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  ةتوطئ
  

وي لسنة  ا من 2015عد التقسيم ا ة، و  12، أصبح املغرب يتألف إدار عمالة  75ج

ة تنقسم إ عدة أقاليم وعماالت بحيث أن 1503، و وإقليم ل ج ، و ة وا رأس ا  جماعة و

ن، أما  العمالة ا حضر ا ون أغلب س ان  قليمي ون فيھ عدد الس و عكس ذلك تماما ي ف

ن  نالقرو ضر ان ا    .أك مقارنة بالس

نادا ٍ 2011لدستور  و اس ابية  ماعات ال ماعات : "، فإن ا قاليم وا ات، العماالت و ا

ل جماعة أخرى تحدث بقانون  تتمتع  و و وحدات ترابية داخلة  حكم القانون العام" و

ستقالل املا ة و صية املعنو   .بال

ابية النصوص الق و تتضمن   ماعات ال اانونية املنظمة ل ماعات (الثالثة  بأنواع ا

ة، والعم ة والقرو ضر قاليمالت اا اتو اختصاصات تمنح مقتضيات عديدة  ,)، وا

   . املجال التنموي  امة وصالحيات

قاليم كمحرك فعال للتنمية و   ر جليا دور العماالت و  ذا املنطلق، يظ  قتصاديةمن 

يةو  ات  ،جتماعية و البي م و مكمل ملا تقوم بھ ا و دور م ذه   .و  ي تتمكن  و ل

ا بلورة   ن عل ذا الدور، يتع قاليم من القيام   قتصاديةمخططات للتنمية العماالت و 

ناد ع معطيات  ية و ذلك باالس جتماعية والبي شھ  إحصائيةو ع ص الواقع الذي 

ةدات جميع الوح س صياغة السياسات العمومية واتخاذ القرارات  دار ا، ح ي ونة ل امل

  .الناجعة  مختلف املجاالت من أجل بلوغ تنمية محلية شاملة

ذه املونوغرافية ة  ،إن  ا املدير ة  قليميةال أعد ية السامية للتخطيط بج للمندو

اط عت وثيقة مرجعية -سال-الر ة عامة عن  تقدمالقنيطرة،  ز رؤ التقليم و ت  ھمؤ

انيات اتھ سو و  ھوإم م مم مر بالوسط الطبيستعرض أ علق  صائص  أو ,اء  ا

انية والسكنية جتماعية  ,الس ة، (إضافة إ معطيات وتحاليل تتعلق بالقطاعات  ال

ات  ..) .الفالحة، السياحة( قتصاديةو...) التعليم،  ا  .ساسيةوالتج مر الذي يجعل م

مجة والتخطيط أداة فعالة  ن ا من طرف مختلفساعد ع اتخاذ القرارات وال لفاعل

ن ومتخذي القرارات ن واملسؤول اتيجيات ال  و ذلك قتصادي س لبلورة السياسات و

  . تروم تحقيق التنمية املستدامة
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  عام متقديـ
ي للمغرب،يقع إقليم القنيطرة  ال ت شمال الغر ة ال و ا إ ج - سال-اطر إدار

و. القنيطرة ة  16,8%، أي حوا 2لم 3052متد ع مساحة ي و  .من مساحة ا

ش ووزان شماال  هحدي ،و ،إقلي العرا طل ا املحيط  إقلي سيدي شرقا و  غر

ا قاسم وسيدي سليمان  سات سال عمالةوجنو م   .و إقليم ا

شري، بلغت ساكنة  ع ز 2014حسب إحصاء ، قليماملستوى ال  ، ما ينا

سبة  ،سمة 1061435 لة  ان من مجموع %23,2مش ــــــــــة س  3 و موزعة ع ، ا

ة 20بلديات و ساكنة شابة و  .جماعة قرو قليم  م  %29,7(تم  ال تتعدى أعمار

ل مستقبال ) سنة 15   .دى املتوسطإلقليم ع املباليد العاملة لش

ايد السنوي انخفاضا من  ل معدل ال وعن التطور الديموغرا لإلقليم ، فقد 

ن  %1,8إ  2,3% ت  %1,31و  %2,06مقابل ) 2014-2004(و) 2004-1994(خالل الف

ا و   .ع التوا ج

لة ببا  ا امل انية ف أك ارتفاعا عن مثيال ةأأما الكثافة الس خالل ف. قاليم ا

ة 2لم/سمة 224، بلغت 2014سنة  و عادل مرة و نصف الكثافة ا و ما  ، و

ل تزايدا مضطردا قليم  وع مستوى التمدن، فإن). 2لم/ سمة 172,9(

ذا املؤشر من    .2014سنة  %60,0إ  2004سنة  %52,7ملعدل التمدن حيث انتقل 

مة رةإقليم القنيطستفيد من الناحية الطبيعية،  ة م ساقطات مطر أما املناخ ،من 

ع املتوسطي، معتدل ورطب  الشتاء وحار وجاف  الصيف  .فيغلب عليھ الطا

مة خصوصو  وات املائية، ف جد م نو  ومتنوعة ال  املياه الباطنية : تنقسم إ نوع

ون من فرشة املعمورة وكذا من فرشة عميقة تمتد داخلال  ات العصر ال تت رسو

ونة لل ع امل يولو الرا لا  أما املياه السطحية. 3مليون م 260ما طاق تبلغ ،س

ت والردوم(ناتجة عن واد سبو وروافده الو  ن حوض ، )ورغة،  و مت  ت فقد سا

ساقطات بم أنكما  ،2لم 000 40ع مساحة  متدسبو امل  624,1 حوا يبلغ ھعدل ال

ا ملم    .سنو
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غطي مساحة  قليمتوفر يكما  مة  ة م إ ذا كتار،  42532ع ثروات غابو

الت طبيعية  محمية سيدي بوغابة مثلمحميات بيولوجية تتمثل   أخرى  جانب مؤ

  .رجة الزرقاءاملو 

ا من أجل تحقيق تنمية  قليمتوفر ياقتصاديا،  عبئ الت متنوعة يمكن  ع مؤ

ودةفالقطاع الفال يحظى بأرا خصب .مةامستد مةو  ة عالية ا  موارد مائية م

اتي و  س الك  لإلقليموجود يد عاملة وكذا باملوقع  س ا ومراكز  ب من أور القر

ى  ذه. الك ل  شطة  ذا ، يحتلالعوامل فبفضل  و ضمن  القطاع املرتبة 

  .باالقليم قتصادية

و انتھ املتواضعة، ف ، فرغم م ستفيد من وجود فرص للنمو  أما القطاع الصنا

يات تحتية متنوعة  لية، تتمثل  ب سبة للصناعات التحو ميناء، مناطق (خاصة بال

شبكة سككية مزدوجة وكذا ..) صناعية ذا إ جانب . شبكة طرقية مكثفةمدعمة 

ا كمادة أولية للصناعات الزراعية   .منتجات فالحية جد متنوعة يمكن استغالل

ل  إذ ،قليع الصعيد  اواعد االتقليدية قطاعالصناعة ل تظو  ش م  سا

قتصاد املح والوط وظ     .م

خصوص ات ھل ، فإنلإلقليم فاق السياحية  و ي  ما يكفي من املم ل قطبا ل ش

طل 140 توفر ع ساحل طولھي وف .سياحيا وع غابات  لم ع املحيط 

ة والقنص و  إنتاج متنوع من و  ...)القصبة، تاموسيدا(مواقع سياحية شاسعة لل

اتي املتم  س   .لإلقليمالصناعة التقليدية وكذا املوقع 
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ول  ان :الفصل    الوسط الطبي والس
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ول    الوسط الطبي: الفصل 

داري سالوسط الطبي والتق -1  يم 

ي للمغرب، يم القنيطرة إقلقع ي ، أي 2لم 3052متد ع مساحة ي الشمال الغر

ةمن مساحة   16,8% حوا   : ه، يحدا

 ش ووزان: شماال  ، إقلي العرا

 ا طل: غر  ،املحيط 

 إقلي سيدي قاسم وسيدي سليمان : شرقا ، 

 ا سات عمالة سال: جنو م  .و إقليم ا

  الوسط الطبي 11-

سالت - 1- 1- 1    ضار

نوع إقليم القنيطرةتم ي س ب وظ، ھتضار ل شاسع يتموقع  ي وف امل توفر ع س

فت ،الوسط ط الساح والكثبان الرملية، و  حده شماال تالل مقدمة الر ا الشر غر

ا غابة املعمورة   .وجنو

 ل الغرب  س

ول الغنية واملتنوعة، حيث  ل الغرب من الس عة تبلغ يمتد ع مساحة شاسعت س

ن 2لم 4200 عض املرتفعات ال ال  ب إقلي القنيطرة وسيدي قاسم، تتواجد بھ 

طل املحاذيةم ع طول الكثبان الرملية  60تتعدى  ون من . للمحيط  و يت و

الت فالحية م ا مةأرا خصبة ذات مؤ   :ماي ، يمكن حصر

ل، تتم أر  15%غطي : املرجة - امن مساحة الس كيبة املائية اض ا بمالء ذات ال م

رز وزراعة الكأل يدة لزراعة   .ا

سط - ل املن جمالية 40%يمثل : الس ة  و، و من املساحة  ون من تر س"يت " الت

ضروات ،عدة زراعاتالسوداء املالئمة ل بوب وا ا زراعة ا م يجة لتواجد  .أ ون

ر ف، باملنطقة الساحلية الرمال توت املوز و (نمو الزراعات املغطاة من  تمكن ااتھ 

ي..) رض،   .وكذا زراعة الفول السودا
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س"ة تر تتم بوجود): 30%( مناطق الط - ال تالئم الزراعات الصناعية " الد

  .)عباد الشمسو  الشمندرو  قصب السكر: مثل(

 املعمورة 

ون أساسا2لم 3338تبلغ مساحة غابة املعمورة  ل . من البلوط الفلي ، و تت ش و

ل الغرب نفس ذاتھ الغابة، املحا سات، مع س م اط وا ن الر ق الرابطة ب ية للطر

يدرولو سق ال ل الغربأالكتيم للمعمورة  ساس أنغ  ،ال   .قل عمقا من س

 املناخ  - 2- 1- 1

ناوب مناخ متوسطي، ب إقليم القنيطرةحظى ي نيتم ب ن فصليت ت نتمتد  و : ف  ب

ري  عرف بمارسو  دجن ش ة  ة ، و ف ا حيث ال يتعدى متوسط درجات ك رطو

ا  رارة خالل نما درجة 13.1ا ة الثانية املمتدة من ، ب ا ــ، فيغلنونماي إ الف ب عل

ا درجات طـتوسـصل مــي إذ رارةــدة اــشاف و ـجفـال رارة خالل   .درجة 20,1 ا

  2014  سنة القنیطرة، بإقلیم الشھریة المتوسطة الحرارة درجات: 1جدول 

رارة املتوسطة  ر درجات ا  ش
 يناير 12,8

اير 12,7  ف

 مارس 14,4

ل 17,6  أبر

 ماي 19,0

 يونيو 22,1

 يوليوز  22,9

 غشت 24,1

ن 22,3  ش

ر 22,5  أكتو

 نون 16,8

 دجن 12,5

 املتوسط السنوي  18,3
ة : املصدر و حصائية ا شرة    2015ال
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دد دائم للضبابأما  و يتم ب ، ف ط الساح  ،بخصوص املناخ السائد ع الشر

فضل انفتاح .سبو يوع طول واد ئطاخاصة ع الش ،  ھو طل ع املحيط 

ساقطات  قليمتفيد س ة من  مة مطر زتم سنوي حسب  عجمو كمملم  624,1 نا

ةخالل السنوات  ھاملحطات املتواجدة ع تراب مر الذي يجعلخ حتل مرتبة ي ھ، 

مة ع الصعيد الوط من حيث طيلة السنة أساسا  تساقطوال  ،مطار م م

ور الصيف  مة ما عادا خالل ش  .بكميات م

ساقطات:   2جدول  ة ال ر  املطر   2016 سنة القنيطرة، بإقليم) بامللم( ةالش

ة ر ة الش ساقطات املطر ر ال  ش
 يناير 38,8

اير 22,1  ف

 مارس 33,7

ل 58,7  أبر

 ماي 72,4

 يونيو 0

 يوليوز  0

 غشت 0

ن 0,1  ش

ر 54,9  أكتو

 نون 213,4

 دجن 130

 املجموع السنوي  624,1
و : املصدر حصائية ا شرة    2017ة ال

داري التقس - 2- 1    يم 

داري لسنة  ون إقليم القنيطرة حسب التقييم  رقم  بموجب الظ ، 2009يت

و يضم ثالث جماعات و ،  2009يونيو  11املوافق  1430جمادى الثانية  17 09.320

ة عاء الغرب  والقنيطرة   :حضر ر ة  وسوق  دية و عشرون جماعة قرو   .امل

  القنيطرة إلقليم داري  التنظيم: 3جدول 

  الدوائر  
مــاعــات   ا

ة ضر ة  ا   املجموع  القرو

  23  20  3  5  القنيطرة

ة   114  91  23  19  ا

ة/  القنيطرة   20,0  22,0 13,0 26,3  )%( ا

حصائية: املصدر شرة  ة ال   2017للمغرب  السنو
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  التطور الديموغرا  – 2

ان - 1- 2 وظ : الس   تطور ديموغرا م

ان والسك لسنة  حصاء العام للس ان إقليم القنيطرة 2014حسب  ، بلغ عدد س

ادة   1061435  . 2004سمة إضافية مقارنة مع إحصاء  183350سمة، أي بز

خصوص حصة الساكنة   ة، فقد قليميو ان ا ذه ة ضمن مجموع س مرت 

سبة من ضري  الوسط(  2014سنة  23,2%إ  2004سنة  % 21,8ال  17,5%من  : ا

 .) 32,9 %إ 30,0%من   : الوسط القرويو   19,0% إ 

ان تطور : 4جدول  ن الس   قامة وسط حسب لإلقليم القانوني

ة  )1(القنيطرة  الوسط     )%)(2)/(1(  )2(ا

إحصاء 

2004  

  17,5 2640000  462935  حضري 

  30,0 1383217  415150  قروي

  21,8  4023217  878085  املجموع

إحصاء 

2014  

  19,0  3198712  606993  حضري 

  32,9  1382154  454442  قروي

  23,2  4580866  1061435  املجموع

ان والسكحصاء  : املصدر   2014و 2004 لسن العام للس

ل ، فقد  خالل  %1,83بلغ  اسنو ياتزايد معدال قليم وعن التطور الديموغرا

ة ال   و الوطــــــــــــــــــــــــــــــ ب  نقطة 0,52ب  وي يفوق مثيلھ او ، و ) 2014- 2004(ف

  . 0,58نقطـــــــــــــة 

قامة ، حسب و  ا قدر ب عرفت وسط  ة باالقليم تزايدا سنو ،  0,9الساكنة القرو

ة 2,59مقابل  ضر سبة للساكنة ا   .بال

 قامة وسط حسب القنيطرة إقليم لساكنة(%)  السنوي  ايدال  معدل:  5جدول 

  قليم
2004-2014  

  املجموع  قروي  حضري 

  1,83  0,9  2,59  القنيطرة

ة   1,31 0,53  1,66  ا
ان والسك لسنوات  حصاء : املصدر       2014و 2004العام للس
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ن تمركز ب قاليم، ي ة حسب  و ع الساكنة ا ان بإقليم م من خالل توز م للس

  . 2014سنة  %23,2القنيطرة ب 

ة الساكنة ضمن ةقليمي الساكنة سبة 1 : مبيان و  ا

  
ان والسك : املصدر                       2014حصاء العام للس

ر  ظ من ذا التمركز القوي أيضا لساكنة إقليم القنيطرة من خالل ارتفاع حصتھ و

ان اململكة و من أك . مجموع س انية باملغرب وذلك بما حصتھ ف قاليم كثافة س

  2014خالل سنة  ,3 1%

ان - 2- 2  إسقاطات الس

قليم  ان  تفع عدد س بحاث الديموغرافية، س حسب إسقاطات مركز الدراسات و

ايد2030سمة  أفق  1290479إ  2014سمة سنة  1058249من   ، أي ب

  .سمة 232230عادل  ديموغرا إجما

ايد عدد الساكنة  وي، سي ة أسرع  أفق قليميومقارنة مع املستوى ا ة بوت

ايد السنوي ، حيث قدر 2030 ا  %0,9 قابلم %1,2 قلي معدل ال و   .ج

قامة، سيعرف عدد ساكنة املدن ارتفاعا يفوق  ا بخالف  %2وحسب وسط  سنو

االبوادي  ا   .ال ستعرف انخفاضا  أعداد س
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ان تطور :  6جدول    )2030-2014( قامة وسط حسب قليم س

 (%)م ت د س

2014-2030 
2030 2025 2020 2016 2014 

 

 
ضري   الوسط ا

 
 قليم 604069 634554 696345 771870 842430 2,1

ة 3187583 3296584 3513985 3770999 4001176 1,4  ا

ة/قليم 19,0 19,2 19,8 20,5 21,1 -  (%)ا

 
 الوسط القروي

 
 قليم 454180 454655 455028 452910 448049 -0,1

ة 1382302 1372800 1353759 1325600 1293293 0,4  ا

ة/قليم 32,9 33,1 33,6 34,2 34,6 -  (%)ا

 
 املجموع

 
 قليم 1058249 1089209 1151373 1224780 1290479 1,2

ة 4569885 4669384 4867744 5096599 5294469 0,9  ا

ة/قليم 23,2 23,2 23,7 24,0 24,4 -  (%)ا

ان  سقاطاتإ: املصدر بحاث الديموغرافية،  2030-2014الس   مركز الدراسات و

ة و  ضر ن التوقعات الديموغرافية أن الساكنة ا ـــــــــــــــــــــــــــتب ايد بمعدل  ملالق ست

