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 تمهيد

 مديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط،للوكولة  المها  المو  االختصاصات في إطار
 ،فصول  ثالثةتنقسم هذه الوثيقة إلى  . جهويةعلى إعداد منوغرافية    جهة الشرقتنكب مديرية  

بينما   .دارية والديموغرافية واالقتصادية للجهةللمميزات اإليما عاما  يتناول الفصل األول منها تقد
والعراقيل التي  كراهات  إلاكذا  و   االقتصادية واالجتماعية  مؤهالتأهم ال  إلىالثاني  يتطرق الفصل  

للوضعية االقتصادية    شامال  الفصل الثالث تحليال  في حين، يستعرض. الجهةهذه  لتنمية بتعرفها ا
 .الجهةلبنيات األساسية التي تميز وا  واالجتماعية
 

، 2615لكة لسنة  للمم  الجهوي األخير إلى أنه بمناسبة التقسيم اإلداريشارة  تجدر اإلكما  
حصائية  إل سيالحظ غياب أو نقص للمعلومات ا ،الجهة الشرقيةبإقـليم كرسيف  لحاق  إوالذي تم بموجبه  
داري لسنة  نشاؤه بمناسبة التقسيم اإلإتم  قـليم جد فتي، ن هذا اإلنظرا أل قـليم،إلالمتعلقة بهذا ا

 .نوغرافية الجهويةو شكال في العدد المقبل للمونتمنى أن نتجاوز هذا اإل ،2661
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 مدخـــل

كلــم مربــع،   16.136مســاحة  ،  2615حســب التقســيم اإلداري الجديــد لســنة   ،تغطــي جهــة الشــرق 
ــاليم   ،يحــدها شــماال البحــر األبــيض المتوســط .مــن مســاحة التــراب الــوطني% 12,7أي مــا يعــادل   وغربــا أقـ

 .الحسيمة وتازة وبولمان، ومن الشرق والجنوب الشرقي الجزائر، ومن الجنوب الغربي إقـليم الراشدية

جماعـــة    28جماعـــة قرويـــة و 10)اعـــة  جم  124 دائـــرة مكونـــة مـــن 17مـــن  الشـــرق  هـــة  جتتكـــون  
جماعـــة    1.563) جماعـــات علــى المســـتو  الــوطنيمـــن مجمــوع ال %8,3 وهـــو مــا يمثـــل تقريبــا. (حضــرية

 .(قروية وحضرية

  2.314.340، بلـــد عـــدد ســـكان الجهـــة   2614وحســـب اإلحصـــاء العـــا  للســـكان والســـكنى لســـنة  
مســجلين بــذلك كثافــة ســكانية بلغــ  حــوالي   ،مــن مجمــوع ســكان المملكــة% 6,8نســمة، أي مــا يعــادل  

 .وطنيعلى الصعيد ال 48نسمة في الكلم مربع مقـابل   20

، إذا مـــا  ومتكاملـــة  تنميـــة شـــاملةتحقيـــ   نها  أاقتصـــادية هامـــة مـــن شـــوتتـــوفر الجهـــة علـــى مـــؤهالت  
الـذي    ،هامـة فـي مقـدمتها القطـاع الفـالحـيفـالجهـة تتـوفر علـى قطاعـات منتجـة  . استغل  بشكل عقـالني

طـاقي، دون  الالقطـاع  كبيرة بين الشـمال والجنـوب، ثـم القطـاع الصـناعي و   فـاوتاتيتميز بت ،أهميتهرغم  
ــال عجلــة  الــدفع ب  فــي دورا فعــاالأصــبح يزدهــر فــي الســنوات األخيــرة ليلعــب  القطــاع الســياحي الــذي    إغفـ

  .جهة الشرقالتنمية االقتصادية واالجتماعية ب

ذلك الحقـا، فـإن    لىإ كما سنتطرق  الجهة على إمكانيات اقتصادية وطبيعية هامة ورغم توفر  
جهودات ضخمة قصد تفعيلها وتثمينها ضمن خطة اقتصادية جهوية  ممنها ال زال في حاجة إلى    كثيرا

انخفـاض  مقـابل    ضغط السكاني على المراكز الحضريةوتتجلى أهم مشاكل الجهة في ال .مندمجة
مما أثر سلبا على معظم    المتكرر  توالي سنوات الجفـافكذلك في  و ، محسوس في الساكنة القروية

المخزون المائي السطحي    تناقص  ية وإنتاج الحبوب، إضافة إلىاألنشطة الفـالحية وخصوصا تربية الماش
 .وتآكل الغطاء النباتي ،والجوفي
 

مقـارنة مع المستو   تدني مستو  التشغيل   ،التي تعاني منها الجهة  ومن بين المشاكل األخر 
كما يشكل   .على المستو  الوطني% 9,9بالجهة، مقـابل  % 17,9حيث يبلد معدل البطالة    ،الوطني

، ظاهرة  من سكان القر  14,5% ومن مجموع سكان الجهة   %16مس  يي  ذستمرار تفشي الفقر الا
 . السكان  مقـلقة لعيش
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عرفــ  خــالل العقــد األخيــر قفــزة نوعيــة بفضــل التوجيهــات الســامية لصــاحب  الجهــة الشــرقية    أن  غيــر
ـــك محمـــد الســـادس نصـــره ا    ـــة المل  2663مـــارس   18فـــي يـــو     التـــاريخي  هتضـــمنها خطابـــ  والتـــيالجالل

جهـة، لل تنمـوي  مـن أجـل إقــالعحيـث رسـم جاللـة الملـك التوجهـات الرئيسـية لخارطـة الطريـ     ،بمدينة وجـدة
 .اإلنسان  االستثمار والبنية التحتية والمشاريع االقتصادية الكبر  وتكوين:  فيأساسا  تتمثل  و 

، يشـــهد  إشــارة قويــةو تاريخيــة حاســـمة  انطالقــة   خطــاب الــذي يعتبـــر بالنســبة لســاكنة الجهـــةهــذا ال
كمـــا يتـــرجم مـــن جهـــة أخـــر    .الجهـــة اقتصـــاديا واجتماعيـــا  الـــذي يوليـــه صـــاحب الجاللـــة إلنعـــا باالهتمـــا   

خلــ   مــن أجــل  الســتقطاب االســتثمارات    امشــجع  جــاال، ومحقيقيــا اتنمويــ  اجعــل الجهــة قطبــلاإلرادة الواضــحة  
 .وتحسين ظروف عيش السكان  فرص الشغل

هذا    ابتداء منواألورا  الكبر  التي انخرط  فيها الجهة    يكلةالمه  شاريعالم  قد ساهم و 
بشكل جذري وخل  آفـاق تنموية    للجهةاالقتصادي واالجتماعي  العمراني و   تغيير الوجه  في ،التاريخ
، الناضورإحداث منطقة حرة ب: األمر على سبيل المثال ال الحصر بمنجزات من قبيليتعل   و  .واعدة

بالسكة    تاوريرت-الناضور حور، ربط معبر بركان  وجدةو  الناضورن  تثنية الطري  الرابط بي
خل  قطب سياحي دولي  الحديدية، إنجاز الطري  السيار بين فـاس ووجدة والطري  الساحلي الشمالي،  

كلية    إحداثو   فـالحي ببركان-إحداث قطب تكنولوجي بوجدة وقطب صناعيبمنطقة السعيدية،  
باإلضافة إلى تأهيل الموارد البشرية عبر تكوين متنوع    بوجدة  مركز استشفـائي جامعيو للطب  
 .نفي جامعة محمد األول ومختلف مراكز التكوي  وحقيقي
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 التقسيم اإلداري للجهة  -1
 

، 1771يونيو   11الصادر بتاريخ    1-71-77الظهير رقم    بمقتضى  يةجهة الشرقال أحدث 
إال أن حدودها الترابية لم يطرأ عليها أي    ،داخلية  وتقسيمات  عرف  عدة تغييرات ،لحينومنذ ذلك ا

 . 2112للمملكة لسنة    الجديد  أي بمناسبة التقسيم اإلداري  ،إال مؤخرا  تغيير
 

،  الناضور، فجيج، بركان، تاوريرت وأقـاليم  أنكادمن عمالة وجدة    حاليا  تتكون جهة الشرق
 . ، الدريو  وكرسيفجرادة

 5112الشرق لسنة    التنظيم اإلداري لجهة
 

 الدوائر  األقـاليمو  العمالة
 الجماعات

 المجموع القروية الحضرية
 11 8 3 2 وجدة أنكاد

 11 11 1 2 بركان
 14 11 3 3 تاوريرت
 14 11 3 2 جرادة
 23 11 7 2 الناضور
 13 11 2 2 فجيج

 11 7 1 2 جرسيف

 23 21 3 2 الدريو 
 154 69 58 17 الجهة

 .2112 النشرة اإلحصائية الجهوية: المصدر

 
 المميزات الطبيعية  -5

 

جهة الشرق داخل منطقة جافة بعيدة عن التيارات الهوائية األطلسية المحملة بالرطوبة والتي    تقع
وهو ما    الجهة  كلما اتجهنا نحو جنوب  حدة  د الجفـافيزداكما  . جبال الريف واألطلس  تعترض سبيلها

حيث تصل   ،التساقطات المطرية وعد  انتظامها اتوكميالتفـاوت الكبير في درجات الحرارة  يفسر  
 . ملم في الجنوب 111مقـابل   ،ملم في المتوسط سنويا في شمال الجهة 411إلى  
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وقد تم  . بحوالي مليار متر مكعب سنويا  حمولتهقدر  تملوية أهم أنهار الجهة، إذ   وادعتبر  ي
حاجيات  تلبية  وذلك من أجل   ،ر، وهما سد محمد الخامس وسد مشرع حماديبناء سدين على هذا النه
، سد الحسن الثاني على واد زا  بناء  ، 2111 سنة  فيكما تم  . والصناعي  السقي واالستهالك المنزلي

 . بهدف تعزيز التجهيزات المائية المتوفرة بالجهة ذلكو 
  

  في  والمساحات المسقية  مناط  الجبليةأما فيما يخص الغطاء النباتي، وبغض النظر عن بعض ال
في   باستثناء الغابة الطبيعية ،في الجهة  قـليلة تعتبرالشمال، فـإن المناط  المغطاة بالنباتات  أقصى  

 .النجود العليا المكونة أساسا من الحلفـاء
 

 تطور ومميزات سكان الجهة -3
 تطور السكان  3-2
 

الجهة  بإقـليم جرسيف    إلحاقي تم بموجبه  والذ 2615حسب التقسيم اإلداري الجديد لسنة  
حسب إالحصاء العا  للسكان والسكنى لسنة    213141340عدد سكان الجهة إلى    وصلالشرقية، 

 .من مجموع سكان المملكة %6,8لي  اأي حو  ،2664حصاء  حسب إ نسمة   21162.781مقـابل   2614
 .الجهةسكان  من مجموع  % 65,4 للجهة  نو السكان الحضري  مثلوي

 
 حسب وسط اإلقـامة يع سكان جهة الشرقتوز  

 1021و   1001، 2991 إحصاءاتخالل  
 

 1021 1001 2991 الوسط
 %معدل التزايدالسنوي ب  

2991/1001 1001/1021 
 2,0 2,0 219231922 21110.661 21021.919 الحضري

 0,7- 0,4- 800.139 861.229 900.881 القروي

 1,0 0,9 113211316 11201.182 21928.899 المجموع

 .2614و   2664و 1114للسكان والسكنى    ةالعام  اتاإلحصاء  -: المصدر

 
  ديموغرافياعرف  نموا   التي ساكنة الحواضر علىالتزايد الديموغرافي لسكان الجهة  انعكس  

نتيجة توسع المدارات الحضرية للمدن وتزايد عدد الجماعات والمراكز   %2,0 مهما قدره سنويا
 . الهجرة القروية نحو المدن  ضافة إلىباإل  ،الحضرية
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ومن المتوقع أن    خالل اإلحصاءين األخيرين  %0,7بنسبة    تناقصا  سكان القر   عرف ،مقـابلفي ال
ارتفع معدل التحضر في جهة   ونتيجة لذلك،. تتواصل هذه الوتيرة وتتصاعد خالل السنوات المقبلة

حسب اإلحصاء العا   % 53,1و ،سنوات  قبل عشر% 51مقـابل   ،2614سنة  % 65,4الشرق ليصل إلى  
 . 1114للسكان والسكنى لسنة  
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136,2 145,7 ركان ب

76,7 72,6 وش  الدري

2,3 2,5  فكيك

25,3 29,6 رسيف  ج

12,5 12,9 رادة  ج

157 175,5  الناضور

278,4 321,9 كاد دة - أن  وج

24,2 27,3 رت  تاوري

23,2 25,7 رق ش وع جهة ال مجم

جهوية 2015 صائية ال رة اإلح المصدر: النش

ليم عمالة أواإلق  صاء 2014 )ن/ كلم2( ال سكانية  حسب إح كثافة ال صاء 2004 )ن/ كلم2( ال سكانية  حسب إح كثافة ال  ال

صائي 2004 و2014 رق حسب إح ش سكانية بجهة ال كثافة ال ال

 
 

 25,7، بلغ  الكثافة السكانية لجهة الشرق2614 لسنة  حسب اإلحصاء العا  للسكان والسكنى

 ،وحسب اإلحصاء األخير .نقطة  2,5قبل عشر سنوات أي بفـارق 2كلم/نسمة 23,2مقـابل  ، 2كلم/نسمة
 2كلم/ نسمة    2,5 واد، كأن-كأعلى قيمة بعمالة وجدة 2كلم/نسمة 321,9بينتراوح  الكثافة  

 .كأدناها بإقـليم فكيك
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 1021توزيع سكان الجهة حسب العمالة واألقـاليم والوسط لسنة  

العمالةأو   
 االقـليم

 المجموع القروي الحضري
عدد  
 السكان

  النسبة ب
%  

عدد  
 السكان

  النسبة ب
%  

عدد  
 السكان

  ب  النسبة
% 

 24 551707 0 45413 33 560274 وجدة أنجاد
 13 281137 13 160447 12 182016 بركان
 24 505420 22 172863 20 312023 الناضور
 1 211651 11 155635 4 50624 الدريو 

 1 210717 10 125837 0 16886 فيجرس
 16 233188 16 82118 16 156116 تاوريرت
 5 168727 5 42011 4 00168 جرادة
 0 138325 1 01263 5 01122 فجيج

 166 2314340 166 866435 166 1513111 المجموع
 2614و السكنى    ناالحصاء العا  للسكا:المصدر

 
من ساكنة الجهة بجزئها   %76تمركز  ي، 2614حسب اإلحصاء العا  للسكان والسكنى لسنة  

إقـليم الناضور  يستقطب   اد، كماكأن-دةوبركان وعمالة وج ورضالشمالي، أي بأقـاليم الدريو ، والنا
  .ن الجهةامن مجموع سك% 48حوالي    لوحدهمااد  كأن-وعمالة وجدة

 
وإحصاء   2664في عدد السكان بين إحصاء  معدالت نمو متباينة  عرف  أقـاليم الجهة   وقد

وأعلى معدل تم تسجيله بإقـليم   %(-0,5)بإقـليم الدريو سجل    تراوح  بين أدنى معدل، حيث  2614
 %(. 1,6) فسيجر 
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 1021و 1001 إحصائي بينسكان جهة الشرق    تطور
 حسب العمالة واألقـاليم

 
  يمعدل النمو السنو  1021إحصاء   1001إحصاء   اإلقـليم أو العمالة

 %ب  
 1,6 210717 184687 جرسيف

 0,7 138325 121436 فجيج -

 0,3 168727 165846 جرادة  -

 0,7 289137 270328 بركان -

 1,1 505420 565047 الناضور  -

 1,5 551707 477166 وجدة أنكاد -

 1,2 233188 260702 تاوريرت -

 0,5- 211651 222187 الدريو -

 1,0 1321316 2102781 المجمـــوع  -
  .2614و   2664للسكان والسكنى  انالعام  انءاإلحصا  -: المصدر
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 ( 2014إحصاء  )ديموغرافية لسكان الجهة  -المميزات السوسيو  3-1
 

بسبب التغيرات التي أصبح يعرفها المجتمع المغربي والمتعلقة بالسلوك الديموغرافي وكذا  
ور  في مراحل االنتقـال الديموغرافي، فـإن بنية األعمار لسكان الجهة أصبح  تعرف مع مر طور الت

 :الوق  تطورات مهمة على مستو  تركيبتها وذلك من خالل  
  2004من مجموع السكان سنة  % 30,1التي انتقـل  من  ( سنة 14 – 6)تقـلص فئة األطفـال   -
 الحاصل في معدالت الخصوبة،المحتمل  بسبب االنخفـاض   2014سنة  % 25,2إلى  

،   2004سنة  % 61ن  ، م(سنة 51 – 15)ارتفـاع نسبة السكان في سن النشاط االقتصادي   -
 ، 2014من مجموع السكان في سنة  % 64,5إلى  

من مجموع السكان  % 8,9سنة من   06تزايد عدد السكان المسنين الذين تتجاوز أعمارهم   -
 .2014في سنة  % 10,3إلى    2004في سنة  

 

  طفـال لكل امرأة خالل 1,9 ب  بجهة الشرق  أدناه  خر ، بلد المؤشر التركيبي للخصوبةأ ومن ناحية  
تراجعا ملموسا  بذلك   مسجال ،نقطة عن المعدل الوطني 0,3ويقـل هذا المؤشر ب  . 2014سنة  
 .2004 مقـارنة بإحصاء  0,3قدره
 
  

  النشاط والبطالة 3-3

 
 معدالت النشاط والبطالة

  1102سنة  
 

 )%(معدل البطالة   )%(معدل النشاط   
 17,9 44,7 الجهة الشرقية

 9,9 48,0 مجموع البالد
 .2614البحث الوطني حول التشغيل  : المصدر    
 

، بلد معدل النشاط بالجهة الشرقية  2614خالل سنة    همن خالل قراءة الجدول أعاله يتبين أن
في الجهة  % 17,9أما بالنسبة لمعدل البطالة فقد بلد  . في مجموع البالد% 48,0مقـابل  % 44,7

 .على الصعيد الوطني% 9,9الشرقية مقـابل  
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  والتنمية البشرية  الفقر 3-4
 

  .في مجموع المملكة% 9,5مقـابل  % 10,1، بلغ  نسبة الفقر  2007حسب خريطة الفقر لسنة  
من  % 14,5أما حسب الوسط، فـإن نسبة الفقر تظل مرتفعة في الوسط القروي للجهة لتصل إلى  

