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مال اليت الدراسات واألع، يف إطار تتشرف املديرية اجلهوية للتخطيط جلهة الشرق
عطاء نظرة موسعة إ إىل من ورائها هادفةنوغرافية حول إقليم اتوريرت و بتقدمي م ،تقوم هبا

حول مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية ابإلقليم. كما قدر املستطاع وشاملة 
 تعملني معطيات إحصائية إقليمية هتم خمتلف القطاعات.تتيح للمس

املصدر الرئيسي هلذه  4102ويعترب اإلحصاء العام للسكان والسكىن لسنة 
على املديرية اجلهوية من طرف املصاحل اإلحصائيات الواردة املعطيات إضافة إىل 

 .الالممركزة ابجلهة
تقييم  ت دهدف من لالهلا إىلتتخلل هذه املعطيات جمموعة من التحليالت واملقاران

وضع اإلقليم ومعرفة مكانته على صعيد اجلهة. إال أن هذه التقييمات تبقى يف بعض 
 املصاحل املختصة.املنتجة من قبل األحيان حمدودة يف غياب بعض املعطيات 

رافيا رهن إشارة نوغو واملديرية اجلهوية للمندوبية السامية للتخطيط، إذ تضع هذه امل
ني والباحثني واملسؤولني اإلداريني أتمل أن تكون قد هيأت وثيقة يف مستوى الدارس

هذه توى حمترحب بكل مالحظة أو تعقيب أو معلومة من شأدها حتسني  طموحاهتم. كما
 الوثيقة وإغناؤها.
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 7 بتاريخ 97/182وجب المرسوم عدد مإقليم تاوريرت هو أحد أقاليم جهة الشرق تم إحداثه ب

كدية" الت ذات أصل أمازيغي تعني "التل أوفي إطار التقسيم اإلداري للمملكة. وكلمة تاورير 2779ل أبري

 وهي تنطق "ثاورارث".

 وشرقا عمالة وجدة أنكاد كرسيفيحده غربا إقليم يتواجد إقليم تاوريرت في قلب جهة الشرق 

 وبولمان. كيكف إقليماضور وبركان وجنوبا شمال إقليما الناومن ال، وإقليم جرادة

مساحات على قروية جماعة  22منها تستحوذ  1كلم 8452يمتد إقليم تاوريرت على مساحة تقدر ب 

 إال برقعة ضيقة.الثالث  الحواضر تحظىشاسعة بينما ال 

ويمثلون  1125نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى  111288يبلغ عدد سكان اإلقليم  

بمعدل نمو سنوي قدر ب  1115إحصاء  ذوقد تزايد عددهم من .جهةمن مجموع سكان ال %21,2لك ذب

2,1%. 

أضعف بين تعد من هي الكيلومتر المربع وفي نسمة  19,1تبلغ الكثافة السكانية إلقليم تاوريرت  

 الكثافات على المستوى الجهوي والوطني.

قليم وتصل هذه النسبة من ساكنة اإل % 51ال تزال األمية متفشية لدى  ،في مجال التربية والتعليم

من  % 51,1فتشكل الساكنة النشيطة  ،. أما فيما يخص النشاط االقتصادي% 41,6في صفوف النساء إلى 

 .مع تباين كبير بين الرجال والنساء مجموع السكان

اعات أما القط .تعتبر الفالحة النشاط االقتصادي األول في اإلقليم رغم أنها تعاني من مشاكل عدة

كالصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة فتعتبر ثانوية وأقل أهمية سواء تعلق األمر األخرى 

 .التي تحدثهابمستوى اإلنتاج أو المداخيل أو مناصب الشغل 

 بالمستوى بشرية وطبيعية مهمة يكمن أن تنهض يتوفر إقليم تاوريرت على مؤهالت وعموما

 وشاملة. مندمجةاستراتيجية تنموية ت في إطار االقتصادي واالجتماعي لإلقليم إن وضع

  

 

 مقدمة
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 معطيات عامة عن إقليم اتوريرت
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 التقسيم اإلداري لإلقليم  -1.1

جماعة  25وتقتسم مساحته  .قيادات ت، ثالث دوائر وساتباشويثالث تكون إقليم تاوريرت من ي

  .جماعة قروية 22منها ثالث بلديات و

 

 

الباشويات

باشوية دبدو  بلدية دبدو

باشوية العيون بلدية العيون

باشوية 
تاوريرت

بلدية تاوريرت

الدوائر

دائرة دبدو 

قيادة  الزوى

جماعة 
العاطف

جماعة والد 
محمد

قيادة القعدة

جماعة سيدي 
علي بلقاسم

جماعة سيدي 
لحسن

دائرة العيون

قيادة مسنكمار

جماعة 
مستكمار

جماعة 
تنشرفي

قيادة أحواز العيون

جماعة مشرع 
حمادي

جماعة عين 
لحجر

دائرة 
تاوريرت

قيادة أحالف

جماعة لقطيطر

قيادة أهل واد زا

جماعة أهل 
واد زا

جماعة ملقى 
الويدان
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 المؤهالت الطبيعية -1.1

  التضاريس -1.1.1

 وشرقا عمالة وجدة أنكاد كرسيفيحده غربا إقليم وريرت في قلب جهة الشرق يتواجد إقليم تا 

 وبولمان. فكيك إقليماشمال إقليما الناضور وبركان وجنوبا ومن ال، وإقليم جرادة

ي يزناسن جبال بن والمتكونة من نسبة للمناطق المجاورةمنطقة منخفضة باليعتبر إقليم تاوريرت و

بدو ومرتفعات لمقام من الجهة الجنوبية، وجبال الريف من الجهة الغربية. وقد من الجهة الشمالية وجبال د

أمام تسرب الكتل الهوائية الرطبة  اانعكست هذه األشكال الطوبوغرافية على مناخ المنطقة إذ وقفت حاجز

 نحو الداخل. 

 :هما إلى وحدتين تضارسيتينتضاريس اإلقليم تقسيم يمكن 

 متقطعة، كون فيها واد زا منعرجات ومنعطفات على أعماق مهمة، تضيق  باتتمثل في هضو :الهضاب

وتتسع حسب البنية الجيولوجية واالنحدار العام للمنطقة، كما قسمتها السيول والوديان إلى تالل وهضاب 

حرشة و ،حرشة الغراب ،حرشة الشيخ مبارك ،حرشة محراشكصغيرة، عرفت محليا بأسماء مختلفة 

 ل.نافي

 :يعتبر سهل تافراطة من أهم الوحدات التضاريسية التي عرفت بها المنطقة عبر التاريخ، يحده  السهول

شماال الجبال الجنوبية لواد زا وجنوبا كعدة دبدو وشرقا جبل ناركشوم ودادا علي وغربا واد ملوية. يمتد 

يعمه االنبساط متر، أما سطحه ف 941حوالي إلى كلم مربع وبارتفاع يصل  2411على مساحة تقدر بـ 

ن الجبال ، تتخلله مجموعة ماألمتاروكثرة انتشار المواد الفيضية الرباعية الحديثة التي يقدر سمكها بمئات 

منها جبل الحمام، لمهريز، لمدور وتخترقه أودية جافة، أهمها واد العبد، سفلة، بني ريس، تالغ، مه 

التي ظلت تعاني من قلة المياه. وتبعا لذلك عرفت  الطيور، الشيء الذي أثر على الشبكة المائية بالمنطقة

ولقد صدق حسن الوازان حينما عبر عنه بصحراء  .المناطق الشمالية الشرقية من السهل ببالد العطش

مياه منابع ال أهم تافراطة عند رسمه للحدود الطبيعية لمدينة تاوريرت عن كتابه "وصف إفريقيا". ومن

 .عين مه الطيورو عين عكلة النعجة ،ين دغيسةع ،عين لقطيطيربسهل تافراطة 

تربية الماشية والزراعة البورية إلى مزاولة وقد اضطر سكان المنطقة مع ظروف السهل هاته، 

 .مع اعتمادهم البسيط على الزراعة السقوية والمرتبطة ببعض اآلبار، وقد اهتموا خاصة بغرس الشجر
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 المناخ -1.1.1

  السالسل الجبلية تاوريرت مجموعة من المعطيات الطبيعية، منها موقعه بين إقليم مناخ يتحكم في

من جهتي الشمال والغرب والتي تقف كحاجز أمام تسرب الكتل الهوائية الرطبة نحو الداخل،  لمنتصبةا

على الصحراء من جهة الجنوب الغربي حيث تكتسح الكتل الهوائية الشبه الجافة والتي   إضافة إلى انفتاحه

 .ملية، وهذا يفسح المجال للحديث عن تنامي ظاهرة التصحرتكون مصحوبة في بعض األحيان بزوابع ر

بغض النظر عن الكتل الهوائية الشبه الجافة، هبوب رياح الشركي على  الظاهرةويزيد في تطعيم هذه 

المنطقة انطالقا من النجود العليا. هذه المعطيات جعلت مناخ المنطقة جافا يكون مصحوبا في بعض األحيان 

ذا النوع من المناخ يدخل ضمن نطاق المناخ المتوسطي الشبه الجاف الذي يمكن تعميمه رملية، وه بزوابع

 على مناخ إقليم المغرب الشرقي ككل. 

تعاقب فصلين، فصل حار وجاف يتميز بقلة التساقطات إن لم  إقليم تاوريرت وممن مميزات مناخ

شهر غشت وهو الشهر الذي يعتبر  درجة في 51نقل انعدامها، وارتفاع في درجة الحرارة إذ تصل إلى 

صيفا، وفصل بارد ورطب يتميز بقلة التساقطات وعدم انتظامها من سنة ألخرى  اإلقليماألكثر حرارة ب

 .درجات في بعض األحيان في فصل الشتاء 5وانخفاض في درجة الحرارة إذ تصل إلى 

 الموارد المائية -3.1.1

 .من إمكانية وجود فرشة مائية باطنية عيدب كون مناخ إقليم تاوريرت شبه جاف قلل إلى حدإن 

الحديث عن مصادر المياه بالمنطقة يكاد يقتصر على واد زا الدائم الجريان الذي شكل فإن  ،واعتبارا لذلك

 على مر السنين العمود الفقري لتزويد السكان بشبكة الماء الصالح للشرب.

 

ى طول واد زا وخارجه، وقوتها تتراوح ه الشبكة مجموعة من العيون الطبيعية تنتشر علذويدعم ه

لتر في الدقيقة، مما يدل على  41تقريبا لتر في الثانية أي أن كل عين تعطي  1لتر في الثانية و  1,4بين 

 : تنعكس إيجابياتها على النشاط الفالحي. ومن تلك العيونالتي أهمية هذه العيون في تزويد المنطقة بالمياه و

 تاوريرت على الطريق في اتجاه وجدة.مدينة كلم من  21بعد  عين تالوات : توجد على -

 لمدينة تاوريرت. الشرقيةعين قدور : توجد في الضاحية  -

 .عين الكرمة : وهي ليست بعيدة عن عين قدور تقع في المجال الجغرافي لبني كوالل -

  .كلم من مدينة تاوريرت 4عين ميتر : توجد على بعد   -

 م.عين مونة : قرب جبل ناركشو -

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
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 اإلحصائية  المؤشراتأهم  

 الديموغرافية المميزات .1

 

 نسمة  نالسكا 233 188 
 4002-4002 السكاين السنوي معدل النمو (%) 

  

1,2  
 )%( نسبة التمدن 

  

64,4  
 ( ²نسمة/كلمالكثافة السكانية) 

  

27,3  
 ة )%(نهائيالعزوبة ال معدل 

  

5,7  
 متوسط السن عند الزواج األول 

  

29,2  
 طفل لكل امرأة( املؤشر الرتكييب للخصوبة( 

  

2,2  
 

  التعليم و التربية .1

  سنوات فما فوق( )%( 00األمية ) معدل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقليم اتوريرت 

 

 

 

 

24,1 
 جهة الشرق 

 

34,4 
 جمموع البالد 

 

 

 

 

24,4 
  سنوات فما فوق( )%( 00األمية لدى النساء ) معدل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اتوريرت إقليم 

 

24,6 
 جهة الشرق 

  

 

  

  

 

22,2 
 جمموع البالد 

 

 

 

 

24,0 
 

  االقتصادي النشاط .3

 لنشاط )%(الصايف ل عدلامل 

  

 
 اتوريرت إقليم 

  

22,2 
 جهة الشرق 

  

44,3 
 جمموع البالد 

  

  

  

47,6 
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 التوزيع المجالي للسكان -1.1

 تطور عدد السكان -1.1.1

أي  ،نسمة 111288 تاوريرتإقليم سكان  بلغ عدد ،2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

من بين أقاليم الجهة كما يوضح  رابعةبذلك المرتبة ال حتالم ،من مجموع ساكنة الجهة %21,2ما يعادل 

 :ينالتاليالجدول والمبيان 

 1114و 1114 ئيالساكنة والوزن الديموغرافي لمجموع أقاليم الجهة حسب إحصا

 عدد السكان
 اإلقليم

 1115سنة  % 1125سنة  %

 بركان 328 270 12,9 137 289 12,5

 الدريوش 987 222 10,6 059 211 9,1

 فجيج 430 129 6,2 325 138 6,0

 جرسيف 687 184 8,8 717 216 9,4

 جرادة 840 105 5,0 727 108 4,7

 الناضور 647 505 24,0 426 565 24,4

 أنجاد-وجدة 100 477 22,7 767 551 23,8

 تاوريرت 762 206 8 ,9 188 233 10,1

 الجهة 781 102 2 100 346 314 2 100

 1114و 1114للسكان والسكنى  انالعامان المصدر : اإلحصاء     

 

بركان
   

الدريو 
  

فجي 
  

جرسيف
  

جرادة
الناضور  

   

أنجاد-وجدة
   

تاوريرت
   

     الوزن الديموغرافي لمجموع أقاليم الجهة حسب إحصاء 
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 %2,12بمعدل  سنويا غرافياواإلقليم قد سجلت تزايدا ديمتكون ساكنة  ،2004وبالمقارنة مع إحصاء 

ما يلي جدول يبين تطور عدد السكان  د. وفيفي مجموع البال %2,14و على صعيد الجهة  %1,76مقابل 

 حسب الوسط:

 حسب الوسط 1114و 1114تطور عدد سكان تاوريرت ما بين اإلحصاءين 
 

 عدد السكان 1114إحصاء  1114إحصاء  متوسط معدل النمو السنوي %

 إقليم تاوريرت 762 206 188 233 1,21

 الحضريون 331 119 190 150 2,33

 القرويون 431 87 998 82 0,52-

 جهة الشرق 781 102 2 346 314 2 0,96

 الحضريون 662 240 1 911 513 1 2,01

 القرويون 119 862 435 800 0,74-

 مجموع البالد 708 891 29 242 848 33   1,25

 الحضريون 634 463 16 439 432 20  2,18 

 القرويون 074 428 13  803 415 13  0,01-

 1114و 1114للسكان والسكنى  انالعام ناالمصدر : اإلحصاء 

ذ إ الحضري والقروي لإلقليم، يبين الجدول اختالفا واضحا في معدل النمو السنوي بين الوسطين