ا  أفق  2,1% وي  2030سنو ن أن الساكنة   1,4.متجاوزة بدلك املعدل ا  ح

ما بمعدل تزايد سنوي  ة ستعرف تراجعا م   . 0,1-القرو

ايد الديموغرا بالوسط القروي،  ة ال باطؤ وت جم ب ضري الذي ي ذا التوسع ا و

ة أيض تحول إ إقليم ذو . اسيمس كال من إقليم القنيطرة  وا فإقليم القنيطرة س

ة    . 2030 أفق ) %75(أغلبية حضر

ان عدد تطور  : 2مبيان  ن القنيطرة باقليم  قامة وسط حسب الس   2030 و2014ب

  
ان  سقاطاتإ: املصدر بحاث الديموغرافية،  2030-2014الس   مركز الدراسات و
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انية الكثافة ا –3- 2   لس

ة %16,8أي  2لم 3052يمتد إقليم القنيطرة ع مساحة تبلغ  و   ،من املساحة ا

ذا  انية مرتفعة مقارنة مع با أقاليم مر الذي يجعل  ل كثافة س قليم 

ة حيث تبلغ  ا  2لم/سمة 347,8ا و ل ج  255(أي بمعدل يفوق املعدل امل

  ). 2لم/ن

انية الكثافة:  3مبيان   2014 القنيطرة باقليم)2لم/سمة( الس

  
ان والسك : املصدر   2014حصاء العام للس

  التمدن - 4- 2

ي  ن إحصا ة املمتدة ب سمت الف ن 2014و 2004ا ضر ان ا  بارتفاع  عدد الس

ن ) كمعدل تزايد سنوي  2,75( ان القرو  نتقلت إفبالفعل،  ،)0,9%(أك منھ لدى الس

ة  ضر سنة  %57,2سمة أي بمعدل تمدن بلغ  606993إ  462935من الساكنة ا

عادل ارتفاعا ب 2004سنة  %52,7مقابل  2014 و ما  ن 4,5، و حصائ ن    . نقطة ب

ده معدل التمدن باإل ش ايد الذي  عزى ال ة، وتحول إقليم و  رة القرو  عوامل ال

ة، وكذا توسع حدود املدن إ املناطق املجاورة عض املناطق من ة إ حضر كما   .قرو

ة الزمنية للتمدن باإلقليم  تجاوزت أن  سبة والوت ةال لة ع  وت التمدن امل

وي    .املستوى ا
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  القنيطرة بإقليم(%)  التمدن معدل تطور :  7جدول  

  2004  2014  

  57,2 52,7  القنيطرة

ة   69,8  67,4  ا

  60,4  55,1  املغرب
ان والسك لسنوات  : املصدر   2014و 2004حصاء العام للس

ة %19,0ضم ي  إقليم القنيطرةإن  ة ل ضر  اتبلدي 3تتوزع ع  ،من الساكنة ا

ة أخرى  5و   .مراكز حضر

ة ماوخالل  ن الف ن،   ب د حصائ ايد وتاختالفا   إقليم القنيطرةش ة ال

ة ولبلديات ساكنة ال الديموغرا ضر ذا . املراكز ا شارة إ و  السياق، تجدر 

سبة للمراكز سنوي الد ـايال التمعد أع أن ضرلت ،بال  سيدي الطي ةا

سبة للبلديات  )8,87%( دية و بال  . )%5,82(بامل

ع : 8جدول  ان توز ن الس ة واملراكز للبلديات القانوني ضر ان م حسب ا   الس

ايد  معدل ال

 (%)السنوي 

صة  ا

سنة  

2014(%) 2014 2004 

بلدية أو مركز 

م حضري   ا

 100000أك من  القنيطرة 359142 431282 71,05 1,85

عاء 43392 69265 11,41 4,79 ر  100000ا  50000من  سوق 

دية 16262 28636 4,72 5,82  امل

 سيدي الطي 19979 46751 7,70 8,87 50000ا  20000من 

 20000ا  10000من  لال ميمونة 12994 15767 2,60 1,95

ام 5693 7372 1,21 2,62  موالي بوسل

 سيدي عالل التازي  3140 4870 0,80 4,49 10000اقل من 

اوة 2333 3050 0,50 2,72  عر

ان   462935 606993 100,00 2,75  مجموع الس

ان والسك لسن : املصدر  2014و 2004حصاء العام للس



 
 

23

ة  ضر اتھ التجمعات ا ب  ان، ) بلديات ومراكز( من خالل ترت م الس حسب 

ن أن ب ز ي ن لم  %71,0ما ينا ضر ان ا مدينة القنيطرة بتقطن  قليم إلن الس

ا بما عدده  ن . 2014سمة سنة  431282وحد اوح ب م ي أما املدن املتوسطة ذات 

ن %23,8سمة، ف تضم  000 100و 000 20 ضر ان ا سبة  %2,5و  من الس بال

ةل ضر   .سمة 10000أقل من  ال تضم لتجمعات ا

ات الديموغرافية - 5- 2   املم

ســــــــــــــــبة الــــــــــــــــذكورة - 1- 5- 2    

ور ت سبة الذ مية عدد الرجال مقارنة مع عد ةمكن  ساءمن قياس أ  تحدد ف ،د ال

ل  سبة لإلقليم. امرأة 100عدد الرجال ل ورة ب  ،و بال سبة الذ ل  999تقدر  رجل ل

وي  ،إمرأة  1000 لة ع املستوى ا سبة امل ل  988( و تفوق ال  1000رجل ل

  ) .إمرأة

ضري  ، يالحظ نقص قامةوحسب وسط  فائض  مقابلعدد الرجال بالوسط ا

ور قروي بالوسط ال سبة الذ ن ةحيث بلغت  ل 104,5و 96,5 بالوسط  100 رجل ل

  .ع التوا امرأة

 قامة وسط حسب الذكورة سبة:  9جدول 

  املجموع  قروي  حضري   

  99,9  104,5 96,5  القنيطرة

ة   98,8  103,9  96,7  ا
ة و حصائية ا شرة    املصدر  ال

  ابة ساكنة ش - 2- 5- 2

وظ بالرغم من   سبةنخفاض امل انال ل ا عن ةس  %32,4من ( سنة 15 ال يقلس

ة ةقليمي، تضل الساكنة)2014سنة  %29,7إ  2004ةسن اب متم مكن  ، وفتو

ة ةنقط 2,7 املقدر ب نخفاضذا  إرجاع  صو  باألساس إ تراجع مستوى ا

  .وتحسن طفيف ملعدل الوفيات

ة أك  حسب وسطو  عت الساكنة القرو ة ب فتوةقامة،  ضر ا ا سبة من مثيل

  . ع التوا %26,3و %34,2 سنة قدر ب  15ساكنة أقل من 
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ن  م ب اوح أعمار اص الذين ت خصوص  م  59و 15و سب سنة، يالحظ أن 

ن، مرورا من مستمرة رتفاع بكال الوسط سنة  %62,4إ  2004سنة   60,3% 

دتھ فئة  .2014 مالبالغة  اصنفس املن ش  %6,8 سنة فما فوق  60 أعمار

  .2014سنة  %7,9إ  2004سنة 

ع  10جدول  ان توز ى  عمار فئات حسب(%)  الس  قامة وسط و الك

عمار ة  القنيطرة  فئات    ا

  املجموع  قروي  حضري   املجموع  قروي  حضري   

  27,3  32,2  25,2  29,7  34,2  26,4  سنة 15أقل من 

  63,5  59,5  65,2  62,4  59,3  64,9  سنة 59-سنة 15

  9,2  8,3  9,6  7,9  6,5  8,9  سنة فأك 60

  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  املجموع

ان والسك : ملصدر         2014حصاء العام للس

   يةالزواج - 3- 5- 2

ان ال ع الس ن إن توز الة الزواجية فأكسنة  15بالغ يمنة ،حسب ا ن   صفة يب

وج" سبة   %59,1ب" امل رامل ف . 33,7%و تليھ فئة العزاب ب ن و  أما فئة املطلق

  .7,2%تمثل 

قامة ن إ  ،و حسب وسط  وج سبة امل ة البالغة  61,9%تصل  من الساكنة القرو

سبة  ،سنة فأك  15 ضري م 57,2%مقابل  ن بالوسط ا  .وج

ع: 11جدول  ان(%)  توز ن الس س حسب فأك سنة 15 البالغ الة قامة وسط و ا  وا

  الزواجية

  املجموع  قروي  حضري   

  33,7  32,0 34,8  عازب

وج   59,1  61,9  57,2  م

  7,2  6,1  8,0  مطلق أو أرمل

  100,0  100,0  100,0  املجموع

ان والسك  :املصدر   2014حصاء العام للس

ائية إن ة ال ن  سن  ،العزو سبة العاز ا ترتفع 55ال تقاس ب ت وت . سنة، ما فت

ضري أك من القروي ا تمس الوسط ا س، ف .كما أ  خالف سنة عوحسب ا

ناث،  2014 ور منھ عند  سبة عند الذ اتھ ال ل ارتفاع   بقار ت  الحظيحيث 
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ن خالل سنة  س رة عند كال ا ذه الظا ور مقابل  2,3%(2004حدة   لدى الذ

ناث %2,5   .)لدى 

ة سبة تطور :   12جدول  ائية العزو س حسب سنة 55 سن عند(%)  ال  قامة ووسط ا

س   ا
  2014إحصاء   2004إحصاء 

  املجموع  قروي  حضري   املجموع  قروي  حضري 

 4,1 1,6 5,3 2,3 0,8 3,2  ذكور 

 5,9 2,3 7,7 2,5 1,1 3,5  إناث

ان والسكحصاء : املصدر   2014و 2004 لسن العام للس

  ول   متوسط السن عند الزواج 

ةالخالل  ن املمتدة  ف ن،  ب ول ب إرتفع حصائ إقليم متوسط السن عند الزواج 

ور وسنة عند  30,1إ  29,9من  القنيطرة سنة عند  24,8إ   26,3من إنخفض الذ

  . ع التوا سنة 1,5إنخفاض و سنة 0,2 إرتفاعبناث، أي 

س حسب ول  الزواج عند السن متوسط تطور :   13جدول   قامة وسط و ا

  قليم
  املجموع  قروي  حضري 

  إناث  ذكور   إناث  ذكور   إناث  ذكور 

  2004إحصاء 

  26,3  29,9  23,5  31,0  27,5 5, 32  القنيطرة

ة   27,4  30,3  25,3  29,5  28,1  32,8  ا

  2014إحصاء 

  24,8  30,1  25,5  28,6  26,0 31,5  القنيطرة

ة   25,9  31,4  23,9  29,7  26,8  32,3  ا

ان والسك حصاء : املصدر   2014و 2004 لسنالعام للس

ن  ن مقارنة معطيات كال الوسط ول وتب ، لكال أن متوسط السن عند الزواج 

ن، س ضري  ا ور  31,5 ب منھ بالوسط القروي يرتفع بالوسط ا سنة لدى الذ

ناث 26,0و أن  ، أي2014سنة ع التوا سنة  25,5سنة و 28,6مقابل  ،سنة لدى 

م باملد مقارنة معع الزواج  سن مبكرة  العزاب بالعالم القروي يقبلون   .نأمثال

ن ساء باملقارنة مع الرجال و كال الوسط ل لدى ال   .ونفس املالحظة 
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ة  - 4- 5- 2 صو   ا

ة صو كي ل د املؤشر ال وظا انخفاضا ش ن إقليم القنيطرةب م ن  ب حصائ

ذا املؤشر . ل امرأةطفل ل 2,3إ  2,7 ، إذ تراجع من2014و 2004 بقى   قليو

س ل ا من مثيلھ يأع  اامل و ل امرأة 2,1( ج   ).طفل ل

ذا   ة الوسط القروي   مستوى  نخفاضوقد مس  صو الوسط من  أكا

ضري حيث مر من  بالوسط   2,0إ  2,1ومن ول بالوسط  )0,7-(طفل  2,7إ  3,4ا

ي   (0,1-) الثا

ذا املؤشر خفي  وي  و مة ا ر جليا  ،تباينات م  رتفاع مستوى إخالل من تظ

ناث بالقرى مقارنة مع املدن ة عند  صو نذا الفارق  مكن إرجاع و . ا وسطي  ب

ا  ،عدة عوامل قامة إ ل  ،فبالفعل .املستوى الدرا  ختالف  أساسام ش

ة من خالل  امتداد التمدرس صو بتدائية عامال يؤثر  ا عد املرحلة  إ ما 

ول ا تأجيلمحدداتھ املتمثلة    .والتخطيط العائ لسن عند الزواج 

كي املؤشر تطور :  14جدول  ة ال صو   قامة وسط حسب ل

  
  2014إحصاء   2004إحصاء 

  املجموع  قروي  حضري   املجموع  قروي  حضري 

  2,3  2,7 2,0  2,7  3,4 2,1  القنيطرة

ة   2,1  2,5  1,9  2,3  3,0  2,0  ا

  2,2  2,5  2,0  2,5  3,1  2,1  املغرب

ان والسك حصاء : املصدر   2014و 2004 لسنالعام للس

ة عمارحسب فئات و  ة ذروتھ عند الفئة العمر صو كي ل - 25(، يبلغ املؤشر ال

ما ) سنة 29 ظل م ةفمعدالت حسب الوسط،  أما .سنة 39 حدود إو صو  ترتفع ا

ات  ساء القرو اتن مثيال من أكعند ال ضر ةذلك و  ا   .لدى جميع الفئات العمر

  مية  - 5- 5- 2

رت ان والسك لسنة  أظ حصاء العام للس مية  نخفاضعن ا 2014نتائج  سبة 

م  %35,1إ  اص البالغة أعمار  قليسنوات فأك ع الصعيد  10عند 

ا %29,4مقابل  و ذا املعدل تحسنا ملموسا . ج ن بفضل  نبوقد عرف  حصائ

ي من خالل برامج ودات القيمة للدولة واملجتمع املد ميةا ملماملج   .حو 
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مة  قامة، يالحظ تباينات م نحسب وسط  ن ب مية  ،الوسط حيث بلغ معدل 

ان املدن مقابل  22,4% ان القرى  %53,0عند س س،  أما .عند س اتھ فحسب ا

ساء حيث  تتفاقم الفوارق  ن %44,3يبلغ املعدل عند ال س ن ا وة أك ب ، وتزداد ال

ضري بالوسط القروي أك منھ ب   .ا

مية ترتفع ب لوكخالصة،  ساء وتتفاقم أك  إقليم القنيطرةأن  خاصة عند ال

ي يقطن  ة ى القر بعند اللوا ود ملحار ستد تكثيف ا مر الذي  اتھ املعضلة ، 

 .بالوسط القروي

س حسب(%)  مية معدل تطور :  15جدول   قامة ووسط ا

س   ا
  املجموع  قروي  حضري 

2004  2014  2004  2014  2004  2014  

  35,1  46,1  53,0  66,7  22,4 28,5  قليم

  44,3  57,5  65,0  80,7  30,3  38,4  إناث

  25,8  34,5  41,5  53,1  14,1  18,0  ذكور 

ة   29,4  38,5  49,7  61,5  21,2  27,8  ا

ان والسك: املصدر    2014و 2004لسن  حصاء العام للس

رة تزداد حدة ظ اص  إذ ،مع التقدم  السن ميةا ل أك معدل عند 

م  الذي شاط  .(%56,8) سنة 50يفوق س ان  سن ال سبة للس                   أما بال

مية   ثلـــــــــــــــــثأن حوا فاملالحظ، )سنة59 -15( ل  ي مش عا ة  اتھ الفئة العمر

ذا املعدل  ن ال يتعدى  اص  %5,4ح م أقلعند    سنة 15من  البالغة أعمار

م البالغة اص عند(%)  مية معدل:  16جدول   السن حسب فأك سنوات 10 أعمار

  قامة ووسط

سنة 50 املجموع

 فاك

 34-25 نةس 35-49

 سنة

15-24 

 سنة

10-14 

 سنة

 

 حضري  2,2 6,2 19,9 27,7 42,8 22,4

 قروي 8,8 34,8 61,1 71,6 83,6 53,0

 قليم 5,4 19,2 38,4 43,9 56,8 35,1

ان والسك لسنة : املصدر   2014حصاء العام للس
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  التمدرس– 6- 5- 2

ان والسك لسنة  حصاء العام للس طفال ، بل2014حسب نتائج  غ معدل تمدرس 

م اوحة أعمار ن  امل ذا املعدل أقل من %93,6 القنيطرةسنة بإقليم  12و  7ب بقى  ، و

وي والوط  ن ع الصعيدين ا ل   ).ع التوا %95,1  و   %95,5(مثيليھ امل

سب متفاوتة ع و   س يؤثران ب قامة وا ذه النتائج أن وسط  ر من خالل  يظ

وا نحو  %97,3التمدرس، حيث نجد أن معدل  ضري اتج طفال بالوسط ا من 

ي للدراسة مقابل  بتدا   .بالوسط القروي %89,8مؤسسات التعليم 

س،  ناث بالوسط القروي فإنأما حسب ا ، حيث بلغ منخفض ذا املعدل عند 

ضري، أي بفارق  %97,3مقابل   89,0% ن بالوسط ا   .ةنقاط 8,3عند مثيال

س أو وسط  ن معدالت التمدرس سواء حسب ا ع العموم، ورغم التفاوت ب

 سن التمدرس قد التحقوا باملؤسسات  10أطفال من  9قامة، فإننا نجد أن 

خ حصاء    . التعليمية قصد الدراسة حسب معطيات 

س الوسط حسب)  سنة 12 إ 7 من(%) (طفال تمدرس معدل: 17جدول    وا

 الوسط حضري  قروي املجموع

 الذكور  97,3 90,6 94,0

 ناث 97,3 89,0 93,2

 قليم 97,3 89,8 93,6

ة 97,9 91,2 95,5  ا

 املغرب 97,8 91,6 95,1
ان والسك لسنة : املصدر  2014حصاء العام للس

  سر  و ظروف السكن  -3

سر   1- 3   تطور 

سر بإقليم القنيطرة  عرف ناعدد  حصائ ن  ما ب ، قدر ب )2014و  2004(رتفاعا م

ضري . أسرة 59721 د الوسط ا ايد من وسط آلخر، إذ ش ذا ال ة  وقد اختلفت وت

سر القاطنة بھ، ما لعدد  لة تطورا م ة امل بالوسط  قدر بحوا ضعف الوت

وظا ع. القروي ال عرفت انخفاضا م سارعة و ة امل ذا النمو أساسا إ الوت زى 

  .للتمدن
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  قامة وسط حسب باإلقليم سر تطور :  18جدول 