 %.7,4وفي مقـابل ذلك، ال تتعد  نسبة الفقر في الوسط الحضري للجهة  . السكان
 

بالنسبة لمجموع  أنه  بالنسبة للتوزيع المجالي لظاهرة الفقر بالجهة الشرقية فيمكن استخالص  أما  
ببلدية    كأقـل نسبة% 2,8بين   الجماعات الحضرية والقروية المنتمية للجهة الشرقية، تتراوح نسبة الفقر

 .رادةإقـليم جب  اوالد سيدي عبد الحاكمبجماعة    كأعلى نسبة للفقر% 31,4و    السعيدية بإقـليم بركان
 

حيث تسجل أعلى نسبة    ،في جنوب الجهة مقـارنة مع شمالها  تتمركز بحدة  ظاهرة الفقر  يالحظ أنو 
 . أنكاد-فقط في عمالة وجدة% 5,4مقـابل  % 22,8للفقر في إقـليم جرادة لتصل إلى  

 
 

  البنية االقتصادية للجهة  -4
 

 ةالتجار )ي  الثالثالقطاع    ادة أنشطةهو سي ،لجهة الشرق  االقتصادية ةنشطاألبنية   إن ما يميز
ويأتي  . 2113من الناتج الداخلي الخا  للجهة في سنة  % 51,4حيث  ساهم  بنسبة    ،(الخدماتو 

في المرتبة   (الصناعة، المعادن، توزيع الكهرباء والماء والبناء واألشغال العمومية)القطاع الثانوي  
فيحتل المرتبة الثالثة حيث لم تتجاوز   (الصيد البحريالفـالحة و )األولي   قطاعأما ال%. 22,3ب  الثانية  

 .خالل نفس السنة% 13,3نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخا   
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تميز بموقع  تحيث   ومتنوعة  ةغنيمؤهالت وإمكانيات طبيعية وسياحية   على هة الشرقجتوفر  ت
 .رب العربي الكبير ببلدان اإلتحاد األوروبييربط المغاستراتيجي ها   -جيو

مناظر طبيعية جذابة تشمل الشواطئ  تتوفر الجهة على   ،يكولوجيوفي المجال الطبيعي واإل 
 .والواحات وغيرهاوالصحاري والمواقع اإليكولوجية   والغابات  والوديان والجبال

 
تؤهلها الحتالل    صناعيةو   ومعدنية  وبحرية فـالحيةمن جهة أخر ، تتوفر الجهة على مؤهالت  

نجازات من الحجم  إخالل العقد األخير   جهة الشرق عرف   كما أن. مكانة اقتصادية وازنة في المستقبل
الخدمات   وكذاالكبير تتجلى في البنيات التحتية والتجهيزات األساسية ذات األهمية الكبر   

 .تحسين عيش السكانبعل   وكل ما يت ،السكنىو   الصحةو   التعليم  اتاألساسية المرتبطة بقطاع

 

 

 مؤهالت التنمية بجهة الشرق -2

 الموقع الجغرافي  2-2    

على القـارة األوروبية عبر البحر   ،فهي تطل من جهة. تحتل جهة الشرق موقعا جغرافيا استراتيجيا
ة  بواب ،تعتبر من جهة ثانية  كما. وبذلك فهي تشكل صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا ،األبيض المتوسط

وق بناء هذا الفضاء، أن  نها عند رفع جميع الحواجز التي تعمن شأف ،المغرب على محيطه المغاربي
 .تضطلع بدور ها  في عملية اندماج وتأسيس السوق المغاربية المشتركة

 المؤهالت الطبيعية 2-1     

 ئيةماالموارد ال 2-1-2

، كــواد زا،  أهميــةقـــل  أ أخــر ن  جانــب وديــا  إلــىمجــر  مــائي فــي المنطقــة    أهــميمثــل نهــر ملويــة  
ادة  وتعتمــد الجهــة علــى مجموعــة مــن الســدود لتخــزين الميــاه والعمــل علــى إعــ. نكــوراأل، كــيس و يســلإ

ســتعمال الصــناعي، كمــا  ذي اال  مــاءوال  تــوفير المــاء الصــالح للشــرب  توزيعهــا بشــكل مالئــم وذلــك بهــدف
 1:السدود  وأهم هذه ،توفير الطاقةفي  لري و في اتستعمل مياه هذه السدود  

                                                 
المعطيات المتعلقة بالسدود صادرة عن النشرة اإلحصائية السنوية، وكالة الحوض المائي لملوية ومكتب االستثمار   1

 .الفـالحي ملوية
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 50شــيد هــذا الســد الــذي يبلــد علــوه  : ســد مشــرع حمــادي
 6,6تبلد سعته العاديـة  و . على نهر ملوية 1150مترا سنة  

مليون متر مكعب ويشكل في نفس الوق  خزانـا للتخفيـف  
 .من حمولة سد محمد الخامس

 

 

يرجع تاريخ إنجاز هذا السد إلى سنة  : سد محمد الخامس
تبلـــد مســـاحة  ). نهـــر ملويـــةل ارئيســـي  ا، ويعتبرحـــاجز 1107

 04ويبلــــد علــــوه   (كلــــم مربــــع 53.375حوضــــه المــــائي  
مليــون متــر   411أمــا ســعته الطبيعيــة فتصــل إلــى  . متــرا

 .جهةمكعب ليكون بذلك أكبر خزان مائي بال

قـوس    يقـع بـإقـليم تـاوريرت علـى شـكل: سد الحسن الثاني
 161يتراوح الحجم العادي لحقينته ما بين  و . من الخرسانة

ــــــــــون متــــــــــر مكعــــــــــب 276و متــــــــــر   716بصــــــــــبيب   ،ملي
متـــــــــر   456ثانيـــــــــة خـــــــــالل الحقبـــــــــة الممطـــــــــرة و/مكعـــــــــب
 .اففـالج  فتراتثانية خالل  /مكعب

 

جوفيـة يمكـن تلخيصـها فـي  فيما يخـص الميـاه ال  ال بأس بهابإمكانيات  أيضا   تزخر جهة الشرقكما  
 :الجدول التالي

 توزيع المياه الجوفية حسب األقـاليم

مليون  ) تجدد الفرشة المائية الفرشة المائية العمالة أو اإلقـليم
 (السنة/متر مكعب

 70 أنكادجبل الحمرة و  أنكادوجدة  
 116 بوهرية، تريفة ،بني يزناسن بركان
 52 عين بني مطهر جرادة
 71 ارب وبوعرككرت وك الناضور
 21 تيكري وتامالل  وفكيك فكيك
 338-  المجموع

 .وكالة الحوض المائي لملوية: المصدر      
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  المؤهالت الفـالحية 2-1-1        

مــا  ب المســاحة الصــالحة للزراعــة تقــدرتعــد الفـالحــة مــن القطاعــات الواعــدة بالجهــة الشــرقية حيــث  
 .وطنياحة الصالحة للزراعة  ا سمالمن   %7أي حوالي  ،  هكتار  ألف  037 يناهز

% 17 مـا ينـاهز  أيهكتـار،   165.366ألراضي المسقية بالجهـة حـوالي  اإلجمالية لمساحة  الوتبلد  
ألراضـي بشـكل واسـع فـي حـوض ملويـة السـفـلى  لعصـري لسـقي االويمـارس  . من مجموع األراضـي الزراعيـة

ضـم إقـليمـي الناضـور وبركـان  يعتبـر شـمال الجهـة الـذي يوهكـذا  . هكتـار 70.166 حتـوي علـىالذي ي
زيـادة علـى   ،األخـر   الخضـر والفواكـهالحـوامض و   أهـم منتوجـاتان  وفر يـأغنى أقـاليم الجهة فـالحيـا حيـث  

وتتواجـد بـاقي األراضـي المسـقية فـي العديـد مـن السـهول   .موسـاعـرف تطـورا ملياإلنتاج الحيواني الذي  
  أمـــا. ...(وجـــدة، تـــاوريرت) الحضـــرية  بعـــض التجمعـــات الســـكانيةالقرب مـــن  وكـــذا بـــ  للمنطقـــةاألخـــر   

  .هكتار ....531المساحات البورية فهي تنتشر على مساحات شاسعة تفوق  

خاصة بالنسبة للحوامض  والحيواني  منطقة وازنة في اإلنتاج الفـالحي   يةجهة الشرقال تعدو 
وتثمين  حويل  بتطوير قطب لتة الجهة  وستزداد أهمي .ولحو  األغنا   والمنتوجات السكرية  الخضرواتو 

التي    ةمن ضمن األقطاب الصناعية األربع  والذي يعد ،بركانإقـليم  ب مداغ بجماعةالمنتوجات الفـالحية  
تم تحديدها بموجب الدراسة الهامة التي أشرف  عليها كل من وكالة تنمية أقـاليم الجهة الشرقية  

بإمكان الجهة كذلك تطوير  وسيكون   .ووزارة الفـالحة  التجارةووزارة الصناعة و  جهة الشرق  ووالية
 .الزال  تعتمد طرقـا تقـليديةبعض الفروع الواعدة كإنتاج الزيوت واللحو  الحمراء التي  

تشـتهر بجـودة لحـو  أغنامهـا ذات النـوع المحلـي    يةجهة الشرقالفـإن  تربية الماشية، في مجال  أما  
وهـو   ،ت شاسـعة مغطـاة بالحلفــاءتربية األغنا  والماعز على مساحا  بها  تزاول حيث(. بني كيل)المعروف  

جهويـا  محليـا و واالسـتفـادة مـن قيمتهـا المضـافة    حـو  والجلـود والتـي يمكـن اسـتغاللهالما يتيح إنتاجا هاما ل
 .بل ودوليا كذلك ،ووطنيا

  الغابات 2-1-3    

أي مـا   ،هكتـار مليـون 2,3مسـاحتها بحـوالي    قـدرت مهمة  طبيعية  تتوفر الجهة على ثروة غابوية
ــاء مع. الغابــة الوطنيــة مــن مجمــوع مســاحة% 26 ينــاهز   يمليــون)ظــم هــذه المســاحة  ويغطــي نبــات الحلفـ
 ســو   شــجار الصــمغية وأشــجار الوريــ األمــن    أساســا  المشــجرة والمكونــةالمســاحة  بينمــا ال تشــكل   ،(هكتــار

القويـــة  د هـــذا القطـــاع مـــن اإلرادة السياســـية  يســـتفيو  .المســـاحة اإلجماليـــة للغابـــة بالجهـــةنســـبة قـليلـــة مـــن  
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تنميــة قرويــة وســياحية مــع  ) منطقــةلل  ومســتديمة  جــل تنميــة متوازنــةحمايــة المــوارد الطبيعيــة وذلــك مــن أ ل
 (.الحفـاظ على التنوع البيولوجي

وتجدر اإلشارة في هذا المقـا  إلى أن المساحات الغابوية بالجهة تعتبر مجاال خصـبا لنمـو مجموعـة  
  والزعتــر  والخزامــى والشــيح romarin))يــدة كإكليــل الجبــل  متنوعــة مــن النباتــات العطريــة والطبيــة المف

فـــي حاجـــة إلـــى مجهـــودات كبيـــرة قصـــد تثمـــين هـــذه النباتـــات مـــن خـــالل    والزال هـــذا المجـــال. وغيرهـــا
 .ذات قيمة مضافة حقيقية...( زيوت طبيعية، عطور)تصنيعها وتحويلها إلى منتوجات تجارية  

 المعادن 2-1-1    

أرضــها مــن    تزخــر بــهلمــا    نظــرا ،بثروتهــا المعدنيــة منــذ تــاريخ طويــل  يةجهــة الشــرقاللقــد اشــتهرت  
وقــد   .شــرع فــي اســتغالل بعــض المنــاجم المعدنيــة منــذ بدايــة القــرن الماضــي  حيــث كبيــرة،  إمكانيــات

أهمهــا    ،بالنســبة لــبعض المعــادن% 166 أحيانــا  ســاهم  الجهــة فــي اإلنتــاج الــوطني بنســب هامــة بلغــ 
ورغم ذلك، الزال  الجهة تزخر بثروات معدنيـة هامـة  . 2661 سنة تغاللهاسوقف  الفحم الحجري الذي ت

  تسـويقها، رغـم بعـض الصـعوبات التـي يعـرف  الفضـةو  نالطـين الرسـبي، البـارتيالرصاص، الزنك،  : أهمها
 .الدولي

ــاليم، يتميــز شــمال الجهــة   إقـلــيم    وخصوصــاوبخصــوص توزيــع المعــادن الموجــودة بالجهــة عبــر األقـ
، رصــاصعلــى معــدن ال  إقـلــيم جــرادةكمــا يتــوفر  . الطــين الرســبي  الحديــد وكــذا  معــدنالناضــور بغنــاه ب

 .البارتين والرصاص والزنكعلى    جنوب الجهةب إقـليم فجيجيتوفر    فيما

إنجـاز العديـد    سـببا فـيفـي القـرن الماضـي، سياسـة تثمـين هـذه الثـروات المعدنيـة   كان  وقد 
ـــــر مـــــن الوحـــــدات الصـــــناعية   ـــــدمركـــــب   :أهمهـــــابالجهـــــة ولعـــــل مـــــن    الكب الصـــــلب بالناضـــــور  و   الحدي

(SONASID)  ،  المحطة الحرارية بجرادة(CT) ،زليجة للرصـاص   شركة مسابك(ZELLIJA)  غيـر ،
لهـــذه المعـــادن جعلـــ  المغـــرب يســـتورد المـــواد األوليـــة مـــن الخـــارج بـــدل    ةأن مشـــاكل الســـوق الخارجيـــ
 .الذي يتميز بتكلفة عالية  استغالل المعادن المغربية
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 المؤهالت السياحية  2-3

 وبحيرة مارشيكا  المحطة الشاطئية السعيدية 2-3-2    

 يشرقفي أقصى الشمال اليقع شاطئ السعيدية  
على ساحل البحر األبيض المتوسط، وتكمن    ملكةلمل

بالقرب    يوجد  نهأأهميته في موقعه االستراتيجي حيث  
مطار    بينوأيضا  من قـارة أوروبا ومنطقة المغرب العربي  

 .الدوليين  الناضور-العرويمطار  و  أنكاد-دةوج

 

 

األقـل  ويعد شاطئ السعيدية حاليا من الشواطئ المغربية  
تحتوي محطته  و  .كلم 15تلوثا وأكبرها بطول يفوق  

  يمات وفنادق وإقـامات سكنية سياحيةمخ  السياحية على
عدد المصطافين خالل شهري يوليوز    قدروي. هامة

، مع العلم أن  أكثر من ربع مليون مصطافبوغش   
لمدينة ال يتجاوز خارج فصل  با القـاطنينعدد السكان  

حسب إحصاء    مقيم 8.786)نسمة،  11666 االصطياف
ا  وتسترعي هذه المنطقة الشاطئية منذ تحويله. (2614
 463مساحتها  )إلى بلدية رغم صغرها    1114عا   

االقتصاديين،    والفـاعلين  اهتما  المستثمرين( هكتارات
في مجال التنمية السياحية    وجهة مفضلةإذ أصبح   

 .بالمغرب
 ويندرج مشروع تهيئة المحطة الشاطئية السعيدية

(Saïdia–Méditerranea) خطط  ضمن رهان الم
إنعا  القطاع    لىإ  الذي يهدفالوطني  األزرق  
حسب وزارة  ،  وقد شمل عدة مراف  سياحية تضم. السياحي
زيد عن  توفر ما ي  وسكنية  بناء وحدات فندقية ،السياحة

 2.ألف سرير  36

 

                                                 

 .اإلحصائيات المتعلقة بمحطة السعيدية صادرة عن وزارة السياحة2
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 واحات فكيك 1-3-1

فهـي عبــارة  . المتواجـدة بالمنطقــة الشـرقية  صـحراويةالشــبه    لمـدنا  قـد مــن أ  كيـكفتعـد مدينـة  
  .ديمةالقتتوسطها مجموعة من القصور  ،النخيل  أشجار  حقولعن واحة كبيرة تتكون من  

إضـافة إلـى كونهـا تزخـر    ،تتوسـطها عيـون وينـابيع ،واحة فكيك تعد جغرافيا أقرب واحة ألوربـاف
الحمامــات الرمليـــة ذات الخصــائص العالجيـــة، إال أن    فضــال عـــن ،بكنــز معمـــاري غنــي يتجلـــى فــي القصـــور

ــل منهــا  تعــرفهــذه المنطقــة ال   قي نــواحي  فــي بــاجمــاال   نفــس الــرواج الــذي تعرفــه منــاط  مشــابهة أو أقـ
  . المملكة

شــريطة فــك العزلــة    أن تصــبح قبلــة للســياح  كيــكفبإمكــان واحــة  فـإنــه  بفضــل مؤهالتهــا الســياحية، و 
ـــيم وتحســـين تجهيـــزات    النقــــل والمواصـــالت  التحتيـــة وشـــبكة  بنيـــاتالعـــن طريـــ  تعزيـــز    عـــن هـــذا اإلقـل

وتوســيع الطريــ   راء  وإعــادة اشــتغال قطــار الصــحالبدايــة بمشــروع مطــار بوعرفــة  قــد كانــ   و . االســتقبال
غيــرأن هــذه االنطالقــة عرفــ  عــدة مشــاكل ســاهم  فــي عرقـلــة نمــو هــذه   .فكيــكالرابطــة بــين وجــدة و 

 . المنطقة

 بحيرة مارشيكا                    

. ثاني أكبر بحيرة بواجهة البحر األبيض المتوسطمارشيكا  بحيرة  تعتبر 
  ركمانأبني أنصار بقرية    وهي تربطالناضور    متوجد بإقـلي

 .مرورا بالناضور
ويصل طولها إلى حوالي  ، 2كلم .02تبلد مساحة البحيرة  

 .كلم 22
تكتسي البحيرة أهمية بالغة من الناحية البيئية، 

 .االقتصادية والطبيعيةو 
ة البحيرة ، باإلضافة الى التنمية  يتوخى مشروع تهيئ

. ة المستدامة، ضمان تنمية بشرية متوازنةيالمجال
وسيشكل منتزه البحيرة أكبر محمية للطيور بحوض البحر  

 .األبيض المتوسط
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Mohamed V

Mechra Homadi

Nador_Arabat

  Pompage Moulay AliHassan II

Sidi Said _ Midelt

Arabat_ Nador

Moulay Ali

 
   

  بعض المواقع اإليكولوجية 2-3-3 

  إقـليمبـتتمثـل فـي مصـب نهـر ملويـة وجبـل كوروكـو    عديـدة  يكولوجيـةإمواقع  توفر الجهة على  ت
مغـارة الجمـل المصـنفة  و حيث الغابة الكثيفة يتوسطها واد زكزل  ي زناسن  جبال بنباإلضافة إلى  ، الناضور