جرة اله يمكن اعتبارو .بالنسبة للسكان القرويين % 0,52- و ،بالنسبة للسكان الحضريين % 1,11يقدر ب 

سكان القرى مقارنة مع سكان المدن. النقصان في أعداد هذا  تفسيريمكن من خالله  اأساسي القروية عامال

فقسوة الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف باإلقليم إضافة إلى قلة التجهيزات وضعف البنية التحتية 

بالقرى قد يدفع بعدد هام من سكانها للهجرة نحو المدن والمراكز الحضرية بحثا عن عمل وظروف 

 .ى تواجد البنيات التحتية األساسيةإضافة إل أفضل معيشية

 والقروي الحضري ينومقارنة مع معدالت النمو السنوي بالجهة ومجموع البالد يتبين أن الوسط

غرافي ووتجدر اإلشارة إلى أن معدل النمو الديم .في نفس المنحى وبنفس الوتيرة تقريبا انيسير باإلقليم

لي ويوضح الجدول التا .ظا ما بين الفترات اإلحصائيةباإلقليم حسب وسط اإلقامة قد عرف تغيرا ملحو

 أهمية هذا التغيير.
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 معدل النمو الديموغرافي لساكنة إقليم تاوريرت

 (%) ما بين الفترات اإلحصائية حسب الوسط 

 الفترة الوسط الحضري الوسط القروي  المجموع

2,8 0,8 7,4 1971-1982 

1,7 -0,3 4,2 1982-1994 

1,4 0,0 2,5 1994-2004 

1,2 -0,5 2,3 2004-2014 

 1114/ 1114 /1994 /1981 /1911للسكان والسكنى  ات العامة مصدر : اإلحصاءال                  

 

 

 .عبر الفترات اإلحصائية وعلى مستوى الوسطين اتنازلي امنحيأخذ معدل النمو السنوي  ظ أنيالح 

قليم بتدني معدالت الخصوبة لساكنة اإلقليم على غرار ويمكن تفسير تراجع هذا المعدل على صعيد اإل

كما يمكن أن يفسر هذا االنخفاض لمعدل النمو وخصوصا في الوسط الحضري إلى  .غالبية أقاليم المملكة

 استقطاب هام للسكان القرويين من طرف المراكز الحضرية باإلضافة إلى التزايد السكاني الطبيعي. 
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 يةالكثافة السكان -1.1.1

تصل و. من مساحة الجهة  %7 لكذبتشكل و كلم مربع 541 8يمتد اإلقليم على مساحة تقدر ب 

 59,6و على الصعيد الجهوي 14,9نسمة في الكيلومتر المربع مقابل  19,1الكثافة السكانية باإلقليم إلى 

 فسروي  .لجهويأضعف الكثافات على المستوى الوطني وا بين وتعد هذه الكثافة من .مملكةعلى صعيد ال

  .خاصة بالمجال القروي شساعة المساحة وقلة عدد السكانبضعف الكثافة السكانية باإلقليم 

  السكان والمساحة والكثافة السكانية بإقليم تاوريرت

  عدد السكان المساحة (1)ن/كلم الكثافة السكانية

  2775 1115 1125 (1)كلم 2775 1115 1114

 إقليم تاوريرت 292 180 762 206 188 233 541 8 21,1 24,2 27,3

 جهة الشرق 691 768 1 781 102 2 346 314 2 130 90 21,4 23,2 25,7

 مجموع البالد 717 073 26 708 891 29 242 848 33 850 710 36,7 42,1 47,6

 1114و 1114و 1994 للسكان والسكنى ةالعام اتمصدر : اإلحصاءال
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 التمدن -3.1.1

ينها فيما ببشكل كبير تتباين  (دبدو، العيون سيدي ملوك وتاوريرت) مدن 1اوريرت يضم إقليم ت

تليها  ،من مجموع السكان الحضريين%  69إذ تستقطب مدينة تاوريرت لوحدها  عدد السكان،من حيث 

 .% 1بنسبة  ثم مدينة دبدو % 18بحصة  مدينة العيون

 .حسب اإلحصاء األخيرع السكان باإلقليم من مجمو % 65,5بصفة عامة  يمثل السكان الحضريونو

 تطبعمما يجعل ظاهرة التمدن من أهم المميزات التي السنوات وقد عرفت هذه النسبة تزايدا هاما عبر 

 :ينالموالي والمبيان الجدوله يوضح وهذا ما اإلقليمساكنة 

  حسب وسط اإلقامة إقليم تاوريرتساكنة  تطور

2014 2004 1994  

 العدد % عددال % العدد %

 السكان الحضريون 222 93 51,7 331 119 57,7 190 150 64,4

 السكان القرويون 070 87 48,3 431 87 42,3 998 82 35,6

 المجموع 292 180 100,0 762 206 100,0 188 233 100,0

 1994/1114/1114 المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى   
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وسط أن عدد السكان الحضريين باإلقليم عرف ارتفاعا مهما حيث توزيع السكان حسب اليبين  

بمعدل تزايد سنوي بلغ  1125نسمة خالل سنة  241271إلى  2775نسمة خالل سنة  71111انتقل من 

1,52 %. 

سنوي طفيف  حيث ارتفع بمعدل ،يرتين مختلفتينتبالمقابل عرف تطور السكان القرويين باإلقليم و 

 .1125و 1115سنويا ما بين  % 1,41ثم انخفض بعد ذلك ب  1115و 2775ن ما بي % 1,15قدر ب 

 إلقليمسكان االديموغرافية ل اإلسقاطات-4.1.1

التابع  األبحاث الديموغرافيةو الدراسات تشير اإلسقاطات الديموغرافية التي أنجزها مركز 

نسمة في أفق سنة  171111إلى  صلإلى أن عدد سكان إقليم تاوريرت سي للمندوبية السامية للتخطيط

وسيسير اإلقليم في نفس منحى  .1111و 1125في السنة ما بين  % 2,51 وبوتيرة نمو تقدر ب 1111

 .% 2,15سنوي يقدر ب  تزايدتطور الجهة والتي ستعرف معدل 

 .% 27تقريبا مقابل تقلص شريحة القرويين إلى  % 82سترتفع لتصل إلى  كما أن نسبة التمدن 
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 )*( 1131و 1114إقليم تاوريرت ما بين سكان ت الديموغرافية لاإلسقاطا

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

 إقليم تاوريرت  232594 235398 238375 241507 244783 248186 251706 255334 259060 262881 266796 270806 274907 279089 283345 287663 292030

 الوسط الحضري 293 149 113 154 052 159 101 164 254 169 502 174 837 179 251 185 735 190 286 196 901 201 579 207 317 213 105 219 936 224 798 230 680 236

 الوسط القروي 301 83 285 81 323 79 406 77 529 75 684 73 869 71 083 70 325 68 595 66 895 64 227 63 590 61 984 59 409 58 865 56 350 55

 الجهة 417 309 2 198 331 2 056 354 2 826 377 2 374 402 2 547 427 2 229 453 2 317 479 2 730 505 2 440 532 2 428 559 2 697 586 2 211 614 2 904 641 2 683 669 2 455 697 2 106 725 2

 الوسط الحضري 545 506 1 953 544 1 017 584 1 653 623 1 784 663 1 317 704 1 163 745 1 231 786 1 447 827 1 772 868 1 176 910 1 645 951 1 144 993 1 605 034 2 940 075 2 057 117 2 845 157 2

 الوسط القروي 872 802 245 786 039 770 173 754 590 738 230 723 066 708 086 693 283 678 668 663 252 649 052 635 067 621 299 607 743 593 398 580 261 567

 

  
ن(ياألمر بالسكان البلديين أي أولئك الذين يقيمون بصفة اعتيادية ضمن األسر العادية )السكان المحسوبون على حدة غير معني يتعلق)*( 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

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

اإلسقاطات الديموغرافية لسكان جهة الشرق

الج   الوسط الحضري الوسط القروي

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

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

اإلسقاطات الديموغرافية لسكان إقليم تاوريرت

الوسط الحضري   ي   اورير   الوسط القروي



 

19 
 

 )*( للسكان اقتصادية والسوسيو الخصائص الديموغرافية -2.2

 هرم األعمار -1.1.1

 1114و 1114 ئيإحصا حسب وزيع ساكنة إقليم تاوريرت حسب فئات األعمار والجنست

 فئات األعمار 4002إحصاء  4002إحصاء 

  الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

21 054 10 290 10 764 24 930 12 076 12 854 0-2  

22 839 11 252 11 587 21 571 10 618 10 953 5-9  

23 200 11 263 11 937 21 362 10 468 10 894 00-02  

22 649 11 530 11 119 22 222 11 121 11 101 05-09  

21 106 10 973 10 133 21 100 10 570 10 530 40-42  

17 470 9 634 7 836 19 484 10 001 9 483 45-49  

14 804 8 240 6 564 18 140 9 350 8 790 00-02  

12 382 6 818 5 564 16 201 8 620 7 581 05-09  

11 662 6 435 5 227 14 061 7 549 6 512 20-22  

9 246 4 689 4 557 11 629 6 201 5 428 25-29  

7 392 3 859 3 533 11 268 5 937 5 331 50-52  

4 736 2 517 2 219 8 680 4 276 4 404 55-59  

4 993 2 758 2 235 6 963 3 572 3 391 00-02  

4 035 2 135 1 900 4 247 2 165 2 082 05-09  

3 561 1 911 1 650 4 106 2 199 1 907 00-02  

 سنة فما فوق 05 192 3 596 3 788 6 259 2 301 2 560 4

 غير مصرح 00 00 00 02 00 002

 المجموع 433 114 319 118 752 232 053 99 005 106 340 205

 1114و 1114 للسكان والسكنى انالعام انالمصدر : اإلحصاء         

األمر بالسكان البلديين أي أولئك الذين يقيمون بصفة اعتيادية ضمن األسر العادية )السكان  يتعلق )*(

 ن(يالمحسوبون على حدة غير معني
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يتميز بقاعدة أقل شساعة من تلك المسجلة  1125سنة هرم األعمار لالمقارنة بين المبيانين أن تبين   

على زيادة  هذا ويدل .سنة 15ا عرف توسعا في الوسط أي بالنسبة لألعمار ما فوق بينم ،1115خالل سنة 

ويمكن  .1115سنة مقارنة مع حاليا أقل شبابية  تاوريرتوزن هذه الفئة مما يسمح لنا باعتبار ساكنة إقليم 

ي ف تفسير ذلك بانخفاض معدل الخصوبة وتراجع نسبة الوفيات. ونالحظ أيضا أن قمة الهرم قد أخذت

 االتساع مما يدل على زيادة وزن فئة المسنين. 

 بنية السكان حسب السن والجنس -1.1.1

 معدل الذكورة 

تتميز البنية السكانية لإلقليم بتفاوت بسيط بين نسبة الرجال والنساء بحيث بلغت نسبة الذكور  

ذلك فإن معدل الذكورة وتبعا ل .% 50,8بينما بلغت نسبة اإلناث  2014من مجموع السكان سنة %   49,2

أن هذه النسبة تخفي وراءها اختالفا كبيرا بين فئات األعمار بحيث  غيرامرأة.  211رجال لكل  76,9بلغ 

بينما . نظرا لتفوق عدد الذكور عند الوالدة سنة 24قل من األ العمرية للفئة 215,1بلغ أن معدل الذكورة 

مما سنة(  47-24) وهي الفئات النشيطة ت العمرية األخرىال ترقى هذه النسبة إلى المائة بالنسبة للفئا

يدفعنا للتفكير في إمكانية تفسير تغير معدل الذكورة بشكل كبير بحركات الهجرة. وفي ما يلي جدول يوضح 

 .تغير هذا المعدل حسب الفئة العمرية

 1114و 1114و 1994ات تاوريرت خالل إحصاء بإقليممار تطور معدل الذكورة حسب فئات األع

 فئات األعمار 1994 2004 2014

6,114  5,114  3,114  14-00 

1,98  5,91  9,93  29-15 

1,91  1,85  1,83  59-30 

3,96  6,91  1,98  سنة 61ما فوق  

1,96  1,93  3,95  المجموع 

  1114 /1994/1114 للسكان والسكنىالعامة   اتلمصدر : اإلحصاء              

 النسب بو .إن معدال  الذكورة  د عرف  ار فاعا بالنسب  لجميع الفئا ف ،1115ومقارن  مع  حصاء  

سنة فقط  % 71,1 مقابل 1125امرأة سنة  211رجال لكل  76,9بلغت نسبة الذكورة  ،لمجموع اإلقليم

1115 . 
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 كبرىار العمتوزيع السكان حسب فئات األ  

ننا من دراسة مدى شبابية أو تمك كبرىثالث فئات وزيع مجموع السكان حسب أعمارهم على يتم ت

 سنة فما فوق.  61و سنة 47-24، سنة 25-1 هي الفئاتهذه و ساكنةالشيخوخة 

 (%) حسب الوسط والفئات العمرية الكبرى تاوريرتتوزيع السكان بإقليم 

 فئات األعمار 0992إحصاء  4002إحصاء  4002إحصاء 

 الذكور اإلناث وعالمجم الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

سنة 0-02 40,5 37,0 38,7 34,6 30,8 32,6 30,3 28,0 29,2  

سنة 05-59 52,5 56,1 54,4 57,3 60,7 59,0 60,4 62,2 61,3  

سنة فما  00  7,0 6,9 6,8 8,1 8,5 8,3 9,2 9,7 9,5

 فوق

 المجموع 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  1114 /1994/1114 للسكان والسكنىالعامة   اتإلحصاءالمصدر : ا

 سنة( 15)أقل من  فئة األطفال 

سنة(.  24من ساكنة اإلقليم هم من شريحة األطفال )أقل من  % 29,2نالحظ من خالل الجدول أن   

نقطة بالمقارنة مع إحصاء  1,5و ب  2775نقطة بالمقارنة مع إحصاء  9,5وقد انخفضت نسبتهم ب 

ويمكن إرجاع ذلك إلى انخفاض معدل الخصوبة وبالتالي إلى  معا. هذا االنخفاض يهم الجنسين. و1115

 نجاح سياسة التخطيط العائلي وكذلك إلى تحسن ظروف عيش السكان وتعلم الفتيات.