  
 2014إحصاء   2004إحصاء 

  املجموع  قروي  حضري   املجموع  قروي  حضري 

  214640  74953  139687  154919  60119 94720  القنيطرة

ة   1015107  248255  766852  783713  207051  576662  ا

  7313806  4807743  7313806  5665264  2121456  3543808  املغرب

ة/ قليم   21,1  30,2  18,2 19,8 29,0 16,4  (%) ا

ان والسك لسن : املصدر   2014و 2004حصاء العام للس

سر 1- 1- 3 م    متوسط 

اص سر باإلقليم أو متوسط عدد  م  د متوسط  ل أسرة انخفاضا من  ش ب

ة  4,9إ  5,6 ل أسرة خالل الف اص ب ذا املن ). 2014-2004(أ مكن تفس  و

ل سواء ع الصعيد  سر، امل م  صوص إ  قليالتناز  وي، با أو ا

سرة  فراد لصا  سرة املتعددة  اجع التدر لثقافة  ة وال صو انخفاض ا

ة   .النوو

  قامة وسط حسب سر م متوسط تطور :   19جدول 

  قليم
  2014إحصاء   2004إحصاء 

  املجموع  قروي  حضري   املجموع  قروي  حضري 

  4,9  6,1  4,3  5,6  6,9  4,8  القنيطرة

ة   4,5  5,6  4,1  5,8  6,7  4,9  ا

  4,6  5,3  4,2  5,3  6,0  4,8  املغرب

ان والسك لسن حصاء ا: املصدر   2014و 2004لعام للس

  السك  - 2- 3

  ظروف السكن 1- 2- 3

سر بإقليم القنيطرة حسب  ذه الفقرة بتقديم ملحة عن ظروف سكن  مر   يتعلق 

، واملتمثلة أساسا  نوع املسكن  ان والسك حصاء العام للس املعاي املعتمدة  

م يازة وكذا أ   .وسائل التج املتوفرة بھ وأقدميتھ ثم صفة ا
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  نوع املسكن  1 - 1- 2- 3

  ضري   الوسط ا

  يمنة املساكن من نوع قليم  ة"تتم مدن ومراكز  ية عصر حيث " دار مغر

ذا النوع من املساكن، مقابل  %70,3أن  ة باإلقليم تقطن  ضر سر ا من 

وي  64,2% ضري ا سر ع املستوى ا ي  املرت. من  بة الثانية تأ

ة باإلقليم مقابل  %13,3ال تأوي " الشقق  العمارات" ضر سر ا من 

ة 20,5% و سبة ج سبة . ك  سكن غ الئق أو قروي أو  %10,9وتقطن 

  .غ معد للسكن

  القرويالوسط  

 ك شيوعا حيث أن  "قروي"ل املساكن من نوع ظبالوسط القروي، ت

سر تقطن  68,2% بالوسط القروي  %60,9(النوع من املساكن ا ذمن 

وي  يةدار "من نوع  تليھ املساكن). ا ة مغر ت "عصر س   %26,0ھ بما 

وي  %30,4مقابل    .ع مستوى الوسط القروي ا

ع:  20جدول  ة قامة ووسط املسكن نوع حسب(%) سر توز قليم با   و

  نوع املسكن
ة  ةالقنيطر    ا

  املجموع  قروي  حضري   املجموع  قروي  حضري 

  4,5  1,0  5,6  3,8  0,8 5,4  فيال

  15,6  0,4  20,5  8,7  2, 0  13,3  شقة

ية   56,0  30,4  64,2  54,9  26,0  70,3  دار مغر

  7,6  6,6  8,0  7,5  4,1  9,3  سكن غ الئق

  15,5  60,9  0,8  24,3  68,2  0,7  سكن من نوع قروي

  0,9  0,8  0,9  0,8  0,6  0,9  آخر

  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  املجموع

ان والسك لسنة : املصدر  2014حصاء العام للس

   أقدمية املسكن    2 - 2-1- 3      

خ من القرن  با، خالل العقد  ا تقر يتوفر إقليم القنيطرة ع مساكن شيد ثل

قامة بما . املا ل بكال وسطي  تھ نفس املن     %32,0 باملدن و %26,2س
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ا . بالقرى  ل البنايات املتقادمة ال يتعدى عمر ش من مجموع  %9,6سنة،  50و

سبة إ قليم  مساكن اتھ ال قامة، حيث ترتفع  ن وسطي   %7,7مع تفاوتات ب

  .باملدن %10,6وبالقرى 

ع:  21جدول  ة سر توز ضر   املسكن أقدمية حسب(%)  ا

  أقدمية املسكن
ة  قليم   ا

  املجموع  قروي  حضري   املجموع  قروي  حضري 

  22,6  29,8  20,2 28,2 32,0 26,2  سنوات 10أقل من 

  23,5  25,4  22,9 28,0 30,0 26,9  سنة 10-19

  41,5  31,6 44,7 34,3 30,3 36,4  سنة 20-49

 12,4 13,2 12,1 9,6 7,7 10,6  سنة فأك50

 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  وعاملجم

ان و السك : املصدر  .2014حصاء العام للس

  صفة حيازة املسكن   3 - 1- 2- 3

خ لسنة  حصاء  ن معطيات  قليم  مالكة أو   %78,3، أن 2014تب من أسر 

ية  سر املك سبة  نما ال تتعدى  ا، ب ق تملك املساكن املقيمة  وتبلغ  .%14,1طر

ة  خ ذه  سبة  %21,4سبة  ذه ال ن ال تتعدى  ة  ح ضر سر ا من مجموع 

ة 0,5% سر القرو  .من مجموع 

           الكثافة داخل املسكن   4 - 1- 2- 3

سر حسب عدد الغرف من معرفة مدى الضغط ع  ع  تمكن املعطيات املتعلقة بتوز

لةاملساكن املتوفرة، وكذا الكشف    .عن حدة اكتظاظ املساكن 

ون من  %55، لوحظ أن 2014وخالل سنة  قليم تقطن سواء   مساكن تت من أسر 

ن  ي . %27,9غرف  3أو  بمساكن ذات   %27,1غرفت اتھ الوضعية إ تد عزى  و

سر باالقليم ال تحول دون امتالك مساكن أك فساحة ش    .ظروف ع

ا     5 - 1- 2- 3 ساسية للمسكن التج     ت 

زة بمطبخ ومرحاض بما تتوفر الغالبية العظ من أسر  قليم ع مساكن مج

تھ  ضري أك منھ . ع التوا %94,9 و %94,1س سب بالوسط ا اتھ ال وترتفع 
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 ، ل ع التوا سبة للمطبخ   %89,6مقابل  %96,6بالوسط القروي، إذ  بال

سبة للمرحاضب %87,0مقابل  %99,1و و أك . ال مام العصري أو الرشاشة، ف أما ا

ة  سر القرو ة%59,5  مقابل  %70,2استعماال من طرف  ضر ا ا  .من مثيل

اء واملاء الصا للشرب، ف متوفرة لدى  ر خصوص الك من أسر %58,9 و %91,3و

رتباط باملاء الصا الشرب بالوسط القليم  سبة  قروي تبقى ضعيفة ، غ أن 

تا عشرة أسرة  ن اث با أسرة واحدة من ب ستفيد منھ تقر  ).%8,3(حيث 

ع:  22جدول  ات حسب  سر توز  (%) قامة ووسط للمسكن ساسية التج

ساسية ات    املجموع  قروي  حضري   التج

  94,1  89,6 96,6  املطبخ

  94,9  87,0  99,1  املرحاض

  63,3  70,2  59,6  حمام عصري أو رشاشة

  58,9  8,3  86,0  ماء جاري 

اء ر   91,3  88,8  92,6  الك

ان والسك لسنة : املصدر   2014حصاء العام للس

ود باملاء  6 - 1- 2- 3    ال

خ لسنة  حصاء  قليم تقطن مساكن غ %  41,1، فإن 2014حسب  من أسر 

ع املاء الشروبمرتبطة بالشبكة العمومية لتو  سبة بالوسط   .ز ذه ال وتتجاوز 

ضري  (91,7%)القروي  ا بالوسط ا   .(24,0%)نظ

ود باملاء بطرق تختلف من وسط آلخر سر إ ال ذه  أ  ضري، . ت فبالوسط ا

ود باملاء الشروب  %45,2حوا  وسيلة لل ستخدم النافورات العمومية  سر  من 

أ إ %29,5مقابل سر ت ا  املرتبة الثالثة مجموعة من  بار، تل ) %23,4( مياه 

ج املياه ار ود بوسائل أخرى مثل حامالت املياه أو ص أ إ ال   . ت

ا  ستخدم ود باملاء، إذ  و لل بار الوسيلة  ل  ش الوسط القروي،  من  %73,7و

ا النافورات العمومية ب   .%8,3ون الطبيعية ب ثم العي %16,8سر، تل
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ع:  23جدول  ا املرتبطة غ(%) سر توز ع العمومية بالشبكة مساك  حسب  الشروب املاء لتوز

ود وسيلة  قامة ووسط ال

ود باملاء   املجموع  قروي  حضري   وسيلة ال

  61,9  73,7 29,5  ب

ن   6,4  8,3  1,0  ع

  24,4  16,8  45,2  نافورة عمومية

 7,9 2,2 23,4  وسيلة أخرى 

  100,0  100,0  100,0  املجموع

ان والسك لسنة : املصدر    2014حصاء العام للس

  نارة     7 - 1- 2- 3

اء بإقليم  ر ع الك ا بالشبكة العمومية لتوز سر غ املرتبطة مساك سبة  تبلغ 

سر إ استخدام .  %8,7القنيطرة ذه  أ نصف  وسيلة أساسية " غازال"ت

ا . (%60,7)لإلنارة تھ " القنديل والشموع"يل س ل . %32,0بما  ختيارات  نفس 

ن كيبة تختلف من وسط آلخر، حيث . بكال الوسط أما بخصوص املرتبة الثالثة، فال

ن أن   %7,1أن  ول  ح أ إ الب ة ت سر القرو ة  %3,2من  ضر سر ا من 

 .قة الشمسيةالطا ستخدم

ع:  24جدول  ا املرتبطة غ(%) سر توز ع العمومية بالشبكة مساك اء لتوز ر  حسب الك

 قامة ووسط املستعملة نارة وسيلة

نارة   املجموع  قروي  حضري   وسيلة 

ول   4,2  7,1 0,7  الب

  60,7  59,0  62,8  الغاز

  32,0  35,3  27,9  القنديل والشموع

  2,0  1,0  3,2  الطاقة الشمسية

  1,3  1,4  1,3  مولد 

 7,3  3,0 12,6  وسيلة أخرى 

  100,0  100,0  100,0  املجموع

ان والسك لسنة : املصدر   2014حصاء العام للس
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ف املياه املستعملة   8 - 1- 2- 3    تصر

ف ا" الشبكة العمومية"عت  ن طرق تصر ك استعماال من ب ملياه الوسيلة 

ا  بـــــــــــــــــــــــــــــــــاالقليماملستعملة  ا %43,3حيث تبلغ حص ية"، تل فر ال سبة " ا ب

  . فقط %5,2ب " بار"ثم  31,5%

ل شيوع  كيبة من وسط آلخر حيث  ذه ال بالوسط " الشبكة العمومية"وتختلف 

ضري ب  ية"أما . فقط بالوسط القروي %1,1مقابل  %70,2ا فر ال ، ف "ا

ا إال  %48,1ائدة بالقرى بما حصتھ الوسيلة الس أ إل نما ال ي سر  %20,9ب من 

ة ضر ل بالوسط القروي " بار"كما يالحظ أن . ا فقط  %2,1مقابل  %10,0ش

ضري   .بالوسط ا

ع:  25جدول  قة حسب(%) سر توز ف طر  قامة ووسط املستعملة املياه تصر

قة التص فطر   املجموع  قروي  حضري   ر

  43,4  1,1 2, 70  الشبكة العمومية

ية   31,5  48,1  20,9  حفرة 

  5,2  10,0  2,1  آبار

  17,2  37,1  4,5  أخرى 

  100,0  100,0  100,0  املجموع

ان والسك لسنة : املصدر   2014حصاء العام للس



 
 

35

  

  

  

  

  

  

ي الفصل ات السوسيو اقتصادية: الثا   املم
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ي الفصــــــــــــــــــل ات السوسيو اقتصادية :  الثـــــــــــــــــــــــــا   املم

شغيل –1 شاط و ال    ال

سليط الضوء ع سوق الشغل ع تقديم معدالت  شغيل من  تمكن مؤشرات ال

يل س والسن ومستوى التأ شاط والبطالة حسب الوسط وا ساعد ع . ال مما 

ن و ن السياسي نقتتوجيھ السياسات العمومية وتدخالت مختلف الفاعل   .صادي

شاط 1- 1    )كسنة فأ 15( معدل ال

شاط عرف ، الصا إن معدل ال شيطة بحصة الذي  ا  الساكنة ال  15البالغ عمر

ان كسنة فأ ة من ضمن مجموع الس   %  2016،48,6سنة بلغ  نفس الفئة العمر

و يفوق ب  وي  3,5و ل ع املستوى ا   .  )45,1 %(نقط املعدل امل

شاط القرويوحسب الوسط،  مقارنة مع مثيلھ )  60,6 %( ل ارتفاع معدل ال

عزى ، ) %40,7(ضري ا مر  و    .بالوسط القروي "املأجور  غالعمل "يمنة  إذا 

شاط معدل:  26جدول  ن(%)  ال  2016 قامة، وسط حسب فأك سنة 15 للبالغ

ضري      املجموع  القروي  ا

 48,6 60,6 40,7  نيطرةالق

ة  45,1 57,5 40,1  ا

شغيل :املصدر حصاء، البحث الوط حول ال ة    2016مدير

  البطالة - 2- 1

ف البطالة بوضعية  عر شيط يمكن  اتھ ، مع ذلكو . عمليبحث عن ص  ف

رة ست الظا رة موحدة و  ل يجة عدة عوامل اقتصادية ظا سة بل  ن متجا

ان واجتماعية تمس بصفة لبطالة عدة لففي الواقع،  .متفاوتة مختلف فئات الس

ونات قة وال تؤثر   م ن جميعال تتطور بنفس الطر شيط ان ال نفس  الفئات من الس

يل . التأث س و مستوى التأ دة حسب السن و ا قامةحيث تختلف ا   .ووسط 

عت البطالة أقل حدة  يا و وي و املستوى باإلقليم مقارنة مع املستوى س الوط ا

ل ع املستوى .  يقل عن      %7,7  و البالغ 2016سنة  قليفمعدل البطالة امل

ا و و ل ج بفارق  9,4%  نقطة و 3,1بفارق  10,8%   التوا ع( وطنيا  املعدل امل

  .)نقطة 1,7
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ضري   %1,9ي يبلغ ذو يبقى معدل البطالة  القروي ال بفرق )   %13,3(دون مثيلھ ا

رة ذو يمكن تفس  .نقطة  11,4شاسع يصل ا  السائدة  " املأجور  غالعمل "لك بظا

  .بالوسط القروي

 2016 قامة، وسط حسب(%)  البطالة معدل:  27جدول 

ضري      املجموع  القروي  ا

 7,7 1,9 13,3  القنيطرة

ة  10,8 4,9 14,2  ا

  9,4  4,2 13,9  املغرب

شغيل  :املصدر حصاء، البحث الوط حول ال ة    2016مدير

  

   شغلال - 3- 1

ان  ن مجموع الس ن من ب ن املشتغل شيط اص ال سبة  بلغ معدل الشغل أو 

م  و أك من املعدل ، 2016خالل سنة  %44,9 ،سنة فأك 15البالغة أعمار و 

وي  ل ع املستوى ا ل ع   4,6رق بفا ) 40,3 %(امل نقاط و املعدل امل

  .نقاط 2,9بفارق )    42,0%(املستوى الوط 

قامة ان  ،و حسب وسط  اص الذين يزاولون عمال إ مجموع الس سبة  فإن 

شاط ن املدن  سن ال ا ب ن  و  35,3% حيث بلغ معدل الشغل  ،تختلف كث القرى ب

س ا  ل معدل الشغل   59,4 % . ة  بال 

ن(%)  الشغل معدل:  28جدول  ، سنة 15 للبالغ  2016 قامة، وسط حسب فأك

  املجموع  قروي  حضري    

 44,9 59,4 35,3  قليم

ة  40,3 54,7 34,4 ا

 42,0 53,4 34,9 املغرب

شغيل  :املصدر حصاء، البحث الوط حول ال ة    2016مدير
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  قليمإلاالفقر ب2-   

ن مؤشراتھ بمختلف  رة الفقر و تحي بع ظا ية السامية للتخطيط بت قامت املندو

طة للفقر لسنة  ابية، وأنتجت خر وذلك باالعتماد ع معطيات  2014التقسيمات ال

ان والسك  سر  2014حصاء العام للس الك ونفقات  والبحث الوط حول اس

2014 . 