ومحميـة     مغارة الحمـا وجودطقة تافوغال  بتميزها منكما   .من نوعه  ركيولوجي فريدأكموقع تاريخي و 
 .تربية حيوان األروي وتواجد مسالك خاصة برياضة المشي

، كعـين تافرنـ  وعـين اسـبيلية، عيـة  عيـون طبيوجود  ببنواحي دبدو ،  إقـليم تاوريرت   ويتميز
يتــوفر إقـلــيم جــرادة علــى مــؤهالت متنوعــة تجمــع بــين  كمــا  . باإلضــافة إلــى جبالهــا الغنيــة بغابــات متنوعــة

ة كمنتجــع توســورين بجماعــة لعوينــات والــذي يزخــر بمنــاظر جبليــة  مشــجر الجبــل وغابــات طبيعيــة وأخــر   
كافـايـــ  بمياهــه الــوافرة وحدائقــه وأشـــجاره  ته  ثــم منتــز  .وغابويــة خالبــة وأشــجار وطيــور ووحـــيش متنــوع

المثمرة المتنوعة، إضافة إلـى مواقـع أخـر  يمكنهـا أن تلعـب دورا كبيـرا فـي النهـوض بالسـياحة الجبليـة  
الممتــد بــين جمــاعتي تيــولي ولعوينــات، والبحيــرة  " الشــخار"كمنتــزه رأس عصــفور ثــم المنتــزه البيولــوجي  

" حبـارة"والمعروفـة باسـم  ( دائـرة عـين بنـي مطهـر)ي عبـد الحـاكم  الطبيعية الكائنة بجماعـة أوالد سـيد
  .والتي تتميز باستقطابها لطيور مهاجرة من كل صوب
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 لمنابع الحراريةا  1-3-4     

حيــث  الشــمال الشــرقي للمملكــة    أقصــىفــي   تتـوفر الجهــة علــى حامــة فــزوان الواقعــة بــإقـليم بركـان
 .إلى المحطة الساحلية السعيديةة جهة الشرق  داخل فضاء سياحي مهم يمتد من عاصم تمركزت

للشـــرب بصـــفة دائمـــة    ةصـــالح  وهـــي ،1151مـــارس   26ظهيـــر    ياتمقتضـــل الحامـــةميـــاه   خضـــعوت
فــي عــالج كثيــر مــن الحــاالت المرضــية كعــالج أمــراض الكلــي وتســهيل عمليــة    تســتعمل، و وبنوعيــة جيــدة

تــوفر الجهــة علــى حامــة ســيدي شــافي  ت وفضــال عــن هــذه الحامــة التــي اشــتهر بهــا إقـلــيم بركــان،. الهضــم
 .بإقـليم تاوريرت وحامة بنقـاشور بوجدة وحامة عين الشفـا وعين مسعودة بإقـليم الناضور

 قطاعات البنية التحتية  1-4

األداة األساســية لضــمان التنســي  الكامــل بــين مختلــف القطاعــات    واللوجســتية  يعتبــر قطــاع النقـــل
ن مســتو  التنميــة االقتصــادية المنشــودة يبقــى مرتبطــا  م فـــإثــومــن  . ة وتــدعيم شــبكة التوزيــعاالقتصــادي

 .ها المجاليعجودة الطرق وتنوعها وتوزيمد   ب

 الطرق  شبكة 1-4-1    

رسيف بالنسبة لشبكة الطرق، فـإننا سنقتصر على  جحصائيات الخاصة بإقـليم  إل نظرا لعد  توفر ا
  .تقديم المعطيات المتعلقة بالجهة حسب التقسيم القديم

شبكة الطرق دورا أساسيا فيما يخص التوزيع المجالي للسكان وتنقـالتهم وكذا تنشيط    تلعب
 .حركات التبادل سواء داخل الجهة أو مع جهات أخر  للمملكة

 (بالكيلومتر)شبكة الطرق في الجهة حسب النوع  
 2310سنة  

 

 الطرق الوطنية الطرق الجهوية الطرق اإلقـليمية

 المجموع
منها  
 المعبدة

 موعالمج
منها  
 المعبدة

 المجموع
منها  
 المعبدة

 1433 1484 814 912 1514 2491 الجهة  
 10149 11364 9388 10091 20484 35844 البالد  

 14,1 13,1 8,7 9,0 7,4 6,9 )%(البالد  /الجهة
 .و المديرية الجهوية للتجهيز والنقـل 2614اإلحصائية السنوية للمغرب  النشرة  : المصدر 
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من المجموع  % 8,5كيلومتر، أي   4.887 على شبكة طرقية طولهاالشرقية  تتوفر الجهة  
وتمثل الطرق اإلقـليمية نسبة  . في مجموع المملكة% 70مقـابل   ،%77 نسبة تعبيدها  عادلتو  .الوطني

 %.36 نسبةتليها الطرق الوطنية ب ،من مجموع الشبكة الجهوية% 51

تعزيـز ربطهـا ببـاقي جهـات المملكـة خصوصـا  الشـرقية و   الطرقيـة بالجهـةولتحسين مستو  الشبكة  
نجـاز  إكمـا تـم   ،وطنجـة  سـعيديةالـرابط بـين مـدينتي ال  لسـاحليم إنجـاز الطريـ  االشمالية منها والغربية، ت
ــاس، هــذا باإلضــافة إلــى تثنيــة الطريــ  الــرابط بــين وجــدة-الطريــ  الســيار وجــدة تميمــه  والســعيدية وت  فـ

 .الناضور-سلوان-بركان-على محور أحفير

 السكك الحديدية 1-4-2    

تـربط الجهـة ببـاقي جهـات  كلـم، و  663مسـافة  علـى   جهة الشرقب تمتد شبكة السكك الحديدية
 : خطوط  4 وتضم ،المملكة

 كلم 223: الدار البيضاء-جرسيف-خط وجدة 

 1994وقد تم إغالق هذا الخط منذ   ،كلم 16: ئرالجزا-خط وجدة 
 كلم 303: خط وجدة بوعرفة. 

   كلم 113 :اوريرتت-الناضورخط. 

 3النقـل البحري 1-4-3    

 
                                                 

3
 1لنقل البحري صادرة عن الوكالة الوطنية للموانئإحصائيات ا 

علــى الواجهــة    انقعــي ينــاءينتتــوفر الجهــة علــى م
مينـــاء  ب يتعلـــ  األمـــر، و للجهـــةالبحريـــة المتوســـطية  

يعتبـــر  الـــذي    نصــار وارأس كبدانــة ومينـــاء بنـــي  
وقـد   .من الدعامات االقتصـادية األساسـية بالجهـة

بميناء    تدشين محطة جديدة 2003تم خالل سنة  
:  لنقــــل المســـافرين مكونــة  مـــن  جـــزئين  الناضــور

األول  يهـــــــــم  مركبــــــــــا  للمســــــــــافرين وســــــــــياراتهم    
(les car-ferries )   والثــــاني  عبــــارة عــــن

 .gare maritime))محطة   بحرية  
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 4:النقـل الجوي 1-4-4

  :اتمطار   ثالث  التحتية في هذا المجال منتتكون البنية  

 

   

 ومن أجل مواكبة ارتفـاع حركة  

 

ــاع حركــة  ومــن   جــودة عاليــة للمســافرين   تــوفير خــدمات ذاتالنقـــل الجــوي و أجــل مواكبــة ارتفـ
محطـــة جويـــة    بنـــاء  وذلـــك عـــن طريـــ   أنكـــاد -وجـــدة  توســـيع وتهيئـــة مطـــار، تـــم  وضـــمان شـــروط الســـالمة

بـرج للمراقبـة مـزود    هـي تحتـوي علـىاسـتقبال عـدد أكبـر مـن الطـائرات و  المطـار مـن   مكنـ جديـدة
 أيضـا توسـيع الفضـاء المخصـص لتوقـف الطـائرات ليسـتقبل مكمـا تـ. تقنيـةالرافـ   مالبأحدث التجهيـزات و 

التــي تعيــ   والفضــائية   كراهــات الجغرافيــة  مــدرج جديــد لعقـــالع مكــن مــن تجــاوز اإل طــائرة وبنــاء 12
إعــــادة تأهيــــل وتهيئــــة  و تهيئــــة الموقــــف الجديــــد للســــيارات  هــــذا فضــــال عــــن  . للطــــائرات عاديــــا  إقـالعــــا

 .ية الموجودةساساأل  التجهيزات

وبــرج للمراقبــة يشــغالن مســاحة  بمــدرج للطيــران  المطــار    تــم تجهيــز هــذا :الناضــورمطــار العــروي  
 5.محطة مجهزة لألرصاد الجويةو للطائرات  بين  آثم مر مربع  متر   8.100

وفك  ودعم السياحة القروية واإليكولوجية   النقـل الجوي بالجهة تفعيل من أجل: بوعرفةمطار  
  لتشكل بذلك  مطار بوعرفة  استغالل مدرج في 2667منذ    الجنوبية، تم الشروع ط العزلة عن المنا
 .محليةتنمية    تعتبر الدعامة الرئيسية لكل الرئيسية التي  شرايينالهذه المشاريع  

 

                                                 
4
 (ONDA)ومطار العروي صادرة عن المكتب الوطني للمطارات    أنكادالمعطيات المتعلقة بمطار وجدة   

 1(ONDA)المعطيات المتعلقة بمطار وجدة أنكاد ومطار العروي صادرة عن المكتب الوطني للمطارات    5

 

يوجــد    وهــو مطــار دولــي: أنكــاد-مطــار وجــدة
 040شـــمال مدينـــة وجـــدة ويمتـــد علـــى مســـاحة  

ـــه او . هكتـــار ط مـــع بـــاقي جهـــات المملكـــة  ابـــتر ل
تســلم هــذا    وقــد. العــالمبلــدان  بــاقي  وكــذا مــع  

  2003مـــــــارس مـــــــن ســـــــنة   22المطـــــــار  منـــــــذ  
 نسـخة" ) 7111إيـزو  "شهادة الجودة العالميـة  

 ي يقدمهاتقديرا لجودة الخدمات الت( 2111

ـــل الجـــوي ومســـتعملي   للمســـافرين وشـــركات النقـ
 .المالحة الجوية
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 الخدمات  2-9
 

 6قطاع الصحة 2-9-2    

تشـــفى  وهـــي المس  وميـــةمصـــالح استشـــفـائية عم 3مـــن  جهـــة الشـــرق  تتكـــون الشـــبكة االستشـــفـائية ب
ــ   ياتالــدراق ببركــان والمستشــف  ستشــفىي بوجــدة ومستشــفى الحســن الثــاني ببوعرفــة ومابر االجهــوي الفـ

مؤسسـات   3، هـذا إضـافة إلـى  المستشفى اإلقـليمي بجرسيفكذا  و   وجرادة  والناضور  بتاوريرت  ةالمحلي
 ضـــوروالنا  وجـــدةكـــل مـــن  األمـــراض العقـليـــة ب  الصـــحة النفســـية و  مستشـــفى  استشـــفـائية اختصاصـــية وهـــي

 .الجهوي لألنكولوجيا بضواحي مدينة وجدة  ستشفىمالو 

علـــى عـــدد مهـــم مـــن المؤسســـات الصـــحية العموميـــة األساســـية مصـــنفة علـــى   أيضـــاتتـــوفر الجهـــة  و 
 .مركزا صحيا حضريا   64منها   اصحي  امركز  104 ا قرويا، مستوصفـ 40 :الشكل التالي

 قطاع التعليم 2-9-1    

التعلـــيم    اتمؤسســـ  ســـواء فيمـــا يخـــصلتعليميـــة  ا  مؤسســـاتالسياســـة توســـيع شـــبكة    الدولـــةنهجـــ   
 .العمومي  لتأهيليا الثانويالتعليم  أو    العمومي  اإلعداديالثانوي  التعليم  أو  ، العمومي  االبتدائي

 :عدة كليات ومدارس عليا التعليم العالي، فتتوفر الجهة علىب تعل فيما يأما  

 ،اإلنسانيةوالعلو     اآلدابكلية   -

 ،لقـانونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلو  ا -

 ،كلية العلو  -

 كلية الطب والصيدلة، -

 ،كلية متعددة التخصص بالناضور -

 ،المدرسة العليا للتكنولوجيا -

 ،المدرسة الوطنية للعلو  التطبيقية -

 .المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير -

                                                 
 .حة صادرة عن وزارة الصحةاإلحصائيات المتعلقة بقطاع الص 6
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وهــي تقــد  تكوينــا    علــى مجموعــة مــن المؤسســات الخصوصــية للتعلــيم العــالي  أيضــاوتتــوفر الجهــة  
البنـــوك  و ، ةســـباحمالو ، الماليــةو ، التســـيير :القطـــاع الثالــث يضـــم الشــعب التاليـــةمجــال خـــدمات  خاصــا فـــي  
  .و مجال الصحة  اإلعالميات والتسييرو ، الدراسات العليا للتجارةو ، والمالية

 والعمراني  اإلرث الثقـافي  2-6

 :أساسا  متنوع يتضمنجد  تتوفر الجهة على موروث ثقـافي  

 ـــة  اآلثـــار لعيـــون وتـــاوريرت ودبـــدو ثـــم مدينـــة فكيـــك  امثـــل قصـــبة مدينـــة الســـعيدية و  :التاريخي
تزخر مدينة وجدة بدورها بموروث عمراني وأثري وتراث ثقـافي يمكنها مـن لعـب    و .وقصورها

بجهــة الشــرق، حيــث تتــوفر علــى مدينــة قديمــة    الثقـافيــة  دور مهــم فــي النهــوض بقطــاع الســياحة
عريقـا خاصا وسـاحات ناطقـة وممـرات ومنافـذ وصـوامع أثريـة بديعـة، وبوابـات    تضفي عليها طابعا

كبــاب ســيدي عبــد الوهــاب وبــاب الخمــيس وبــاب الغربــي والبــاب الجنــوبي المــؤدي إلــى   ،ضــخمة
يعود تـاريخ بنائـه إلـى  الذي    كالجامع الكبير ،القصبة وأقواسها المتقنة الصنع ومساجدها الشامخة

، كمــا تتــوفر  1167العريقــة التــي بنيــ  فــي ســنة  " ســيدي زيــان"ة  ومدرســ ميالديــة، 1210ســنة  
ذات المعمـار األندلسـي الجميـل  " الشـريف اإلدريسـي"على فضاءات ثقـافية وفنيـة مهمـة كخزانـة  

  زيــادة علــى كونهــا فضــاء ،التــي" لــال مــريم"بمعمارهــا النــاط  بعراقتهــا ثــم حديقــة  " دار الســبتي"و
  وكلهــا مواقــع ذات أهميــة كبــر  لــم تحــظ. متحفـــا أثريــاو    فــي الهــواء الطلــ  مســرحاتعتبــر   ،بيئيــا
لــم تجلــب إليهــا أنظــار المســتثمرين الخــواص ولــم يــتم التــرويج لهــا  أنهــا  بالعنايــة الالزمــة كمــا    مبكــرا

 .كمواقع سياحية ذات أهمية كبر  يمكنها استقطاب السياح

  وعلــى الخصــوص    نامــالفولكلــور والموســيقى الغرناطيــة التــي عرفــ  بهــا المنطقــة منــذ قــديم الز
  .بمدينة وجدة حيث يتم تنظيم المهرجان الدولي السنوي للطرب الغرناطي ذي األصل االندلسي

 إكراهات التنمية بجهة الشرق  -1

 ةالمائي  درة المواردن 1-2

التــي تحولــ  مــن منطقــة غنيــة    الشــرق  بجهــة المــاء تحــديا حقيقيــا أمــا  التنميــة المســتدامة  يشــكل
توجــد أمــا  عــدة    الجهــةن  أخصوصــا و   اجيــات مائيــة ملحــة،ح  مــن  جلهــاإلــى منطقــة تعــاني  بــالموارد المائيــة  

 وتطــوير  إنشــاء قطــب ســياحي كبيــر  ساســا فــي التطــور العمرانــي المتصــاعد وفــيتحــديات كبــر  تتمثــل أ
 .من أجل إنتاجها  ستهلك كميات كبيرة من الماءت تقطاعا  ي، وهوالقطاع الصناعي  يقطاع الفـالحال
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 :الموارد المائية في ما يلي  ندرةنقص أو  وامل  وتكمن أهم ع

 ال تتعـد  أحيانـا  ضـعيفة جـدا    المطريـة  لتسـاقطاتالصحراوي حيـث أن ابمجالها شبه    الجهة  تتميز
  ،ملم في السنة 100

 الفرشــاة    حفــر اآلبــار بشــكل كبيــر  حيــث يهــدد  للميــاه الجوفيــة  والمفــرط  االســتغالل غيــر المعقـلــن
 ،بالجهة  المائية

 وكثرة األوحال  ملوية من التلوث واألضرار الناتجة عن السيول وانجراف التربة  يعاني حوض  
 ،وسوء توزيع الموارد المائية ما بين مختلف القطاعات وما بين العالية والسافـلة

 لمعالجة المياه المستعملة  شاملة وحقيقية  شبكة  الجهة إلى  تفتقر. 