 سنة( 59-15) فئة السكان في سن النشاط 

قد سنة  47إلى  24من يتضح أيضا من خالل توزيع السكان حسب الفئات العمرية أن فئة السكان 

( أو إحصاء نقطة 6,7بفارق ) 2775بالمقارنة مع إحصاء ارتفاعا على عكس فئات األطفال سواء عرفت 

 نقطة(. 1,1)بفارق  1115

 سنة فما فوق( 61) فئة المسنين 

إلى  2775سنة  % 6,8من  تارتفع ، نالحظ أن نسبتهاسنة فما فوق( 61فئة المسنين )فيما يخص 

ر الساكنة أو بتعبي شيخوخةية يعرفها اإلقليم في اتجاه مما يعكس حركة ديموغراف ،1125سنة  % 7,4

 آخر يمكن ترتيب ساكنة اإلقليم في العتبة األولى للشيخوخة.
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 وعموما يمكن تلخيص المنحى العام الذي يأخذه تطور السكان باإلقليم في ثالث استنتاجات: 

 .لفائدة الفئات الموالية سنة( 24انخفاض مستمر لشريحة األطفال )أقل من  -

 .سنة( 47و 24فئة النشيطين )ما بين ارتفاع  -

 .سنة فما فوق( 61ارتفاع ملحوظ لفئة المسنين ) -

 

 

 

 التعليم واألمية -3.1.1

 القدرة على القراءة والكتابة  

سبة وهي ن ،األمية في مجتمع ما من المؤشرات الهامة لتحديد مستوى التنمية البشرية معدل عتبري

 21الساكنة البالغة  مجموعالقراءة والكتابة ضمن  نسنوات فما فوق وال يعرفو 21األشخاص البالغين 

 سنوات فما فوق.
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    و    تطور فئات األعمار الكبرى بإقليم تاوريرت ما بين 
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 (%) سنوات فما فوق حسب الجنس ووسط اإلقامة 01معدل األمية للساكنة البالغة 

 الجنس حضري قروي المجموع

 ذكور 23,1 44,7 30,8

 إناث 44,2 68,7 52,6

 مجموع اإلقليم 34,0 56,8 42,0

2,02  0,29  9,40  جهةمجموع ال 

4,04  5,20  0,44  مجموع البالد 

 1114للسكان والسكنى  العام المصدر : اإلحصاء                    

 ،شخصا 98297أي ما يعادل  1125سنة في  % 51 تاوريرتاألمية عند ساكنة إقليم  معدلبلغ 

ختلف بشكل كبير إذا ا المعدل يإال أن هذ .بهذا اإلقليم ظاهرة األميةدل على مدى استفحال ي معدل وهو

 11بفارق أي  ،بالوسط الحضري %15مقابل  % 46,8 في الوسط القروي بلغ حيث ،قارنا بين الوسطين

ويتضح جليا من خالل هذه األرقام أن ظاهرة األمية أكثر حدة في القرى وخاصة في صفوف  نقطة تقريبا.

ونفس  .المدنمثيالتهن بعند  % 55,1مقابل  % 68,9األمية عند النساء القرويات  معدل غإذ بل النساء

 على التوالي. % 11,2و  % 55,9 معدلاالختالف يالحظ أيضا في صفوف الرجال ب

 الفرق بين، حيث أن الوطنية والجهوية بشكل واضحمعدالت الكلها رقام تفوق األ يالحظ أن هذهو

 مقارنة مع المعدل الوطني. اطنق 21نقاط تقريبا ويصل إلى  8هو والجهة  باإلقليماألمية  معدل

 .يظهر جليا انخفاض في نسب األمية على جميع المستويات ،1115مقارنة مع إحصاء غير أنه بال

عند  اطنق 5و بالوسط القروي نقطة كأعلى قيمة عند مجموع اإلناث 21,6 لى  و د وصل هذا االنخفاض

ويبدو أن جهة الشرق أيضا قد عرفت تغيرا ملحوظا في مجال محاربة  .فارقكأدنى الذكور الحضريين 

 األمية.

 1115األمية حسب الوسط والجنس بإقليم تاوريرت حسب إحصاء  معدل

 الجنس حضري قروي المجموع

 ذكور 27,1 85,0 40,2

 إناث 52,8 82,1 64,7

 مجموع اإلقليم 40,9 70,4 53,1

9,24  0,00  7,24  الجهة مجموع 

0,22  0,00  2,49  بالدالمجموع  

 1114للسكان والسكنى  العام المصدر : اإلحصاء                    
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األمية  معدلل 1125ولمعرفة أكثر دقة بظاهرة األمية نستعين بالمعطيات الواردة في نتائج إحصاء 

 حسب الفئات العمرية:

 (%) معدل األمية حسب الوسط والجنس وفئات األعمار

 الوسط فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

 سنة 00-02 5,8 8,1 6,9

 مجموع اإلقليم

 سنة 05-42 11,7 23,9 17,8

 سنة 45-02 25,3 49,5 37,7

 سنة 05-29 37,9 67,6 53,8

 سنة فما فوق 50 62,7 89,8 76,7

 المجموع 30,8 52,6 42

 سنة 00-02 2,4 2,4 2,4

الوسط 

 الحضري

 سنة 05-42 5,3 12,1 8,8

 سنة 45-02 16,3 37,2 27,1

 سنة 05-29 27,7 57,5 43,8

 سنة فما فوق 50 53,4 85,7 70,3

 المجموع 23,1 44,2 34

 سنة 00-02 11,6 17,4 14,4

الوسط 

 القروي

 سنة 05-42 22,5 45,6 33,7

 سنة 45-02 41,3 72,1 56,9

 سنة 05-29 57,8 88,9 74

 سنة فما فوق 50 80,3 98,4 89,4

 المجموع 44,7 68,7 56,8

 1114للسكان والسكنى العام  المصدر: اإلحصاء                              
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سنة وخاصة في الوسط القروي وعند  41بلغت األمية أعلى مستوياتها عند الفئة العمرية ما فوق  

الفئات العمرية الشابة تستثنى من هذه الظاهرة فالفئات  ولكن هذا ال يعني أن  %.78,5النساء تحديدا بنسبة 

على التوالي  % 29,8و % 6,7سنة تعرف أيضا نسبا مهمة من األميين بلغت  15-24سنة و 21-25

  .بالنسبة لمجموع اإلقليم

 

 وعموما يمكننا استخالص النتائج التالية :

 ؛وبالنسبة لجميع األعمارظاهرة األمية بالوسطين ل عرضة النساء هن الشريحة األكثر 

 ؛تعرف األمية أوجها في الوسط القروي 

  في الوسط الحضري أوفر حظا من مثيالتها في الوسط  15-24و 25-21الفئات العمرية

 .على التوالي %  11,9و % 25,5مقابل  % 8,8و  % 1,5ها لدياألمية  معدلبلغ يإذ  ،القروي

 ة تمدرس األطفال في العالم القروي.هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف نسبو

 

األمية داخل اإلقليم تكون المعرفة باللغات قراءة وكتابة ضعيفة جدا.  معدلوكنتيجة حتمية الرتفاع  

سنوات فما فوق أميون فهم بذلك ال يقرؤون وال يكتبون أية  21من سكان اإلقليم البالغين  % 51فبما أن 

يقرؤون ويكتبون اللغة   %27,8منهم  %48قى من ساكنة اإلقليم إذن لغة بما في ذلك اللغة العربية. ويب

فقط يعرفون  %21,4يقرؤون ويكتبون اللغتين العربية والفرنسية معا ويبقى  % 16,5العربية وحدها و

 . لغات أخرى إضافة إلى هاتين اللغتين
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سبة نإذ أن  ،ة اللغاتتميزا واضحا للذكور على اإلناث في مسألة معرف وتجدر اإلشارة إلى أن هناك

 الذكور تفوق نسبة اإلناث بالنسبة لجميع الحاالت.

 سنوات فما فوق حسب 11توزيع سكان إقليم تاوريرت البالغين 
 اللغات المقروءة والمكتوبة وحسب الجنس 

 
 الذكور اإلناث المجموع

 اللغات المقروءة والمكتوبة
 النسب األعداد النسب األعداد النسب األعداد

 ال شيء 30,8 914 27 52,6 265 50 42 179 78

 العربية وحدها 23,4 199 21 16,4 659 15 19,8 858 36

 العربية والفرنسية 31,9 885 28 21,2 227 20 26,4 112 49

العربية والفرنسية ولغات  12,2 063 11 8,8 433 8 10,5 496 19

 أخرى

ى غير العربية ولغات أخر 1,4 248 1 0,8 788 1,1 036 2

 الفرنسية

 لغات أخرى 0,1 106 0,1 80 0,1 186

 غير مصرح 0,2 211 0,2 173 0,2 384

 المجموع 100 626 90 100 625 95 100 251 186

 1114للسكان والسكنى  العام المصدر : اإلحصاء

 التمدرس  

 حوالي بإ  ي   اورير  سن  21 لى  9ب غ  نسب   مدرس األطفال من  ،1125  حصاء حسب 

اإلقليم مرتبة وسطى بين عمالة وأقاليم  حتلوين النسبة الجهوية. عقل بنقطة واحدة توهي  ،72,1%

على  % 8737و  % 9134يبلغ معدل التمدرس حيث  وجرسيف فجيج يالجهة، فهو أوفر حظا من إقليم

 ط.اولكنه يتخلف عن عمالة وجدة أنجاد بخمس نقاط تقريبا وعن إقليم بركان بأربع نق ،التوالي

 (%) سنة حسب الوسط والجنس 01إلى  7نسبة تمدرس األطفال من 

 الوسط الذكور اإلناث المجموع

 الوسط الحضري 96,4 96,5 96,5

 الوسط القروي 85,8 80,5 83,2

 المجموع 92,3 90,4 91,3

 1114للسكان والسكنى  العام  المصدر : اإلحصاء                          

مس وى ال مدرس في اإل  ي  نس عين بالجدول الموالي والذي سنعرف من خالله لمعرف  أوسع بو 

 .سنوا  فأكثر حسب المس وى الدراسي 21 وزيع الساكن  البالغ  
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 (%) سنوات فما فوق حسب المستوى الدراسي 01البالغة  تاوريرت ساكنة إقليمتوزيع 

 المستوى الدراسي الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 بدون مستوى  34,6 56,0 42,1

 األولي 1,6 1,7 1,7

 االبتدائي 25,8 28,5 26,7

 اإلعدادي 19,6 9,6 16,1

 الثانوي 11,9 3,0 8,8

 العالي 6,4 1,3 4,6

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 1114للسكان والسكنى العام  المصدر : اإلحصاء                       

سنوات  21ساكنة اإلقليم البالغة من  %51,2الواردة في الجدول أن  يتضح جليا من خالل المعطيات

ما ال تتعدى بين ،ثر من النصفكالقروي أوهم يشكلون في الوسط  ،مستوى دراسي يتوفرون على ال فأكثر

ويرجع اتساع الهوة بين الوسطين إلى التفاوت في نسبة  .في الوسط الحضري % 15,6هذه النسبة 

 التمدرس.

بينما تصل  ،الوسط الحضريبمن المجموع  %14,8المستوى االبتدائي  الحاصلة علىاكنة الس تبلغو

 إال وقل عدد السكانالمستويات الدراسية سلم كلما ارتقينا نالحظ أنه في الوسط القروي. و %18,4إلى 

سكان من ال % 2,1أكثر من  فعلى سبيل المثال ال نكاد نجد في القرى ه المستويات.ذالمتوفرين على ه

 .عال مستوى تعليمييتوفرون على من مسنوات فما فوق  21البالغين 

 التشغيل  -4.1.1

قبل الشروع في تحليل المعطيات الخاصة بالتشغيل والبطالة بإقليم تاوريرت، من المفيد أن نتعرف  

 .1125على بعض المفاهيم التي استعملها اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 :سنوات فما فوق 9البالغين من العمر كونون من السكان النشيطين المشتغلين يت السكان النشيطون 

 .سنة 24الذين تفوق أعمارهم  والسكان العاطلين

  :سنوات فأكثر كانوا يشتغلون أثناء  9هم مجموع السكان البالغين السكان النشيطون المشتغلون

 اإلحصاء.مرجع فترة 
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  :سنة فأكثر ال يشتغلون أثناء  24مجموع السكان البالغين يتكونون من السكان النشيطون العاطلون

 يبحثون عن عمل.هم فترة اإلحصاء و

 حاصل قسمة مجموع السكان النشيطين، أي مجموع السكان المشتغلين والعاطلين  النشاط: معدل

 الراغبين في إيجاد عمل على مجموع السكان.

 %51,1وهم يشكلون  92715طين بلغ ، فإن عدد السكان النشي1125حسب نتائج ومعطيات إحصاء 

أي ما يعادل  261818سنة فما فوق، بينما بلغ عدد السكان غير النشيطين  24من مجموع الساكنة البالغة 

46,9 %. 

 (%) اإلقامةوسط سنة فما فوق حسب الجنس و 01ين البالغ تاوريرت ساكنة إقليملدى  لنشاطل الصافي المعدل

 لمجموعا اإلناث الذكور وسط اإلقامة

 51,6 24,5 91,4 الحضري

 55,4 9,1 81,4 القروي

 51,1 21,6 96,2 المجموع

 1114للسكان والسكنى العام  المصدر : اإلحصاء         

حسب وسط اإلقامة، يالحظ أن المعدل الصافي للنشاط لدى الذكور بالوسط القروي يفوق مثيله بالوسط 

 نسبة لفئة اإلناث حيث بلغ المعدل الصافي للنشاط لديهن بالمدننقاط بينما يسجل العكس بال 21الحضري ب 

بالقرى. ولعل هذا راجع إلى أسباب ثقافية واجتماعية تتعلق بنسبة التمدرس في  % 9,1مقابل  % 24,5

 صفوف الفتيات وبمستواهن التعليمي الذي يؤهلهن القتحام سوق الشغل.