طة الف شاشة والفوارق  عطي مؤشرات خر قر وصفا دقيقا للفقر النقدي وال

ة أو  و ابية سواءا ا ات ال شة ع مختلف املستو ة أو قليميمستوى املع

ماعية   .ا

ف - 1- 2 عار يم و    مفا

ة الفقر  طة الفقر ع مقار ية السامية للتخطيط  قياس ورسم خر ترتكز املندو

شاشة  حيث .دوالنقدي املعتمد من طرف البنك ال يتم تحديد معاي الفقر وال

ا وفق  يات غ غذائية ، يتم تحديد ق مقت ي عن طر ن برفع عتبة الفقر الغذا النقدي

ذه املؤسسة الدولية ا من طرف  ة املو    . املقار

ة ذه املقار   :   حسب 

 ي دمات الغذائية ال : عتبة الفقر الغذا لفة سلة من السلع وا  تحدد بت

ة  رار ى من السعرات ا د د  الوري للفرد  1984(تمكن من توف ا كيلو

ة )الواحد  اليوم ، بناءا ع معاي منظمة التغذية والزراعة ومنظمة ال

ذه العتبة سنة . العاملية م للفرد  2331(إ نفس املستوى  2014بلغت  در

ضري والقروي)  اليوم ن ا   .بالوسط

  يات  :النقديعتبة الفقر لفة املقت ي و   غ مجموع عتبة الفقر الغذا

ي ى الغذا د د  سر ال تتوفر تماما ع ا ا  بلغت . الغذائية ال تقوم 

ضري و  4667، 2014ذه العتبة سنة  ا بالوسط ا م للفرد سنو  4312در

ا بالوسط القروي م للفرد سنو   .در

 شاشة ذه  : عتبة ال ة تقع حسب  ن عتبة الفقر النقدي و  املقار مرة  1,5ب

 .ذه العتبة
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 مؤشرات الفقر - 2- 2

  طة الفقر ا خر شاشة والفوارق ال تضم ف مؤشرات الفقر وال عر يمكن 

   : التا  2014لسنة 

 ان أو ما : معدل الفقر النقدي ة  سبة الفقراء من الس سبة املئو يمثل ال

ون  سرة ال ي نفاق أقل من عتبة الفقر لألفراد   ا من  ب الفرد ف نص

ذه العتبة سنة . النقدي ا بالوسط  4667، 2014بلغت  م للفرد سنو در

ضري و  ا بالوسط القروي 4312ا م للفرد سنو  .در

 و مقياس لشدة الفقر النقدي، والذي يقيم التباين  : املؤشر ا للفقر

ب الفر  ن عتبة الفقر ونص ة ، املتوسط ب سرة الفق الك داخل  س د من 

ص  الك ألي  س عل نفقات  ا  ل م املوارد الواجب تحو و يحدد  و

ز . فق تصل إ مستوى عتبة الفقر لما زاد ال ذا املؤشر  لما ارتفع 

سبة لعتبة الفقر   .  جما ملداخيل الفقراء بال

 شد و مقياس لشدة الفقر ا : مؤشر حدة الفقر ك ع  د من ال لذي يز

ذا املؤشر بتواز مع ارتفاع  ن الفقراء لقياس الفقر النقدي، يزداد  فقرا من ب

الكية للفقراء س ن عتبة الفقر والنفقات   . التباين ب

  شاشة م  معرضون للوقوع   : معدل ال فراد  غ الفقراء، لك سبة   

سرة الذين  م الفردي السنوي الفقر، أي أفراد  نينحصر إنفاق  4667 ب

م و  ضري، و  7001در م بالوسط ا م و 4312 ندر م  6468در در

 .بالوسط القروي 

ابية  لوحداتحسب االفقر  - 3- 2   ال

  قليميالفقر ع الصعيد  - 3-1- 2

طة الفقر لسنة قليم املرتبة الثالثة ، 2014 حسب نتائج خر ن العماالت  مــن يحتل  ب

ة ونة ل قاليم السبع امل ب التناز ملعدالت الفقر ،و  ت ، وذلك بمعدل حسب ال

وي   ،5,0%بلغ  ل ع املستوى ا و يفوق بنقطة واحدة املعدل امل   ).% (4,0و 

املؤشر ا للفقر  سبة ملختلف مؤشرات الفقر  ب بال ت ل نفس ال عدل وم و

شاشة و مؤشر حدة الفقر   .ال
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  2014 سنة ،قليمي الصعيد ع الفقر مؤشرات:   29دول ج

مي للفقر  املؤشر ا

(%) 

مؤشر حدة 

 (%)الفقر 

شاشة  معدل ال

(%) 

معدل الفقر 

 والعمالةأقليم  (%) (%)

 سيدي سليمان 10,08 23,5 0,45 1,72

 سيدي قاسم 8,77 25,2 0,32 1,34

 القنيطرة 4,96 15,3 0,18 0,76

سات 4,81 15,27 0,19 0,76 م  ا

ات 1,51 6,32 0,05 0,22  تمارة-ال

 سال 1,50 7,06 0,04 0,20

اط 0,69 3,61 0,02 0,09  الر

ة 4,03 12,64 0,15 0,62  ا

طة الفقر لسنة :   املصدر  ية 2014خر   .السامية للتخطيط  املنذو

ما ا - 3- 3- 2   لفقر ع الصعيد ا

 لوسط القرويا  

دول  ل، يت أن الوسط القروي إلقليم القنيطرة أسفلھحسب نتائج ا ش ي   عا

رة الفقر، حيث متوسط ن مجموع أقاليم  من ظا يحتل املرتبة الثالثة تنازليا من ب

ة  جماعة 14و، 10%لت معدالت للفقر تفوق اإلقليم ب اتجماع 6أن  كما. ا

ن    .%5أقل من  حدةاجماعة وو، %10 و %5 ب

نماتك سبة من الفقراء  املكرن نفس النتائج أن جماعة  ب ن  )%19,4(تأوي أك  من ب

ا  عت ساكن   .باإلقليمقل فقرا  )%3,4( سوق الثالثاء الغرب  ةجماع، باملقابل 
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، الصعيد ع الفقر مؤشرات:   30جدول   ما  2014 القروي، الوسط ا

مي شاشة حدة الفقر املؤشر ا ماعة معدل الفقر معدل ال  ا

 املكرن  19,4 32,7 0,99 3,59

 عامر السفلية 16,5 32,6 0,79 2,93

 ب مالك 14,3 33,6 0,55 2,27

دادة 13,4 32,4 0,51 2,11  ا

اج 13,0 39,6 0,35 1,71 كر ا  سيدي بو

 البحارة اوالد عياد 12,1 28,5 0,49 1,96

 سيدي دمحم بن منصور  9,9 26,8 0,38 1,54

 اللة ميمونة 9,6 30,0 0,30 1,36

 املناصرة 9,5 26,1 0,35 1,46

ة بن عودة 9,3 27,0 0,40 1,52  قر

مر 9,3 28,2 0,31 1,36  سيدس دمحم ا

ام 6,8 22,7 0,22 0,97  موالي بوسل

 اوالد سالمة 6,3 23,9 0,19 0,86

 د املخازن وا 6,3 22,6 0,19 0,87

 سيدي الطي 5,7 23,3 0,18 0,81

 بن منصور  5,6 16,7 0,23 0,90

 الشوافع 5,4 21,8 0,17 0,75

اوة 5,2 27,8 0,12 0,61  عر

 سيدي عالل التازي  5,0 24,5 0,14 0,65

 سوق الثالثاء الغرب 3,4 18,2 0,10 0,46

طة الفقر لسنة : املصدر ية السامية للتخ2014خر   طيط، املندو

  ضري  الوسط ا

اوح  عت  يا  مقارنة بالوسط القروي، إذ ي س ضري أقل قساوة  الفقر بالوسط ا

ن  ضري موالي  %0,6بمركز سيدي عالل التازي و %6,2معدل الفقر ب باملركز ا

ام عاء الغرب مستوى . بوسل ر عرف بلدية سوق  ع ع املستوى  الفقرو

ضري حيث بلغ معدل ال   .3,4%فقرا
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، الصعيد ع الفقر مؤشرات:   31جدول  ما ضري، الوسط ا   2014 ا

مي شاشة حدة الفقر املؤشر ا معدل  معدل ال

 الفقر

ماعة  ا

 سيدي عالل التازي مركز 6,2 19,6 0,18 0,87

عاء 3,4 13,2 0,09 0,44 ر  سوق 

 ة املركزاللة ميمون 1,6 7,9 0,04 0,20

اوة املركز 1,2 6,2 0,03 0,15  عر

 سيدي الطي املركز 1,1 5,5 0,03 0,14

 القنيطرة 1,0 5,4 0,03 0,13

دية 0,9 5,6 0,02 0,11  امل

ام املركز 0,6 4,0 0,01 0,08  موالي بوسل
طة الفقر لسنة : املصدر ية السامية للتخطيط2014خر  ، املندو

ستدال لتال -3 شة رقم    )2006: 100ساس (لفة املع

اصل،  شة التغ ا لفة املع ستدال لت س الرقم  نيق ن،  أثمان  ب ت ف

لكة عادة من طرف طبقة مرجعية من  دمات املس شمل السلع وا التقسيط لعينة 

ان ذات الدخل املتوسط  أطر متوسطة، تجار، مستقلون غ فالحيون، (الس

دا دمات وعمال غ فالحيون رة مستخدمو  ضري ) وا  .واملقيمة بالوسط ا

ا سنة  عتمد شة ا لفة املع ستدال لت ، وتضم سابھ كأساس 2006الرقم 

ى تتمثل  8نوعية، مصنفة حسب  768مادة و 385سلتھ    :مجموعات ك

 ؛التغذية .1

 ؛اللباس .2

 ؛السك .3

 ؛التج امل .4

 ؛العالجات الطبية .5

 ؛اصالتالنقل واملو  .6

فيھ .7  ؛والثقافة ال

 ؛مواد وخدمات أخرى  .8

شة و  لفة املع ستدال لت ى و 11غطي الرقم  اط، : مدينة ك طنجة، تطوان، الر

ادير، العيون والقنيطرة و . الدار البيضاء، فاس، مكناس، وجدة، مراكش، أ و
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ش املواطن س تطور القوة الشرائية ومستوى ع ق م و كما  .نستخدم كمؤشر للت

ن مختلف  ن العقود ب وسيلة ملراجعة وتحي شة  لفة املع ستدال لت ستعمل الرقم 

م قوي  ة بت اء، خاصة  الظرفيات املتم   .الشر

ذا السياق و اصة بمجموعة ،   وفر "التغذية"ستأثر النفقات ا ب  من  بالنص

تھ  س انية الساكنة املرجعية بما  وم ، و توج%30,3م الك ال ھ خاصة الس

مراء والبيضاء ا %12ب  ا بوب ومشتقا و، أما ا ا  من النفقات  %8,5 فنصي

ن يقل معامل  %4,8الغذائية مقابل  ة،  ح ضر الطر سبة ل اصة بال النفقات ا

  .%4عن " التغذية"ببا املجموعات الفرعية ملجموعة 

جيح خصوص معامالت ال ة ذات ظروف ي، با املجموعاتل و ضر سر ا الحظ أن 

ش متوسطة ،  %14,8 تكرس ،ع ا للسك اني ف النقل  %11,4من م ملصار

فيھ %2,2للباس،   %3,9واملواصالت، ية و %5,5والثقافة،  لل  %4,9للعالجات ال

  .للتج امل

ستدال - 1- 3 شة بمدينة القنيطرة الرقم  لفة املع   لت

شة سنة بلغ الرقم الس  لفة املع ،  %116,0ما قيمتھ  بمدينة القنيطرة 2016تدال لت

ذا  ه سنة  % 1,4 الرقم ارتفاعا بلغوقد عرف  ادة  .2015مقارنة مع نظ ذه الز عزى  و

ستداللية ملجموعات  رقام  ل من  بية و الثقافة ، %2,2ب " التغدية"إ ارتفاع   ال

و مواد و   %1,4ب و العالجات الطبية،%1,9 ب والتج امل ، السك %1,5ب 

مقرونا بانخفاض الرقم  %0,7مجموعة اللباس ب و %2,6 خدمات أخرى ب 

  .%2,4ستدال ملجموعة النقل واملواصالت ب 

ساس  اصة  ، عرفت2006باملقارنة مع سنة  شة ا لفة املع ستداللية لت رقام 

ات متباينة دينة القنيطرةبمجموعات املواد الثمانية بم لت مجموعة ، غ و قد 

سبة إرتفاع  ن   125,9 %( املواد الغذائية أع  ذا إ جانب . ) 2016و  2006ما ب

"   السك" و) % 109,8"( اللباس" كمجموعات إ رتفاعا مجموعات أخرى عرفت 

خرى " و ) % (107,7 دمات  و ) %108,8(لطبية و العالجات ا) 123,4%" (املواد و ا

لية  ات امل ن . ) % 106,5(التج ن عرف قطاع النقل و املواصالت انخفاضا ب  ح

ن  ت  .)% 58,6(الس
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لفة ستدال الرقم غ:   32جدول  شة لت ن املجموعات حسب املع    2016 و 2006 ب

 املجموعة (%) التغ

 التغذية 125,9

 اللباس 109,8

 السك 107,7

 التج امل 106,5

 العالجات الطبية 108,8

 النقل واملواصالت 58,6

فيھ والثقافة 101,8  ال

 مواد وخدمات أخرى  123,4

ية السامية للتخطيط : املصدر   املندو

ور، ف شة يبلغ ذروتھ يأما حسب الش لفة املع ستدال لت نالحظ أن الرقم  ري  ب ش

ة ال تتم ،دجن  و ماي يجة عادة بار  و الف اتفاع أسعار املواد ن مع العطلة  تزام

سبة لھ  ، 2016و  سنة . الدخول املدرو  الصيفية سبة   ل املعدل أع 

ر  نش ر  )117,3% ( ش ش  )(116,6%   يوليوز و  ) 116,8%( غشت و يونيو  ي متبوعا 

را ، ن عرف ش سب و يناير   ح اير أضعف ال ع   )114,2%(و ) 114,1%(ف

  .التوا

لفة العام ستدال الرقم:  33جدول  شة لت ر حسب املع    2016 سنة ش

ر 2016سنة   ش

 يناير 114,1

اير 114,2  ف

 مارس 115,3

ل 115,3  أبر

 ماي 116,3

 يونيو 116,8

 يوليوز  116,6

 غشت 116,8

ن 117,3  ش

ر 116,4  أكتو

 نون 116,2

 دجن 116,5

 املتوسط السنوي  116,0

ية السامية للتخطيط: املصدر   املندو
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ست - 2- 3 شة حسب املدن الرقم  لفة املع   دال لت

ل مقارنة مع با مدن اململكة   مستوى  2016مدينة القنيطرة خالل سنة ب، 

ستدال  متوســــــــــــــــط شة للرقم  لفة املع و  لميم ينةمد إ جانب )%116,0 ( لت

شة ، السطات  لفة املع ات أع لت لمقابل مستو الدار ،مكناس من  ب

سيمة،طنجة،البيضاء   .ا

لفة ستدال الرقم:  4مبيان  شة لت   2016 سنة خالل املدن حسب املع

  
ية : املصدر            السامية للتخطيطاملندو
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يات التحتية : الفصل الثالث   الب
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يات التحتية :الفصل الثالث  الب

  النقل  -1

ائز التنمية  ة من ر و قليمباجتماعية  و قتصاديةعت قطاع النقل رك ، ف

فراد وتبادل السلع يضمن ونھ شرطا محددا ،تقارب  من شروط  باإلضافة إ 

ثمار    .التجارة والدينامية  العالقاتو  س

،  ھونظرا ملوقع غرا املتم ل ا ط  إقليم القنيطرةش نمحورا ير الشمال  ب

نوب و  طرق، طرق (شبكة نقل غنية ومتنوعة  توفر عي وف .الشرق والغرب نوا

نسيا محورا رئ ھتجعل من) سيارة، سكك حديدية وميناء ون مختلف  ب ات ل  ھا

ل  ع ش با جل التنقالت الوطنية هملتقى طرق   .تقر

  الشبكة الطرقية - 1- 1

ا معبدة %75,4، 2013سنة  لم 1120 قليمبا تبلغ الشبكة الطرقية املشيدة  .م

مقابل  % 78,0بما حصتھ  املتوفرة باإلقليم ة مجموع الطرق قليميتتصدر الطرق و 

سبة للطر  % 9,3 ة، وفقط بال و سبة للطرق الوطنية % 12,6ق ا   .بال

سبة  قليم  ل الشبكة الطرقية ع مستوى  ش من مجموع الشبكة  % 20,8و 

ة   .الطرقية املتوفرة با

  2013 سنة ،)لم( قليم حسب املشيدة الطرقية الشبكة:    34جدول 

و  ةقليميالطرق  املجموع  الطرق الوطنية ةالطرق ا
 

 القنيطرة 142 104 874 1120

ة 483 988 3922 5393  ا

ة : املصدر و حصائية ا شرة    2015ال

عزز و  يمما  ق الوجود  ،قليمالتحتية الطرقية باإل ةالب عت من الذي سيار الطر

م  التنمية سا ى ال  يات التحتية الك سيج باشر ع من خالل الوقع امل الب ال

انو  قليقتصادي  ش الس ل  .ع ظروف وأساليب ع ش و  ن و صلة وصل ب

قليم  اط) القنيطرة(عاصمة  اديرو  مراكشو  الدار البيضاءو  و مدن الر  فاسو  أ

 .تطوانو  طنجةو  مكناسو 
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ديدية - 2- 1   شبكة السكك ا