  والصيد البحري  القطاع الفـالحي 1-1

 الزراعيالنشاط    1-1-2
ــــة كبــــر  إال فــــي المنــــاط  الســــقوية حيــــث تتطــــور الزراعــــات    كتســــيال ي القطــــاع الزراعــــي أهمي

تنتشـــر فـــي األراضـــي  إنهـــا  فـ  وأشـــجار الزيتـــون  زراعـــة الحبـــوب  أمـــا .بصـــورة واضـــحة  التســـويقية والصـــناعية
  لتشـــم  معظـــم أراضـــي المنطقـــة هـــي عبـــارة عـــن مجـــاالت رعويـــة شاســـعة  أنوتجـــدر اإلشـــارة إلـــى  . البوريـــة

 :ما يلي  بسبب  مهما  تراجعا  الزراعي  وقد عرف القطاع. نباتات الحلفـاء والشيح
   ،إضـافة إلـىتفت  الملكية الزراعية بشـكل تصـبح فيـه هـذه الملكيـات غيـر مجديـة اقتصـاديا 

المحاديــة    باألراضــي  العقـاريــة  ةضــاربلتوســع العمرانــي والماة  لفـائــدالحيــازات الزراعيــة    تراجــع
 ،للمدن

 مـن قبـل الفـالحـين الصـغار    ةاإلنتاج الحديث  أساليبالتقـليدية أو عد  استخدا   الطرق    اعتماد
يقتصــرون غالبــا علــى المنتجــات المعيشــية  ويجعلهــم    يــةال يســاعدهم علــى الرفــع مــن المردود

 ،ةالخارجيو   ةالداخليعكس الملكيات الكبيرة التي توجه إنتاجها للسوق  
   حـواليانب نظا  الملكية الخاصة الذي يشـمل  إلى ج  ،يوجد  العقـارية حيث  ةالملكينظا   تنوع 

 ،من مجموع األراضي الفـالحية، أراضي الدولة والجماعة واألحباس والكيش %7 47
 تكــون  علــى ميــاه األمطــار والميــاه الجوفيــة التــي  ملويــة    النشــاط الزراعــي خــارج حــوض  اعتمــاد

  ،وسوء استخدامها يزيد من كلفتها في المنتوج النهائي  أحيانا مكلفة
 ؤدي إلـى ضـي تشـكل بعـض العوامـل التـي تـ تآكل التربة والتصحر ونقص المـواد المعدنيـة  

 .مساحة األراضي الصالحة للزراعة وقـلة الكع والعشب في األراضي الرعوية

                                                 
7
 .تخص منطقة نفوذ المديريات اإلقـليمية للفـالحة 
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 النشاط الرعوي 1-1-1

  ةحقيقيــ  تنميــةتمنــع   ،طبيعيــة وقـانونيــة وإثنيــة واقتصــادية ،عــدة مشــاكل النشــاط الرعــوي  يواجــه
،  وبتـدهورها  ومردوديتهـا  تتميز بضعف جودتها ،فـأغلب المراعي المتواجدة بالجهة .الجهوي  دلالقتصا
الحقيقيــة جــد    العلفيــةالتــي تبقــى إمكاناتهــا  نــاط   لضــغط المضــطرد للنشــاط الرعــوي علــى هــذه المنظــرا ل

كمـا أن النظـا  العقــاري لألراضـي يعيـ  السياسـة االقتصـادية وبـرامج االسـتثمار واالستصــالحات  . محـدودة
 .في هذا المجال  التي تبرمجها السلطات العمومية

 
 الصيد البحري  1-1-3

  خصـــائص البحـــر األبـــيض المتوســـطمنهـــا مـــا يتعلـــ  ب ،مشـــاكلعـــدة  الصـــيد البحـــري  عـــاني نشـــاط  ي
ة التـي يعرفهـا  قويـومنها ما يرتبط باالقتصاد واالستثمار والمنافسة ال ،ومستواه اإليكولوجي ،ردوديتهوم
 :ويمكن تلخيص هذه المشاكل فيما يلي. قطاعال

 واآلثـار    المفـرط  ندرة الثروة السمكية المتوفرة بالبحر األبيض المتوسط وتقـلصها بفعل االستنزاف
 ،السلبية للتلوث

  إقـليم الناضورب موجودينلا،  نصارا  كبدانة وبني راس يئبميناالتجهيزات    ضعف، 
 التســوي  حيــث أن أصــحاب القــوارب ال يحترمــون  و   غيــاب التــأطير والتنظــيم علــى مســتو  اإلنتــاج

 .فترات الراحة البيولوجية وال المناط  التي يمنع فيها الصيد

 
 القطاع الصناعي 1-3

 
  ديــدمعمــل الحكت صــناعية كبــر   وحــدا إنجــازلــى  عوالمســتثمرين  علــى الــرغم مــن إقبــال الدولــة  

إضــافة إلــى مجموعــة مــن المؤسســات المتوســـطة    ،كر بزايـــووالســ ،إلســمن  بــالعيوناو  ،بســلوان  والصــلب
ـــإ ،والصـــغيرة   لوامـــمجموعـــة مـــن العبســـبب  وتنوعـــه    نســـيجه ن القطـــاع الصـــناعي بالجهـــة يتميـــز بضـــعففـ

 :، أهمهاواإلكراهات
 قـليلــة  اعتمــاده علــى فــروع  باإلضــافة إلــى    وجــدة والناضــوربــإقـليمي  ركــز النشــاط الصــناعي  مت

 ،أهمها الصناعات الغذائية والمعدنية والكيماوية
 تبقـــى  المتدنيـــة  جودتهـــا  والتـــي رغـــم   ،والرخيصـــة الـــثمن  المتنوعـــة ،ةهربـــمال  المـــواد انتشـــار

صـناعة    ةإلقـامـ  ات المبذولـةمجهـودالحجـر عثـرة فـي وجـه  مفضلة لد  المستهلكين ، وتبقـى  
 ،حقيقية  ةجهوي
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   البعد الجغرافي للمنطقة عن مراكز التموين والصيانة يجعلها تتحمل أعبـاء أكثـر ممـا يـؤدي
  -الواقعــة بمحــور القنيطــرة  األخــر   يــةمغربإلـى تحويــل المســتثمرين ألنشــطتهم نحــو المنــاط  ال

 الجديدة،
 سيضي  السوق الجهوية وبعد المنطقة عن األسواق الكبيرة المتواجدة بالساحل األطل، 
 وانعــدا  التحفيــزات الضــريبية ذات الصــبغة    وضــعف البنيــات التحتيــة  قـلــة مصــادر التمويــل

 ،التفضيلية باإلضافة إلى معوقـات مرتبطة بولوج األسواق وإعالنات العروض
   حيـث    حركة صـناعية بالمنطقـة  خلالمثلى ل  بالطرقالثروات المعدنية المتنوعة  عد  توظيف

تتولـــد عنهـــا صـــناعات    أنخامـــة إلـــى خـــارج المنطقــة دون   فـــي أغلـــب األحيــانتصـــديرها  تم  يــ
 .مختلفة وكذا قيمة مضافة هامة

 
 القطاع العقـاري 2-1

 
ـــار إحـــد  اإلشـــكاليات العويصـــة ب جهـــة والتـــي تتطلـــب إيجـــاد حلـــول مســـتعجلة نظـــرا  اليشـــكل العقـ

حتيــاط العقـــاري  تعــرف تقـلصــا متصــاعدا لال جهــة  الفـ. المجاليــة  ةلتأثيرهــا الســلبي علــى أغلــب مشــاريع التهيئــ
 . أو الفـالحية المجاورة  خاصة في المناط  الحضريةوارتفـاعا مهوال ألثمان العقـار   وميالعم

 
عرقـلــــة لتســــجيل    مــــن جهــــة  يشــــكل  الناضــــوركمــــا أن اســــتمرار الوضــــع الخليفــــي لألراضــــي بــــإقـليم  

صــطنعا  األراضــي، الشــيء الــذي يعــوق إدمــاج الملكيــة العقـاريــة فــي االقتصــاد العصــري ويخلــ  خصاصــا م
نــه يشــجع مــن جهــة  أكمــا   ،فــي األراضــي ســواء بالنســبة لعنعــا  العقـــاري أو بالنســبة لالســتثمار االقتصــادي

 .بطريقة فوضوية  أخر  المضاربة العقـارية
 
 القطاع السياحي 1-9

 
أنشــئ  مــن أجــل تلبيــة الطلــب الخــارجي، نظــرا لضــعف    ســعيدية التــيللباســتثناء المحطــة الشــاطئية  

ـــداخلي ا ورغـــم أن المحطـــة كـــان مـــن وراء تهييئهـــا   متمثـــل فـــي ضـــعف مـــداخيل المـــواطنين،لالطلـــب ال
بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن المشـــهد    تشـــكيل رافعـــة أساســـية للنمـــو االقتصـــادي الجهـــوي، ظلـــ  جهـــة الشـــرق

مـــراكش  ) بـــالمغرب  يـــةتقـليدالســـياحي المغربـــي وذلـــك نظـــرا لموقعهـــا البعيـــد عـــن المنـــاط  الســـياحية ال
  علهـاممـا ج ،رالسـياح المتمثلـة فـي مطـارات الـدار البيضـاء ومـراكش وأكـاديعن نقط وصول  و  (وأكادير

بشـــكل    عــادة  ال تنـــتعش  فـالســـياحة بالجهــة. جهويـــا شــبه مغلــ   امجـــاال ســياحيالــى حــدود الســـنوات األخيــرة  
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الـزوار الـذين يـأتون مـن    مـع، لذين يفـدون عليهـا صـيفـا مـن أوروبـاا  مغاربة المهاجرينإال بفضل ال  واضح
 .مغربية األخر الجهات ال

بمؤهالتهــــا لــــد     الكــــافي  عــــد  التعريــــفأيضــــا  ضــــعف القطــــاع الســــياحي بالجهــــة    ومــــن عوامــــل
التـــي  باإلضـــافة إلـــى األزمـــة االقتصـــادية   ،الســـياح وهـــو تقصـــير يبقـــي الجهـــة متـــأخرة ســـياحياو المســـتثمرين  

 .رجي  عرفها العالم في السنوات األخيرة والتي كان لها األثر البالد في ضعف الطلب الخا
 
 الموارد المالية 1-6

 
ألفــراد  بفضـل التحـويالت الماليــة المهمـة  بــالمغرب    ا هامـاماليــ  امركـز عتبـر  رغـم أن الجهـة الشــرقية ت

إال    . 2613مليـار درهـم سـنة   06حيث بلغ  حوالي   ،الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أبناء المنطقة
ول فــي الغالــب إلــى جهــات أخــر ، ممــا يعنــي أن الجهــة  غلــب المــوارد الماليــة التــي تتــوفر عليهــا تتحــأ أن

ويعـود ذلــك إلـى عـدة أسـباب منهــا الضـعف البنيـوي لطلبــات  . تفقـد الكثيـر مـن إمكاناتهــا االسـتثمارية
وتـردد األبنـاك    القروض وغياب ثقـافة المقـاولة وضعف تحكم الفـاعلين الجهويين في قـروض االسـتثمار

  .طاع غير المنظمومنافسة الق  في دعم وتمويل المشاريع
 

 ظاهرة التهريب 1-1
 

علـى مسـتو  الحـدود    ءسـوا، ومستمرا  ا مهماتراجععرف حجم السلع المهربة خالل السنوات األخيرة  
بفضـل المجهـودات الكبيـرة للسـلطات العموميـة  وذلـك  مع الجزائر أو انطالقــا مـن مدينـة مليليـة المحتلـة، 

وكــذلك بفضــل اإلنــزال السياســي  ، ت التســوق الكبــر فــتح مســاحا مــن خــاللمحاربــة التهريــب  فــي عمليــة  
القضــاء نهائيــا    مــن أجــلأســالك شــائكة علــى طــول الحــدود    وضــععبــر   2615للســلطات الجهويــة خــالل ســنة  

نتج عــن  ســيغيــر أنــه   .يشــكل تحــديا فــي وجــه اقتصــاد الجهــة  التهريــب  لــم يعــدلهــذا  . شــبح التهريــبعلــى  
، التـي فـي األصـل مرتفعـة بالمقـارنـة مـع  البطالـةظـاهرة   فــاعمـن عمليـة التهريـب ارتهذه المرحلة الطويلـة  
لهـذا يجـب   .لهذه المنـاط والتجارية   يةاالقتصاد  مختلف القطاعات  وانكما  لكة،مالجهات األخر  للم

لمواجهة البطالة التـي يمكـن أن  تتمثل في تشجيع هذه القطاعات وكذلك  إيجاد حلول ملموسة وحقيقية  
، وخاصــة فـــي المــدن الكبـــر   الســتفحال ظـــواهر التهمــيش والفقــر والجـــرائم  ال قــدر ا ، مصـــدرا, تكــون

 .خل  أنشطة إقتصادية بديلة  ن، وذلك عبر البحث عة للحدوديللجهة أو الجماعات القروية المحاد
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رغم ما عرفته جهة الشرق من تطور على مستوى أنشطتها االقتصادية خالل اآلونة 

ها في االقتصاد الوطني ال زالت جد متواضعة مقارنة بجهات أخرى، األخيرة، إال أن مساهمت

من الناتج الداخلي  %4,9سوى  3102حيث لم يمثل الناتج الداخلي اإلجمالي للجهة سنة 

 .اإلجمالي الوطني

 

مليار درهم، مسجال  44حوالي  3102وقد بلغ الناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي سنة          

مما جعل جهة الشرق تحظى بالمرتبة الثانية . مقارنة بالسنة الفارطة %12,2بذلك نموا قدره 

 .من حيث معدل النمو الذي فاق نظيره الوطني بحوالي ستة نقاط

 

 تطور أهم مؤشرات الحسابات الوطنية والجهوية

 

  جهة الشرق ملكةالم

2013 2012 2013 2012 
 

 (بماليين الدرهم)مالي جالناتج الداخلي اإل 29293 44312 847881 901366

 (بالدرهم)جمالي حسب الفرد الناتج الداخلي اإل 07778 09810 26011 27356

    
جمالي حسب القطاعات بنية الناتج الداخلي اإل

)%( 

 القطاع األولي             13,0 13,3 12,3 13,4

 القطاع الثانوي            20,7 22,3 26,4 26,2

 القطاع الثالثي            58,6 51,4 53,5 51,6

 الضرائب الخالصة على الدعم للمنتوجات            7,6 13,1 7,8 8,8

535861 508124 43983 41710 
بماليين )نفقات االستهالك النهائي لألسر 

 (الدرهم

16263 15588 09333 08203 
نفقات االستهالك النهائي لألسر حسب الفرد 

 (بالدرهم)
 -المندوبية السامية للتخطيط–الناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي ونفقات االستهالك النهائي لألسر : ابات الجهوية الحس: المصدر
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 5113سنة  جمالي حسب القطاعاتبنية الناتج الداخلي اإل                 

 13,3

 22,3

 51,4

 13,1 القطا  ا ولي      

القطا  ال انو     

القطا  ال ال ي    

ال را ب الخال ة    
عل  دعم المنتوجات

ال ال 

ال انو 

ال را با ولي

 

 

د على صعيد الجهة تحسنا من جهة أخرى، سجل الناتج الداخلي اإلجمالي حسب الفر

 07778حيث انتقل من  ،%11,4بقيمة تزيد عن األلفي درهم أي بحوالي  3102و  3103بين 

ألف  7,5درهم، غير أن هذا المؤشر يبقى دون نظيره الوطني بما يزيد عن  09810درهم الى 

 . درهم تقريبا

 

التجارة )ع الثالث أما بالنسبة لبنية األنشطة االقتصادية، فقد هيمنت أنشطة القطا

 % 51,4إلى حد كبير في جهة الشرق، حيث قدرت مساهمتها ب 3102خالل سنة( والخدمات

مقارنة بالسنة  %1,6من الناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي رغم تراجع هذا القطاع ب 

من الناتج الداخلي اإلجمالي للقطاع الثالثي  %4,9الماضية، إال أن مساهمته لم تشكل سوى 

من مجموع  %22,3ويأتي القطاع الثانوي في المرتبة الثانية ب  .وع التراب الوطنيبمجم

. في القطاع الثانوي الوطني % 4,2الناتج الداخلي اإلجمالي للجهة في حين لم تتجاوز مساهمته

في اقتصاد الجهة ضعيفة نسبيا، إذ مثل ( الفالحة والصيد البحري)وتبقى مكانة القطاع األولي 

 % 4,8من الناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي و %13,3داخلي اإلجمالي لهذا القطاع الناتج ال

 .من  الناتج الداخلي اإلجمالي للقطاع على المستوى الوطني
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، انتقلت نفقات %12,2وفي الوقت الذي سجل الناتج اإلجمالي الداخلي للجهة نموا قدره   

مليار درهم  42إلى ما يقارب  3103م سنة مليار دره 41االستهالك النهائي لألسر من حوالي 

مهن مجمهوع نفقهات االسهتهالك  %8وقهد شهكلت بهذلك . %5,9مسجلة تزايدا قيمتهه  3102سنة 

 .النهائي لألسر على الصعيد الوطني

أما بخصوص نفقات االستهالك النهائي لألسر حسب الفرد، فقد ارتفعت بحوالي ألف درهم ما 

هة الشرق المرتبة األولى على الصعيد الوطني من حيث ، لتحتل بذلك ج3102و 3103بين 

نفقات االستهالك حسب الفرد رغم حصولها على المرتبة ما قبل األخيرة من حيث الناتج 

 .الداخلي اإلجمالي حسب الفرد
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 ةاالقتصاديـ القطاعات  1
 الفـالحـــة 2-2

 
صادية والتنموية بجهة الشرق نظرا لعدة  يكتسي قطاع الفـالحة أهمية بالغة في المنظومة االقت

كما   ،أسباب أهمها أنه يشكل المورد الرئيسي لسكان القر  الذين يمثلون أزيد من ثلث سكان الجهة
أنه يساهم في تزويد السوق المحلية بقسط ها  من المواد الغذائية األساسية كالحبوب والخضروات  

 .الخ...والفواكه واللحو  والحليب  
 

كما  . ظروف المناخية غير المالئمة بالجهة عائقـا كبيرا أما  ازدهار هذا القطاع ونموهوتشكل ال
كبير بين الشمال والجنوب بسبب اختالف العوامل الجغرافية والمناخية وطبيعة    ينابيتميز بتأنه  

 .األراضي الفـالحية وطرق استغاللها
 
 ،نشاط األساسي لغالبية السكانيشكل الرعي المكثف لألغنا  والماعز ال ،ففي جنوب الجهة  

 .مساحات صغيرة سقوية أو بورية  علىزراعة الحبوب  خاصة  بالموازاة مع بعض األنشطة الزراعية الهزيلة  
 
أنها أصبح  شبه    حيث ناخيةوترتبط الزراعات البورية خاصة في النجود العليا بالظروف الم  

التصحر والتعرية، وتقضي على النباتات  ممنوعة لما تشكله من خطر على البيئة بحيث تتسبب في  
 .الطبيعية كالحلفـاء والشيح وبالتالي تتسبب في تفقير التربة

 
بنية  مة الظروف الطبيعية وتوفر  مالءبفضل  مكثف    فـالحيتميز بنشاط  في ،أما شمال الجهة  
وب والخضر  مما يساعد على نماء اإلنتاج الفـالحي وتنوعه حيث يشمل زراعة الحب ،فـالحية عصرية-هيدرو

وتتميز هذه الفـالحة بإنتاج مرتفع   .ومغروسات الفواكه باإلضافة إلى الرعي المكثف لألبقـار واألغنا 
 .خصوصا في السهول الممتدة على ضفتي وادي ملوية وجنبات واد زا بمنطقة تاوريرت

 