ثيرا من المستوى الجهوي، إذ أن المعدل الصافي ومقارنة مع الجهة، فإن وضعية اإلقليم تقترب ك

 .(% 44,4مقابل  % 43,3للنشاط باإلقليم ال يقل عن مثيله على صعيد الجهة إال بنقطة واحدة فقط )

 اإلقامة وسط حسب الجنس و تاوريرت إقليمالنشيطة ب ساكنةالتوزيع 

 اإلقامة وسط
 المجموع اإلناث الذكور

 % العدد % العدد % العدد

 788,8 41773 71,1 1388 17,7 73473 الحضري

 788,8 70183 1,7 7748 17,3 77113 القروي

 788,8 37174 70,7 78148 14,1 17814 المجموع

  1114للسكان والسكنى  العام المصدر : اإلحصاء
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من مجموع الساكنة  % 85,7يشكل الذكور حضورا قويا وسط الفئة النشيطة بحيث يمثلون نسبة  

 21وبهذا ال نكاد نجد امرأتان نشيطتان من أصل كل  .% 24,2يطة بينما ال تتعدى نسبة النساء النش

أشخاص نشيطين، وهذا الضعف للمشاركة النسائية في النشاط االقتصادي يزداد حدة بالوسط القروي 

 فقط من الساكنة النشيطة بالقرى هن إناث(. 8,1%)

 

 

الفئة العمرية، فعلى ضوء معطيات الجدول والمبيان الموالي أما فيما يتعلق بمعدل النشاط حسب  

سنة ثم ينخفض تدريجيا ابتداء من  57و 14يالحظ أن معدل النشاط يبدأ في االرتفاع ليبلغ ذروته ما بين 

سن الخمسين. غير أن المنحنى يبين أن معدل النشاط عند النساء يبدأ في االنخفاض في سن مبكرة ابتداء 

 سنة فما فوق. 61سنة ثم يأخذ شكال تنازليا سريعا حتى يكاد ينعدم عند  17-14من الفئة 
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 17-14وتخص الفئة العمرية  % 29,1كذلك أن أعلى معدل نشاط لدى النساء ال يتعدى  الحظيو

  .%71,7سنة بينما تصل عند الذكور لنفس الفئة 

ما بين اإلحصاءين سواء يالحظ انخفاضا في معدالت النشاط  1115ومقارنة مع نتائج إحصاء 

 1115سنة  %59,5تعلق األمر بالذكور أو اإلناث أو بالوسطين. حيث انتقل المعدل الصافي للنشاط من 

 نقطة. 5,2مسجال بذلك انخفاضا ب  1125سنة  %51,1إلى 

 سنة فما فوق 01البالغة  تاوريرت ساكنة إقليملدى  لنشاطتطور المعدل الصافي ل
 (%) امةاإلقوسط الجنس و حسب 

   الذكور اإلناث  المجموع

 الحضري 75,6 19,8 45,3

 القروي 87,3 15,7 50,3 2004

 المجموع 80,6 18,2 47,4

 الحضري 72,5 15,4 42,6

 القروي 82,5 7,2 44,5 2014

 المجموع 76,1 12,6 43,3
 1114و 1114 للسكان والسكنى ان العامانالمصدر : اإلحصاء

سنة   -   سنة   -   سنة   -   سنة   -   سنة   -   سنة   -   سنة   -   سنة   -   سنة   -  
سنة فما    

فوق

الذكور 41,6 76,2 92,9 95,5 96,3 95,6 94,6 88,5 80,0 36,8

اإلناث 9,9 13,8 17,3 17,1 16,4 16,4 13,9 11,3 7,6 2,9

المجموع 25,8 45,0 54,1 55,1 53,8 53,1 51,5 47,8 44,4 19,1
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فاض يخفي فوارقا حسب الفئات العمرية فبالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم غير أن هذا االنخ

نقطة في صفوف  21,2نقطة، فيما انخفض ب  26,9سنة تراجع معدل النشاط ب  27و 24ما بين 

 14نقطة لدى البالغين من العمر ما بين  1,6سنة، و ب  15و 11األشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 

 بالنسبة للفئات العمرية األخرى فإن معدل النشاط عرف نموا إيجابيا ولو طفيفا أحيانا.سنة. أما  17و 

وفي صفوف النساء كان تغير معدالت النشاط ما بين اإلحصاءين مميزا حيث انخفض معدل النشاط 

نقطة وب  29,9سنة في الساكنة النشيطة ب  27و 24لدى النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 

سنة وهذا التطور يعزى في جزء كبير منه إلى التطور اإليجابي  15و 11نقطة بالنسبة للفئة ما بين  25,9

 .سنة 15إلى  24لمؤشرات التمدرس للفئات ما بين 

 17-14ابتداء من الفئة  1125و 1115وارتفعت مشاركة النساء في النشاط االقتصادي ما بين 

 تأخر كبير مقارنة مع نظائرهن الذكور في هذا المجال.سنة لكن عموما تعاني النساء دائما من 

  الفقر والهشاشة -5.1.1

 الفقر معدل  

عدم قدرة الفرد أو األسرة على تلبية الحد األدنى الضروري من الحاجيات يمكن تعريف الفقر ب 

لنفقات  ألدنىويحدد الحد ا الغذائية وغير الغذائية وهي وضعية ناجمة أساسا عن ضعف في القدرة الشرائية.

ى نفقاتهم عدد السكان الذين ال تتعدعبر عن يي ذوال الفقر معدلعتبة الفقر ليتم احتساب  والذي يسمىاألسر 

 ه العتبة.ذهالسنوية  االستهالكية

 % 8,76الفقر بإقليم تاوريرت  معدل ، بلغ1125لسنة  النقدي استنادا إلى خريطة الفقرمن هنا و 

 .تقريبانقاط  5ب  جهويوهو معدل يفوق المعدل ال

 عند % 5,91عند سكان األرياف و % 26,92حسب وسط اإلقامة إذ تبلغ  معدلال اختلف هذيو 

 السكان الحضريين.
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 (%) الفقر بإقليم تاوريرت معدل

   2014سنة 

96,8  إقليم تاوريرت 

91,5  الحضريالوسط  

92,26  القرويالوسط  

13,5  جهة الشرق 

74,1  الحضريسط الو 

46,7  القرويالوسط  

8,4  مجموع البالد 

6,2  الحضريالوسط  

4,7  القرويالوسط  

 المندوبية السامية للتخطيط – 1102النقدي  المصدر : خريطة الفقر                         

 

 وسيدي علي بلقاسم( % 11,84) ، العاطف(% 14,21) امحمدأوالد وحسب الجماعات نجد أن جماعة 

الف ويبين المبيان الموالي اخت .اإلقليمجماعات األكثر تضررا بظاهرة الفقر مقارنة بباقي  يه( % 11,96)

 الفقر على صعيد اإلقليم.  معدل

 1102سنة سبة الفقر بإقليم تاوريرت حسب الجماعات ن

 الجماعات
 2014معدل الفقر سنة 

 الترتيب (%) المعدل

 77 5,22 ب دي  دبدو

 77 8,28 يون سيدي م وكب دي  الع

 74 3,27 ب دي   اورير 

 7 23,85 العاطف

 1 35,10 امحمدأوالد 

 3 22,76 سيدس ع ي ب قاس 

 0 16,22 سيدي لحسن

 1 14,28 عين لحجر

 77 9,82 مشرع حمادي

 1 13,69 مس كمر

 4 21,08  نشرفي

 1 15,57 أهل واد زا

 3 15,35 كطيطر

 78 10,02 م ك الويدان

 المندوبية السامية للتخطيط – 1102النقدي  المصدر : خريطة الفقر                          
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 نسبة الهشاشة 

قر دون أن عتبة الفالسنوية نسبة الهشاشة عن عدد السكان الذين تفوق نفقاتهم االستهالكية تعبر  

سبة على إمكانية تفاقم الفقر بحيث ارتفاع هذه النيدل و .(2,4) تتعدى هذه النفقات مرة ونصف عتبة الفقر

مهددة بشكل كبير باالنضمام إلى فئة الفقراء عقب أي تغير في ظروفها تظل هذه الفئة من السكان أن 

 االجتماعية.

ي جرادة بعد إقليموتعتبر نسبة الهشاشة بإقليم تاوريرت من النسب المرتفعة على صعيد الجهة  

 .الذي يفوق الوسط الحضري بعشر نقاط تقريبا بالوسط القرويتزداد حدتها ووجرسيف 

 

 %) ) بإقليم تاوريرت الهشاشة نسبة

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري 

 11,14 16,62 26,98 إقليم تاوريرت

 21,69 28,62 7,41 الجهة

 المندوبية السامية للتخطيط – 1102النقدي  المصدر : خريطة الفقر                         
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 اإلعاقة -6.1.1

تبعا للمعايير التي تبنتها األمم المتحدة، فإن المندوبية السامية للتخطيط تعتبر المعاق كل شخص  

يعاني إما بشكل كامل، أو على األقل له صعوبة كبيرة في أحد المجاالت الستة لألنشطة اليومية )اإلبصار، 

 االعتناء بالنفس والتواصل بلغته المعتادة(.السمع، المشي أو صعود األدراج، التذكر أو التركيز، 

من مجموع  % 4,1، شكل عدد األشخاص في وضعية إعاقة 1125خالل سنة وحسب هذا المفهوم 

من ( التي تصنف % 4,7وى الجهة )تمس عن تلك المسجلة علىكثيرا تقل  وهي نسبة ال ،السكان باإلقليم

 .ت اإلعاقةلمؤشرامرتفعة بين جهات المملكة التي تسجل نسبا 

 (%) بإقليم تاوريرتمعدل انتشار اإلعاقة 

 المجموع اإلناث الذكور 

 4,6 4,5 4,7 الوسط الحضري

 5,9 5,5 4,1 الوسط القروي

 4,1 4,2 4,6 المجموع

 1102اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر :             
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 الفصل الثالث
 القطاعات املنتجة
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 ية المواشيوتربالفالحة والغابات  -1.3

 اإلنتاج الفالحي -1.3-1

 المساحة واستعمال األراضي 

يشتهر بزراعة الحبوب والخضروات واألشجار الذي إلقليم وباالفالحة النشاط الرئيسي  تشكل 

 المثمرة سيما أشجار الزيتون التي تتميز بجودة الثمار والزيوت المستخلصة منها.

لك ذوهي ب ،1124-1125الل الموسم الفالحي هكتار خ 212884وقد بلغت مساحة المزروعات 

 من مجموع مساحة المزروعات بالجهة. %12تشكل 

، هكتارا 26172أما مساحة المغروسات بمختلف أنواعها فقد بلغت خالل نفس الموسم الفالحي  

لدى الفالحين  بالغ اهتمامب يحظىقطاع المغروسات وقد أصبح  من المجموع الجهوي. %21أي ما يعادل 

 .وخاصة أشجار الزيتون واللوز التي تعتبر من أهم المغروساتل المواسم األخيرة خال

 واستعمال األراضي بإقليم تاوريرتبالهكتار المساحة 

 1115-1114الموسم الفالحي 
  تاوريرتإقليم  مجموع الجهة

 مساحة المزروعـات 885 101 387 327

 مسقية      875 5 414 47

 بـورية      010 96 973 279

 مساحة المغروسات 391 16 790 139

 مسقية      077 12 461 67

 بـورية      314 4 329 72

 األراضي المستريحة 753 22 099 246

 مساحة الرعـــي 952 279 352 986 3

 مساحة الغابــــات 700 200 116 388

 مساحة الحلفاء 176 136 225 843 1

 غير المزروعة 817 26 628 83

  بوجدة المديرية الجهوية للفالحة المصدر:                 

 

 والخضر وزراعة الكإل الغذائيةيتوفر اإلقليم كذلك على مساحات مخصصة للحبوب والقطاني  

 كلها زراعات سقوية باستثناء زراعة الحبوب إذ يمكن اعتبارها زراعة بورية.و
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 إقليم تاوريرت ببالهكتار  المزروعات مساحة

 4102/4105الموسم الفالحي 

 أنواع المزروعات تاوريرتإقليم  مجموع الجهة

 الحبوب   93370 288828

 القطاني الغذائية   24 2186

 الخضــر    1194 12341

 الزراعة المغطاة  1 160

 الزراعة الصناعية  75 6117

  زراعة الكإل  6535 17134

 زراعات أخـرى  86 906

 والمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لملوية بوجدة المديرية الجهوية للفالحة المصدر:        

 

 اإلنتاج الزراعي 

الحبوب تتصدر قائمة فمن المالحظ أن زراعة  ،أما في ما يخص حجم اإلنتاج الزراعي باإلقليم 

لزراعات بينما تبقى ا ثم زراعة الخضر من حيث المساحة المخصصة لها تليها زراعة الكإل زروعاتالم

 األخرى أقل أهمية.

 4102/4105الموسم الفالحي  -إقليم تاوريرت ب المزروعات إنتاج

 

 أنواع المزروعات المساحة )بالهكتار( اإلنتاج )بالطن(

 الحبوب   370 93 804 236

 القطاني الغذائية   24 61

 الخضــر    1194 141 17

 الزراعة المغطاة  1 33

 عيةالزراعة الصنا  75 300

  زراعة الكإل  6535 100 317

 زراعات أخـرى  86 740 2
 بوجدة المديرية الجهوية للفالحة المصدر:

ى تبقو .الجدول الموالي أن القمح الطري هو أهم المنتوجاتيتضح من  ،نسبة لزراعة الحبوببال

يم أخرى بالجهة حيث مقارنة مع أقال الهكتارفي  قنطار 1فهي ال تتعدى  ،مردودية اإلنتاج ضعيفة عموما

 قنطار بالهكتار في إقليم بركان على سبيل المثال. 2131تصل مردودية اإلنتاج إلى 

 إقليم تاوريرت ب حبوبال إنتاج

 4102/4105الموسم الفالحي 

 أنواع الحبوب المساحة )بالهكتار( اإلنتاج )بالقنطار( الهكتار(المردودية )قنطار في 

 بالقمح الصل 11611 26558 2,3

 القمح الطري 46131 131367 2,9

 الشعير 34181 107248 3,1

 الخرطال 1451 1790 1,2

 المجموع 93370 266963 2,9

  بوجدة المديرية الجهوية للفالحة المصدر:           
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 نتاج المغروساتإ 

 .يحظى قطاع المغروسات باهتمام بالغ لدى الفالحين بإقليم تاوريرت وخاصة أشجار الزيتون 

تقريبا   %94إذ يشكل  ،فيها هكتار يعتبر الزيتون من أهم المغروسات 26172مساحة هذا القطاع يغطي 

أما المغروسات األخرى  .تقريبا %  12تليه مغروسات اللوز ب  باإلقليم من مجموع المساحة المغروسة

  .من أنواع الفواكه المختلفة فتشكل مساحات صغيرة متفرقة

 إقليم تاوريرت ب هوإنتاج الفواك مساحة

 4102/4105الموسم الفالحي 

 

 المغروسات المساحة )بالهكتار( اإلنتاج )بالطن(

وي لالستثمار المكتب الجه

 الفالحي لملوية

المديرية االقليمية 

 للفالحة
وي لالستثمار الفالحي المكتب الجه

 لملوية

المديرية االقليمية 

 للفالحة

 الحوامض - 91 - 120 2

 الكــــروم 18 31 930 352

 أخرى مغروسات 8311 914 7 6855 618 22

 الزيتـون 5161 114 7 1916 884 19

 اللوز 1866 551 1541 043 1

 المشمش 40 143 960 100 1

 البرقوق 60 - 200 1 -

 الخـوخ 8 - 128 -

 السفرجل 14 - 448 -

 اإلجاص 5 - 100 -

 التفاح 18 - 178 -

 الرمان 9 18 58 216

 التين )طري( 31 - 311 -

 ىخرأ 16 81  38 315

 بوجدة  للفالحة جهويةالمديرية الالمصدر:  

 

 تربية المواشي -1.3-1

 من األبقار واألغنام والماعز ارأس 706246بأهمية القطاع الحيواني الذي بلغ إقليم تاوريرت تميز ي 

 الجهةع عدد القطيع على صعيد تقريبا من مجمو % 22. وتشكل 1124-1125خالل الموسم الفالحي 

إلى شساعة المراعي التي أساسا لك ذويرجع  رأسا. 832 157 3الموسم ما يقرب من نفس الذي بلغ خالل 

 اإلقليم. ايتوفر عليه

 

 

 



 

 
 
 40 

 الجر بإقليم تاوريرت وحيوانات الماشيـــــة رؤوس عدد

 4102/4105الموسم الفالحي  

 

 النوع العدد

 األبقار 650 11

 األغنام 000 477

 الماعز 000 209

 الـدواب 596 8

 المجموع 246 706

 والمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لملوية بوجدة المديرية الجهوية للفالحة المصدر:                        

 

 1124-1125إذ أن اإلنتاج بلغ خالل الموسم الفالحي  ،هم القطاع في تحسين دخل الكسابيناويس

لك الجدول ذطن من اللحوم البيضاء كما يوضح  5949من اللحوم الحمراء و طن 9167من يقرب  ما

 الموالي.