امة إقليم القنيطرةتوفر ي ية تحتية سككية  ية ونظرا للدور  .ع ب ذه الب ام ل  ال

جتماعية قتصادية التنمية ة من أجل ضمان و  خ ا  السنوات  ز عز ، فقد تم 

عالسالسة   فراد والبضا   .تنقل 

لت محطات القطار باإلقليم2014وخالل سنة  وكذا  اص 3310157تنقل  ، 

ع، أك من اطن 473994نقل  ا   %40من البضا   ).اطن  196671( ةمنتجات نفطي م

ن نقل:  35جدول  ع و املسافر ديدية، السكك ع البضا   2014 سنة ا

ع ن )بالطن( نقل البضا  نقل املسافر

 لقنيطرة ا   3310157 473994

ة  و حصائية ا شرة    2015ال

  النقل البحري  - 3- 1

ة بميناء ة، وات سنالتراجعا مستمرا خالل  القنيطرة عرفت حركة املالحة البحر خ

 223000ثم إ  1990طن سنة  000 311إ  1980طن سنة   000 600حيث مرت من 

اجع ح  سنة . 1998طن سنة  ذا ال م السلع ، حيث 2013و استمر  وصل 

ونة واملفرغة بامليناء إ  ع  278 38امل ونة مقابل  202 14(  طن من البضا طن م

   ).طن مفرغة 076 24

ع نقل:  36جدول  دية بميناء) بالطن( البضا   2013 سنة النوع، حسب امل

 النوع )الطن( الكمية

ونة 202 14 ع امل  البضا

ينة السليلوز  202 14  

ع املفرغة 076 24  البضا

يم 021 1 ديد املوجھ للت  ا

ديد املوجھ للبناء 967 8  ا

البتوس 088 14  خشب 

ة  و حصائية ا شرة    2015ال
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  الطاقة واملياه  -2

ائية - 1- 2 ر   الطاقة الك

ائية من إقليم القنيطرة ستفيد  ر ن للطاقة الك ي و  مصدر  ،مصدر تج . حراري مصدر يدروما ي

ل من  ول   ما خالل سنة إ ،سد القنصرةسد الوحدة و املصدر   43,6عادل ما  2016ذ بلغ إنتاج

لواط ساعة يدرومائية املنتجة  % 100بحصة أي  ،مليون  ــــــــــــــا  من مجموع الطاقة ال و  %2,6و ج

راري للقنيطرة املصدرأما  .وطنيا ائية فيؤمنھ املعمل ا ر ي من الطاقة الك عادل  الثا  685,4بما 

لواط ساعة و ما يمثل مليون  وي و  نتاجمن مجموع  %100، و  مجمــــوع مــن  %8,3ا

ذا املصدر الطااالنتـــــــــــــــــــــــــاج   .الوط من 

شارة و  ذا الشأنتجدر  مة أن إ     مجموع من %7,3، 2016بلغت سنة  إقليم القنيطرةمسا

انتاج الوط من ال ائية باختالف مصادر ر   .طاقة الك

اء من الصا إلنتاج ا:   37جدول  ر اء، الوط املكتب بمعامل الك ر   2016 سنة للك

لواط ساعة(نتاج الصا   املعامل   )مليون 

يدرومائية - 1   ال

  سد الوحدة

  سد القنصرة

  

38,5 

5,1  

  43,6  القنيطرة

ة  43,6  ا

  1662,2  املغرب

ة /قليم   100,0  )%(ا

ة - 2 رار   ا

  القنيطرة

  

685,4  

ة   685,4  ا

  8278,4  املغرب

ة /قليم   100.0  )%(ا

قليم  729  مجموع 

ة  729  مجموع ا

ة /قليم   100  )%(ا

ة للمغرب: املصدر    حصائية السنو شرة   2017 ال
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خصوص  م إو اء أ ر ل مبيعات املكتب الوط للك ش ائية،  ر الك الطاقة الك س

اتھ ، بلغ 2016فخالل سنة . ذا القطاع  الوحيد الفاعلعتباره إمؤشر ب م 

من  % 24,3، أيالقنيطرة قليــــــــــــــــــمإ لواط ساعة ع صعيد يمليون ك 1005املبيعات 

وي مجموع مبيعات املكتب ع الصعيد    .ا

ي الك إقليم القنيطرة يأ ا   الصدارة من حيث اس و ائية املنتجة ج ر الطاقة الك

عزى ارتفاع. من طرف املكتب الوط مية مست و الك إ أ س وى التمدن ذا 

مةتواجد وحدات صناعية   وكذا إ ،بإقليم القنيطرة    .قليمذا  ع تراب م

اء مبيعات:    38جدول  ر   2016سنة   القنيطرة بإقليم الك

  )لواط ساعةيمليون ك(املبيعات   

 1005  القنيطرة

ة  4138  ا

 30020  املغرب

ة /قليم  24,3  )%(ا

ة للمغرب : املصدر   حصائية السنو شرة   2017ال

  املاء  - 2- 2

ام، ف ھبمخزون إقليم القنيطرةمتاز ي ي ال ساقطات واملا مة خالل  عرف  ة م مطر

ر سبو ھالسنة كما تتخلل ا  م ار من أ توفر ع ي وباإلضافة إ ذلك، ف .عدة أ

م الفرشاعت فرشة مائية   وذ إقليما ھمر الذي جعل من ،اململكةاملتواجدة ب تمن أ

الت فالحية عالية شاء  مؤ يات تحتية مائية مالئمةتطلبت إ   .ب

  لسدود ا - 1- 2- 2

ا  شآت املائية دورا أساسيا سواء ع املستوى البي بتخفيف خطر من تلعب امل

قتص ،الفياضانات ا للماء الصا للشرب و أو ع املستوى   الطاقةادي بإنتاج

را الزراعية ائية وكذا سقي  ر   .الك

قليم من مياه شأ سنة  الذي سد الوحدة ستفيد  سبو من أجل  يع واد 1997أ

ائيةإنتاج  ر ستعمال الصناو  مياه السقيو  الطاقة الك  ،املاء الصا للشرب ومياه 

شأ سنة  أيضا ع سد قليمتوفر يكما  .مكعب م مليون  3730تقدر ب قينة بح أ
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و موجھ  يع واد 1991 تھ لتوف مياه السقي غ أن ح فقطسبو، و تعدى تال قي

   .مليون م مكعب 40,1

 باملاء القنيطرة إقليم  تزود ال السدود:    39جدول 

  السد
خ  تار

  شاء
ر   ستعمال  ال

قينة   ا

  )m3مليون (

  40,1  قيالس  سبو  1991  خزان سبو

  سبو  1997  الوحدة

ائية،  ر السقي، انتاج الطاقة الك

ة للشرب ومياه  املياه الصا

  ستعمال الصنا

3730,0  

ة للمغرب : املصدر حصائية السنو شرة    2015ال

  املاء الصا للشرب - 2- 2- 2

اء بلغ إنتاج املكتب الوط ،2016خالل سنة  ر  27077000  ملاء الصا للشربوا للك

م يمثل  ،قليم بمجموع م مكعب ذا ا من مجموع إنتاج املكتب ع  %10,5و

ة م مكعب 11627000 ي ما يقاربأنتاجھ، إمن   %55,1 املكتب باعكما . صعيد ا

ال ن 3288000مقابل  لة املستقلةلو لك م  ،م مكعب مباشرة إ املس البالغ عدد

ون  26771    .از

شطة:    40جدول  اء الوط املكتب أ ر    2016 سنة القنيطرة، بإقليم للشرب الصا للماء و للك

  
  نتاج

  )ألف م مكعب(

  )ألف م مكعب(املبيعات 
ناء   عدد الز

االت لك  الو   ن و املس

 26771 3288 11627 27077  القنيطرة

ة  244401 30293 183617 257390  ا

ة /قليم  10,9 10,8 6,3 10,5  )%(ا

ة للمغرب : املصدر حصائية السنو شرة    2017ال
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ع  جتماعية: الفصل الرا  القطاعات 
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ع  جتماعية: الفصل الرا   القطاعات 

  التعليم  -1

ستقالل ي صلب قطاع التعليم و  منذ  تمامات املجتمع املغر يزال ح وقتنا وال  ، ا

اضر  ن  إ ستقطبا نتمام الفاعل ن والسياسي   .جتماعي

ن  وتم و بية والت ن بوضعآخر إصالح لنظام ال و بية والت  ، وذلكامليثاق الوط لل

ودات بفضل ن مج و بية والت ذا امليثاق . نة الدراسات حول ال وقد أدى تفعيل 

عض الإ    .نواقصعض اليل نجاحات و تحقيق 

ذا السياق،  ع للتعليم  قدمو  ر السنوي للمجلس  مية يتقيدراسة التقر

ذا القطاع سمحت بالوقوف ع يصيةو  ال   .وفتح نقاش عمومي واسع واقع ا

ديد صالح ا نجازات منذ تطبيق  ل  ر بجرد  ذا التقر ولوج ال واملتمثلة  ،إذ قام 

شار جيد ، التمدرساملتعلقة بالولوج إ  الفوارق القضاء ع و كثف للمدرسة ، امل وان

ة و  شر ن و لإلصالح،  املخصصةاملادية واملالية للموارد ال و عرض واسع ومتنوع من الت

انية و سنوات،  7مع تضاعف عدد املستفيدين  ظرف  ،  القطاعارتفاع مستمر مل

ط و ، ةاملقررات وكذا الكتب املدرسية املوازمراجعة و  وي جديد مع ر تنظيم تر

جازةإحداث نو الثانوي بعدادي  خ و ،املاس والدكتوراهو  ظام  تطبيق نظام  

ةالامة ا س نحوعلي جديد    .المركز

ذا، ال عض النتزال  ومع  ض القطاع  ا الع مية، و التكرارر املدر و دواقص م

عميمو  و ضعف  ودة و . التعليم  ود لتحقيق ا د من ا شودةتظر املز ذا  امل ل

  .القطاع

حصائيات واملؤشرات حول وضعية عرض مجموعة من ذه الفقرة  وتمكن من 

  .2016/2017 املوسم الدراخالل  إقليم القنيطرةالتعليم ع صعيد 
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  سا والثانوي و و تعليمال - 1- 1

و - 1- 1- 1   التعليم 

م  منستفيد  اوحة أعمار طفال امل و  نالتعليم  دف. سنوات 5و 3 ب و  إ  و

ر تنمية القدرات البدنية و  سية للطفل، وكذا تطو ستقالليتھ وعالقاتھ إاملعرفية وا

ذا الغرض، . جتماعية  ع للتعليم وضعول خ للمجلس  ر  و  ،التقر التعليم 

ا صلب  ست مر الذي  ،املخطط  ن جودتھ،  عميمھ وتحس مع الو بضرورة 

ل السبل والوسائل لنجاحھ   .ستد توف 

طفال امل بلغ، قليم القنيطرةإع صعيد و  نعدد  و خالل  ل  املوسمبالتعليم 

ز  2016/2017الدرا  م  %50,2 اميذلت 15408ما ينا لون  م ب ـبالكتم ات

نـالقرآن ن %49,8 أن ية  ح ل و العصري  م   .بالتعليم 

و التقليديال -1- 1- 1- 1   تعليم 

ب القرآنية باإلبلغ عدد   ن بالكتات ل خالل املوسم  قليمطفال امل

و ما يمثل قرابة  ،اتلميذ  7739 حوا ،2016/2017الدرا من مجموع   %20و 

وي  ا النوع من التعليم عذاملستفيدين من  ذالتالمي   .املستوى ا

ب القرآنية عمن م %43,7تمثل الفتيات و   .االقليـــــــــــــــــــــــم صعيد جموع تالميذ الكتات

ذه املرحلة من التعليم،  لغو  ل مدرس 22معدل التأط   ذاتلمي 18مقابل  تلميذا ل

وي  ل مدرس ع الصعيد ا   .ل

و العصري  -2- 1- 1- 1   التعليم 

ن ل ة بامل بلغ عدد التالميذ امل ولية العصر خالل املوسم الدرا  قليم باإلدارس 

اتھ املدارس ب  و. تلميذا  7669   حوا ، 2017 /2016 ناث داخل  تقدر حصة 

وي  %48,4مقابل  قليع الصعيد  48,9%  .ع الصعيد ا
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ن التالميذ عدد:    41جدول  ب واملدرس  املوسم خالل العصري  و التعليم و نيةالقرآ بالكتات

  2016/2017  الدرا

  ن و املدرس  
عدد التالميذ   التالميذ

ل مدرس   ناث  املجموع  ل

ب القرآنية   الكتات

 22 3383 7739 351  )1(القنيطرة

ة   18 18284 40694 2207  )2(ا

)1)/(2)(%(  15,9 19 18,5   

و  التعليم 

  العصري 

 17 3750 7669 451  )1(رةالقنيط

ة   16 16091 33247 2054  )2(ا

)1)/(2)(%(  21,9 23 23,3   

ة للمغرب : املصدر حصائية السنو شرة   2017ال

  

ي ال - 2- 1- 1 بتدا   تعليم 

و عت التعليم   شري، ف س إ تنمية رأسمالھ ال ل مجتمع  ات  ي من أولو بتدا

و من أجل  دعمدف باألساس إ  سبة خالل مرحلة التعليم  وتوسيع املعارف املك

صول ع  طفال من ا ل  ن  كقاعدة تمك م ةمش ، ميةيرف التعلااملع من ةوم

م إذا  شئ م، و  اجتماعيإ جانب ت ار ر الو تنمية م م، املتطو م وإعداد بكر لقدرا

افؤمع حد أق  م امل ،الفرص من ت عة مس   .لتعليمية الالحقةتا

ن بالتعليم  2016/2017خالل املوسم الدرا  ل ي ، بلغ عدد التالميذ امل بتدا

م ، قليم القنيطرةإب تلميذا 140364 و (%84,5)بالتعليم العمومي  118624من بي

صو  21740   .(%5, 15)بالتعليم ا

ي العمومي -1- 2- 1- 1 بتدا   التعليم 

ذه املدارس  . مدرسة ابتدائية 161ع  إقليم القنيطرةتوفر ي ل  ش من 20,6% و

ة بتدائية املتواجدة با  .مجموع املدارس 

ذه املؤسسات  ع  م  118624و يتا و ال )   47,5 %سبة بأي (  اإناث 56393تلميذا م

سبة وي  ناث عادل  لة ع املستوى ا   .امل
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عون دراس سبة و يمثل التالميذ الذين يتا ي بالوسط القروي  بتدا  م بالتعليم 

قليم %  69,0    .من مجموع تالميذ 

، فقد بلغ  خصوص معدل التأط ل مدرس خالل موسم  38,9و  2016/2017تلميذا ل

وي  35,6مدرس مقابل    .ع الصعيد ا

ي التعليم مؤسسات:  42جدول               2016/2017 الدرا املوسم - باإلقليم وميالعم بتدا

  املدارس  
  املجموع  قروي  حضري 

رات رات قسام ا رات قسام ا  قسام ا

 2981 2481 2140 1473 841 1008  161  )1(القنيطرة

ة   12039 11982 6813 5542 5226 6440  782  )2(ا

)1)/(2)(%(  20,6  15,7 16,1 26,6 31,4 20,7 24,8 

حصائية : املصدر شرة  ة ال و   2017ا

  

ع:  43جدول  ي التعليم ومدر تالميذ توز س حسب العمومي بتدا  خالل قامة ووسط ا

 2016/2017 الدرا املوسم

  
  املدرسون   املجموع  قروي  حضري 

  ناث  املجموع  ناث  املجموع  ناث  املجموع  ناث  املجموع

 1636 3048 56393 118624 38699 81800 17694 36824  )1(القنيطرة

ة   6496 12043 202998 427095 102726 217806 100272 209289  )2(ا

)1)/(2)(%(  17,6 17,6 37,6 37,7 27,8 27,8 25,3 25,2 

حصائية : املصدر شرة  ةال و      2017 ا

  

ي ا -2- 2- 1- 1 بتدا   صوالتعليم 

اص ب يقوم سبة (ا تالميذ 21740 ستقطابإب إقليم القنيطرةالقطاع ا  %15,5أي ب

يتالميذ   مـن بتدا سبة  ).التعليم  ذا العدد  ل  ش من مجموع التالميذ  % 19,1و 

وي    .ع املستوى ا

سبة  ل الفتيات  ش صو 47,8 %  و  ي ا بتدا من مجموع تالميذ التعليم 

ذا التعليم ع توزع تو  من مؤسسات   % 26,0(مؤسسة خصوصية  121الميذ 

ة   ).ا
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ي التعليم:    44جدول   2016/2017  الدرا املوسم خالل القنيطرة بإقليم صوا بتدا

  
  لتالميذا

رات  قسام  املؤسسات  املدرسون    ا
  ناث  املجموع

  1263  1051 121 1239 10395 21740  (1)القنيطرة

ة   5901  4961 465 6340 54363 113620  )2( ا

)1)/(2) (%(  19,1 19,1 19,5 26,0 21,2 21,4  

حصائية: املصدر شرة  ة ال و    2017ا

عدادي  التعليم - 3- 1- 1   الثانوي 

ستغرق مدة  عدادي  ستقبل ال 3إن الدراسة بالتعليم الثانوي  و  تالميذ سنوات، و

مر أالذين  تعلق  بتدائية، و ن بوا املرحلة  اوحة ب ة امل  . سنة 14و 12الفئة العمر

عدادي، يتم توجيھ التالميذ نحو التعليم الثانوي  عد إتمام التعليم الثانوي  و

ي العام أو ن املمؤسسات إ  أوالتق  التأ و   .الت

عداا -1- 3- 1- 1   دي العموميلتعليم الثانوي 

ة  % 18,4( عمومية   إعدادية 47ع قليم يتوفر ، كما  )من مجموع إ عداديات ا

ذا السلك ب  ناث بھ  صل، تاتلميذ 48225قدر عدد تالميذ   % 45,3إ سبة 

وي ع الصعيد  %46,5  مقابل  .ا

ؤطر التالميذ ما مجموعھ   الواحد سللمدر  اتلميذ 37,8 معدلأي ب ،مدرسا 1276و

وي  الواحد للمدرس اتلميذ 33,9مقابل    .ع املستوى ا

 الدرا املوسم خالل القنيطرة بإقليم العمومي عدادي الثانوي  التعليم:   45جدول 

2016/2017 

  
  التالميذ

رات  قسام  عداديات  املدرسون    ا
  ناث  املجموع

  916  1145 47 1276 21869 48225  )1(القنيطرة

ة   5220  5061 255 6106 96236 206904  )2(ا

)1)/(2) (%(  23,3 22,7 20,9 18,4 22,6 17,5  

حصائية : املصدر  شرة  ةال و   2017 ا
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اص -2- 3- 1- 1 عدادي ا   التعليم الثانوي 