ة والمكتب  يشرف على القطاع الفـالحي بجهة الشرق كل من المديريات االقـليمية للفـالح           
ويقو  هذا األخير باإلشراف على تنمية االستثمارات الفـالحية بالجهة  . الجهوي لالستثمار الفـالحي لملوية

نتاجية  والمساهمة في تأطير وتكوين الفـالحين وتتبع أعمال تجهيز الري الفـالحي بهدف تحسين اإل
كما  . الجهةأقـاليم  جميع  ة ليشمل  ويمتد نطاق عمل المكتب الجهوي لالستثمار الفـالحي لملوي. الزراعية

تأطير الفـالحين المتواجدين في  بالمكتب الجهوي، إشراف  تح    ،المديريات اإلقـليمية للفـالحة   تقو 
 . مجال تدخلها وتنفيذ سياسة وزارة الفـالحة في مجال اإلعداد الفـالحي والتنمية القروية
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تافيالل  يقو  باإلشراف على المنطقة  المكتب الجهوي لالستثمار الفـالحي لأن  وتجدر االشارة إلى  
 .السقوية لدائرة بني تادجي  بإقـليم فجيج

 
 الوضع العقـاري لألراضي الفـالحية   2-2-2

  
 :تتسم البنيات العقـارية بالمساحات المسقية لملوية السفـلى بما يلي

 من   %7من المساحة في حين نجد   %5من الملكيات تشغل فقط   %52 :سهول تريفة
شركة التنمية الفـالحية   :التي تنتمي لمؤسسات الدولة  من األراضي %02ى  الملكيات تمتد عل

 والتي تم كراؤها للخواص في السنوات األخيرة،  وشركة التدبير واألشغال الفـالحية
 من الملكيات توجد   %47 أن  نجد  إذتتوزع مختلف المجموعات بشكل جيد  : سهول زبرا

 ،هكتار 26إلى    5ضمن المجموعة من  

 من   %70برز الملكيات الصغيرة خاصة بمناط  مسعود والناضور حيث نجد  ت: بوعرك  سهول
 .ه الملكيات ال تتجاوز مساحتها خمسة هكتاراتذه

 

 : بالنسبة لمنطقة نفوذ المديريات اإلقـليمية للفـالحة، نجد البنية العقـارية التالية  
 56: أراضي الجماعة%  
 47: أراضي الملك% 

  3: أراضي أخر% 

 .البنية العقـارية تتعل  بالمساحات الفـالحية الصالحة للزراعة  ذهه  ونشير إلى أن
 

 األراضي    لستغالا 2-2-1

 

ا خالل الموسم الفـالحي  هكتار  131.143تقدر مساحة األراضي الصالحة للزراعة في الجهة ب  
من المساحة   %7,7األراضي الزراعية للبالد و  من مجموع %6,5 ما يناهز  وهو ،2613-2614

 .ةاإلجمالية للجه
وتصل  . يمارس سقي األراضي على مستو  عال خاصة بالمساحات المتواجدة بحوض ملوية السفـلى

السقي الكبير  ) اهكتار  165.666 إلى حوالي  بالجهة  المساحات المجهزة بمختلف وسائل السقي
 .(والسقي الصغير والمتوسط

 : 2614-2613لفـالحي  الموسم الي مساحة األراضي المستغلة في الجهة خالل  تاويبين الجدول ال
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 يةجهة الشرقالالمساحة واستغالل األراضي الفـالحية ب
 (بالهكتار) 5114-5113الموسم الفـالحي  

 

 .2015اإلحصائية الجهوية  النشرة  : لمصدر  ا          

 
 
 

 المجموع

المساحة بالهكتار في منطقة نفوذ  
المكاتب الجهوية لالستثمار  

 ملوية وتافيالل لالفـالحي  

المساحة بالهكتار في  
منطقة نفوذ  

اإلقـليمية    رياتالمدي
 للفـالحة

  

 المساحة القـابلة للزراعة 423.143 183.111 131.143

 مسقية 22.177 82.111 112.277

 بورية 431.744 111.411 231.344

 مساحة المزروعات 172.317 112.171 311.218

 مسقية 7.227 37.227 48.721

 بورية 182.771 12.712 221.722

 مساحة المغروسات 84.241 21.421 134.172

 مسقية 22.127 .41.63 13.221

 بورية 12.187 7.127 71.141

 المساحة المستريحة 174.181 32.381 211.411

3.731.341 324.741 3.271.411 
مساحة الرعي وغير القـابلة  

 للزراعة

 مساحة الغابات 121.411 27.724 217.171

 مساحة الحلفـاء 2.123.242 -      2.123.242
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المساحة المستغلة   من مجموع %58 حوالي  قـابلة للزراعةالتشكل مساحات الرعي واألراضي غير  
 .من هذه المساحة% 1أما األراضي القـابلة للزراعة فـإنها التمثل سو    .بالجهة

 
اإلنتاج الفـالحي بالجهة من الحبوب والقطاني ومزروعات الخضر والمزروعات الصناعية  ويتكون  

 : 2614-2613الي اإلنتاج خالل الموسم الفـالحيتويبين الجدول ال .ومغروسات الفواكه
 

 5114-5113خالل الموسم الفـالحي    يةجهة الشرقالب  والمغروسات  أنواع المزروعات
 

 أنواع المزروعات هكتارالمساحة بال اإلنتاج بالقنطار

 الحبوب 2001003 11464.465

 القطاني الغذائية 21426 131316

 الخضر 12.602 2.676.795

 الزراعة المغطاة 166 139.690

 الزراعة الصناعية 6.060 3.518.060

 زراعة الكع 12.852 7.383.930

 مغروسات الفواكه 1321011 516101637

 زراعات أخر  281 136.650

 .2015النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر              

 
قنطارا خالل   7.383.930الكأل أهم أنواع المزروعات من حيث اإلنتاج إذ بلد  تشكل زراعة  
الزراعة الصناعية ومنتوجات الخضر ثم  و  مغروسات الفواكه  تليها ،2014-2013الموسم الفـالحي  

قنطارا بالمقـارنة مع باقي   131316ذائية هزيال إذ ال يتعد   إنتاج القطاني الغ  يعتبربينما  . الحبوب
 .الفـالحية  المنتوجات
 

 زراعة الحبوب 
هكتارا وتشمل القمح الصلب والقمح   2001003تغطي زراعة الحبوب مساحة واسعة تقدر ب  

 – 2613مليون قنطار خالل الموسم   1,4وقد بلد االنتاج حوالي  . الطري والشعير والخرطال والذرة
2614. 
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يعتبر الشعير أهم أنواع زراعات الحبوب سواء تعل  األمر بالمساحة المزروعة أو اإلنتاج، إذ  
من   %43,8فيما شكل اإلنتاج   ،مساحة الحبوبمجموع  من   %51شكل  المساحة المخصصة للشعير  

من   %39,9ويأتي القمح الطري في المرتبة الثانية بحصة   .مجموع إنتاج الحبوب على صعيد الجهة
 .%15,6، يليه القمح الصلب في المرتبة الثالثة بحصة  اإلنتاج

 

 
 1021-1023خالل الموسم الفـالحي    يةجهة الشرقالإنتاج الحبوب ب

 

 الشعير الخرطال الذرة المجموع
القمح  
 الطري

القمح  
 الصلب

 

 المساحة بالهكتار 301011 161876 1301504 21386 156 2001003

 اإلنتاج بالقنطار 2181011 5061625 0151241 81146 11566 114641465

5,3 10,0 3,8 4,5 

 

6,2 

 

6,0 

 
المردودية بالقنطار  
 في الهكتار        

 .2015النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر  
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وتجدر اإلشارة إلى أن مردودية اإلنتاج بالنسبة للحبوب تبقى ضعيفة جدا بالمقـارنة مع  
وتعز  هذه الوضعية خصوصا إلى الظروف   .قنطارا في الهكتار 5,3المتوسط الوطني إذ ال تتعد   

من األراضي  % 13أزيد من  ن  إ، حيث  زروعةاألراضي الم  تربة  مالئمة وإلى نوعيةالير  غالمناخية  
 .تبقى تح  رحمة التساقطات  المخصصة لزراعة الحبوب هي بورية

 

 مغروسات الفواكه 

إذ    ،على الصعيد الوطني  يةجهة الشرقالالتي تميز  المهمة  تعتبر الحوامض المنتوجات الفـالحية  
ويتواجد القسم األكبر من  . طنيمن اإلنتاج الو  %14يشكل اإلنتاج الجهوي من الحوامض سنويا نسبة  

 . بساتين الحوامض بمنطقة ملوية السفـلى ومعظمه متمركز بضفتها اليمنى
 

وهكذا  . أنواعا أخر  من الثمار تشمل الزيتون والكرو  واللوز والبرقوق وغيرهاوتنتج الجهة  
  د إنتاج الكرو ، كما بل2614-2613بلد إنتاج الزيتون أزيد من مليون قنطارا خالل الموسم الفـالحي  

 .قنطارا 107.666قنطارا واللوز   411.666 أكثر من
 

 الماشية  تربية 

مكانة هامة في مجال تربية الماشية على الصعيد الوطني خاصة فيما يتعل     يةجهة الشرقالتحتل  
أزيد    عدد رؤوس األغنا  والذي بلد  من حيثإقـليم فجيج مرتبة الصدارة    حتلوي. بتربية االغنا  والماعز

 . من المجموع الجهوي %30وهو ما يناهز   2614-2613خالل الموسم الفـالحي   ارأس 772.666 من
 1021-1023خالل الموسم الفـالحي   يةجهة الشرقالعدد رؤوس الماشية ب

 حسب األقـاليم والعمالة 
  األبقـار األغنا  الماعز

 وجدة أنكاد 141766 2251666 481666

 الدريو + الناضور 21.601 4811411 811166

 بركان 18.456 1321866 461056

 تاوريرت 51666 1461666 541666

 جرادة 161156 3701666 041666

 فجيج 7.250 7721336 2651566

 المجموع الجهوي 771151 211351021 4131256

 2015النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر      
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 الصيد البحري   2-1

 
ة الشرق على مينائين رئيسيين وهما ميناء بني انصار وميناء  في مجال الصيد البحري، تتوفر جه

ويتكون أسطول الصيد البحري بهذه  . رأس كبدانة باالضافة إلى الميناء الصغير سيدي احساين
وخالل سنة  . هذا العدد  تشكل قوارب الصيد معظم ،وحدة للصيد 1666أكثر من   منالموانئ  

 . منهم بميناء بني انصار %70ارا يشتغل حوالي  بح 5466، بلد عدد البحارة النشيطين  2614
 

طن تعود   13.666حوالي    2614بلغ  منتوجات الصيد البحري على صعيد الجهة خالل سنة  
 %06حوالي  ( األزرق)وقد شكل  منتوجات السمك السطحي  . إلى ميناء بني انصار  منها %70نسبة  

فيما لم تمثل األصداف   ،%23سبة  يليها السمك األبيض بن ،من كمية منتوجات الصيد البحري
 .على التوالي% 2و %15والقشريات سو   

 
األصداف حوالي    قيمة  شكل  ،مليون درهم 210وقد بلغ  قيمة هذه المنتوجات ما يناهز  

 1%28بنسبة  يليها السمك السطحي ،منها 46%

 

 1451سنة   خالل  منتوجات الصيد البحري بجهة الشرق  

 .2015النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر                       
 

 

 بـات  الغا  2-3

 
مما   ،مليون هكتار 2,3على مساحة شاسعة من الغابات الطبيعية تناهز    يةجهة الشرقال تتوفر

 .من المجموع الوطني %20بة  يجعلها على رأس باقي جهات المملكة وذلك بنس

 المنتوج كيلوغرا الكمية بال القيمة بالدرهم

 لسطحيالسمك ا 7.717.311 11.112.231

 بيضالسمك األ 3.118.487 48.137.273

 األصداف 1.727.141 82.111.122

 القشريات 272.714 21.181.111

 مجموع الجهة 13.212.717 212.722.418
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من المجموع   08%المساحة وهذه  من مجموع  % 80حوالي    تشكل  غابات الحلفـاء  غير أن 
ون من األشجار الصمغية وأشجار الوري  والماطورال والتي ال تغطي سو   فيتك ،أما الباقي. الوطني

نسبة قـليلة من مجموع مساحة الجهة وتعرف تدهورا كبيرا من سنة ألخر  نتيجة االستغالل العشوائي  
 . على تصحر التربةساعد  للساكنة خاصة مربي الماشية، إضافة إلى قساوة الظروف الطبيعية التي ت

 

 وية حسب أنواع األشجار الطبيعيةالمساحة الغاب
 1022بالجهة الشرقية خالل سنة  

 
 (بالهكتار)المساحة   نـوع األشجار

 1421546 األشجار الصمغية

 1611166 أشجار الوري 

 741676 نوع الماطورال

 216621106 الحلفـاء

 11146 أنواع أخر 

 213211616 المجموع
  2015هوية  النشرة اإلحصائية الج: المصدر          

 
 المعـــادن   1-1

 

تعتبر الجهة الشرقية من بين المصادر المعدنية الهامة في البالد نظرا لتوفرها على ثروات  
يتم استغالل  . الرصاص والبارتين والطين الرسبي والزنك والفضةو  الحديد  معدنية مهمة تتكون من

نتاج الجهوي من هذه  ويساهم اإل. باري مناجم البارتين الموجودة بفكيك من طرف الشركة المغربية لل
نتاجهما  إأما فيما يخص الرصاص والزنك فـإن  . من اإلنتاج الوطني %36المادة بنسبة هامة تصل إلى  

ويعتبر منجم الطين الرسبي  . نتاج الوطنييبقى ضعيفـا وال يساهم سو  بنسبة ضئيلة في مجموع اإل
بلد اإلنتاج    2612وخالل سنة  . يد من نوعه في البالدالموجود بالقرب من زغنغان بإقـليم الناضور الوح

 . طن 821666حوالي  من هذه المادة  
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 ةـــالطاق 2-9
 

بفضل المحطة الحرارية بعين بني مطهر  تنتج الجهة الشرقية نسبة هامة من الطاقة الكهربائية  
ن الطاقة الحرارية  وقد بلد اإلنتاج الجهوي م. والمحطة الحرارية بجرادة وسد محمد الخامس بالناضور

أما إنتاج  . من المجموع الوطني .% 17,5أي حوالي  2613كيلواط ساعة خالل سنة    مليارات 4حوالي  
ويبين  . %2,5نسبته     تتعد  الالطاقة الهيدرومائية فيعتبر هزيال جدا بالمقـارنة مع اإلنتاج الوطني إذ  

 .حسب المصدر  2613الجدول التالي إنتاج الطاقة خالل سنة  

 
 نتاج الصافي من الطاقة الكهربائيةاإل

 3102بجهة الشرق سنة  
 

 (بمليون كيلواط ساعة)اإلنتاج الصافي   المحطات
 3134.0 :الحرارية
 3106.5 عين بني مطهر        -
 774.1 جرادة -

 75.1 الهيدرومائية

 2615النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر              
 

 الصناعة 2-6

 
 القطاع الصناعي بالجهة  وضعية 2-6-2
 

رسيف بالنسبة لقطاع الصناعة، فـإننا سنقتصر  جالخاصة بإقـليم   2612حصائيات  إ نظرا لعد  توفر  
 .على تقديم المعطيات المتعلقة بالجهة حسب التقسيم القديم

 
من مجموع المؤسسات الصناعية   %3,8مؤسسة صناعية تمثل   465على  الشرقية  تتوفر الجهة  

 %0,8و  الوطني  من حجم االستثمار %2,2 من اإلنتاج الصناعي الوطني و %2,4هم ب  المغربية وتسا
مليار   0,16وقد حقق  هذه المؤسسات رقم معامالت قدر ب  . من الصادرات الصناعية الوطنية

إقـليم  على وجه الخصوص بز هذه المؤسسات  مركوتت. مليار درهم 9,4 وإنتاج بقيمة 2612درهم سنة  
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من مجموع الوحدات  % 87وحدة صناعية، أي   352اللذان يحتكران   أنكاد-جدةعمالة و و الناضور  
  .الصناعية بالجهة

 
 يةجهة الشرقالالصناعية حسب أقـاليم وعمالة    المؤشرات

 1021سنة  
 القيمة بمليون درهم       

األقـاليم أو  
 العمالة

عدد  
 المؤسسات

عدد  
 المستخدمين

رقم  
 المعامالت

 اراتثمتاالس الصادرات اإلنتاج

-وجدة
 أنكاد

175 3152 210118 228413 4113 1417 

 23011 8517 426515 486811 3137 177 الناضور
 615 - 4117 4714 47 5 الدريو 

 610 817 0117 16510 206 15  بركان

 513 53411 01513 71611 502 8 جرادة

 17511 26410 265310 261218 2155 25 تاوريرت

المجموع  
 الجهوي

109 20923 2061616 939812 81111 92312 

 2615النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر
 

وللتعرف أكثر على القطاع الصناعي نورد الجدول التالي الذي يبين أهم المؤشرات الصناعية  
 .حسب نوع الصناعة
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 الكبر   مجموعاتالأهم المؤشرات الصناعية حسب  
 1021 سنة

 

  بمليونرقم المعامالت   عدد العمال سساتعدد المؤ  نوع الصناعة
 درهم

 174617 4461 124 الصناعة الغذائية
 465012 3481 145 الصناعة الكيماوية

 16511 103 0 الصناعة الكهربائية واإللكترونية  
 406711 2462 110 الصناعة الحديدية والميكانيكية

 13511 458 14 صناعة النسيج والجلد  
 2061616 20923 109 المجموع

 2015النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر

 
يتكون النسيج الصناعي بالجهة الشرقية من الصناعة الغذائية والكيماوية والكهربائية  

وتعتبر الصناعة الحديدية والميكانيكية أهم أنواع  . والحديدية والميكانيكية وصناعة النسيج والجلد
 .من مجموع رقم المعامالت على صعيد الجهة %43الصناعات بالجهة إذ تساهم بنسبة  

 

 أهم الوحدات الصناعية بالجهة 2-6-1

 
 معمل تكرير السكر 

وقد تم إنشاؤه سنة   ،(SUCRAFOR)يوجد معمل تكرير السكر بمدينة زايو بإقـليم الناضور  
 .يدا عاملة 146طن في الموسم ويشغل ما يناهز   351666وتبلد حاليا طاقته اإلنتاجية   1172

 
 تعاونية حليب المغرب الشرقي 

يتم إنتاج الحليب ومشتقـاته في الجهة الشرقية من طرف تعاونية حليب المغرب الشرقي  
 751666وتبلد طاقتها اإلنتاجية  . 1153المتواجدة بعمالة وجدة أنكاد والتي شرع  في عملها منذ  