 

 بإقليم تاوريرت أخرى ومنتجات الماشية منتجات

 4102/4105الموسم الفالحي 

 اللحوم المعدة لالستهالك  اإلنتاج

 اللحوم الحمراء )الطن(  269,0 7

 األبقار 588,6 1

 األغنام 214,0 4

 الماعز 466,0 1

 اللحوم البيضاء )الطن( 757,0 4

 العسل )الطن( 32,6

 الجلود )الوحدة( 200,0 120

 والمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لملوية بوجدة المديرية الجهوية للفالحة المصدر:                    

 

زة مة بوأت اإلقليم مكانة متميباإلقليم يتوفر على عدة مؤهالت ها وإذا كان قطاع التربية الحيوانية 

على مستوى الجهة، فإنه في المقابل يعرف عدة معيقات تتمثل أساسا في النقص في الموارد المائية الجوفية 

والنزاعات حول مراعي أراضي الجموع، الحرث العشوائي لهذه المراعي وعدم تطبيق أغلب المربين 

 .ةاستغالل أنماط تقليدية في تسويق المنتجات الحيواني إلى للتقنيات الحديثة لتربية المواشي باإلضافة

 7أما فيما يتعلق بمراكز جمع الحليب التي تزود تعاونية الحليب للمغرب الشرقي فيقدر عددها ب 

 ماليين لتر. 21,5ما يعادل  1124-1125وقد بلغ اإلنتاج خالل الموسم الفالحي  .على مستوى اإلقليم
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 الغابات -1.3-3

غابات المتميزة بتنوع غطائها النباتي على مساحات شاسعة باإلقليم أهمها غابة دبدو، غابة تمتد ال

 عياط، غابة لمقام وغابة نركشوم.

 .ما يفوق نصف مساحته على صعيد الجهة وهو ،هكتار 45981تغطي مساحة البلوط األخضر 

مساحة . ويبين الجدول الموالي رهكتا 255141الحلفاء التي تمتد على مساحة كما يتميز اإلقليم بأهمية 

 جر السرو والصنوبر.شاألنواع األخرى كالعرعار العفصي و

 وأنواع الغابات بإقليم تاوريرت  بالهكتار مساحةال

 4105-4102الموسم الفالحي 

  تاوريرتإقليم  مجموع الجهة

 المساحات المشجرة  

 المتواجدة 797 18 645 119

 ةتالمؤق 700 635 6

 األشجار المورقة الطبيعيةمساحة   

 البلوط األخضر 780 54 540 100

 مساحة األشجار الطبيعية  

 األشجار الصمغية 920 62 560 142

 أشجار الوريق 780 54 100 101

 أنواع أخرى 210 140 1

 نوع ماطورال 730 3 810 70

 الحلفاء 350 144 160 002 2

 مساحة األشجار الصمغية الطبيعية  

 (عفصية)العرعار  700 49 390 93

 الصنوبر 820 6 200 7

 العرعار 400 6 970 41
 الشرق بجهة والغابات للمياه السامية للمندوبية الجهوية المديرية: المصدر                         

 

ما  1124-1125 الموس  الفالحيو جدر اإلشارة  لى أهمي  المداخيل الغابوي  ال ي ب غ  خالل 

 دره .م يون  4,5 يعادل

 

 التقليديةالصناعة العصرية و ةالصناع2.3- 

 الصناعة العصرية 1-2.3

   ذ ال  شكل عدد المؤسسا ،صناع  عصري  ذا  أهمي  كبيرة بإ  ي   اورير  عن ال يمكن الحديث

  من مجموع المؤسسا  بج   الشرق. % 6,1الم واجدة باإل  ي  سوى 

 1117ما يقرب من  ،1121سن  في مؤسس  صناعي   14ددها ال ي ب غ ع ،هذه المؤسسا  و شغل

  دره . م يون  1,7 مس خد  ووصل ر   معامال  ا  لى
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  2013 سنة تاوريرت بإقليم الصناعية للمؤسسات االقتصادية المؤشرات
 )القيمة بالدرهم(         

 رقم المعامالت اإلنتاج الصادرات االستثمارات
عدد 

 المستخدمين

عدد 

 تالمؤسسا
 

 تــاوريرتإقليم  91 9331 4634667 4633771 207695 441411

 جهة الشرق مجموع 217 04015 01182111 2282888 244474 454212

 – وجدة -الحديثة والتكنولوجيات  والتجارة الصناعة مندوبية:  لمصدرا         

 

 الصناعة التقليدية 1.3-1

تشكل مصدر عيش للعديد من التي  حرف التقليديةزخر إقليم تاوريرت بمجموعة من المهن والي 

لم تتمكن من أن براز هذه المؤهالت وتطويرها والمحافظة عليها المجهودات المبذولة إل غير أن ،األسر

ر أطييعاني من ضعف الت الصناعة التقليدية . فقطاعباإلقليم واالجتماعية منها رافعة للتنمية االقتصادية تجعل

ن وإعداد الخلف وتوفير وسائل اإلنتاج من مواد أولية وأدوات وأجهزة باإلضافة إلى لهذه المه والتنظيم

  وطنيا.وجهويا  ،قليمياإح مجاالت لتسويق المنتوج محليا، فت

رفية كما الح ومن أجل دعم قطاع الصناعة التقليدية في اإلقليم أنشأت بعض الجمعيات والتعاونيات

  لك الجدول الموالي.ذيوضح 

 

 4105 سنة تاوريرت بإقليم الحرفية اتجمعيال

  عدد المنخرطين الجمعيات الحرفيةعدد 

 تـاوريرت إقليم 868 93

 مجموع جهة الشرق 1484 417

 بوجدة والتضامني االجتماعي واالقتصاد التقليدية الصناعة لوزارة الجهوية المديرية: المصدر                          

 

 4105 سنةتاوريرت  بإقليم يديةالتقل الصناعة تعاونيات

 عدد المنخرطين جمعياتعدد ال
 الرأسمال االجتماعي

 )بالدرهم(
 

 تـاوريرتإقليم  300 339 461 41

 مجموع جهة الشرق 333 136 3 184 1 437

 بوجدة والتضامني االجتماعي واالقتصاد التقليدية الصناعة لوزارة الجهوية المديرية: صدرالم           
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 السياحة -3.3

 منها : نذكر على مؤهالت سياحية هامةتاوريرت إقليم توفر ي

ء االمجال بشريطه األخضر الذي شكل منطقة التقالمحيطة بمدينة دبدو: يتميز هذا  المرتفعات الجبلية -

  .بين الهضاب العليا وحوض جرسيف

 .صادياويا اجتماعيا واقتسياحة بيئية خضراء بإمكانها أن تشكل موردا تنموهي منطقة عين سبيلية" " -

فقصبة  ." إفران الشرق"أو ب"جوهرة الشرق" التي توصف  بدبدو عين تافرنتو قصبة المرينيين -

 .ميالدي 21المرينيين تقع على بعد كيلومترين من مركز المدينة في اتجاه الجبل أسست في القرن 

كيلومترات من مركز المدينة  8كيلومترات منها و  5وغير بعيد عن تلك القصبة وتحديدا على بعد 

عين تافرنت التي تطل على مجال دبدو بغاباته وبناياته وعيونه، وهي  توجدوفي أعلى قمة الجبل، 

  .مهمةفضاء يتوفر على مؤهالت سياحية 

لى ولعل افتقار اإلقليم إ .بإقليم تاوريرت ضعيف جدا النشاط السياحي ، فإنه المؤهالتذلكن رغم ه

 جيةإستراتيرؤية إضافة إلى غياب  ،لكذة وانعدام أي فندق مصنف أكبر دليل على أي تجهيزات سياحي

 اياجتماعوالتي يمكن أن تلعب دورا السياحة المستدامة مقومات ا المجال الذي يتوفر على كل ذلتأهيل ه

 واقتصاديا في تحسين مستوى عيش السكان.

 

 الطاقة  -4.3

 صنف  لى صنفين، األول مر بط بالمن جا  النفطي  والثاني   ن الموارد الطا ي  الم واجدة باإل  ي  

 ي ع ق بالك رباء.

 

 المنتجات النفطية  1-4.3- 

بخصوص الموارد النفطي   حديدا السائ   من ا، هناك مؤسسا   ابع  ل خواص  زود اإل  ي  عبر 

سف ه خزين م م  يبين الجدول أه المادة الحيوي . وي وفر اإل  ي  ع ى طا    ذالطرق البري  باح ياجا ه من ه

وال عبئ  اس نادا  لى المعطيا   ل خدم   محط 22كما ي وفر اإل  ي  ع ى  .1124و 1125سن   حجم ا خالل

 .بوجدة والمعادن الطا   لقطاع الج وي  الواردة من المديري 
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 (7م) بإقليم تاوريرت التخزين طاقة

 4105و 4102 سنتا

 

 السنة المنتجات النفطية اوريرت    تإقليم  مجموع جهة الشرق

 4102 51كزوال   319 070,5 2

 سوبر بدون رصاص  431 784,5 0

 المجموع 258 542,1 5

 4105 51كزوال   319 266,5 4

  سوبر بدون رصاص  431 437,5 1

  المجموع 258 704,0 5

 -وجدة  -دن المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعا: المصدر                 

 

 

 الطاقة الكهربائية -4.3-1 

 . بقى الشبك  الوطني  هي المزود الرئيسي لإل  ي  بالك رباء انطال ا من المعمل الحراري بجرادة

م وفرة المعطيا  ال،  ذ أن ويصعب  حديد  يم  المبيعا  ب ذا القطاع في غياب  حصائيا  خاص  باإل  ي 

ه، حسب اإلحصاء العا  ل سكان والسكنى لكن يمكن اإلشارة  لى أن  جمع بين    يمي  اورير  وبركان.

لك رباء غير أنه في المجال القروي ال ل وزيع امن األسر باإل  ي  مر بط  بشبك   %81,1 ،1125لسن  

 .%61,2  عدى هذه النسب  
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 الفصل الرابع
 التجهيزات األساسية
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 السدود -1.4

ميع جأهمي  اس را يجي  في  أمين حاجيا  ال ي  ك سي  األساسي  ال ج يزا  من السدود  ع بر

 وكذا حاجيا  الساكن  فيما يخص اس  الك الماء.الفالح  ي  خاص  اال  صادالقطاعا  

   ك 51يقع ع ى بعد الذي و أهمي  كبيرة وهو سد الحسن الثاني ذي وفر    ي   اورير  ع ى سد  

م ر  921م يون م ر مكعب بصبيب  214 ب غ حقين ه   اورير  ع ى شكل  وس من الخرسان شرق مدين  

 .م ر مكعب/ثاني  خالل الفصل الجاف 541مكعب/ثاني  خالل الحقب  الممطرة و

 

 اء الصالح للشربالم -1.4

يظل المك ب الوطني ل ماء الصالح ل شرب المن ج األساسي ل ماء الصالح ل شرب وهو الذي يس ر 

م ر مكعب بيع  من ا م يون  12,8 ه من الماءب غ  ن اج ،1121 وزيعه باإل  ي . خالل سن  ع ى  دبير 

وصل ين ذين المس   كين الم ر مكعب ل مش ركم يون  4,2م ر مكعب لوكاال  ال وزيع و م يون  3,8

 خالل نفس السن .    امس   ك 18181  لىعدده  

  4107سنة  للشرب الصالح للماء الوطني المكتب نشاط

 مكعب( متر )بألف

 
 عدد المشتركين

 المستهلكين

  اإلنتــــاج المبـيعـات

 لوكاالت التوزيع للمشتركين المستهلكين

 اوريرتتإقليم  611 12 668 3 997 1 424 32

 الشرقجهة  488 77  417 07  245 32  212 220 

 4105النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب : المصدر      

 

http://2.bp.blogspot.com/-mno8Fwg4WRg/T7eZEedjdZI/AAAAAAAAA0M/hZiXxivbx18/s1600/phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-mno8Fwg4WRg/T7eZEedjdZI/AAAAAAAAA0M/hZiXxivbx18/s1600/phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-mno8Fwg4WRg/T7eZEedjdZI/AAAAAAAAA0M/hZiXxivbx18/s1600/phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpg
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 الشبكة الطرقية -3.4

حد يج ل ما ل شبك  الطر ي  من دور ها  في ال نمي  اال  صادي  واالج ماعي  وفي جميع أال 

عن المناطق  خاص  لفك العزل    األساسي  ل  نمي ف ي الدعام .المجاال  ال نموي  والخدما  اإلنساني 

 القروي  النائي .

 

 البنيات التحتية الطرقية بإقليم تاوريرت 
 

من  ك   919,4من بين ا  ك   815,7ي وفر    ي   اورير  ع ى شبك  طر ي  يصل طول ا  لى 

الطرق اإل  يمي  بنسب  ، % 211الطرق الوطني  والج وي  معبدة بنسب  ) %88بنسب  أي  الطرق المعبدة،

97%). 

 22كما  ساه  في  س يل الولوج  لى  ،ه الشبك  دورا م ما في نقل األشخاص والبضائعو  عب هذ

ويصل معدل الشبك  الطر ي  ذا  الحال   .ب ديا   ابع  إل  ي   اورير  ومناطق أخرى 1جماع   روي  و

 .% 98,1الجيدة  لى المقبول  باإل  ي   لى حوالي 

 د ع ى يم الذيفاس - اورير  والعيون ع ى الخصوص من الطريق السيار وجدة افيد مدين و س 

ح ق  هام  في شبك  الطرق باإل  ي  والج   لما هذا الطريق ويع بر  .ك   بين وجدة و اورير  74مساف  

  صادي المدة النقل  ضاف   لى أثره المحفز ل نشاط ا ق يصله من و ع  يجابي ع ى سالم  المسافرين و 

 والسياحي.