سمؤسسة 52 إقليم القنيطرةبصوصية ا تعداديا عدد يبلغ   5372تقبل ، و 

و ما يمثل  ،اتلميذ ة %19,7و  شار و  .ذا السلك من مجموع تالميذ ا ة إ تجدر 

ستقطب  اص  عدادي ا عداديات  %10,0أن التعليم الثانوي  من مجموع تالميذ 

اصة ع صعيد     .قليمالعمومية وا

صو عدادي الثانوي  التعليم:  46جدول   2016/2017 الدرا املوسم خالل ا

  
  التالميذ

رات  عداديات  املدرسون    قسام  ا
  ناث  املجموع

  248  447 52 792 2671 5372  )1(القنيطرة

ة   1182  1938 237 3391 13175 27276  )2(ا

)1)/(2) (%(  19,7 20,2 23,4 21,9 23,1  21,0  

حصائية : املصدر  شرة  ـــــــــــــــــــةاال   2017 و

  

ي - 4- 1- 1   التعليم الثانوي التأ

ي  ستقبل التالميذ الذين أتموا و سنوات،  3ستغرق الدراسة بالتعليم الثانوي التأ

عدادي م بإحدى  ،بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي  وا إ إتمام دراس ووج

مر بالفئة الع. التق شعب التعليم العام أو تعلق  اوحة و ة امل نمر  .سنة 17و 15 ب

ة التعليمية اتھ املرحلة من املس صول ع ،وتمكن  ادة التالميذ من ا ا  ش الور البا

م آفاق التعليم العا أو  ن املبمؤسسات  لتحاقال تفتح ل و   .الت

ي العموميا - 1- 4- 1- 1   لتعليم الثانوي التأ

ذا السلك من التعليم  خالل املوسم  ،قليمباإل اتلميذ 23168استقبل 

م إناث %50,5 ،2016/2017الدرا ؤالء التالميذ ما يقارب  .ام كما مثلت حصة 

ي العمومي ع الصعيد  19,0% وي من مجموع تالميذ التعليم الثانوي التأ   .ا

و يقدر بحوا  ، ف خصوص معدل التأط ل  اتلميذ 18و ع  18,3مقابل  ،مدرسل

وي يد الصع    .ا



 
 

63

ي الثانوي  التعليم:    47جدول   2016/2017 الدرا املوسم خالل العمومي التأ

  
  التالميذ

ات  املدرسون  رات  الثانو   قسام  ا

  ناث  املجموع

  643  680 22 1285 11703 23168  )1(القنيطرة

ة   3420  3961 150 6672 62836 121820  )2(ا

)1)/(2) (%(  19 18,6 19,2 14,7 17,2 18,8  

حصائية : املصدر           شرة  ة ال و  2017ا

ي ا -2- 4- 1- 1   وصالتعليم الثانوي التأ

اص  بلغ ي ا ن بالتعليم الثانوي التأ ل  %49,8 ا،تلميذ 3312عدد التالميذ امل

م إناث م يمثلون  ،م  ،صوالعمومي وا ،ذا السلك من مجموع تالميذ %12,5و

  . قليع الصعيد 

صو ع  ي ا اب  28و يتوزع تالميذ التعليم الثانوي التأ مؤسسة متواجدة ب

ذا النوع من التعليم ع  % 19,1و  تمثل  ،قليم من مجموع املؤسسات املتعلقة 

وي   .املستوى ا

ي الثانوي  التعليم :   48جدول  صو التأ  2016/2017 الدرا املوسم خالل ا

  
  التالميذ

رات  املؤسسات  املدرسون    قسام  ا
  ناث  املجموع

  172  265 28 551 1649 3312  )1(القنيطرة

ة   825  1286 147 2675 8080 15873  )2(ا

)1)/(2) (%(  20,9 20,4 20,6 19,1 20,6  20,8  

حصائية : املصدر شرة  ة ال و  2017ا

  التعليم العا  - 1-2

ل ش امعية إل ت ية التحتية ا  املتواجدةمن جامعة ابن طفيل  قليم القنيطرةالب

لي لية :ليات 3 و تضم ،بمدينة القنيطرة سانية و العلوم  ةداب والعلوم 

وطنية للتجارة الدرسة املة إ جتماعية، إضافو  قتصاديةو العلوم القانونيةلية و 

  .سي و املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وال
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امعية اوقد  ذه املؤسسات ا ل  اطالب 46130ستقبلت  خالل املوسم  سالك ب

ـــــــــــــــم  %47,5 .2016/2017 ام ا ن  إ  م ل جانب امل ناثا و يبلغ عدد الطلبة 

 . ع الطلبـــــــــــــــــــــــــةمن مجمــو % 1,8طالب  اي ما يمثل  845

ون من  ساتذة يت قوم بتأط الطلبة طاقم من  م إناث29,6% ( أستاذا  565و أي  )ام

امعات ال %4,1 س بمجموع ا يئة التدر  .يةطنو من مجموع 

ام املوسم خالل املؤسسات حسب الطلبة:    49جدول    2016/2017 ا

جانب م ناث   الطلبة    م
 جموعم

 الطلبة
  املؤسسة

سانية 25372 11688 127 داب والعلوم   لية 

 لية العلوم 9689 4373 279

343 4375 8436 

 قتصاديةلية العلوم القانونية و

جتماعية  و

  سياملدرسة الوطنية للتجارة وال 1587 968 58

 املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية 1046 508 38

 ملجموعا 46130 21912 845

حصائية : املصدر شرة  ةال و  2017ا

 

دمات   -2 ة وا   جتماعية ال

ة صنف حاليا ضمن ي ،صرفوالذي طاملا اعت كقطاع اجتما  ،إن قطاع ال

ا مباشرا ع التنمية   تتمكنفبالفعل، . قتصاديةالقطاعات ال تمارس تأث

ة جيدة  ياة كأإنتاج تحقيق  منالساكنة ال تتمتع ب ، كما أن طول أمد ا

شري  يح الرفع من مردودية الرأسمال ال ا ي ة . عند عت القطاع الص رك وعليھ، 

ة شر ائز التنمية ال ا  ،من ر   .جتما و قتصاديلنمو لومن ثم محر

م املغرب  منھووعيا  ذا القطاع، ال مية  ربأ ية ع  بتطو  ةتقوسياستھ ال

ات  ا بالتج د ية وتزو يات التحتية ال ساسية وتوسيع الب العالجات الطبية 

ة   .الضرور

ذا السياق، تم  ية املقدمة  دفعتماد عدة برامج إو  دمات ال تحديث ا

حة واسعة ن شر امن الساكنة  وتمك ستفادة م ة ،من  القاطنة و    وخاصة تلك الفق
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امج، ع تتمثل و  .بالوسط القروي يل املثالذه ال صر، س  برنامج التلقيح  ال ا

،إمج رناو    .التخطيط العائ

ة التج - 1- 2 ر ية والطاقة السر   ات ال

ان ال ية للس ر الظروف ال ن وتطو اف  إن تحس ا إال بتوفر مستوى  يمكن ضما

ية ات ال ذا  .من التج ات الاجرد  فإن، ساسوع  ية والطاقة لتج

ة ع الصعيد  ر يص قليالسر ع الضرورة ألي    .يك طا

ية  - 1- 1- 2 ات ال   التج

ية  55ع  إقليم القنيطرةتوفر ي صناف(وحدة  ا ،)جميع  ون غالبي من  تت

ة  يةمراكز  ة و قرو سبة تصل إحضر ية 83,6 % ، ب من املؤسسات ال

 . 2016املتوفرة خالل سنة 

ية بالوسط القروي مقابل  % 54,6 حسب الوسط تتمركز  و من املؤسسات  ال

ضري  % 45,4   .بالوسط ا

ات:    50جدول  ية التج   2016 باإلقليم، العمومية ال

  قليم
     مركز ص 

  حضري 

مستوصف 

  قروي

  مركز ص قروي
شفامل   ياتس

  جما  
  بأسرة جما

  الوالدة

 2 6 17 7 23  القنيطرة

ة   19 33 60 22 173  ا

ة / قليم  10,5 18,2 28,3 31,8 13,3  )%(ا

حصائية ا: املصدر  شرة  ة ال   2017و

ة وحرك – 2- 1- 2 ر   املر  يةالطاقة السر

سرة املتاحة ع صعيد  را، أي 165 ،  2016ســـــــــــنة    ،قليم القنيطرةإبلغ عدد   سر

ة ا مجموع من %39,5 سبةب ر ةالطاقة السر   .و

ل خالل نفس السنة  ا  58405و بلغ عدد الدخول امل مثل ، معا  العدد  ا ذو

ية  إمن مجموع عدد الدخول   55,5% سرة ع املستوى ذاملؤسسات ال ات 

وي  شفاء كما بلغ عدد أيام   .ا شكال م ،قليميوما ع املستوى  140860س
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شفاءمن مجموع أيام   %51,9     لك    ذب ية العمومية بامل  س ات ذؤسسات ال

وي    . سرة ع املستوى ا

ية املؤسسات داخل املر حركية:    51جدول   2016 سرة، ذات العمومية ال

  
عدد 

  املؤسسات

سرة شفاء  الدخول   عدد  س   أيام 

 140860 58405 516  2  رةالقنيط

ة  271477 105335 1308  10  ا

ة / قليم   51,9 55,5 39,5 20,0  )%(ا

ة : املصدر و حصائية ا شرة    2017ال

   والفحوصات الطبية التأط الص - 2- 2

  التأط الط  - 1- 2- 2

ن بط ، بلغ عدد 2016خالل سنة  با  604إقليم القنيطرةباء املمارس أي بكثافة ، طب

ل  ب واحد ل عت    .سمة 1803طب سبة متأخرة باملقارنة مع املعدل ذو  ه ال

ل  ب واحد ل وي و املقدر بطب   .سمة 896ا

طباء بالقطاع العام  ،و حسب القطاع    سبة  طباء   33,6%تبلغ  من مجموع 

قليم ن ع تراب   .املزاول

اص العمومي القطاع أطباء:    52جدول   2016 القنيطرة، بإقليم وا

اص  أطباء القطاع العام     املجموع  أطباء القطاع ا

 604 401 203  القنيطرة

 5214 2480 2734  الجھة
ة/قليم  11,6 16,2 7,4  (%) ا
حصائية ال: املصدر شرة  ة للمغربال  2017 سنو

  التأط شبھ الط  – 2- 2- 2

بمن  دول أسفلھ، ي يئة شبھ الطبية بلغ خالل ا جما لل  ممرضا 570ن أن العدد 

يئة ع  من مجموع %22,2، أي ما يقرب من 2016سنة  إقليم القنيطرةب ذه ال

وي  املستوى     .ا

شفيات مقابل  اممرض 404و يزاول    .يزاولون بالشبكة املتنقلة 166باملس
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ع:    53جدول  يئة توز  2016 الطبية، الشبھ ال

ن مرضو امل  

شفياتب   املس

  الشبكةممرضو 

  املتنقلة

  املجموع

 570 166 404  القنيطرة

ة   2571 1137 1434  ا

ة / قليم   22,2 14,6 28,2  )%(ا

حصائية : املصدر شرة  ةال و   2017 ا

 

 الفحوصات الطبية وشبھ الطبية  - 3- 2- 2

ية العمومية بتقديم 2016ة خالل سن فحصا طبيا  1835054، قامت املؤسسات ال

 الطبيـــــــــــــــــــــــــة  من مجموع الفحوصات %37,3ما يمثل أي القنيطرة ، إقليم  ع صعيد

ــــــــــــوي  ع الصعيد  . ا

ا فقد بلغ و ما يتعلق بالفحوصات الشبھ الطبية،  سبة  840087عدد فحصا، أي ب

ذه الفحوصات ع 20,8% وي  من مجموع   وتمثل الفحوصات الطبية   .املستوى ا

قليم مقابل %68,6 سبة  31,4% من مجموع الفحوصات املقدمة ع مستوى  بال

  .للفحوصات شبھ الطبية

شفائية الفحوصات:  54جدول  ية املؤسسات طرف من املقدمة س  2016 العمومية، ال

  
الفحوصات شبھ 

  الطبية

  

  حوصات الطبيةالف

  

  املجموع

 2675141 1835054 840087  القنيطرة

ة    8970139 4921991 4048148  ا

ة / قليم   29,8 37,3 20,8  )%(ا

ة : املصدر  و حصائية ا شرة    2017ال

  

ة - 3- 2 شطة أخرى لقطاع ال   أ

سيا  السياسة   انا رئ ة ر ل قطاع ال سيما من حيث جتماعية للبالد، وال ش

ة . ضمان املساواة  الولوج  للعالجات الطبية عمل وزارة ال ذا السياق،  و 

ية مالئمة غطية  وللقيام بذلك، تم إعداد مجموعة من . باستمرار ع توف 
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ة سوء التغذية  نامج الوط ملحار نامج الوط للتلقيح وال امج تتمثل أساسا  ال ال

نامج الوط   . للتخطيط العائوال

نامج الوط للتلقيح - 1- 3- 2   ال

عد عنصرا أساسيا ضمن   امج التلقيح  اتيجية الوطنية  إن وضع مخططات ل س

ذه املخططات  التمكن من تقييم اللقاحات . ذا امليدان تج الغرض من وضع  و

ا اعتمادا ع معاي موحدة ديدة وكذا تحديد درجة أولو    .ا

نامج الوط للتلقيح  غضون سنوات قليلة الفعل، مكن ال وظو  ،و ل م من  ،ش

طفال وكذا صبة تخفيض تخفيض مستوى وفيات  م باألمراض املرتبطة با  إصاب

ياوالشلل و  الكزاز املولديو  يو  الدفت   .وكذا السل السعال الدي

نامج  م القنيطرةإقليستفاد إ، و العماالت قاليمبا  وع غرار  ذا ال شطة  من أ

م  املتجاوزة غالوط للتلقيح املوجھ لألطفال  ر  11أعمار ياش  ة، إذ قامت املندو

ة ع صعيد قليمي عة لوزارة ال عدة إنجازات  تحقيقمن  إقليم القنيطرةة التا

ةشطة ا مجموع من %25,6قدرت بحوا  2015خالل سنة  لتلقيح با املتعلقة و

ةمن التلقيحات ا %25,9و )جرعة24352(ضد السل  يا و  الكزازو  املتعلقة بالدف

ي والشللو  ة  من التلقيحات %27,8وكذا ) جرعة  (72965  السعال الدي و ضد ا

صبة  ).جرعة 23346( ا

نامج:  55جدول  رعات عدد( للتلقيح الوط ال م املتجاوزة غ طفال -)  ا را 11 أعمار  -ش

، 2015 

  الشلل  السل  

يا والكزاز   الدفت

ي والشلل   والسعال الدي

  3و 2و 1

صبة   ا

  23346  72965  24353  24352  القنيطرة

ة     83984  281291  95134  95129  ا

ة / قليم    27,8  25,9  25,6 25,6  )%(ا

حصائية ال: املصدر            شرة  ة للمغربسنال   2017 و

ن - 2- 3- 2 ة سوء التغذية ال   امج الوط ملحار

ل  ن ملجاعة  املنتجات الغذائيةوندرة  سعاررتفاع  إش سي ن رئ ب طفال س ن  مالي

رة الواملغرب بدوره . ع العالم اتھ الظا ي وخصوصا سوء التغذية الذ سلم من 
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ةيمثل  ية كب لة  ي .مش عا ية من نقص  ةغذي فبالفعل،  ع الساكنة املغر

  إقليم القنيطرةل ع صعيد نفسھ  مرو .ةاملعدني مالحالفيتامينات و مستوى 

غذ 221 ، 2016سنة  ،رصدتم وقد  امسة و حالة سوء  طفال ما دون ا  ية لدى 

ل  وي  15,2% ش لة ع الصعيد ا االت امل   .من ا

عت  عو ن  توز أحد الوسائل املستعملة من طرف وزارة  ع نطاق واسع "د"فيتام

طفال اتھ الفئة من  ة سوء التغذية عند  ة ملحار ، استفاد 2016فخالل سنة . ال

ن  قليماإلب طفال 23404 ذا الفيتام و من  رعة  من املجموع  %26,9(من ا

وي  رعة الثانية  طفال21993  و) ا   .)وي املجموع امن  %25,9(من ا

نامج:  56جدول  ة الوط ال  2016 سنة التغذية، سوء ملحار

  
ن  را 11أقل من ( "د"فيتام  حاالت سوء التغذية  )ش

و  )سنوات 5أقل من ( رعة  رعة الثانية  ا   ا

 221 21993 23404  القنيطرة

ة   1450 84949 87113 ا

ة / قليم   15,2 25,9 26,9  )%(ا

ة : املصدر   و حصائية ا شرة    2017ال

  

نامج – 3- 3- 2 مل والوالدة ال   الوط ملراقبة ا

مل يتطلب  ا  تماما خاصا من أجل تفادي املخاطر أو اإا ات املمكن حدو لصعو

ال ،أي وقت س دائما حدثا س مل ل عتھلذا، فإن  .فا ساعد  ،تحت إشراف ط ،متا

نع ن ور أو تفاقم التعقيدات، و   النمو الطبي ل ماية من ظ التاا والدة   و

ية ونفسية جيدة ة ع  .ظروف  تجاه، عملت وزارة ال ذا  برنامج  وضعو 

ل إقليم أو عمالة وامل ع صعيد  بع امن أجل ضم ،موجھ للسيدات ا ن مراقبة وت

مل والوالدة   .ا

و 7080، تقدمت  اقليم القنيطرةو  ر  ا سيدة حامل  الثالثة أش خالل  من حمل

و 2016سنة  وع إثر ذلك، تم  .إ املصا املختصة من أجل الفحص للمرة 

طرحالة حمل  2534يص  دد با عد الوالدة، فقد . م بلغ أما الفحوصات ما 

ا  و ما يمثل  ،حالة  19598عدد عد الوالدة اات املجر من مجموع الفحوص %22,8و ة 

 .وي ع الصعيد ا
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نامج:  57جدول  مل ملراقبة الوط ال  2016 والوالدة، ا