ة خاصة المتواجدة بحوض ملوية  وتتزود هذه التعاونية بمادة الحليب بالمناط  السقوي. لترا في اليو 
وإضافة إلى الحليب المبستر، فـإن هذه الوحدة تنتج مشتقـات الحليب كالزبدة، القشدة  . السفـلى

 . الخ... الطرية، الجبن الطري، يوغورت
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 مطاحن الحبوب 

 :مطحنة للحبوب وهي موزعة على تراب الجهة بالشكل التالي 11تتوفر الجهة الشرقية على  

 
  يةجهة الشرقالن بنشاط المطاح
 3210سنة  

              

 2615النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر

 
تليه  ، يةجهة الشرقالمن الكمية المسحوقة من الحبوب ب %53 والدريو  الناضور  ار إقـليميوف
وقد بلغ  مبيعات  . فقط %7بينما يساهم إقـليم بركان ب   %46 ما يناهزنكاد بأ-عمالة وجدة

من كمية   %75قنطار وهو ما يعادل  مليون   1,8 قمح الطري والصلب حواليمطاحن الجهة من ال
الحبوب ال يكفي لسد حاجيات المطاحن الجهوية، أن إنتاج الجهة من  كد  ؤ من المو  .ةالمسحوقالحبوب  
 .من الخارج، أو يستورد  الجهات األخر  للمملكةج  ا نتإمن خالل    غطيتهيتم ت،  فـإن هذا الخصاص  لهذا

 

  إنتاج اإلسمن 

 .1171المتواجد قرب مدينة العيون في االشتغال منذ سنة  ( هولسيم)شرع معمل اإلسمن   
، بلد استهالك اإلسمن   2613وخالل سنة  . مليون طن من اإلسمن  سنويا 2,2وتبلد طاقته اإلنتاجية  

وتجدر اإلشارة إلى أنه ابتداء  . الوطني  من المجموع %1مليون طن، أي حوالي   1,4 يةالشرق  جهةالب
 .، تم دمج معمل هولسيم ومعمل الفـارج في شركة واحدة2610من  

 

 
 الكمية المسحوقة بالقنطار عدد المطاحن

 131.640 5 أنكاد-وجدة
 108.341 1 بركان

 - - تاوريرت
 - - جرادة
 11216.568 4 الناضور
 44.816 1 الدريو 
 - - فكيك
 2.354.765 11 المجموع
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 وحدات سح  الزيتون 

توجد   ،وحدة 15يبلد عدد الوحدات الصناعية المتخصصة في سح  الزيتون بالجهة الشرقية  
طن   171066للسح  بهذه الوحدات    جماليةالطاقة اإل    بلغقد  و . بالناضور 16منها بوجدة و  ةخمس

 .نو تالزيزي   معصرة تقـليدية تقو  بدورها بسح  الزيتون إلنتاج   485في السنة كما توجد بالجهة  
 

 وحدات الصناعية ومعصرات سح  الزيتونال
 3210سنة    - بالجهة الشرقية
 

 المجموع وجدة الناضور 
 15 5 16 عدد الوحدات الصناعية

 171066 51166 111766 (السنة/طن)الطاقة المخصصة للسح   

 485 364 181 عدد المعصرات
 2015النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر        

 
  تقـليديةالصناعة ال 2-1

 
رسيف بالنسبة لقطاع الصناعة التقـليدية، جالخاصة بإقـليم    2613نظرا لعد  توفر احصائيات  

 .فـإننا سنقتصر على تقديم المعطيات المتعلقة بالجهة حسب التقسيم القديم
 

حجم أنشطة الصناعة التقـليدية المسجلة على المستو  الوطني، فـإن الجهة الشرقية ال  مقـارنة مع  
فبالرغم من اإلمكانيات الهائلة المتوفرة بالجهة من مواد أولية مثل  . نسبة جد ضئيلة  سو  تمثل

 .الصوف، الجلود، الخزف، األلياف النباتية وغيرها، فـإن قطاع الصناعة التقـليدية يبقى ضعيفـا
 

 1270تضم    2613تعاونية سنة   166وقد بلد عدد تعاونيات الصناعة التقـليدية بالجهة  
الخشب  و ل منتوجات الصناعة التقـليدية الخياطة والطرز، البناء واألشغال الكبر ، وتشم. امنخرط

 .الحديد المصنع وغيرهاو والنجارة، 
 

مجموع المنتوجات  حيث  في المرتبة األخيرة من    يةجهة الشرقالفتأتي   ،أما فيما يخص الصادرات
 .لى مستو  الجهةع  درهما 3471666 ما يقـارب 2613حيث بلغ  سنة    ،التي تصدرها البالد
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 السياحة 2-8
 
 العرض السياحي 2-8-2
 

يتكون العرض السياحي من مختلف الخدمات التي يمكن أن توضع رهن إشارة السائح، ويتعل   
. األمر بمختلف المؤسسات السياحية على اختالف أنواعها إضافة إلى خدمات النقـل والمطاعم وغيرها

ألنه يوفر مجموعة من المؤشرات الضرورية ألي    أهمية كبيرة  ذاويعتبر تشخيص العرض السياحي  
 .إستراتيجية تنموية للقطاع

 
 األقـاليمالعمالة و المؤسسات المصنفة حسب  

  3151دجنبر   31إلى غاية  
 

إقـامات   موتيالت أخر  المجموع
 سياحية

2 
 نجو 

4 
 نجو 

3 
 نجو 

نجمة   نجمتان
 واحدة

العمالة أو  
 اإلقـليم

 ادأنك  وجدة 21 7 1 1 1 - - 3 41

 الناضور 2 7 2 1 - 1 2 1 24

 بركان 3 2 2 - 3 2 - 2 21

 فكيك 1 - 1 - - - - 2 4

 جرادة 1 - - - - - - - 1

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  جرسيف
 الجهة 28 21 14 2 4 11 2 8 71

 2615النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر        
 

عمالة  مؤسسة ب 41بينها    من  توجدمصنفة    سياحية  مؤسسة 16على    الشرقية  تتوفر الجهة 
إلشارة  اوتجدر   .مؤسسة 26ثم إقـليم بركان ب   ،مؤسسة 24 يليها إقـليم الناضور ب ،أنكاد-وجدة

 ،الوطني  جموعمن الم%  3المؤسسات المصنفة بالجهة ال تشكل سو   هذه  إلى أن  
 

 ما يشكل    وسريرا وه 1661651أما فيما يخص الطاقة اإليوائية لهذه المؤسسات فقد بلغ   
لك الجدول  ذكما يوضح   ،الوطنعلى الصعيد  من مجموع الطاقة اإليوائية للفنادق المصنفة   4,8%
 : اليتال
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 األقـاليم  و  ةلطاقة اإليوائية للمؤسسات المصنفة حسب العمالا

 3151دجنبر   13إلى غاية    
 العمالة أو اإلقـليم المؤسسات الغرف األسرة

3658 
 

 أنكاد  وجدة 41 1418

 الناضور 24 742 1578

 بركان 26 2264 5273

 فكيك 4 55 126

 جرادة 1 12 36

 -
 

 -  -  جرسيف
 الجهة 16 4511 16651

 مملكةال 3660 17180 267572

 الوطن/  مملكةال 3% 4,0% 4,8%
 2615النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر        

 
 الطلب السياحي 2-8-1

أكثر    بالجهة الشرقية  بلد عدد السياح الوافدين على المؤسسات المصنفة، 2013خالل سنة              
نصيب    لم يتعدفي حين   ،%70احتل  السياحة الداخلية الصدارة بنسبة   .سائحا ....115 من
ما  لوحدهما  سعيدية استقبلتا  كما أن مدينة وجدة ومدينة ال .المجموع  % من 30 الدوليةلسياحة  ا

 .اح الوافدين على الجهةمن مجموع السي % 78يناهز  
 

  المصنفة  مؤسساتن على اليعدد السياح الوافد
 3102ة  سن  نوع السياحة خاللحسب  

  وجدة الناضور بركان فكيك جرادة جرسيف المجموع
 أنكاد

 

59.188 - 7 

 

 السياحة الدولية 11.913 6.123 40.744 401

ة   الداخلي السياحة 68.093 29.138 37.743 1.010 49 - 136.033
 80.006 35.261 78.487 1.411 56 - 195.221 االاللداخلية

 
 المجموع

 2615النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر        
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 % 1,5اليمثلون سو   الوافدين على المؤسسات المصنفة للجهة  وتجدر االشارة إلى أن السياح األجانب  
 .ةيداخلال ةبالنسبة للسياح %0مقـابل   ،من المجموع الوطني

 
خالل   528.666 أكثر من  هابلد عدد ، فقدسياحية بالجهة الشرقيةال يلاليأما فيما يخص ال

تطورا إيجابيا   ،إجماال  وقد عرف هذا المؤشر. موزعة على مختلف أصناف المؤسسات ،2613 سنة  
 .هزيلةجد  تبقى مساهمة الجهة على الصعيد الوطني   ،وبالرغم من ذلك. سنوات األخيرة  خمسخالل ال

 . الجهة  جود تباين كبير بين أقـاليم وعمالةمع و  2613خالل سنة   %3 قدرت ب
 

 تطور الليالي السياحية المنجزة بالمؤسسات المصنفة

 األقـاليمو   ةالعمال حسب  
 

 العمالة أو اإلقـليم 5116 5111 5111 5115 5113

 أنكاد  وجدة 112.282 111.284 114.321 111.477 144.728

 الناضور 12.431 13.112 27.178 23.293 21.221

 بركان 112.738 223.211 370.489 363.251 327.484

 فكيك 377 217 213 249 2418

 جرادة 281 421 829 - 111

- -  -  -  -  جرسيف
 الجهة 334.314 428.321 243.177 233.292 228.322

 2615النشرة اإلحصائية الجهوية  : المصدر        
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   االجتماعيةـ القطاعات  1
 

 التربية والتكوين 1-2

 
دور أساسي في التنميـة السوسـيو اقتصـادية للبلـدان وفـي تحسـين أحـوال عـيش السـكان   للتربية

ولهـذا   .وقد تزايدت أهميتها اليو  كرافعة قوية لبنـاء مجتمـع التكنولوجيـا والمعرفـة .وقـابليتهم للتطور
 :الغرض تم اعتماد  

 إلى غاية تما  سن الخامسة عشر  األساسي وتمديده  تعليمال  يةإقرار إلزام، 
 مجانية التعليم، 
 نظمة  للدعم االجتماعي للمتعلمينإرساء أ، 
 العمل على ربط التعليم بالتكوين والتشغيل لمواجهة حاجيات التطور االقتصادي واالجتماعي. 

 
 

 التعليم األولي  5-2-2

 

من   كن األطفـال الذين لم يبلغوا بعد سن التمدرسميحيث  بالغة  ة  يهمأ يكتسي التعليم األولي 
االستئناس وتعلم المبادئ األولى للكتابة والقراءة قصد إدماجهم في التعليم االبتدائي وذلك تجنبا  

  باإلصالحاتالبرامج المتعلقة  المواثي  و وقد احتل التعليم األولي مكانة مهمة في  . لعخفـاق المدرسي
  .التعليمية

 

 :ن من المؤسسات وهييم األولي نوعيشمل التعلي  
 لكتاتيب القرآنيةا،  

 دورالحضانة ورياض األطفـال. 
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السنة الدراسية  2014-2013

الم رب ون
مجموع ال اإلن  اث
1373 638 92 بركان 
858 336 37   الدريوش          

1 888 812 88 فكيك
2 292 1117 118 جرادة
3 107 1476 164 الناضور
7 059 3477 444 وجدة أنكاد
2 406 1053 77    تاوريرت

- - -   جرسيف
  18 983   8 909   1 020 المجموع

الم رب ون
مجموع ال اإلن  اث
2 372 1 178 120 بركان 
266 113 12   الدريوش          
505 258 19 فكيك
163 83 5 جرادة

2 622 1 272 105 الناضور
3 375 1 623 226 وجدة أنكاد
2 104 937 84    تاوريرت
943 420 87   جرسيف

12 350 5 884  658 المجموع
المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية  للمغرب 2014 (

 التق ليدي 

  العصري

ليم  العمالة أو اإلق 

اليم ي العمومي حسب العمالة واألق   مربو وتالميذ التعليم األول

     التالميذ

التالميذ      
ليم  العمالة أواإلق 
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-2613تلميذا خالل الموسم الدراسي   311333  بلد عدد التالميذ المسجلين بالتعليم األولي
 . تعليمهم بالكتاتيب القرآنية  ونمنهم يتابع% 06,0 ،2614
 

 18183الكتاتيب القرآنية البالد عددهم  من مجموع تالميذ  % 47اإلناث حوالي     شكل
  في حين وصل عدد المربين بالتعليم األولي العصري مربيا، 1626تلميذا مؤطرين من طرف  

من   .منهم% 47,0تمثل اإلناث    تلميذا 12356مربيا يؤطرون   058 إلى  خالل نفس الموسم  العمومي
عمالة  بون دراستهم بمؤسسات متمركزة  يتابع  التعليم األولي  تالميذمن   %33,3جهة أخر ، يالحظ أن  

 .والباقي تتقـاسمه األقـاليم الستة األخر  للجهة  إقـليم الناضورب %18,3، اد  كأن-وجدة
 

  العصري  و  تلميذا بالتعليم التقـليدي 11 أما بالنسبة لعدد التالميذ لكل مربي، فقد ناهز
بالتعليم التقـليدي بينما    المسجل على الصعيد الوطنيعلى حد سوا ء وهو نفس المعدل    العمومي

 . تلميذا لكل مربي   18كان  نسبة التأطير بالتعليم العصري العمومي هي حوالي  
 

 بتدائيالتعليم اال 1-2-1

 
 حيث ،سنوات 0تستغرق الدراسة به  و   األطفـال البالغين سن التمدرس  هذا المستو  الدراسي  يخص

 .ي أو إلى التكوين المهنيإما إلى التعليم الثانوي اإلعداد  ،يؤدي عند نهايته

 
 العمومي  بتدائيالتعليم اال 
 

إرساء عمليات الدعم  ك اتخاذ مجموعة من التدابير  للحد من ظاهرة الهدر المدرسي تم
 إضافة  برنامج تيسير ،في الوسط القروي  النقـل المدرسي  تأمين االجتماعي من خالل توزيع المحفظات،

  .ن تعدد المستويات داخل الفصلالمدارس الجماعاتية للحد مإلى إرساء  
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السنة الدراسية  2014-2013

حضري + قروي القروي حضري + قروي القروي
71 35 97 97 بركان 
71 59 166 163 الدريوش 
52 35 138 136 فكيك
37 17 77 77 جرادة

140 54 146 136 الناضور
112 19 54 54 وجدة أنكاد
67 38 186 184 تاوريرت
55 37 146 146 جرسيف

  605   294  1 010   993 المجم      وع 
المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية  للمغرب 2014 (

اليم عمالة واألق   المؤسسات والفرعيات حسب الوسط وال

ليم  العمالة أو اإلق 
المؤسسات الفرعيات

 

 

بالجهة    االبتدائي العمومي  عدد مؤسسات التعليم  بلد ،2614-2613 ةالدراسي  السنةخالل  
 . منها بالوسط القروي 214تتواجد    تعليمية  مؤسسة 065

 
 ادكأن  -ه عمالة وجدةيمن مجموع المؤسسات تل% 23,1نسبة  على   إقـليم الناضور  يتوفر

  .األخر  للجهة  ستةه األقـاليم التتقـاسم  والباقي ،%18,5ب
 

فمعظمها متمركز بالوسط   ،فرعية 1666أكثر من    إلىأما الفرعيات التي وصل عددها  
 .الناضور وفكيك  جرسيف،  القروي وخصوصا بقر  تاوريرت، الدريو ،
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السنة الدراسية  2014-2013

                     الوسط القروي

مجموع      ال اإلن   اث        مجموع      ال اإلناث المجموع      اإلناث المجموع      اإلناث

1 074 446 563 136 25 870 12 114 11 290 5 213 بركان 

1 038 543 862 440 23 066 10 642 17 808 8 140 الدريوش

757 336 556 225 16 312 7 425 11 894 5 318 فكيك

588 197 285 72 12 477 5 791 5 642 2 584 جرادة

2 025 939 890 334 55 245 25 991 20 649 9 665 الناضور

1 528 1 047 295 105 43 511 20 974 4 649 2 163 وجدة أنكاد

1 072 444 581 202 27 232 12 955 10 538 4 876 تاوريرت

974 409 657 254 25 979 12 296 14 815 7 022 جرسيف

 9 056  4 361  4 689  1 768  229 692  108 188  97 285  44 981 المجموع

 المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية  للمغرب 2014 (

التالميذ

اليم  عمالة واألق  جنس وال  التالميذ وهيئة التدريس حسب الوسط،ال

ليم حضري   العمالة أو اإلق  حضري                       الوسط القروي              القروي + ال القروي + ال

هيئة التدريس

 
 

 يالعموم  بتدائياالالتعليم   دراستهم بمدارس  ابلد عدد تالميذ الجهة الذين تابعو 
أما حسب   %.47اإلناث نسبة  منهم     مثل ،2614-2613تلميذا برسم الموسم الدراسي   221.012
 .من مجموع التالميذ% 57,6 عادلما ي  تلميذا أي 132.467  ستقبلاالمدن    يالحظ أنالوسط، ف
 

 ساتالمدر     لشك  و  ،لجهةبا المستو  االبتدائي  تالميذ مدرسا 1650ر  أط  من جهة أخر ،  
من  % 22,4 نإفـ ،إدارياأما   .قر يعملون بال  المدرسين  كما أن أكثر من نصف ،منهم 48,2%

 ما يقـارب    و  ادكأن-بعمالة وجدة% 17 حوالي، مجموع المدرسين يمارسون عملهم بإقـليم الناضور
 .بإقـليم بركان 12%

 

  تلميذا في المتوسط مقـابل 25، فيؤطر كل أستاذ  على المستو  الجهوي  بالنسبة للتأطير أما 
في حين تراوح  نسبة التأطير على المستو    .تلميذا لكل أستاذ على الصعيد الوطني 28ما يقـارب  

 .تلميذا بإقـليم جرادة 21أنكاد و-تلميذا لكل أستاذ بعمالة وجدة 28اإلقـليمي، بين  
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السنة الدراسية  2014-2013

                  الوسط القروي
المجموع اإلناث المجموع اإلناث
4 016 1 955 1 742 836 بركان 
3 233 1 597 2 459 1 197 الدريوش
2 807 1 301 2 154 977 فكيك
1 954 944 922 425 جرادة
8 187 4 001 3 004 1 472 الناضور
6 694 3 353 726 337 وجدة أنكاد
4 260 2 034 1 654 754 تاوريرت
3 976 1 900 2 310 1 113 جرسيف