 بإقليم تاوريرت والمعبدة المشيدة الطرق شبكة
 70/04/4102 غاية إلى بالكيلومتر

 

 الطــرق اإلقليمية الطــرق الجهوية الطــرق الوطنية
 

 منها المعبدة المجموع منها المعبدة المجموع منها المعبدة المجموع

 ريـرتتاوإقليم  371,2 468,5 118,5 118,5 237,8 237,9

 مجمـوع الجهة 1521,3 2541,9 814,2 912,5 1434,7 1434,5

 – وجدة - والنقل للتجهيز الجهوية المديرية: المصدر
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 فاس مرورا بتاوريرت-الطريق السيار وجدة

 

 شبكة النقل ووسائل المواصالت -4.4

في الو   ف. اال  صاديوركيزة النمو  دعام  أساسي  لكل  نمي  ا  صادي  واج ماعي   طاع النقل يعد 

 ،الشغلو بحد ذا ه من باب كونه يوفر العديد من فرص االس ثمار ا ائم اا  صادي االنقل نشاطفيه الذي يعد 

ً أساسيا في  رارا  االس ثماالشريان األساسي ل نشاط اال  صادي واالج ماعي وم ف و يمثل  كما .ركونا

ألخرى مثل ا ير و نمي  العديد من القطاعا  اال  صادي ن ل  يكن الشريك األساسي في  طو  ارئيسي ارافد

 وذلك من خالل دور النقل الم مثل ،لخ دني ...اس غالل الثروا  المعو الزراع و السياح و الصناع و ال جارة

  .لبضائع واألفراد وح ق  وصل بين مراكز اإلن اج واالس  الك واالس يراد وال صديرافي  أمين نقل 

لي  وفي الفقرا  الموا .ورير  ع ى كل من النقل عبر الطر ا ، والنقل السككيي وفر    ي   ا 

 .ا القطاعذسنقد  بعض المؤشرا  عن ه

أه  المعاهد الم خصص  في م ن النقل ومن أه  ما يمكن اإلشارة  ليه في هذا المحور هو  شييد  

بشري  د الق عبر  كوين الموارالشرج    اورير ، والذي ي دف  لى مواكب  مدين  الطر ي وال وجس يك ب

ويوفر  .ل وجس يكاالوطني  لقطاع النقل الطر ي و االس را يجي هداف المسطرة في المؤه  ،  ماشيا مع األ

 .مجموع  واسع  من ال كوينا ،    وضع ا ب شاور و نسيق مع م نيي هذا القطاع المع د

 

 النقل الطرقي 4.4-1

  سجيل السيارا  

من  % 3,6ا العدد يمثل ذوه ،1125ع ى مس وى    ي   اورير  خالل سن  عرب   182    سجيل  

 %64,2مجموع ما     سجي ه ع ى الصعيد الج وي. و أ ي السيارا  السياحي  ع ى رأس أنواع العربا  ب 
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بينما ال  مثل الدراجا  الناري  سوى  ،%11,5من مجموع العربا  المسج  ،   ي ا العربا  النفعي  ب 

 ا ال ر يب يوافق نظيره الج وي لكن بنسب مخ  ف .ذوه .عدد العربا  المسج  من  1,4%

 

 - 4102سنة  - والنوع التسجيل حسب مراكز السيارات تسجيل

 

 مركز التسجيل الدراجات النارية السيارات السياحية العربـــات النفعيـــــــة المجموع العام

 تاوريرتإقليم  7 183 91 281

 الجهة مجموع 133 819 5 837 1 789 7
 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية     

 

  السالم  الطر ي 

من  % 21,1مثل يا العدد ذوه ،رخص  سيا   بمركز االم حان  اورير  1562 س ي  ما يناهز     

 ابلـــمق قريبا  %27شك   أعداد النساء في ا و د  .1125خالل سن  مجموع الرخص المس م  بالج   

  ى صعيد الج  .ع %33,1

  االمتحان مراكز المسلمة حسب السياقة رخص عدد تطور

 مركز االمتحان 2011 2012 2013 4102

 المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث

 تــاوريــرتإقليم  261 2  268   571 1  215   401 2  433   461 2 465

 الجهة مجموع 856 23 498 4 289 22 456 4 511 23 889 8 942 23 928 7

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية

 

 النقل السككي 4-1-.4

اورير    لمسافرين والبضائع يربط بين مدين يي وفر    ي   اورير  ع ى خط سككي لنقل ا

. ورضبني انصار مرورا بالنا  اورير  بمدين   مدينخط آخر يربط ع ى ووجدة مرورا بمدين  العيون و

لمم د ع ى ا ورضولقد أضاف خط  اورير  الناببا ي أ الي  المم ك .  اورير     ي  وكال الخطين يربطان 

ور ضمن ربط ميناء النامكن   ذا الخط السككيف . ج  ل وي  لإل  ي  و يم  ا  صادي  ك    221ف  مسا

من  كما مكن ،م م  لجميع األنشط  اال  صادي  بالج  ، بالشبك  الوطني االس را يجي، الذي يعد محط  

 والدولي  من ج   أخرى.   الج وي  من ج   س يل المبادال  ال جاري

في ما ي ع ق بنقل البضائع وخاص  المواد المعدني  من  كذلككبرى  أهمي  يك سي هذا الخطو

 خالل  ق يص مدة وك ف  النقل.
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 ميراإلسكان والتع -5.4

 البناء -1.5.4

 طاع البناء دورا ذا أهمي  بالغ  في ال نمي  اال  صادي  واالج ماعي  ل بالد، حيث يؤثر بطريق  ي عب   

 ويع بر مؤشرا لقياس درج   قد  ورفاهي  السكان وال طور المنجز. مباشرة ع ى كثير من األنشط  األخرى

مؤشرا م ما يعكس مدى الدينامي  ال ي ويشكل عدد رخص البناء المس م  بالجماعا  الحضري  

 ه الرخص باإل  ي .ذويوضح الجدول أسف ه وضعي  ه .ي س  ب ا  طاع اإلسكان

 (4102رخص البناء المسلمة بإقليم تاوريرت )سنة 

 عدد الرخص 
 المساحة المبنية

 )ب المتر المربع(

 القيمة المتوقعة

 )باأللف درهم(
 عدد الغرف عدد المساكن

 248 051 74787 01202 018 رتتاوريإقليم 

 70474 01201 4282888 481142 5828 الجهة

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية

 

رخص  خالل  216  ي   اورير  الجماعا  الحضري  ال ابع  إلب غ عدد رخص البناء المس م  ب

 .لكل مسكن قريبا غرف  1دل غرف  بمع 517 ضافيا يح وي ع ى سكنا  241بناء أسفر  عن  1125سن  

من  % 2,8فعدد الرخص ال يشكل سوى  .ه األر ا   ع بر هزي   بالمقارن  مع با ي أ الي  الج  ذغير أن ه

 .من عدد المساكن المضاف  بالج   % 2,5المجموع الج وي وعدد المساكن ال يمثل سوى 

يخ  ف حسب صنف ، وهو درهما 2461و د ب غ ثمن الم ر المربع الم و ع ل ذه البنايا  حوالي 

 مساكن ذا  درهما ل 2449درهما بالنسب  ل بنايا  الصناعي  وال جاري  و 1111البناي  حيث يصل  لى 

 المغربي. الطابع

 

 العقار -1.5.4

الواردة من الوكال  الوطني  ل محافظ  العقاري  والمسح العقاري والخرائطي  ع ى  دل اإلحصائيا  

األخيرة، ال من حيث عدد ط با  ال حفيظ المقدم   ي   اورير  خالل السنوا  الثالثبإ   طور غير من ظ  

ومن المالحظ أن معظ  الط با  المقدم      الوسط القروي  وال من حيث مساح  العقارا  موضوع الط ب.

 .مما يدل ع ى أن عم ي  ال حفيظ  شمل األراضي الفالحي  بالدرج  األولى ،(1125سن   % 95,7)
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 حسب الوسط بإقليم تاوريرت تطور عدد طلبات التحفيظ

 

  العدد (بالهكتار) المساحة

2014 2013 2012 2014 2013 2012  

 تاوريرتإقليم  44 37 92 52415 172 213

 الوسط الحضري 6 2 4 1 0 6

 الوسط القروي 38 35 88 52414 172 207

 الجهة 1314 1411 1568 298975 17768 159515

 9341 للمغرب صدر: النشرة اإلحصائية السنويةالم

بالرهون العقاري ، وهي حقوق عيني    ر ب ع ى العقارا  المحفظ  أو في طريق ما ي ع ق وفي

، و رمي  لى ضمان الديون ال ي ال ز  ب ا المالكون، فإنه ورغ  عد  ان ظا  أعدادها خالل الثالث ال حفيظ

 .في الجدول أسف ه د ار فع  كما هو مبينن  يم  ا المالي   سنوا  األخيرة فإ

 حسب الوسط بإقليم تاوريرت تطور الرهون المسجلة

 

  العدد (باأللف درهم)القيمة 

2014 2013 2012 2014 2013 2012  

 تاوريرتإقليم  247 211 251 11521 15169 69581

 الوسط الحضري     125 103 127 30360 30284 66974

 الوسط القروي     34 27 16 3050 4083 2613

 الجهة 5935 6335 8267 3538022 2407225 2018483

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية

 

حضري ما ال الوسطع ى الخصوص  هم أن الرهون العقاري  يظ ر من خالل الجدول أيضا و 

  11,2ون العقاري  بالوسط القروي   عدى نسب  الره ل ا مبين ،1125سن   من ا سج   بالمدن % 88,8دام  

ما يناهز  1125فقد ب غ  سن   ،أما فيما يخص المداخيل المنجزة من طرف المحافظ  العقاري  .%

 . من مجموع مداخيل المحافظ  العقاري  بالج    %  3,45دره  وهو مب غ يمثل 16958700

 

 أنواع المساكن وصفة الحيازة -3.5.4

 سكنمنوع ال 

ل عدد يمثو .مغربية العصرية في المجال الحضري النمط السكاني األكثر انتشاراتشكل الدار ال

 أسرن نسبة مهمة مما زالت ومن جهة أخرى،  .%95,1األسر التي تقطن هذا النوع من المساكن ما يناهز 

حسب  % 29,9تصل إلى وهي تلجأ للسكن في دور مغربية تقليدية  بإقليم تاوريرت الوسط الحضري

 .1125العام للسكان والسكنى اإلحصاء 
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 ى األنواع األخرى من المساكن كالشقق أو الفيالت إال بنسب ضعيفة كما يظهر في الجدولظوال تح

ي غير أنها بنسب أقل من التالدور البدائية أو الصفيحية، ن ظاهرة حواضر اإلقليم م ال تخلو . كماأسفله

 . 1115خالل إحصاء  هاسجلت

 ،تأخذ مساكنها الطابع القروي من األسر القروية %98,2فيالحظ أن  ،قرويأما فيما يخص الوسط ال

مغربية من الدور ال اإلقليم وهذا مرتبط بطبيعة النشاط االقتصادي المزاول في هذه المناطق. وال تخلو قرى

رى تقريبا. غير أن المالحظة األكثر بروزا هي أن الق % 22ها بة قاطنإذ تشكل األسر ال ،العصرية أيضا

 (.%1,4ولو أن نسبتها ضعيفة ) الدور البدائية أو الصفيحيةتواجد لم تسلم هي أيضا من 

 (%) توزيع أسر إقليم تاوريرت حسب نوع المسكن

 

 نوع السكن الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 فيال أو طابق في فيال 1,7 0,3 1,3

 شقة بعمارة 2,9 1,6 2,5

 قليديةدار مغربية ت 17,7 4,0 13,4

 دار مغربية عصرية 74,2 11,1 54,4

 الدور البدائية أو الصفيحية 2,3 0,5 1,8

 سكن قروي 0,5 78,1 24,9

 آخر 0,5 4,6 1,8

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 1114المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى                     

 

 صفة الحيازة 

ري على مستوى الوسطين الحضتاوريرت المساكن في إقليم  يغلب طابع الملكية على صفة حيازة

 89,7و  % 95,5بلغت  لكة للسكن الذي تقيم به أو التي هي في طريق التملكفنسبة األسر الما .والقروي

 على التوالي. %

لكنه  ،تقريبا % 21,5ويشكل الكراء وسيلة أخرى الستغالل المساكن في الوسط الحضري بنسبة  

 من مجموع األسر. % 1,1سوى  تشكل األسر الخاضعة لنظام الكراء إذ ال ،إلقبال في القرىنفس ا ال يلقى
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أهمية السكن المجاني الذي قد توفره األسر المهاجرة لعائالتها في أغلب األحيان  يمكن إغفالوال   

ي رة ففيحتل المرتبة األخي صنف السكن الوظيفيأما  في القرى. % 8في المدن و % 21,1والذي يشكل 

 .% 1,2صفة حيازة المساكن باإلقليم بنسبة 

 

 (%) صفة حيازة المسكن توزيع أسر إقليم تاوريرت حسب

 

 صفة الحيازة الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 ملكية أو ملكية مشتركة 73,1 87,8 77,7

 في طور الملكية 1,3 0,1 0,9

 الكراء 13,4 0,2 9,3

 سكن وظيفي 1,6 3 2,1

 سكن مجاني 10,3 8 9,6

 آخر 0,2 0,9 0,4

 المجموع 100 100 100

 1114المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس
 القطاعات االجتماعية
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 التربية والتكوين -1.5

 العمومي األولي التعليم 

ن ر الماضية خاصة مالسنوات العشل الر المنجزة عن التعليم بالمغرب خخلصت مختلف التقاري 

مم وذي رساء تعليم أولي معإل إلى الضرورة الملحة على للتعليم واليونسكو والبنك الدوليألطرف المجلس ا

داف استه اللبتدائية وذلك من خة االمرحلطفال للاأل يءتهيباعتباره مرحلة قائمة الذات من شأنها  ،جودة

 لفنية.ركية والتربية اية والحنشطة الحساألراته اللغوية والتركيز على ومهاة للطفل ساسيألا الكفايات تنمية

هم بتدائي ينطلقون في مسيرتاالولى من التعليم األطفال الذين يلجون السنة األويمكن اليوم القول بأن 

 توفرولي ذي جودة، حيث يأك الذين سبق لهم أن استفادوا من تعليم لئالدراسية بحظوظ متفاوتة لفائدة أو

 .جتماعيةاالعلى فرص أكبر للنجاح في مسيرتهم الدراسية وفي حياتهم  هؤالء

ي من التعليم األول المعطيات المتوفرة حول أعداد المستفيدين واستنادا إلى بالنسبة إلقليم تاوريرت

 ،أسفلهوالمبينة في الجدول  1124-1125خالل الموسم الدراسي  بأنواعه التقليدي والعصري والعمومي

متفوقا  % 61,8ال زال يحظى بإقبال الساكنة بنسبة مهمة وصلت إلى ح أن التعليم األولي التقليدي يتض

 . (% 17,1) نقطة تقريبا 11 على التعليم العصري والعمومي ب

من مجموع  %56,8 موسمخالل نفس ال المستفيدات من التعليم األولي التقليدينسبة الفتيات وتبلغ 

ة وهي نسب قريب ،بالنسبة للتعليم األولي العصري والعمومي %54,7و ع من التعليما النوذمن ه المستفيدين

 .(على التوالي %59,1و  %56,1) تلك المسجلة على المستوى الجهويمن 

 14بالنسبة للتعليم األولي التقليدي وطفال لكل مؤطر  15تناهز  فهي ،نسبة التأطيروفيما يخص 

لكل مؤطر على التوالي طفال  11و 27ولي العصري والعمومي مقابل طفال لكل مؤطر بالنسبة للتعليم األ

 بالنسبة للجهة.