  

رة 
لم

ت ل
صا

حو
لف

د ا
عد

و
  

ر 
ش

ة أ
الث

لث
ت ا

صا
حو

ف

ل
م

 ل
و

  

ل 
قب

ى 
خر

ت أ
صا

حو
ف

دة
وال

ال
  

مل غ العادي   عدد حاالت ا

دة
وال

 ال
عد

ت 
صا

حو
ف

  

ا
وع

جم
مل

  

ت 
اال

ح
م 

ت

 
 ع

ن
حال

إ

ى  ر
خ

ت أ
ا

ج
  

 19598 1447 2534 19986 7080 7080  القنيطرة

ة   85974 5888 16338 88390 31183 47242  ا

ة / قليم   22,8 24,6 15,5 22,6 22,7 15,0  )%(ا

ة : املصدر و حصائية ا شرة    2017ال

لة باملؤسسات ال خصوص عدد الوالدات امل ية العمومية املتواجدة ع تراب و

ا  2016والدة خالل سنة  20446قليم، فقد بلغت   ) %94,6(، كما أن أغلبي

ساء املتوفيات أثناء الوالدة  .والدات طبيعية ل عدد ال ش  .   2016 حاالت سنة   10و 

وي  % 83,3(  لة ع املستوى ا االت امل  ).من مجموع ا

 

 

ية باملؤسسات الوالدات:  58جدول   2016 العمومية، ال

  

  الوالدات
مواليد 

ى   مو

ات  أم

مجموع   متوفيات

  الوالدات

ة  العمليات القيصر

ا   م

 10 385 1113 20446  القنيطرة

ة   12 759 2301 40610  ا

ة / قليم   83,3 50,7 48,4 50,3  )%(ا

حصائ: املصدر شرة  ة ال و   2017ية ا

نامج الوط للتخطيط العائ - 4- 3- 2   ال

اجس الرئ  م ال ة  عت التحكم  النمو الديموغرا واملحافظة ع 

ادفة ا الرفع من فرص حصول املرأة ع وسائل منع  ، ال لسياسة التخطيط العائ

ديثة مل ا دف، قام املغرب بوضع برنام. ا ذا ال ج وط للتخطيط العائ ولبلوغ 

نجابية من  ة  ق توف العالجات املرتبطة بال ان، عن طر من أجل مساعدة الس

مل غ املرغوب فيھ اص وكذا تفادي حاالت ا  .أجل إنقاذ حياة 



 
 

71

ساء املستفيدات 2016خالل سنة  ديدات ، مثلت ال نامج ما يقارب ا ذا ال من 

جما  22,0% وي من من العدد  ديدات   املستفيداتا  18475، أي حوا ا

مل ألول مرة ع ا ز  .امرأة، استعملن موا و يبلغ عدد املستفيدات القديمات ما ينا

  .امرأة  76780

ل ش ك استعماال بما حصتھ " قراص " و  مل  ع   86,4%وسيلة منع ا

ديدات  سبة للمستفيدات ا قليم سواء بال أو عند املستفيدات  (66,8%)مستوى 

وي  .)91,2%(القديمات  ك شيوعا ع املستوى ا ا    .كما أ

نامج:  59جدول  ، للتخطيط الوط ال  2016 العائ

ديدات     املستفيدات ا

ط   املجموع الر

  البو

قن العازل   اللولب  ا

  الط

  قراص

  18475  12346  1596  2032  2501  -  )1(القنيطرة

ة   84085  59908  7826  9438  6900  13  )2(ا

)1) /(2(  -  36,3  21,5  20,4  20,6  22,0 

  املستفيدات القديمات  

ط   املجموع الر

  البو

قن العازل   اللولب  ا

  الط

  قراص

  76780  70025  4275  98  2382  -  )1(القنيطرة

ة   399981  354943  27088  2928  15022  -  )2(ا

)1) /(2(  -  15,9  3,4  15,8  19,7  19,2  

ة : املصدر و حصائية ا شرة   2017ال

اضة  -3 بة والر   الشب

شيط والتأط  طفال والشباب، اعتمادا ع الت بية  اضة ب بة والر ع قطاع الشب

ا  اتھ الفئة وتنمي بوي املستمر والدائم من أجل انفتاح  ا داخل جتماعيا وإدمإال اج

ال   ل أش ا من  ا وحماي ئة املحيطة  ن الب   .نحرافاملجتمع وكذا تحس

دماج وكذا املساعدة ع  ن و و وض باملرأة سواء ع الت ع القطاع أيضا بال و

ياة  ا بولوج ا سمح ل مة للتنمية مما  ات القو ل السلو  قتصاديةتلقي 

 .جتماعيةو 
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ا - 1- 3 اضيةت االتج   لر

اضية إقليم القنيطرةتوفر ي ات ر تمكن الشباب من ممارسة العديد  ،ع عدة تج

اضات ات وتتج . من الر اضية 84اتھ التج مختلف أنواع تمثل  وحدة ر

اضات حيث تبلغ و كرة السلة   ليدالوحدات  مالعب لكرة اذه غالبية  و.  الر

قلي ، 27,4 %ا محص ة توجد بمدينة القنيطرةكما يتوفر    .م ع قاعدة بحر

ات:  60جدول    اضية التج  2016  سنة باإلقليم، الر

اضة          سبة   عددال   الر   ال

  

  21,4 18  كرة القدم

  27,4 23  كرة السلة

  27,4 23  كرة اليد

  11,9 10  الكرة الطائرة

اضة اتقاعال   4,7 4  الر

 0 0  املستطيلةالكرة 

  3,6 3  مسبح

 2,4 2  ألعاب القوى 

ة   1,2 1  قاعدة بحر

  100,0  84  املجموع

حصائية : املصدر    شرة  ة ال و   2017ا

  املؤسسات السوسيوثقافية  - 2- 3

ستجيب  ع مجموعة إقليم القنيطرة توفري من املؤسسات السوسيوثقافية ال 

ان اجيات املختلفة للس ن املرأة   سواء ،ل و متعددة داخل  ميادين مجال ت

ة،  سو طفال  أوالنوادي ال اض  طفال الصغار بر عليمية لصا   إتنظيم برامج 

شطة مختلفة داخل دور الشباب جانب   .ممارسة الشباب أل

سبةمؤسسة 15  قليمعدد دور الشباب املتواجدة ع تراب  بلغ وقد    %17,8 ، ب

شطة املنظمة من  تفيدينسأما عدد امل .وي لدور ع املستوى امجموع ا من

ع  املستفيدينمن مجموع  %10,4يمثل و  و، شاب  92000فيقدر ب  الدور ذه 

وي الصعيد    .ا
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ا ندية  وعن  ة، فيبلغ عدد سو  املجموع من%38,8 ، أي  قليمباإل ناديـــــــــــــــا 19 ال

وي  اتھ ة للعنصر الاملقدم اخدمااستفادت من . ا سوي واملمارسة داخل 

طفال، فاإل .اإطار  50ط من ، بتأامرأة 999 ،النوادي اض  خصوص ر توفر يقليم و

ن من طرف  طفل  1410 قامت باستقبال ،مؤسسة 20 ية 22مؤطر   . مر

بة مؤسسات:  61جدول  اض الشب   2016سنة  ةوالر

ة  القنيطرة  املؤسسات ة /قليم  ا   )%(ا

ة        سو   ندية ال

ندية -  38,8 49 19  عدد 

نعدد امل  -  32 156 50  ؤطر

 5,4 18425 999  )1(مستفيدات -

طفال اض    ر

 32,8 61 20  ؤسساتعددامل  -

ياتعدد امل -  18,6 118 22  ر

طفال -  9,4 15054 1410  )2(عدد 

  دور الشباب

 17,8 84 15  سساتؤ عدد امل  -

 10,4 884568 92000  عدد املستفيدين -

حصائية : املصدر شرة  ة ال و   2017ا
)1(

شعاعية وكذا من  شطة العادية و ن وحدات املستفيدات من  و مية والت ة    .محار
)2(

ة  شطة املؤسساتية وكذا تلك ااملستفيدين من   بو   .شعاعيةل
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  القطاعات املنتجة :امسا الفصل
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امس : الفصل  القطاعات املنتجة ا

  الفالحة  -1

ى  ة الك يو ل القطاع الفال أحد القطاعات ا شاط لش قليم بإقتصادي ل

خ ، فالقنيطرة واتى ظيح ذا  را ب موارد و   ذات جودة عاليةمتنوعة من 

مة اتي لاملوقع   كذاو ، لةعامووفرة اليد ال من املياه م ب م إلقليمس ا و ن أور القر

ى  الك الك س الت تجعل من الفالحة  .ومراكز  اتھ املؤ ل  قتصادي قطاع الف

  .قليالصعيد  ول ع

ت إحصائيات سنة فبالفعل،   يمنا مقارنة  لظي لقطاع الفالا أن 2016بي قطاعا م

شطة  سبة  شغل إذ ،قليى ع الصعيدخر   قتصاديةمع با  من أك 

شيطة املشتغلة بالوسط القروي   .الساكنة ال

  ن  املجال الفالو الفاعل - 1- 1

ة للفالحة و تقوم  و ة ا ثمار الفال  املكتباملدير وي لالس املكتب و للغرب ا

وي لإل  ثمار الفالا وس س مجاالت  ليم باإلشراف ع القطاع الفال باإلق لل

يتدب املياه وكذا  و  التج يوا ثمار الفال وا   .س

ى  داف الك ص    :ي  ماللقطاع وتت

 ي امل من الغذا مة  تحقيق  وتو  رإنتاج السك(سا بوب و  الز ليب وا ا

صوص   ؛)ع ا

  ان التجاري ن امل مة من أجل تحس جات من خالل تصدير املنت الوطاملسا

 حية؛الفال 

  ة ن دخل الساكنة القرو  .بالوسط القرويفرص  وإحداثتحس

ة  - 2- 1 يات العقار   الب

ة للزراعة قليع الصعيد  ، أي حوا اكتار  193173، تبلغ املساحة الصا

ة للزراعة من إجما  20,1% ومن خالل  .وي ا ع املستوى املساحة الصا

ع ا القا اتوز التانونية، حسب وضعي صوصيات و  عض ا   :يمكن الوقوف ع 
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 يمنة صفة تھ  قليمإلبا" امللك" رغم  س ة  %48,4بما  من املساحة الصا

و يضل دون املعدل ا   ؛)%70,5( وي للزراعة، ف

 موع با ا  %13,6مقابل  %32,9: قليمإلحضور قوي ألرا ا و  ؛ج

  سبة أرا ة للزراعة  %11,9 مالك املخزنيةتصل  من املساحة الصا

وي  فقط ع الصعيد %6,6مقابل  قليمباإل  .ا

و مااكتار  51602و ما يتعلق باألرا املسقية، ف ترتفع إ  من  %26,7يمثل  ، و

ة للزراعة ع الصعيد  وي مقابل معدل  قلياملساحة الصا يتعدى  ال ج

16,1%. 

ع:  62جدول  ة را توز كتار( للزراعة الصا ية حسب) بال ة، الب  2015/2016 العقار

ة ية العقار ة  قليم  الب ة  /قليم   ا   )%(ا

 13,8  676824 93510  امللك

موع   48,9  130201  63606  ا

بوس   3,2  6247  202  ا

ش  - 45680 -  الك

ي   36,2  63310  22900  امللك املخز

  34,4  37655  12955  آخر

ة للزراعة را الصا   20,1  959917 193173  مجموع 

ا را املسقية   33,4  154665  51602  م

حصائية : املصدر شرة  ة ال و   2017ا

سية باامل - 3- 1   قليمإلنتوجات الفالحية الرئ

  بوب ا - 1- 3- 1

بوب ب مة  إقليم القنيطرةشغل زراعة ا خالل  اكتار 90899 بلغتمساحة م

قد مكنت و . املزروعةاملساحة  مجموع من %64,1يمثل  ما أي، 2016-2015املوسم 

ز  قنطارا  27,4أي بمردودية تقدر ب ( طنا 245429 من تحقيق إنتاج إجما ينا

كتار و   وي  تفوق ضعفلل لة ع املستوى ا قنطارا  12,6(املردودية امل

كتار     .)لل

عت القمح الطري  بوب بما حصتھ و من  %67,6النوع السائد ضمن زراعة ا

ة أي بمساحة تصل إ  بوب با جمالية املخصصة ل  ،كتار 61422املساحة 
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بوب با %67,7 أي، طن 166085مكنت من إنتاج  جما ل نتاج  ، وما قليمإلمن 

ز  ذا النوع من القمح وي نتاج امن   %45,4ينا  .من 

ي ا - 2- 3- 1   لقطا

م  نتاج  %64,2ب  قليمسا وي من  ي ا ع مساحة تقدر ب  من القطا

ا، ف تقدر  املتوسط ب  .كتار ا 13950  كتارلل قنطــــــــــــــــــارا  13,8وعن مردودي

وي  تقنطارا 6,0مقابل  ،الواحد كتار ع املستوى ا ي. بال أ مص  و  ع رأسا

ز  نتاج   %33,9يمثل  ما نا أيط  4830اتھ الزراعات بإنتاج ينا وي من من  ا

  .نفس الصنف

  املزروعات الصناعية  - 3- 3- 1

ل املزروعات الصناعية ب ش وقصب  السكري  أساسا من الشمندر إقليم القنيطرةت

م  إنتاج  6844تمتد ع مساحة و  ،السكر سا  %27,9أي  طن 303462 كتار و

نتاج ا تھ ي قليمأن كما . وي من  س نتاج ا %51,1ؤمن ما  من  وي من 

  .قصب السكر

ية  - 4- 3- 1  املزروعات الز

ية ع مساحة  ا مخصصة  %69.9، قليمكتار باال 30109تمتد املزروعات الز م

ي %30,1لزراعة عباد الشمس مقابل  نتاج . للفول السودا قدر  من  قليو

ية ب  بوب الز كتارل اقنطار  15دية متوسطة تبلغ ، بمردو طن  45276 ا  ،الواحد ل

و إنتاج يمثل  وي نتاج من  %96,3و اتھ املزروعات ا   .من 

ضروات  - 5- 3- 1   ا

ضروات ع مساحة بلغت، خالل املوسم  ،  2016-2015تقوم زراعة ا

ل  ، اكتار 29239 ش ضروات ع  قرابة ثلو  املساحة املخصصة لزراعة ا

ضروات كمية بلغت ) . 64,2%( وي الصعيد ا أي  ،طن 1097214و توفر زراعة ا

ل  ش ثلث  أك من  و تحتكر زراعة البطاطس. وي نتاج ا من مجموع   65,7%ما 

قليم ضروات ع مستوى  من  66,9%و توفر . (%34,5)املساحة املخصصة ل

ذ وي من  ضار ا النوع من نتاج ا قل. ا يم بإنتاج التوث ع مساحة و يتفرد 

م  ، 2521   2016-2015طن خالل موسم  153598وصل إ إنتاج ب



 
 

80

  الفواكھ - 6- 3- 1

سبة  قليم ب م  كھ ع مستوى مجموع أقاليم امن مجموع إنتاج الفو  30,2%سا

ة ذه . ا م الفواكھ من حيث املساحة املخصصة ل تون أ وامض و الز ل ا ش و 

ل . ع التوا    %15,0و   %11,1الزراعة،  ش وامض  إنتاجو  من مجموع  % 13,3ا

وي  نتاج  ل  ،ا ش نما  تون  إنتاجب وي من  نتاجمن   %21,2الز   .ا النوع ذا

ع:  63جدول    2016-2015)كتار( واملساحة) طن( نتاج حسب الزراعات توز

ة/قليم ة (%)ا  قليم ا

 املساحة نتاج املساحة نتاج املساحة نتاج الزراعات

بوب 90899 245429 443970 559341 20,5 43,9  ا

 القمح الصلب 15684 32684 66105 51450 23,7 63,5

 القمح الطري  61422 166085 260798 365865 23,5 45,4

 الشع 7327 11911 100802 81620 7,3 14,6

 الذرة 3610 14385 8110 15226 44,5 94,5

 رز  2856 20364 5935 44628 28,1 45,6

 حبوب أخرى  - - 80 48    

ي 13950 19266 49870 29991 28 64,2  القطا

 الفول  950 665 6240 1341 15,2 49,6

لبانة - - 1270 90      ا

مص 5790 4830 33350 14270 17,4 33,8  ا

 العدس - - 980 160    

ي أخرى  7210 13771 8030 14130 89,8 97,4  قطا

ية 30109 45276 36100 47039 83,4 96,2 بوب الز  ا

ي 9060 21751 9060 21751 100 100  الفول السودا

 عباد الشمس 21049 23525 27040 25288 77,8 93

 املزروعات الصناعية 6844 303462 23312 1088102 29,3 27,9

 الشمندر السكري  2154 116135 14028 721427 15,3 16

 قصب السكر 4690 187327 9284 366675 50,5 51

  املجموع 141802 613433 553252 1724473 25,6 35,6

حصائية ا: املصدر شرة  ة ال   2017و
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ع:  64جدول  ضروات توز  2016- 2015 ،)كتارال( املساحة و) بالطن(  نتاج م حسب ا