 35 127  17 085  14 971  7 111 المجموع
المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية  للمغرب 2014 (

اليم  عمالة واألق  وسط وال جنس وال ى ابتدائي  حسب ال جدد بالسنة األول المسجلون ال

حضري   القروي + ال
ليم  العمالة أو اإلق 

 
 

  ،تلميذا 35127، سجل بالسنة األولى ابتدائي  2614-2613برسم الموسم الدراسي  
  رتفـاعاتلميذا الموسم الماضي بنفس نسبة اإلناث، مسجلين بذلك ا 34181اث مقـابل  منهم إن% 48,0

يبقى الوسط الحضري أول مستقطب حيث بلغ  به   ،على العمو . بين الموسمين %6,4طفيفـا قدرب  
 .في الوسط القروي% 42,0مقـابل  % 57,4نسبة التسجيالت  
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وصيالتعليم االبتدائي الخص 

 

         
السنة الدراسية  2014-2013

المجموع اإلناث
19 3 084 1 419 بركان 
2 268 130 الدريوش 
3 458 213 فكيك
2 468 212 جرادة

25 6 620 3 015 الناضور
70 11 685 5 576 وجدة أنكاد
9 1 231 570 تاوريرت
8 1 612 716 جرسيف

  138  25 426  11 851 المجموع
المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية  للمغرب 2014 (

المؤسسات

اليم  مؤسسات  حسب العمالة واألق  التالميذ وال

التالميذ        
ليم  العمالة أو اإلق 

 

مؤسسة خالل موسم   138إلى  مؤسسات التعليم االبتدائي الخصوصي بجهة الشرق  وصل عدد  
 نسبةإقـليم الناضور بمتبوعة ب ،منها% 56,7 لوحدها  ادكأن-مالة وجدةع   حتضنا  .2614 -2613
 .لكل منهما  فقط  ليأتي إقـليما جرادة والدريو  في األخير بمؤسستين تعليميتين ،18,1%

 
  من مجموع تالميذ التعليم االبتدائي الخصوصي والذين %40,0 اإلناث  ل مثـ   من جهة أخر ،

أي بزيادة قدرها    ،الموسم الماضي  24574تلميذا برسم نفس الموسم مقـابل   25420عددهم    بلد
3,5 .% 

 
من   %16سو  نسبة    ونالتعليم االبتدائي الخصوصي ال يمثل  تالمذة  تجدر اإلشارة إلى أنو 
 .بالجهة  التعليم االبتدائي  تالمذة  مجموع
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 التعليم الثانوي اإلعدادي 1-2-3
 

 .سنوات ويستقبل التالميذ الذين أتموا تعليمهم االبتدائي 3 ذا المستو تستغرق الدراسة به
 
التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي 
 
 

السنة الدراسية  2014-2013

داديات    اإلع داديات    منها الملحق ات اإلع  منها الملحق ات

18 - 8 - بركان 
11 1 6 1 الدريوش 
8 - 4 - فكيك

12 2 5 2 جرادة
28 - 5 - الناضور
28 1 2 1 وجدة أنكاد
14 - 2 - تاوريرت
8 - 4 - جرسيف

  127   4   36   4 المجموع
 المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية  للمغرب 2014 (

ليم  العمالة أو اإلق 
                الوسط القروي                         حضري + قروي            

المؤسسات

اليم عمالة واألق  المؤسسات حسب الوسط وال

 
 

 ،في المجموع  إعدادية  127على   توفرت جهة الشرق، 2614-2613خالل السنة الدراسية  
بالوسط    فتتواجدلجهة  ات األربع لأما الملحقـ. والباقي بالمدن ،بالقر   متمركزة  فقط منهاإعدادية    30

ملحقة  ) ادكأن-لعمالة وجدة  و( ملحقة واحدة)، إلقـليم الدريو (ملحقتان)إلقـليم جرادة    القروي
 .(واحدة
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 28) عدد المؤسساتمن   % 44,1نسبة  على   اد و إقـليم الناضوركأن-عمالة وجدة  تتوفر
ليأتي إقـليما فكيك وجرسيف في األخير   ،% 14,2إقـليم بركان بنسبة   هماو تلي ،(ل منهمامؤسسة لك

 . بثمان مؤسسات لكل منهما
 
 

السنة الدراسية  2014-2013

ليم  العمالة أو اإلق 

اإلناث     المجموع   اإلناث  المجموع   مجموع       ال اإلناث مجموع      ال اإلناث
542 187 141 42 12 684 5 661 2 894 1 233 بركان 
262 80 144 38 7 504 2 903 4 239 1 549 الدريوش 
258 68 124 28 5 404 2 269 2 905 1 154 فكيك
300 88 81 24 5 401 2 278 972 364 جرادة
868 339 118 40 22 126 9 767 3 184 1 225 الناضور

1 037 528 29 17 25 153 12 039 195 101 وجدة أنكاد
394 149 26 13 9 499 3 981 506 157 تاوريرت
287 105 81 32 10 068 3 937 2 441 740 جرسيف

 3 948  1 544   744   234 97 839 42 835 17 336 6 523 المجموع 
المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية  للمغرب 2014 (

هيئة التدريسالتالميذ

             حضري + قروي                            الوسط القروي           

اليم عمالة واألق  جنس وال  التالميذ و هيئة التدريس حسب الوسط، ال

                الوسط القروي                         حضري + قروي            

 
 

تلميذا برسم الموسم   17831 ما مجموعه  بالجهة  عدد تالميذ التعليم اإلعدادي العمومي  بلد
% 18 يقـارب  ما  يدرس بالوسط القروي  حيث .ناثإ  منهم% 44حوالي   ،2614-2613الدراسي  

تضم    ادكأن-ن عمالة وجدةإفـ حسب األقـاليم،أما   .فقط من مجموع التالميذ والباقي بالوسط الحضري
المتبقية  % 51,7في حين أن  % 22,0بنسبة    إقـليم الناضوريليها  من مجموع تالميذ الجهة   25,7%
 .األخر  للجهةستة  بين األقـاليم ال  تتوزع

 
الذين يؤطرون تالميذ    وصل عدد األساتذةفقد   ،هيئة التدريس  من جهة أخر  وبخصوص  

 ف األولالصاد  كأن-مالة وجدةتحتل ع .منهم %31أستاذا تشكل النساء نسبة    3148إلى   الجهة
من  % 0,5ليأتي إقـليم فكيك في األخير ب%  22 حوالييليها إقـليم الناضور ب%  20,3بنسبة  
 .ون بالمدنمن األساتذة يدرس% 81,2ن  إأما حسب الوسط، فـ .المجموع
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تلميذا على الصعيد   27تلميذا لكل أستاذ مقـابل   25 هي  نسبة التأطير بالجهة  تكونوهكذا  
بإقـليم   21تلميذا بإقـليم جرسيف ،  35 قـاليم، فبلغ  نسبة التأطيرو  األأما على مست. الوطني
  .لكل مدرس  تلميذا18 ب  خيرةجرادة المرتبة األ  ليحتل إقـليم، الدريو 

 

الخصوصي عداديلثانوي اإلالتعليم  ا 

السنة الدراسية  2014-2013

اإلناث     المجموع  
  7 562 271 بركان 
  2 33 16 الدريوش 
  1 56 29 فكيك
- - - جرادة

  8 997 516 الناضور
  23 2 512 1 223 وجدة أنكاد
  3 173 91 تاوريرت
  3 163 82 جرسيف

  47  4 496  2 228 المجموع 
 المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية   للمغرب 2014(

اليم مؤسسات حسب العمالة واألق  التالميذ وال

   المؤسسات  
التالميذ

ليم  العمالة أو اإلق 

 

-2613إعدادية خالل الموسم الدراسي    47 وصيبلد عدد مؤسسات التعليم اإلعدادي الخص
  سنةخالل ال  %25 من مجموع مؤسسات التعليم اإلعدادي مقـابل %27مشكلة بذلك   ، 2614
  اارتفـاع مسجال بذلك تلميذا 4410 إلى  كما وصل عدد التالميذ بهذا السلك . ة المنصرمةالدراسي

مثل  اإلناث ما يقـارب نصف عدد التالميذ بهذا    وقد. بالمقـارنة مع الموسم الفـارط %8,0ه  قدر 
 .السلك

 
ال  حيث    ،وعلى العمو ، يبقى التعليم العمومي هو المستقطب األول لتالمذة السلك اإلعدادي

  اإلعدادييم  التعلتالمذة  من مجموع    فقط %4,4 سو  الخصوصي  اإلعدادي  التعليمتالمذة  يمثل  
 .بالجهة
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 هيليأالتعليم الثانوي الت  2-0-4 

  :لعل أهم ما يميز التعليم الثانوي التأهيلي هو

     نظا  المراقبة المستمرةإرساء،  

      المسالك الدولية للبكالوريا الفرنسيةخل.   

 

               التعليم الثانوي التأهيلي العمومي 

  

سية  2014-2013 السنة الدرا

وع مجم ال روي      ق وسط ال ري        ال حض وسط ال    ال
10 1 9 ركان  ب
7 4 3 وش  الدري
8 4 4 فكيك
4 - 4 رادة ج

15 1 14 الناضور
20 - 20 كاد دة أن وج
6 - 6 رت تاوري
4 - 4 رسيف ج

  74   10   64 وع  مجم ال
رب 2014( صائية السنوية للمغ رة اإلح صاء ) النش رية اإلح مصدر: مدي  ال

اليم عمالة واألق  وسط وال ؤسسات حسب  ال م ال

ثانويات ال عمالة أو   ال
اإلق ليم

 

ثانوية خالل   74وصل عدد الثانويات بالجهة الشرقية إلى  ، درسيةمفيما يتعل  بالتجهيزات ال
مالة  عيالحظ أن  من جهة أخر   بالوسط القروي،   فقط منها 16 ، تتواجد2614-2613السنة الدراسية  

 .لجهةمن مجموع المؤسسات با % 47,3على  لوحدهما    حتويانياد وإقـليم الناضور  كأن-وجدة
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السنة الدراسية  2014-2013

مجموع ال اإلناث المجموع اإلناث المجموع اإلناث المجموع اإلناث

435 110 20 6 8 206 3 830 164 77 بركان 

234 59 120 34 3 371 1 379 1 501 596 الدريوش 

218 47 92 13 3 683 1 821 1 849 829 فكيك

175 30 - - 2 933 1 400 - - جرادة

688 226 36 9 12 558 5 942 427 158 الناضور

1 023 345 - - 19 677 10 026 - - وجدة أنكاد

286 86 - - 5 992 2 656 - - تاوريرت

217 72 3 1 5 352 2 154 153 58 جرسيف

3 276 975 271 63 61 772 29 208 4 094 1 718 المجموع 
 المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية   للمغرب 2014(

اليم عمالة واألق  جنس وال التالميذ وهيئة التدريس حسب الوسط، ال

ليم   حضري + قروي    العمالة أو اإلق 

هيئة التدريس

  حضري + قروي     الوسط القروي        الوسط القروي

التالميذ

 
 
 2614 -2613 الدراسي  موسمخالل ال دراستهم بالوسط القروي امثل التالميذ الذين تابعو ي
والذين   ،بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي العمومي سجلينالم من مجموع تالمذة الجهة %0,0نسبة  

  .منهم% 47,3 نسبة  ناثاإل تمثل ،تلميذا 01772 بلد عددهم

 

 إقـليم الناضور هاتال  المتمدرسين  من مجموع %32 مايناهز ادكأن-عمالة وجدة احتضن 
 .من المجموع % 4,7نسبة    عددهم  مثلفي حين أن تالمذة إقـليم جرادة   %26 نسبةب

 
 175منهم   مدرسا 3270برسم نفس الموسم الدراسي    عدد المؤطرين  من جهة أخر ، بلد

 .من هيئة التدريس بالجهة %36 حواليممثالت بذلك    ةمدرس

 
لكل مدرس على    الميذت 26ي المتوسط مقـابل  ف تلميذا 11  فقد بلغ ،لتأطيرانسبة  أما  

 21لكل مدرس بإقـليم جرسيف،   تلميذا 25 فسجلأما على المستو  اإلقـليمي،   .الصعيد الوطني
أنكاد وإقـليم بركان في حين بلد معدل  -تلميذا بكل من عمالة وجدة 11تلميذا بإقـليم تاوريرت، 

 .تلميذا لكل مدرس بإقـليم الدريو  14التأطير  
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هيلي الخصوصيأليم الثانوي التالتع   

 

السنة الدراسية  2014-2013

اإلناث   المجموع  
4 229 107 بركان 
- - - الدريوش 
- - - فكيك
- - - جرادة
1 155 92 الناضور
6 651 282 وجدة -أنكاد
- - - تاوريرت
- - - جرسيف

  11  1 035   481 المجموع
 المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب 2014(

    المؤسسات  

اليم مؤسسات حسب العمالة واألق           التالميذ وال

التالميذ
ليم  العمالة أو اإلق 

 

  التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي  عدد تالميذ  تزايد ،2614-2613خالل الموسم الدراسي  
. منهم %46,5تمثل اإلناث نسبة   ،تلميذا 1635ليصل إلى  مقـارنة بالموسم المنصر   % 33بحوالي  

 ضعيفـا مقـارنة  صوصي  انوي التأهيلي الخيبقى عدد تالمذة ومؤسسات التعليم الث رغم هذا النمو المهم،
  تالميذ  من مجموع %1,6التعليم الخصوصي سو   تالميذ   حيث ال يمثل    العمومي  الثانوي التعليممع  

 .التعليم الثانوي
 

متبوعة بإقـليم    التالميذ والمؤسسات  يفوق نصف عدداد بمفردها ما  كأن-عمالة وجدة   ضم
مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي  خر  لقـاليم األ األاقي  ب  تفتقرفي حين   .إقـليم الناضورفـ  بركان

 .الخصوصي
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 التعليم العالي 1-2-9

الموسم الجامعي 2012- 2013

مجموع ال اإلناث
8357 4374 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

12405 5553 كلية العلوم الق انونية واالقتصادية واالجتماعية
1071 630 كلية الطب والصيدلة
6408 2641 كلية العلوم
809 383 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وجدة 

1199 660 المدرسة العليا للتكنولوجيا
672 412 المدرسة الوطنية للتجارة

8482 3747 كلية متعددة التخصص الناضور
39403 18400 المجموع

المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية 2014(

جنس ين حسب كليات ومدارس التعليم العالي العمومي و ال  عدد الطلبة  موزع

الطلبة
المؤسسة

 

 

دراستهم بالكليات    ا، بلد عدد الطلبة الذين تابعو 2613-2612 جامعيخالل الموسم ال
 %40,7نسبة   تمثل الطالبات ،طالبا 31463مجموعه    التابعة لجامعة محمد األول ما والمدارس العليا

 .منهم
 
من مجموع الطلبة   %31,5كلية العلو  القـانونية واالقتصادية واالجتماعية لوحدها     حتضنا 

 %21,2ثم كلية اآلداب والعلو  اإلنسانية بنسبة   %21,5بنسبة    التخصصمتبوعة بالكلية متعددة  
جارة بنسبة  والمدرسة الوطنية للت % 2,1بنسبة  لتأتي في األخير المدرسة الوطنية للعلو  التطبيقية  

1,7%. 
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جامعي 2012- 2013 وسم ال م ال

ون مداوم ال ين مداوم غير ال وع  مجم ال اث منه اإلن
23 105 601 306 دة وج
3 7 26 15 الناضور

26 112 627 321 وع مجم ال
صائية السنوية 2014( رة اإلح صاء )النش رية اإلح مصدر: مدي ال

ؤسسة م د ال واج مدينة ت
سالطلبة تدري هيئة ال

الجهة  وصي ب خص عالي ال تعليم ال دد طلبة ال س وع تدري   هيئة ال
ؤسسات م د ال واج حسب مدينة ت

 
 

، وقد  فقط  تتمركز مؤسسات التعليم العالي الخصوصي بجهة الشرق بمدينتي وجدة والناضور
   وبذلك مثل ،طالبة 321، منهم  2613-2612جامعية  طالبا برسم السنة ال 027بلد عدد الطلبة بها  

الطلبة بنسبة  تضم مدينة وجدة أكبر عدد من  . من المجموع %51,2اإلناث أكثر من النصف أي  
 . %4,0 الباقي أيمدينة الناضور    تضمفي حين   ،15,1%

 
 112إلى    جامعيهيئة التدريس، فـإن عدد غير المداومين وصل خالل نفس الموسم العن   أما  

 .أستاذا مداوما 20مدرسا مقـابل  
 

 التكوين المهني وتكوين األطر  2-0-3

 

  التكوين المهني 

ية لتلبية حاجيات المقـاوالت من كفـاءات ويد عاملة مؤهلة  يشكل التكوين المهني دعامة أساس
تمكنها من الرفع من قدراتها اإلنتاجية والتنافسية ويحضى القطاع بأهمية قصو  من طرف الدولة  

 .تسهيل إدماج الشباب في الحياة العمليةلاستجابة لمتطلبات النمو االقتصادي واالجتماعي وكذا  
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تقني متخصص تقني أهيل ت ال تخصص ال وع مجم ال ليم عمالة أواإلق   ال

2 580 2 502 1 656 733 7 471 دة-انكاد وج

789 876 1 122 561 3 348 الناضور

594 902 712 328 2 536 ركان ب

299 444 267 214 1 224 رت تاوري

71 241 258 140 710 رادة ج

56 152 304 109 621 فكيك

89 216 358 134 797 رسيف ج

4 478 5 333 4 677 2 219 16 707 وع مجم ال

رب 2014( صائية السنوية للمغ رة اإلح صاء ) النش رية اإلح المصدر: مدي

عمالة و األق اليم خالل 2014/2013 وى وال مست ومي حسب ال عم مهني ال التكوين ال ين ب متدرب عدد ال

 

متدربا   10767إلى   بجهة الشرق  التكوين المهني العمومي  بمؤسسات  وصل عدد المتدربين
حوالي  ،   مستو  التقنيب تكوينهم  منهم %32ما يقـارب   تابع ،2614-2613الموسم الدراسي    خالل
  .مستو  التخصصب %13و  صصختمستو  التقني المب %27، مايناهز  مستو  التأهيلب 28%

يليها   ،من مجموع المتدربين %44,7اد بمفردها  كأن-عمالة وجدة   حتضنا  من جهة أخر ،
  .%15,2ثم إقـليم بركان ب   %26إقـليم الناضور ب  