 بإقليم تاوريرت األولي والتالميذ بالتعليم المربون

 4105-4102  الدراسية السنة

 الصنف المـربـون التــــالمــيــــذ       

 اإلنــاث المجموع

 األولي التقليدي 

 تإقليم تاورير 82 0048 4215

 مجمــوع الجهة 1062 9197 19857

 األولي العصري والعمومي

 إقليم تاوريرت 80 407 0557

 مجمــوع الجهة 587 5523 11685

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية         
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 حول أعداد األطفال من الفئة العمرية 1125إلى معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى ورجوعا 

واستنادا كذلك إلى أعداد المتمدرسين في  ،إناث 5188طفال منهم  7161والتي بلغت  باإلقليم سنوات 4-6

يمكننا الحديث عن نسبة تمدرس  ،متمدرس( 5421) 1125-1121التعليم األولي خالل الموسم الدراسي 

 بالنسبة لإلناث. % 54,5بالنسبة لمجموع األطفال و %57,8األطفال في التعليم األولي والتي بلغت 

 

 التعليم االبتدائي العمومي 

بالوسط القروي خالل  18مؤسسة للتعليم االبتدائي العمومي منها  69قليم تاوريرت على يتوفر إ

 على اختالف مستوياتهم اتلميذ 16777وجهة ل هذه المؤسسات كانت وقد  .1124-1125الموسم الدراسي 

 إناث.منهم  %59,4 ينتمون للوسط القروي و منهم 18%

 ال يمكننا الحديثهذه الوحدات التعليمية بين مختلف الجماعات وفي غياب معطيات عن توزيع 

عن عدد السكان لكل وحدة تعليمية وعن التباين بين أعداد المؤسسات والفصول والحجرات والثقل 

 الديموغرافي للجماعة.

 بإقليم تاوريرت والجنس الوسط حسب التالميذ

 4105-4102  الدراسية السنة -ائي العمومي التعليم االبتد

   الوسط القــروي مجموع الوسطين

 اإلنـــاث     المجموع   اإلنـــاث   المجموع     

 تاوريرتإقليم  763 4 976 10 848 12 888 28

 مجموع الجهة 644 43 378 95 898 106 436 228 

 9341 لمغربل المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية             

 

وهكذا يكون معدل  .أستاذا 2221فقد بلغت خالل نفس الموسم الدراسي  ،أما بالنسبة لهيئة التدريس

تلميذا لكل أستاذ في المجموع، مع فارق بين الوسطين بحيث ال يتعدى  15تأطير التالميذ باإلقليم قد بلغ 

 نستخلصو .لميذا لكل أستاذ بالوسط الحضريت 11تلميذا بالقرى بينما يصل إلى  29عدد التالميذ لكل أستاذ 

من  %18( يتواجدون في مجال يستقطب فقط %44أن أكثر من نصف األساتذة ) طياتمن هذه المع

راجع إلقليم كتباعد المؤسسات التعليمية اللخاصة بالوسط القروي الظروف اللك إلى ذيعزى و .المستفيدين

كثافة السكانية وهي افتراضات قد تؤكدها أو تنفيها ال ضعفبعض الجماعات ول المساحة الشاسعة إلى

 معطيات أخرى.
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 بإقليم تاوريرت الجنسالوسط و حسب التدريس هيئة
 4105-4102  الدراسية السنة -التعليم االبتدائي العمومي 

 الوسط القروي مجموع الوسطين
 

 اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع

 وريرتتاإقليم  937 749 119 004 1

 مجمـــوع الجهة 864 1 848 4 467 4 204 9

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية         

 

 التعليم االبتدائي الخصوصي 

ق قدراتهم أو يفو باإلقليم ال يحظى باهتمام أغلبية الساكنة يبدو أن التعليم االبتدائي الخصوصي

م خالل الموس ولجوا المؤسسات الخصوصيةمن المرحلة الدراسية  فقط من التالميذ بهذه %4ما دام  المادية

ما يخص المؤسسات أما فينقاط تقريبا.  5وهي نسبة أقل من مثيلتها الجهوية ب  ،1124-1125الدراسي 

 من مجموع المؤسسات الخصوصية %9لك ذمؤسسات مشكلة ب 21فعددها ال يتجاوز  التعليمية الخصوصية

من مجموع تالميذ الجهة بنفس المرحلة  % 12,3فيه تالميذ إقليم تاوريرت  مثليبالجهة في الوقت الذي 

 الدراسية.

 

 بإقليم تاوريرت الجنس حسب والتالميذ المؤسسات

 4105-4102  الدراسية السنة - الخصوصيالتعليم االبتدائي 

 المؤسسات
 التالميذ

 
 اإلنـــاث المجموع

 تاوريرتإقليم  610 390 1 10

 مجموع الجهة 233 12 281 26 142

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية       

 

 التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي 

تلميذا يمثل  7515يتوافد عليها  (منها بالعالم القروي 5) إعدادية 29على  يتوفر إقليم تاوريرت

لتعليم في مرحلة ا القروي وسطفي الفتيات وال تشكل ال .بالنسبة لمجموع اإلقليم% 51,4فيهم عدد اإلناث 

نقطة أقل عن النسبة الجهوية التي بلغت خالل  12أي ب  ،من مجموع التالميذ %16,1اإلعدادي سوى 

 .38,4% دراسينفس الموسم ال
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 بإقليم تاوريرت الجنسالوسط و حسب التالميذ

 4105-4102  الدراسية السنة -التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي 

 

 الوسط القــروي مجموع الوسطين
 

 اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع

 تاوريرت 411 637 913 3 412 9

 مجموع الجهة 807 6 720 17 091 42 480 95

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية       

 
نما لوسطين بيمجموع انسبة لتلميذا تقريبا لكل أستاذ بال 15فقد بلغ  ،التأطير معدلوفي ما يخص 

وهو نفس االستنتاج الذي لوحظ عند مقارنتنا للوسطين  ،تلميذا لكل أستاذ بالوسط القروي 24 تعدىلم ي

 بالنسبة للتعليم االبتدائي.

 بإقليم تاوريرت الجنسوالوسط  حسب التدريس هيئة
 4105-4102  الدراسية السنة -التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي 

 

  الوسط القــروي وع الوسطينمجم

 اإلنــاث   المجموع   اإلنــاث   المجموع   

 تاوريرت 16 11 148 398

 الجهة مجموع 274   854   562 1  969 3 

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية                    

 

 صوصيالتعليم الثانوي اإلعدادي الخ 

إعداديات دون معرفة توزيعها حسب الجماعات  5باإلقليم  ات الخصوصيةيعدد اإلعداد يتجاوز ال

 .باإلقليم من مجموع تالميذ المستوى اإلعدادي %1,4وال تستقطب سوى 

 الجنس بإقليم تاوريرتو الوسط حسب التالميذ

 4105-4102  الدراسية السنة - التعليم الثانوي اإلعدادي الخصوصي

 

  ـاثاإلنـ   المجموع    المؤسسات

 تاوريرتإقليم  491 913 2

 الجهة مجموع 345 2  797 4  48

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية                 
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 العمومي التعليم الثانوي التأهيلي  

 ثانويات على مستوى اإلقليم تتواجد 8عدد المؤسسات التعليمية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي  يبلغ

 وال يتوفر اإلقليم على أية ثانوية تابعة للقطاع الخاص. .كلها بالوسط الحضري

 هممن % 55,1تجدر اإلشارة إلى أن اإلناث يشكلن و .تلميذا 6266 افد على هذه المؤسساتيتو

 .% 47,7النسبة الجهوية البالغة  أقل من وهي

 بإقليم تاوريرت الجنسو الوسط حسب التالميذ

  4105-4102  الدراسية السنة - العمومي التأهيلي الثانوي التعليم

  الوسط القروي                 مجموع الوسطين 

 اإلنـــاث  المجموع   اإلنـــاث  المجموع 

 تاوريرتبإقليم  - - 732 2 166 6

  الجهة مجموع 759 1 331 4  131 29  011 61 

 9341 ربللمغ المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية         

 

نظيره فوق تلميذا لكل أستاذ أو في كل فصل دراسي وهو مؤشر ي 27,6بمعدل  يتوزع التالميذ

 تلميذا لكل فصل دراسي. 29,8المسجل على الصعيد الجهوي البالغ 

 الوسط بإقليم تاوريرت حسب التدريس هيئة

 4105-4102  الدراسية السنة - العمومي التأهيلي الثانوي التعليم

  الوسط القروي           لوسطينمجموع ا

 اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث  المجموع  

 تاوريرتإقليم  - - 14 702

 الجهة مجموع 52 447 0111 429 3

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية           

 

 التكوين المهني 

ره من يد عاملة ذات كفاءة بفضل يكتسي قطاع التكوين المهني في المغرب أهمية خاصة لما يوف

ي التكوين التابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاِش الشغل والذ ينات المختلفة التي تقدمها مراكزالتكو

أربعة  نمويتألف نظام التكوين المهني  .يسهر على إعداد أطر تساهم في مواكبة تطور االقتصاد المغربي

 أسالك هي :

هذا السلك بح للتالميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا وتتوج الدراسة التقني المختص: مفتو -

 .بتسليم دبلوم التقني المختص
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التقني : مفتوح للتالميذ الذين تابعوا السنة الثانية ثانوي بكاملها وتتوج الدراسة بهذا السلك بتسليم  -

 .دبلوم التقني

لى األقل على مستوى السنة التاسعة من التأهيل: يستطيع االستفادة منه التالميذ المتوفرون ع -

التعليم اإلعدادي، جذع مشترك والسنة األولى من الباكالوريا وتتوج الدراسة بهذا السلك بتسليم 

 .شهادة التأهيل المهني

التخصص: مفتوح للتالميذ المتوفرين على األقل على السنة السادسة من التعليم االبتدائي وتتوج  -

سليم شهادة التكوين المهني، ويخص هذا السلك أساسا الحرف التقليدية الدراسة بهذا السلك بت

 والبناء والفالحة.

فإن المعطيات الواردة من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تبين أن  ،بالنسبة إلقليم تاوريرتو

صص  د الم خأه  المعاه شييد ولقد سبقت اإلشارة في فقرة سابقة إلى . مؤسسات فقط 1اإلقليم يتوفر على 

 بمدين   اورير . في م ن النقل الطر ي وال وجس يك

 

 

 5165اس قطب  مؤسسا  ال كوين الم ني باإل  ي  ما يناهز  ،1124-1125خالل الموس  الدراسي 

( % 91,5و بين معطيا  الجدول أسف ه أن أغ ب   ) .م دربا ي وزعون ع ى كل ال خصصا  بنسب م فاو  

 ل أهي ي. يس فيدون من ال كوين ا
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 بإقليم تاوريرت الشغل وإنعاش المهني التكوين مراكزب المستوى حسب المتدربين عدد

 4105-4102 الدراسية السنة

  المجموع تقني مختص تقني تخصص تأهيل تكوين تأهيلي

 تاوريرتإقليم  5165 161 591 118 115 1191

 الجهة مجموع 12651 5814 4211 1248 1789 4461

 – وجدة - الشغل  وإنعاش المهني التكوين مكتب:  المصدر             

 اع  ل درس  21دائمون يس فيدون من من    %61,6 ،مكونا 66هؤالء الم دربين يقو  ب أطير 

 معامل أو ورشا  ل  داريب ال طبيقي . 21 اع  م خصص   ضاف   لى  22و

 قليم تاوريرتبإ الشغل وإنعاش المهني التكوين مراكز ومؤطرو المؤسسات

 4105-4102 الدراسية السنة

عدد  عدد المؤطرين عدد الفضاءات

 المؤسسات
 

 زائرين دائمين المجموع قاعات الدرس قاعات مختصة المعامل المجموع

 تاوريرتإقليم  3 26 40 66 12 11 10 33

 مجموع الجهة 32 143 335 478 116 82 131 329

 – وجدة - الشغل  وإنعاش المهني التكوين مكتب:  المصدر  

 

 الصحة والتأطير الطبي -1.5

ومع  . حسين الظروف الصحي  ل سكان رهين بمس وى ال ج يزا  الم وفرة وال أطير الطبي  ن

 نظي  هياكل    يمي   س ر ع ى   بي  االح ياجا  الصحي  ل سكان  الضروري زايد أعداد السكان أصبح من 

  وع ى  وزيع عادل لالخ صاصا .