  الزراعات
ة   إقليم القنيطرة   )2)/(1(  )1(ا

  املساحة  نتاج  املساحة  نتاج  املساحة  نتاج

ضر  64,2 65,7 520 45 040 670 1 29239 1097214  زراعة ا

 48,3 49,4 092 2 790 117 1010 58200  الطماطم

 72,1 66,9 980 13 125 776 10080 519507  البطاطس

 0,0 0,0 897 050 23      البصل

 53,7 61,1 853 330 21 458 13030  اللفت

ضراء يا ا  65,9 65,6 799 1 630 15 1185 10252  اللو

زر   58,3 62,7 283 1 760 35 748 22410  ا

 100,0 100,0 521 2 932 109 2521 109932  التوت

 61,2 67,2 844 5 498 228 3579 153598  الشمام

 32,3 47,2 155 3 948 114 1020 54198  البطيخ

 66,0 68,8 096 13 977 226 8638 156087  خضر أخرى 

 35,8 41,9 855 81 923 601 2 29312 1091404  مزروعات الكأل

 1,2 10,5 510 13 850 30 160 3250  خرطال

 63,0 87,4 490 4 250 59 2830 51780  شع

ال ت  0,0 0,0 2800 4500      تر

 0,0 0,0 150 1 760 2      يخليط علف

 42,0 37,3 267 13 050 612 5567 228060  درة علفية

 70,4 5,3 030 2 050 612 1430 32470  سمقالة

 48,9 2361,1 223 33 710 32 16250 772300  برسيم

 8,2 0,1 610 150 791 1 50 1750  فصة

قل  32,5 2,9 315 9 050 62 3025 1794  حبوب ا

 0,0 0,0 1460 338 4   -   -  شيلم

ة : املصدر و حصائية ا شرة      .2017ال
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ع:  65جدول  كتار( واملساحة) بالطن( نتاج م حسب الفواكھ توز   2016-2015،)بال

  الزراعات
ة   )1( إقليم القنيطرة   )%) (2)/ (1(  )2(ا

  احةاملس  نتاج  املساحة  نتاج  املساحة  نتاج

تون   15,0 21,2 395 62 568 78 9390 16651 الز

وامض تقال و ا  11,1 13,3 198 23 094 418 2566 55416 ال

 3,0 3,2 819 2 054 39 85 1248 التفاح

 6,1 0,0 147 261 9 0 املشمش

وخ  7,3 10,8 1132 380 13 83 1440 ا

 0,0 0,0 32 32     حب امللوك

 6,2 4,5 697 8 436 87 535 3903 الدالية أو الكروم

ن  38,0 25,3 471 2 437 5 940 1377 الت

قوق   17,1 12,5 511 1 255 9 259 1160 ال

 76,2 88,6 569 7 120 197 5769 174720 فواكھ أخرى 

 17,9 30,2 971 109 637 848 19636 255915  املجموع

ة : املصدر و حصائية ا شرة   .2017ال

ينتاج ا - 4- 1   يوا

سبة مية بال ية املاشية ثروة بالغة  ل قطاع تر ، نظرا ملا قليـــــــــــــــــــــــم القنيطــــــــــــــــــــــــرةإل ش

م ومتنوع  توفر عليھ مني ب  ذا القطيعقدر   2015سنة و خالل  .من املواقطيع م

ة حيث يمثل   ،رأس 621900 ع مجموع القطيع با  .  (%26,5)أك من ر

ون و  تالقطيع  ت بقار ب %76,9غنام ب من   ھغالب ا  عود  %22,5، تل ن   ح

سبة ال صة الباقية إ املاعز ب   .%0,6تتعدى  ا
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ع:  66جدول   2015 ،)الرؤوس بآالف( املاشية قطيع توز

ة  قليم  النوع ة /قليم   ا   )%( ا

  28,9  485,6 140,1  بقار

  3,9  115,1  45,0  الساللة املحلية

  25,7  370,5  95,1  الساللة املحسنة

  29,3  1634,4  478,3  غنام

  16,1  229,7  3,7  املاعز

 26,5 2349,7 621,9  املجموع

ة للمغرب : املصدر حصائية السنو شرة    2017ال

  الغابات  -2

وات ال  م ال ا يعت الغابة واحدة من أ القليم القنيطرةإتمتع  ل مؤ ش  ، ف 

ة سواء ع املستوى  سبة ل ا بال   .ولوي  أوالسيا أو  قتصاديكب

رة املتواجدة بإقليم القنيطرة ع مساحة  أي ما  ،كتار  42532و تمتد املساحة امل

سبة  ة 28,8%يمثل   .من مجموع املساحة املتواجدة ع تراب ا

رة املساحة:    67جدول  كتار امل  2015/2016  موسم ،بال

  املؤقتة  املتواجدة  

 14 42532  قليم

ة  2369 147586  ا

ة/ قليم  0,6 28,8 (%)ا

حصائية : املصدر   شرة  ةال و  2017 ا

  الصيد البحري  -3

قليم  الت واعدة  مجال الصيد البحري يحظى  تمثلة أساسا  ساحل يمتد مبمؤ

انھ إيواء ميناء رفيع املستوى  ، لم 140ل ع طو  ي ، بإم ال ذي إشعاع  وسوق اس

وي  ثمار خاصة  ميدان  .ج الت، فإن القطاع يوفر فرصا لإلس ذه املؤ ناءا ع  و

ق السمك الطري انطالقا  سو ة بامليناء وكذا خلق شبكة ل يات التحتية الضرور الب

 .من امليناء
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  أسطول الصيد  - 1- 3

ل أبلغ   . وحدة 569 ، 2016سنة الصيد البحري   بمصاسطول الصيد البحري امل

تھ من زوارق الصيد التقليدي سطول  غالب ل  ش ز ) قارب  466(و ي   أي ما ينا

سطول 81.9% سفن صيد السردين ،من مجموع  سبة ) سفينة  43(متبوعا    %7,6ب

يابة ، سبة ) سفينة  25( ثم السفن ا  . % 4,4ب

  2016 سنة النوع، حسب البحري  الصيد أسطول :  68جدول   

مولة  العدد  النوع   ا

  1624  25  سفن جيابة

  2504  43  سفن السردين

ة   514  18  سفن صنور

  1398  466  زوارق باملجداف

  1780  17  أنواع أخرى 

  7820  569  املجموع

ة: املصدر   و حصائية ا شرة    2017 ال

م  3551و يزاول بقطاع الصيد البحري ما مجموعھ  دية  بحارا أغلبي ميناء امل

ام) بحارا  624(و البا ) بحارا  2927(   .بمياء موالي بوسل

ل  ش ئ و  ن بموا ن  %98,1قليم  عدد البحارة املشتغل ل من مجموع البحارة امل

وي   .ع الصعيد ا

 2016 سنة ،يناءامل حسب البحارة عدد:  69جدول 

  عدد البحارة  امليناء

دية   2927  ميناء امل

ام ميناء   624  موالي بوسل

  3551  قليم

ة   3620  ا

ة/ قليم  98,1 (%)ا

ة : املصدر   و حصائية ا شرة    2017ال

  إنتاج الصيد البحري  - 2- 3

سماك2016خالل سنة  دية ، بلغت كمية  ام    املفرغة بميناء امل  وميناء موالي بوسل

شطة الصيد   وي من مجموع    %88,2( طنا 56810والناتجة عن مجموع أ ) نتاج ا
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م 4,6، بقيمة إجمالية تقدر ب  جمالية املحققة ع من القيمة   (%94,7 مليون در

وي    . )املستوى ا

ع : 70جدول  دية بميناء البحري  الصيد إنتاج توز ام   م  سنة    القطاع، حسبو موالي بوسل

2016  

  القطاع
  القيمة

م ألفب(   )در

  

 )بالطن(الكمية 

  

ات  23435 504 الرخو

ات  4938 81 القشر

 7409,6 193 السمك العمقي

 21028 3850 السمك الصنا

 56810 628 4  قليم
ة  64545 4888  ا

 88,2 94,7 (%)ةا/ قليم
ة : املصدر     و حصائية ا شرة    2017ال

ات، يتصدر صنف 2016ومن خالل إحصائيات سنة  منتوجات الصيد  الرخو

ام ديةامل يالساح والتقليدي بمينا حيث ترتفع  الكميةمن حيث  و موالي بوسل

تھ إ  نتاج %41,3س فقط  %10,9و تمثل حصتھ من حيث القيمة  ،من مجموع 

جمالية لإلنتاج ي يو املرتبة الثانية  .من القيمة  بلغ ي ذيال السمك الصنا أ

مليون  3,85بقيمة بلغت ) مجموع الكمية املنتجة من 37,0%(طنا  21028 ھإنتاج

م   ).من مجموع قيمة الصيد البحري %83,2 (در

) من الكمية املنتجة 13,0%(طنا  7409,6فقد بلغت كمية إنتاجھ  ، العمقيأما السمك 

م ألـــــف 193بقيمة بلغت   ).من مجموع قيمة الصيد البحري  %4,2( در

من الكمیة  %9,0( طنا  4938نتاج اإلخیرة من حیث وتاتي القشریات في المرتبة األ
 ).من مجموع قيمة الصيد البحري %1,7(ألف درھم  81بقیمة ) المنتجة

 الصناعة التقليدية  -4

ك إنتاجية واملوفرة لفرص  عت قطاع الصناعة التقليدية باملغرب أحد القطاعات 

شيطة مة من اليد العاملة ال سبة م شغل    .الشغل، حيث 
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سيج  ثمار  مجاالت ال ذا القطاع بإقليم القنيطرة فرصا عديدة لالس وفر  و

زف شب والفخار وا سيج التقليدي، الذي عر . إ.....التقليدي وفن ا حظى ال ف و

ت كب خصوصا  ة، بص ي طفرة كب ي املختومة سنة , صناعة الزرا إذ بلغ عدد الزرا

ية أي ما يمثل   2665,  2016 ا % 11,5زر و ي املختومة ج   .من عدد الزرا

عاونيات الصناعة التقليدية باإلقليم    .منخرط 300عاونية تضم  30, و يبلغ عدد 

من كمية الصادرات ع  % 71,4و تمثل  , 9478,8أما كمية الصادرات فقد بلغت 

ا تبقآ جد ضعيفة من حيث القيمة  ة غ أ  م  2,5( مستوى ا مقارنة ) مليون در

ة  و ا ا ل سوى , مع مثيل ش  .% 8,0حيث ال 

ر بإقليم القنيطرة :   71جدول  شاط ا م مؤشرات ال   2016سنة , أ

ة/قليم ة )%(ا  املؤشر القنيطرة ا

ر       شاط ا  ال

ي املختومة بالقنيطرة   الزرا

ي7 2665 23161 11,5  عدد الزرا

ي  4165,5 46913,5 11,3 ع(مساحة الزرا  ) م مر

رفية  صادرات املنتوجات ا

القنطار(الكمية  ) 9478,8 13272,8 71,4   

م( القيمة  ) 2509547 31373667 8,0 در  

 التعاونيات واملنخرطون       

 التعاونيات 30 303 9,9

رفيون املنخرطون   300 2776 10,8  ا

ة : املصدر  و شرة ا   2017ال

لية  -5   الصناعة التحو

الت ا - 1- 5 انيات واملؤ   لصناعيةم

ات الرائدة  مجاالت متعددة خصوصا  عت إقليم القنيطرة موطنا لكث من الشر

ليةقطاع  قليم العديد من . الصناعات التحو ، يوفر  غرا فبفضل موقعھ ا

ي اآل انيات، و    :م
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  ة للمملكة دار ھ من العاصمة  اط"قر  قتصاديةومن العاصمة " الر

  ؛"الدار البيضاء"

 ق السيار وامليناء؛ ديدية والطر ونة من السكة ا  شبكة ممتازة للنقل واملت

 م  .وعاء عقاري م

شطة  ر  اتھ الظروف املواتية لتطو مت  ن العديد قتصاديةوقد سا ، من توط

قليم، و مجاالت مختلفة، تتج أساسا  الصناعات  اب  ات ب من الشر

  .إ.....املتمحورة حول الزراعات الغذائية والصناعات املعدنية

مية الصناعات  - 2- 5   ة قليميأ

حصائيات املتو  بلغ عدد الوحدات الصناعية بإقليم  فقد  ،2015سنة لفرة حسب 

وي  %23,8مؤسسة، تمثل  185 القنيطرة ا ع املستوى ا    .من مثيل

ل  8,9و تحقق الصناعة إنتاجا إجماليا تقدر قيمتھ ب ش و  م و    38,2%مليار  در

ل ة ك نتاج الصنا ع مستوى ا شغ. من إجما قيمة  فقد يل، و من حيث ال

ن  ن الدائم ل  19331بلغ عدد املستخدم ش من إجما  % 34,3عامل اي ما

ة ن باملجال الصنا ع مستوى ا  4,8أما قيمة الصادرات فقد بلغت . املشتغل

م  ة % 59,4و  تمثل , مليار در   .من قيمة الصادرات الصناعية ع مستوى ا

  2015 سنة  باإلقليم الصناعية ؤشراتامل:  72جدول 

ة/قليم  ة %ا  املؤشرات الصناعية قليم ا

 عدد املؤسسات 185 776 23,8

م 103الصادرات ب  4754754 8007842 59,4  در

م 103نتاج ب  8879186 23250275 38,2  در

ثمارات ب  432444 1291078 33,5 م 103س  در

ن 19331 56356 34,3 ن الدائم  عدد املستخدم

ة : املصدر و حصائية ا شرة    2017ال

حصائيات املتوفرة و  من  %34,5الصناعات الغذائية تمثل ، 2013سنة لحسب 

سيج الصنا لإلقليم  شغل  ،ال م ب  ،من اليد العاملة    %29,5و  سا  %22,1كما 

شاط الصنا  ا امل. قليمن رقم معامالت ال ة تل و ؤسسات الصناعية الكيماو

ة  انيكية شبھ الكيماو و املؤسسات الصناعية املعدنية و املي

سب شغالن سوى ) %25,1(و(%33,3) ب ما ال  ) (%10,4 و )%7,4( ع التوا غ أ
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ع التوا من رقم املعمالت ) %12,4( و)%10٫4(و تحققان فقط  ٫ع التوا 

ونية ال ال تمثل سوى ع ع. جما لإلقليم  لك ائية و  ر        كس الصناعات الك

مة من اليد العاملة , من مجموع املؤسسات الصناعية ) 4,1%(  سبة م شغل  ا  لك

سيج الصنا إلقليم , ) %45,5(ة قليمي با نصف رقم معامالت ال و تحقق تقر

 ).%75,1( ةقليميو أ ك من ثل الصادرات ) %49,3(القنيطرة 

  (%)2013 سنة حسب القطاعات الصناعية باإلقليم الصناعية املؤشرات:  73جدول 

  القطاعات
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 22,1 16,8 27,7 22,1 29,5 34,5  الغذائية
الصناعة 

ة وشبھ  الكيماو

ة  10,4 0,2 6,4 9,4 7,4 33,3  الكيماو
الصناعة 

ائية  ر الك

ونية لك  49,3 75,1 58,5 50,4 46,5 4,1  و
الصناعة 

املعدنية 

انيكية  12,4 0,7 4,3 12,0 10,4 25,1  واملي

سيج  صناعة ال

لد  5,8 7,3 3,1 6,2 6,1 2,9  وا

قليم  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  مجموع 

ش: املصدر ة ال و حصائية ا   2017رة 

   حةسياال -6

امة إقليم القنيطرة توفر ي خية جد  الت طبيعية وثقافية وتار انيات ومؤ ع إم

ماقطبا  ھومتنوعة تجعل من صوص. سياحيا م ا ع ا   :نذكر م

  ط ساح يصل إ ا ع شر   ؛متعددة شواطئكيلوم و  140توفر

 ؛غطاء غابوي متم  

  بوغابة؛محمية سيدي 

 املرجة الزرقاء؛ 

 خية   .مآثر تار
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انياتذه  قليم  م ا يمكن أن تجعل من  ة سياحية ذات استقطاب يجعل وج

م  التنمية  جتماعية املحلية، و ذلك راجع لعدم كفاية  قتصاديةسا و 

ة،  ات السياحية الضرور ة مصنفة فندقي ةمؤسس 11ع قليم توفر يإذ التج

يعابية تصل إبطاق ر أس 817 غرفة و 402 ة اس ل حواي ر ش من  %9,6 ما 

ة و ة ا ر   . الطاقة السر

يعابية الطاقة:  74جدول    2016 سنة املصنفة الفندقية للمؤسسات س

  عدد الليا سرة  الغرف  املؤسسات  

  85378 817 402 11  قليم

ة   787940 8519 4238 90  ا

ة /قليم ا

)%(  
12,2 9,5 9,6 10,8 

حصائية : املصدر ا    شرة  ة ال و   .2017ا

ليلة خالل سنة  85378وصل عدد الليا السياحية باملؤسسات الفندقية املصنفة إ 

ة قليمو قد بلغت حصة  ،2016  من مجموع الليا السياحية ع صعيد ا

و بوليون الد و يحتل السياح 10,8% ن  %73,4 املرتبة  من مجموع القادم

ن يحتل السياح الدقليم، للمؤسسات املصنفة باإل الثانية ب  املرتبة اخليون  ح

ن للمؤسسات املصنفة بمن مج 26,6%   .اإلقليمموع القادم

ع:  75جدول  وي  و  قليمي التوز ن ا  نوع حسب صنفةامل للمؤسسات للقادم

 2015السياحة،

 املجموع  السياحة الدولية  السياحة الداخلية  

 39713 29133 10580  قليم

ة  373888 176105 197783  ا

ة /قليم ا

)%(  
5,4 16,5 10,6 

ة للمغرب: املصدر حصائية السنو شرة    2017.ال
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      %73,4( صا،  39713حية املصنفة و قد بلغ عدد مرتادي املؤسسات السيا

من     %10,6ا العدد ذو يمثل ). سياح داخليون   ســـــــــــــــياح دوليـــــــــــــــون مقابـــــــــــــــل  26,6%

ن لسنة  و   .2016عدد السياح ا