  التجهيزات الصحية والطاقة السريرية -1.1.5

من خدما  س   مراكز صحي  عمومي  اثنان من ا   وفر  يس فيد السكان الحضريون بإ  ي   اورير 

، فإن كل 1125سن   نسم  241271ع ى أسرة ل والدة. و ذا كان عدد السكان الحضريين باإل  ي  هو 

 81778 إنع ى األ ل. أما في الوسط القروي فمواطن  14111مركز صحي ع يه أن ي بي حاجيا  

 .   صحي ؤسس مواطن لكل م 6711مس وصفا  أي بمعدل  1مراكز صحي  و 7يس فيدون من  امواطن

 -4107سنة  – مؤسسات العالجات الصحية األساسية بالقطاع العمومي
 المراكز الصحية الحضرية مستوصفات قروية المراكز الـصحـية القروية الجماعية

 
 الدةوسرة بأ الدةوسرة أون دب  الدةوسرة بأ الدةوسرة أون دب

 تاوريرتإقليم  2 4 3 0 2

 مجموع الجهة 18 28 21 44 87

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية     
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مس شفيا     يمي   8ع ى مس شفى    يمي واحد من بين  فاإل  ي  ي وفر ،وفي ما يخص المس شفيا 

 لمس شفىهذا ا وي وفر .مجموع الساكن  القروي  والحضري وي بي حاجيا  ي واجد بمدين   اورير   بالج  

وهو مؤشر يدل ع ى مدى النقص الحاصل ب ذا القطاع  ،فردا لكل سرير 4167أي بمعدل  سريرا 56ع ى 

  .خصوصا مع غياب القطاع الخاص في هذا المجال

 

 التأطير الطبي وشبه الطبي -1.1.5

 ،1121سن   طبيبا 69ع ى صعيد اإل  ي  بالقطاعين العمومي والخاص عدد األطباء العام ين ب غ 

ويشكل أطباء القطاع الخاص ما يناهز  .ج   الشرقمن مجموع األطباء المزاولين ب %6,5أي ما يمثل 

ي. ويصل  ابعون ل قطاع العمومه  أطباء من كل أربع   1بمعنى أن  ،من مجموع األطباء باإل  ي  14,5%

هذا المعدل  زيديو 1121فردا لكل طبيب خالل سن   1582  لى معدل  غطي  الطا   الطبي لسكان اإل  ي 

بحك  غياب و .لكل طبيب فردا 2415الوطني ب   وسطفردا وعن الم 2191بحوالي  لج ويعن الم وسط ا

  بين مخ  ف الجماعا  مقارن  هذه المؤشرا يصعب ،معطيا  عن  وزيع هؤالء األطباء داخل اإل  ي ال

 وبين الوسطين.

 

 بإقليم تاوريرت القطاع حسب األطباء  

2013 2011 2010  

 العمومي   الخاص      العمومي    الخاص       العمومي    الخاص      

 تاوريرتإقليم  48 18 48 18 50 17

 مجموع الجهة 523 417 545 428 585 463

 9341 للمغرب ة اإلحصائية السنويةالمصدر: النشر               

 

الصح  المجازون من الدول  المخ صون  يأما فيما يخص الج از شبه الطبي والذي يشمل مساعد

 فئ  ل 12 فئ  األولى وين مون ل 219من    248فإن اإل  ي  ي وفر ع ى  ،الصح  حام و اإلعدادي  يومساعد

 .الثاني 

 ونمن   م عددي االخ صاصا  والبا  % 68 ،ضاممر 226ويزاول م ن  ال مريض باإل  ي  

 اب  ( وممرض واحد م خصص في  16ممرضين( والقابال  ) 21ي وزعون ما بين ممرضي ال خدير )

 األمراض العق ي .
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 - 4107سنة  - بإقليم تاوريرتاالختصاص  حسب التمريض هيئة

  المجموع متعدد االختصاص أمراض عقلية تخدير قابالت 

تاوريرتإقليم  116 79 1 10 26  

 مجموع الجهة 0244 1041 61 119 271

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية   

 

 المرضى داخل الوحدات الصحية العمومية ومعدل اإليواءحركات  -3.1.5

 : من انسرد  س عمل بعض المؤشرا   ،لقياس درج  اس فادة المرضى من المؤسسا  الصحي 

 سن   عادة : مجموع المرضى الذين     حصاؤه  كل يو  خالل ف رة معين  )وهيفاءأيام االستش

  .واحدة(

 شير  لى مس وى اس عمال األسرة المس عم   في ف رة معين  بالنسب  المئوي اإليواء متوسط معدل  :، 

وهو حاصل  سم  عدد أيا  االس شفاء ع ى مجموع األيا  الممكن  وال ي  ساوي عدد األسرة 

 .يو  164وبا في مضر

 را ي: م وسط عدد المرضى الذين     يواؤه  بالمس شفى وشغ وا سرمعدل التناوب على األسرة

 لف رة معين .

 م وسط عدد األيا  ال ي يقضي ا المريض بالمس شفى.معدل مدة اإلقامة : 

 ابع   م وسط عدد األيا  ال ي يبقى في ا سرير المس شفى شاغرا بين :مجال التناوب على األسرة 

سن  واحدة( معين  )وهو حاصل  سم  مجموع أيا  االس شفاء خالل ف رة  المرضى لالس شفاء.

 .مقسوما ع ى عدد األسرة الم اح 

 فيه ضوا  1125خالل سن  مريضا  5726   يمياس قبل المس شفى اإل ،بالنسب  إل  ي   اورير 

أما فيما يخص  .يو  1,2س شفى العمومي هو لك م وسط مدة اإل ام  بالمذيوما اس شفائيا ليكون ب 21115

بمعنى أنه خالل السن  ي ناوب ع ى  229معدل ال ناوب ع ى األسرة فقد ب غ خالل نفس الف رة ما يقارب 

 مريضا. 229السرير الواحد 

 

 - 4102  سنة - بإقليم تاوريرت األسرة ذات العمومية الصحية المؤسسات داخل المرضى حركات

  عدد المؤسسات   عدد األسرة   الدخول  أيام االستشفاء 

 تاوريرتإقليم  1 19 147 4 742 10

  الجهة مجموع 01   403 1 474 105  451 312 

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية        
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كننا فيم ،1125 سن  خالل ايوم 1,7و ذا أخذنا بعين االع بار مجال ال ناوب ع ى األسرة والذي ب غ  

 أما م وسط معدل اإليواء ف و القول بأنه ال يكاد يبقى السرير الواحد في المس شفى شاغرا ليو  كامل.

92%.  

نا و جدر اإلشارة ه .ل مؤشر  ظ ر الفوارق بين اإل  ي  والج  وبالمقارن  مع المس وى الج وي لك 

 ا في كل المؤشرا . ظهو األ ل ح نجد    ي   اورير  ، لى أنه ح ى بالمقارن  مع با ي أ الي  الج  

 

 - 4102 سنة - بإقليم تاوريرت األسرة ذات العمومية الصحية بالمؤسسات اإليواء إحصائيات

مجال التناوب على 

 األسرة )يوم(

مــعــدل التناوب على 

 األســـرة )%(

مــــدة  متوسط 

 اإلقــــامـــة )يوم( 

متوسط مــــعــــدل 

 اإليـــواء )%(

 

0,9 3,446  2,4 3,64  تاوريرتإقليم  

 2,0  4,42    1,7  7,84  مجموع الجهة 

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية    

 

فحصا طبيا  219279وفي المجمل أنجز  مؤسسا  العالجا  الصحي  األساسي  باإل  ي  ما يناهز  

 .1125خالل سن   فحصا شبه طبي 291562و

 

 ية األخرى للمؤسسات الصحيةاألنشطة العاد -4.1.5

إل  ي  بإنجاز برامج محددة ومنظم  لفائدة الساكن  الحضري  والقروي  با قو  المؤسسا  الصحي   

 ع ى حد سواء من ا:

 نشاط البرنامج الوطني ل  خطيط العائ ي -

  شكل في ا نسب  ،1125امرأة خالل سن   11949اس فاد  من خدما  ال خطيط العائ ي ما يقارب  

غير أن األ راص  ،الحمل المس عم   من طرف نساء اإل  ي  منع . و  نوع وسائل%12الم  قيا  الجديدا  

 .%71,8 بقى الوسي   األكثر شيوعا بنسب  

 - 4102سنة  - بإقليم تاوريرتلتخطيط العائلي ل البرنامج الوطنيعدد النساء المستفيدات من 

 فالوبقنوات  ربط الحقن اللولب العازل الطبي األقراص 

 1 2 255 921 4619 المتلقيات الجديدات

 - 1 51 2119 11711 المتلقيات القديمات

 1 2 286 1117 18417 المجموع

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية
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 نشاط البرنامج الوطني لمرا ب  الحمل والوالدة -

ل ل مرة األولى بالمؤسسا  الصحي  فحص ل حم 1968    جراء ما يناهز  ،1125خالل سن   

خالل الثالث أش ر األولى من الحمل. ومن خالل هذه  %69 من بين ا العمومي  الم واجدة باإل  ي 

حال  من ا ع ى ج ا  أخرى لالخ صاص.  244حمل غير عادي  م   حال   941الفحوصا     رصد 

 فحص بعد الوالدة. 5942كما عمل البرنامج ع ى  جراء زهاء 

 

 - 4102 ة نس - بإقليم تاوريرت والوالدة الحمل لمراقبة الوطني البرنامج نشـاط

عدد الفحوصات 

 بعد الوالدة 

فحوصات أخرى قبل  عدد الحمل غير العادي   

 الوالدة

منه : في الثالثة أشهر األولى 

 من الحمل

عدد الفحوصات 

 للمرة األولى

 

حيل على أ :منه

 أخرىجهات 

 المجموع 

4 504  تاوريرتإقليم  482 3 508 2 850 6 751 155 

  لجهةامجموع  949 32 294 18 749 42 215 6 170 3 543 51

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية

وهذا  ،حال  والدة جديدة 1714اإل  ي    المؤسسا  الصحي  العمومي  بوخالل نفس السن  اس قب  

خضع  لعم ي   يصري   هذه الوالدا  نسب  م م  منكما نشير  لى أن الج  . من الوالدا  ب %21ما يعادل 

 .1125مولود جديد خالل سن   5115أما عدد المواليد األحياء فقد ب غ  .%8,44 در  ب 

 

 امج الوطني ل   قيحنشاط البرن -

ل  عمل وزارة الصح  ع ى   قيح األطفال دون السن  األولى، وذلك ضمن برنامج وطني يشم 

لموالي الجدول اويس عرض  والش ل )د.ك.س.ش(. ال  قيح ضد السل والدف يريا والكزاز والسعال الديكي

 1125 حصائيا  جرعا  ال  قيح ال ي     عطاؤها من طرف المؤسسا  الصحي  العمومي  خالل سن  

 :حسب نوع ال  قيح

 - 4102سنة  - تاوريرتبإقليم شهرا  00-1تلقيح األطفال ما بين ل الوطني البرنامج نشـاط

 
 شهرا 11-1األطفال البالغون 

 التلقيح ضد الحصبة
 3د.ك.س.  1د.ك.س.  1د.ك.س.  الشلل السل

 - 653 4 841 4 480 4 064 5 065 5 تاوريرتإقليم 

 735 15 198 47 784 47 745 48 397 49 551 49 الجهةمجموع 

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية
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 نشاط البرنامج الوطني لمحارب  أمراض اإلس ال -

 س ال لدى األطفال أ ل من سن  بالمؤسسا  الصحي  حال   981في  طار هذا البرنامج     سجيل  

ب غ  حاال  كما  .معظم ا حاال   س ال عادي من الدرج  )أ( 1125ال ابع  لوزارة الصح  خالل سن  

 حاال  اإلس ال المس مر حال ين خالل نفس السن . جاوز ل    ، في حينحال  24الزحار المسج   

 

 العدل -3.5

األنشط  العام  ل مؤسسا  القضائي  بإ  ي   اورير  في المحاك  االب دائي  وغرف االس ئناف  زاول  

 وأ سا   ضاء القرب.

 .ير  ضي  مدني  بالمحكم  االب دائي  الم واجدة بمدين   اور 1488    سجيل  ،1125خالل سن   

  ضايا األسرة شك  من مجموع القضايا المدني  المسج   بدائرة اس ئناف وجدة. و %7 العدد هذاويمثل 

( ونزاعا  %5) ث   ضايا العقار ،%29  ي ا القضايا االس عجالي  بنسب   ،%96حص  األسد بنسب   من ا

 ضي   514أرجأ   ضي  م نوع  و 1617البث في  1125خالل سن  (. ولقد    %1وحوادث الشغل )

 ل سن  الموالي .

 - 4102سنة   - المدنيةحسب نوع القضايا  بإقليم تاوريرتأنشطة المحاكم االبتدائية 

  نزاعات الشغل العقار قضاء األسرة قضايا استعجالية حوادث الشغل

 القضايا المدنية المسجلة     

 تاوريرت 91 135 727 2 599 36

 دائرة استئناف وجدة 262 1 338 1 137 27 335 7 958 1

 القضايا المدنية المحكومة     

 تاوريرت 110 95 750 2 601 53

 دائرة استئناف وجدة 335 1 246 1 949 27 366 7 610 2

 القضايا المدنية المخلفة     

 تاوريرت 55 79 251 27 23

 دائرة استئناف وجدة 683 1 353 1 653 5 112 504 2

 9341 للمغرب اإلحصائية السنويةالمصدر: النشرة   
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موزع   جنحي  ضي   5811فخالل نفس السن      سجيل ما يزيد عن  ،أما بالنسب  ل قضايا الجنحي 

 (.%1) ( وحوادث السير%1( و ضايا األحداث )%5( والمخالفا  )%71بين الجنح )

 

 - 4102سنة   - الجنحية حسب نوع القضايا بإقليم تاوريرتأنشطة المحاكم االبتدائية 

  الجنح قضايا األحداث المخالفات حوادث السير
 القضايا الجنحية المسجلة    

 تاوريرت 314 4 152 193 144

 دائرة استئناف وجدة 490 26 951 812 699 2

 القضايا الجنحية المحكومة    

 تاوريرت 619 4 134 181 207

 دائرة استئناف وجدة 187 32 782 800 776 2

 القضايا الجنحية المخلفة    

 تاوريرت 764 38 12 186

 دائرة استئناف وجدة 199 6 446 12 098 3

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية  

حوادث الشغل
  

قضايا استعجالية
   

قضاء األسرة
   

العقار
  

نزاعات الشغل
  

-     سنة   -المدنية المسجلة أنشطة المحاكم االبتدائية بإقليم تاوريرت حسب نوع القضايا 

حوادث الشغل العقار ضاء األسرة ضايا اس عجالي  نزاعا  الشغل
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معظم ا  ضايا جنحي  بنسب   1125الل سن  خ ضي   لى مرح   االس ئناف  2181كما مر  

79,8%. 

  4102سنة   - بإقليم تاوريرتدائية أنشطة غرفة االستئناف بالمحكمة االبت

 المدني الجنحي
 

 المسجل المحكوم المخلف المسجل المحكوم المخلف

 تاوريرتإقليم  10 9 13 441 743 166

 مجموع دائرة استئناف وجدة 66 116 86 4172 4816 3349

 9341 للمغرب المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية   

 1125في سن    ضي  186سج   حيث القرب بالمحكم  االب دائي ،  كما  س فيد الساكن  من  ضاء

  ضايا جنحي .  %21,5 من بين ا

 

 

 

 

حوادث السير
  

المخالفات
قضايا األحداث  

  

الجنح
   

-     سنة   -الجنحية المسجلة أنشطة المحاكم االبتدائية بإقليم تاوريرت حسب نوع القضايا 

حوادث السير المخالفات قضايا األحداث الجنح
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DIRECTION REGIONALE DE L’ORIENTAL 

25 Bd Mohammed Derfoufi B.P 408 Oujda 
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