 

 تكوين األطر  

سية 2014-2013 السنة الدرا

ناضور ال كاد دة-أن وج
78 77 ساتذة التعليم االبتدائي أ
- 218 وي اإلعدادي ساتذة التعليم الثان أ
- 171 أهيلي وي الت ساتذة التعليم الثان أ

صائية السنوية 2014( رة اإلح صاء )النش رية اإلح المصدر: مدي

س تدري وى ال مست
تكوين ز ال راك م

ز راك م س و ال تدري وى ال ساتذة  حسب مست تكوين األ
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  -مركزين لتكوين أساتذة التعليم االبتدائي أحدهما بعمالة وجدة  على  تتوفر جهة الشرق   
ما   2614-2613خالل الموسم الدراسي    ماوقد بلد عدد المتدربين به. خر بإقـليم الناضورأنكاد واآل 
 .كما أن كال من المركزين يضم تقريبا نفس العدد من المتدربين. متدربا 155 مجموعه

 

  (يسمى حاليا بمركز التكوين في مهن التربية والتعليم)بمركز تكوين بلد عدد المتدربين  
اسي  متدربا خالل الموسم الدر  218أنكاد  -أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي المتواجد بعمالة وجدة

متدربا برسم   171أساتذة الثانوي التأهيلي إلى    المتدربين من  وصل عددفي حين  . 2613-2614
وتجدر اإلشارة إلى أن المركز الوحيد بالجهة الذي يستقبل المتدربين من  . الدراسي  موسمالنفس  

 .وجدةمدينة  ب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يتواجد
 
 الصحة   2-2

 اإلستشفـائيةالبنيات التحتية    1-1-2
 

 :مؤسسة صحية موزعة كما يلي 114تتكون البنية التحتية الصحية بجهة الشرق من  
 16 من هذه المراكز دون أسرة للوالدة %76 جماعيا،  مركزا صحيا قرويا       
 04 هذه المراكز دون أسرة للوالدة   من% 72 ، حواليمركزا صحيا حضريا 
 46 مستوصفـا قرويا 

 :مستشفيات عمومية وهي 7ة سو  على  في حين ال تتوفر الجه
 المستشفى الجهوي الفـارابي بوجدة 
 مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة 
 مستشفى الدراق ببركان 
   المستشفى المحلي بتاوريرت 
 المستشفى المحلي بالناضور 
 المستشفى المحلي بجرادة 

 المستشفى اإلقـليمي بجرسيف 

 :وثالث مستشفيات مختصة وهي
 ية واألمراض العقـلية بوجدةمستشفى الصحة النفس 
 مستشفى الصحة النفسية واألمراض العقـلية بالناضور 
 أنكاد-بعمالة وجدة نكولوجياالمستشفى الجهوي لأل 
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توفر  والذي يالمركز االستشفـائي الجامعي،   بإنشاءوقد تم تعزيز البنية التحتية الصحية بالجهة             
من تقديم خدمات صحية ذات   ، ال محالة،ل سيمكنعلى أحدث التجهيزات وعلى جهاز طبي متكام

 .جودة عالية
 

          
سنة 2013 

مستوصف ات قروية
ب.أ.و د.أ.و د.أ.و ب.أ.و

3 7 2 6 2 بركان
6 13 4 - 3  الدريوش
4 6 13 3 1 فكيك
3 7 2 5 2 جرادة
4 11 5 6 6 الناضور
- 8 1 19 2 وجدة-أنكاد
1 8 3 4 2 تاوريرت 
6 3 10 3 - جرسيف

27 63 40 46 18 المجموع
المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية 2014(

 ب.أ.و : بأسرة للوالدة

 د.أ.و : دون أسرة للوالدة

جماعية  المراكزالصحية القروية ال حضرية  المراكز الصحية ال

اليم  صحية األساسية للقطاع العمومي حسب العمالة واألق    مؤسسات العالجات ال

ليم  العمالة أواإلق 
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 العمومي والخاص وشبه الطبي العمومي  بيطير الطأالت  1-1-1
 

سنة 2013 

خاص     ال العمومي 1
71 88 بركان 
16 18 الدريوش
5 32 فكيك
7 41 جرادة

135 123 الناضور
198 210 وجدة أنكاد
17 50 تاوريرت
14 23 جرسيف

463 585 المجموع
 المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية 2014(

)1(  ال يشمل المركز االستشف ائي الجامعي

ليم  العمالة أواإلق 

اليم باء حسب القطاع وحسب العمالة واألق   األط

2013

 

 

منهم يعملون  % 50 مايناهز ،2613 سنةطبيبا   1648 إلى  عدد األطباء بجهة الشرق  وصل
اد أكبر عدد  كأن  -عمالة وجدة   حتضنا فـ ،جغرافيا  أما .والباقي بالقطاع الخاص ،بالقطاع العمومي

يليها   ،على التوالي %43و %30 من األطباء سواء المشتغلين بالقطاع العمومي أو الخاص بحوالي
 . على التوالي %21و% 21 الناضور ب  إقـليم

 
ك نسمة 2121بلد معدل توزيع األطباء بالجهة خالل نفس السنة، طبيبا لكل   حسب   وذل

 .2.06إسقـاطات السكان لسنة  
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اليم خاص حسب العمالة واألق   جراحو األسنان بالقطاع ال

سنة 2013

12 34   بركان 
- 2  الدريوش 
1 3   فكيك
1 4   جرادة

22 71   الناضور
43 106   وجدة أنكاد
1 8   تاوريرت   
8 23 جرسيف

  88   251  المجموع
 المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية 2014(

ليم اإلناث           المجموع          العمالة أواإلق 

 

 

 

 ،جراحا  251، بلد عدد جراحي األسنان العاملين بالقطاع الخاص ما مجموعه  2613خالل سنة  
 .منهم % 35,1 النساء نسبة   شكل

 
 %42,2بنسبة    ي األسنانجراح عدد  من حيث ف األولاد الصكنأ-عمالة وجدة   حتلقد ا و 
في   ،% 1,2يم جرسيف بنسبة  فـإقـل %13,5ثم إقـليم بركان ب   % 28,3ب   إقـليم الناضورمتبوعة ب
 .فقط  ثنينإجراحين  إال على  إقـليم الدريو     ال يتوفرحين  
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سنة 2013

صحة  مساعدو ال ن مجازو صحة ال مساعدو ال
دادية حاملو اإلع مختصون  ة ال من الدول

234 54 180 ركان  ب
88 - 88 وش الدري

140 18 122 فكيك
147 28 119 رادة ج
440 73 367 الناضور
988 241 747 كاد دة - أن وج
158 21 137 رت تاوري
118 21 97 رسيف ج

 2 313   456  1 857 وع  مجم ال
صائية السنوية 2014( رة اإلح صاء ) النش رية اإلح  المصدر: مدي

جامعي  ركز االستشف ائي ال )1( ال يشمل الم

ليم عمالة أواإلق  وع ال مجم ال

اليم عمالة واألق  ة وال ومي )1( حسب الدرج  الجهاز شبه الطبي العم

 

 

،  2613 سنةمساعدا صحيا   2313 إلى  عدد الممارسين بالجهاز شبه الطبي العمومي  وصل
والباقي موزع   ،بإقـليم الناضور% 11 اد،كأن-من المساعدين يعملون بعمالة وجدة% 42,7 حيث إن

من مجموع المساعدين الصحيين هم مجازون  % 86,3فـإن   ،أما حسب الفئات. م الجهةبين باقي أقـالي
 .فقط  المتبقية هم حاملو إعدادية% 11,7من طرف الدولة مختصون في حين أن  

  
 حوالي مساعدا صحيا   2613الطبية حسب إسقـاطات السكان لسنة    هر شبألطابلد معدل توزيع  

 .شخصا 105لكل  
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سنة 2013

متوسط مدة اإلق ام ة )يوم( أيام االستشف اء الدخول سرة )1( ليم عدد األ العمالة أواإلق 

2,4 44 692 18 957 160 بركان

4,1 9 971 2 443 104 فكيك

2,9 6 588 2 248 40 جرادة

3,3 91 470 27 378 448 الناضور

2,8 134 007 47 914 604 وجدة- أنكاد

2,2 10 249 4 762 48 تاوريرت

2,1 9 070 4 265 36 جرسيف

2,8  306 047  107 967  1 440 المجموع 

المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية 2014(

)1(  األسرة  المتواجدة الستشف اء المرضى

ل المستشفيات العمومية صائيات اإليواء و حركات المرضى داخ  إح
اليم  حسب العمالة و األق 

 

 ....168حوالي  بالمؤسسات الصحية    المرضى الذين أقـاموالد عدد  ب، 2613خالل سنة  
  أيا  لكل مريض  3 تإقـامة ناهز   مدةبذلك    مسجالاستشفـائيا، يوما   360.666 أزيد منقضوا    امريض

  .في المتوسط
 

 لعدلا 1-3
 

  قطاع العدل أهمية كبر  بالنسبة ألجهزة الدولة حيث ال تزال تعمل على اتخاذكتسي  ي           
اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنظيم الجهاز القضائي حتى يتالء  مع مختلف التغيرات التي تعرفها  

 .للمملكة غرافي السريعو المعامالت المدنية والتجارية والعالقـات المهنية إضافة إلى النمو الديم
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 سنة 2013

مخلفة ال ومة  محك مسجلة ال ال مخلفة ال ومة  محك مسجلة ال ال

 12 428  35 120  33 834  18 427  46 722  46 488 دة اف وج ستين رة ا دائ

 1 803  11 311  9 501  3 155  13 804  13 249 ركان ب

  700  1 174  1 332   673  2 769  2 774 رفة وع ب

 8 538  17 742  18 251  13 183  26 225  26 294 دة وج

 1 387  4 893  4 750  1 416  3 924  4 171 رت تاوري

 6 539  45 643  34 292  8 957  21 605  15 879 اضور ن اف ال ستين رة ا   دائ

 6 539  45 643  34 292  8 957  21 605  15 879 الناضور

 2 592  4 059  4 527  1 638  4 251  4 638 رسيف ج

 21 559  84 822  72 653  29 022  72 578  67 005 وع مجم   ال

صائية السنوية 2014 ( رة اإلح صاء ) النش رية اإلح المصدر: مدي

جنحية  قضايا ال مدنية   ال قضايا ال          ال

ا قضاي وع ال ية  حسب ن تدائ محاكم االب شطة ال  أن

ية تدائ محاكم االب ال

 

 
  ،، تاوريرتبركان، بوعرفة، وجدة محاكم ابتدائية توجد بكل من  ستةتتوفر جهة الشرق على  

 نإحيث    ، 2613قضية سنة   347031وقد بلد عدد القضايا الرائجة بها   .وجرسيف  الناضور
المرتبة األولى ب    حكومةالقضايا الم   حتلا . مدنيوالباقي   ،%51,5بنسبة    جنحيمنها   179034

 %.14,5المخلفة ب  ، ثم القضايا  %46,2 ب  سجلةالمالقضايا  ها  تتل%  45,3
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 سنة 2013

جنحي    المدني   ال

مخلف ال المحكوم المسجل المخلف المحكوم المسجل

 1 968  5 805  5 891   790  1 764  1 669 الناضور

 2 446  6 984  7 223  2 781  3 353  3 250 وجدة

 4 414  12 789  13 114  3 571  5 117  4 919   المجموع

المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية 2014 (

 عدد القضايا على مستوى محاكم االستئناف بالجهة

محاكم االستيناف

 

القضايا    مجموعبلد  . ى محكمتين لالستئناف إحداهما بوجدة واألخر  بالناضورتتوفر الجهة عل
   شكل ،من جهة أخر . مدني% 31منها جنحي و% 01،  2613قضية سنة   43124الرائجة بهما  
ب   لمخلفةا القضايا ثم %46,8المحكومة ب    القضايا  تليها %41,1ب النسبة الكبر سجلة  القضايا الم

18,1 .% 
 

 والترفيه  ب والرياضةاالشب 5-4

 

بين باقي القطاعات حيث إن الهدف األساسي من التعزيز    هامة مكانةهذا القطاع    يحتل
مسارح وقـاعات للسينما خل  محيط سوسيو تربوي كفيل بتوسيع المدارك   المتواصل للبنيات التحتية من

الرفع من مستو     هفمن شأن  أما توسيع القـاعدة الرياضية من مالعب ومسابح .العلمية والثقـافية للشباب
 .جهة الشرق وطنيا ودوليا فضال عن تطوير عدة رياضات كألعاب القو  وكرة القد   

 
 من شأنههدف رياض األطفـال ودور الشباب خل  محيط اجتماعي وتربوي  ن  فـإ  من جهة أخر 

ألنشطة الثقـافية  كما أن مساهمة المرأة في مختلف ا .لألطفـال  نمية وتطوير المدارك العلمية والثقـافيةت
 .إدماجها في برامج التنمية  يساعد علىواالجتماعية  
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  سنة 2011

الكرة  كرة  كرة  كرة  ق اعة  ألعاب الكرة
الطائرة اليد السلة القدم الرياضة القوى المستطيلة

1 2 3 6   2  -   1  - بركان
8  - 6 14   1 2   1  - فكيك
 -  -  - 8   1 -   2  - جرادة
1 1 2 9   1  -   1  - الناضور
2 2 2 7   1   2   2   1 وجدة أنكاد
- - - - - - - - جرسيف

  12   5   13   44   6   4   7   1   المجموع
  المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية 2014 (

)1( بما في ذلك التجهيزات التابعة للجماعات المحلية

اليم   التجهيزات الرياضية )1(حسب العمالة و األق 

ليم المسابحالعمالة أواإلق 

 

ملعبا   44ب   منشأة رياضية تحتل فيها مالعب كرة القد  النصيب األكبر 12تضم جهة الشرق  
لمسابح قـليلة  املعبا على التوالي في حين تبقى   12و 13تليها مالعب كرة السلة والكرة الطائرة ب  

 .فكيك  وإقـليماد  كأن-موزعة بالتساوي بين عمالة وجدة ،مسابح 4عددها  تعد   ال يجدا بالجهة حيث  
  المجموع  من% 35حوالي  يحتضن  فكيك    إقـليمفيالحظ أن   ،تآأما بخصوص التوزيع الجغرافي للمنش

وذلك خالل سنة   %12جرادة في األخير ب  إقـليمليأتي  % 21ما يقـاربأنكاد ب-بعمالة وجدة  امتبوع
2611. 
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سنة 2012

شطة اإلشعاعية وم األن شطة العادية  )2( األن
 -  - 2 2 بركان

807 312 16 6 فكيك
1 500 449 10 1 جرادة
1 702 458 10 4 الناضور

 -  - 3 3 الدريوش
1 700 662 21 2 وجدة أنكاد-تاوريرت
700 276 10 3 جرسيف

6 409 2 157 72 21  المجموع
  المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية 2014 (

)1( مرسمون ومساعدون.

)2( اإلستئناس المهني، محو األمية، التعاونيات والمشاريع الصغرى

و.م : وحدات متنق لة لمحو األمية والتكوين.

اليم األندية النسوية حسب العمالة و األق 

ليم المربيات )1(العمالة أو اإلق  دية  عدد األن
دد المستفيدات ع

 

  ،2612سنة    خالل  .بإقـليم فكيكمنها   أندية 0 تواجدتناديا نسويا   21 على  الشرق  جهة تتوفر
األنشطة  بامرأة    0461و (%25,2 )األنشطة العاديةبامرأة    2157مجموع األندية    استفـادت من

 .مربية 72في المجموع    أطرتهاو (%74,8)اإلشعاعية

 

سنة 2012

شطة التربوية  األن شطة  األن
المؤسساتية اإلشعاعية 

  430   41   2   1 بركان
 1 047   110   14   7 فكيك
  668   86   10   3 جرادة

 1 286   141   11   5 الناضور
- -   6   2 الدريوش

 2 434   460   26   11 وجدة أنكاد-تاوريرت
 1 161   121   12   3 جرسيف
 7 026   959   81   32 مجموع ال

  المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية 2014 (

)1( يخص فقط رياض األطف ال التابعين لقطاع الرياضة

اليم ال )1( حسب العمالة واألق   رياض األطف 

المربيات عدد المؤسسات
دد المستفيدين ع

ليم العمالة أواإلق 
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 7185 خالل نفس السنة  منها  استفـاد،  2612سنة    روضا 32بلد عدد رياض األطفـال بالجهة  
 األطفـال  مجموع  بتأطير  قـا  وقد. %88التربوية اإلشعاعية بما يناهز   أغلبهم في األنشطة  كانطفـال  

أنكاد وإقـليم تاوريرت على  أكبر عدد  -كل من عمالة وجدة   فرأما حسب األقـاليم، فتتو . مربية 81
 14مؤسسات و   7ليم فكيك با إقـممربية يليه 20روضا مؤطرين من طرف  11: من المؤسسات

 .على التوالي 2و   1بيحتل إقـليم بركان المرتبة األخيرة في عدد المؤسسات و المربيات  و مربية، 
 

سنة 2012

المجموع شطة العادية األن شطة اإلشعاعية األن
 42 915 22 458 20 457 6 بركان
 45 476  24 738  20 738   10 فكيك
 32 589  18 295  14 294 5 جرادة
 43 036  23 518  19 518 6 الناضور
 61 572  31 786  29 786 8 وجدة أنكاد-تاوريرت
 18 990  10 695  8 295 4 الدريوش
 78 922  47 461  31 461 3 جرسيف

 323 500  178 951  144 549   42 مجموع ال
  المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية 2014 (

دد المشاركين ع
عدد المؤسسات ليم  العمالة أواإلق 

اليم  أنشطة دور الشباب  حسب العمالة واألق 

 

بين    ينمشاركا موزع 323566عدد المشاركين في دور الشباب    بلد ،2612خالل سنة  
أما    .(%55,3)األنشطة العاديةب 178151و( %44,7) األنشطة اإلشعاعيةب مشاركا144541

 16فيها إقـليم فكيك ب    يحض مؤسسة خالل نفس السنة، 42 إلىالمؤسسات فقد وصل عددها  
 .مؤسسات 3توفر إقـليم جرسيف على  يفي حين   %24أي بحوالي    مؤسسات

 

  التعاون الوطني 1-9

 

يعتبر تحسين مستو  معيشة األسر المعوزة من بين التوجهات العامة للمؤسسات التابعة  
طني حيث يتم ذلك من خالل متابعة برامج محو األمية، حمالت التوعية لألطفـال والنساء  للتعاون الو 
 .إضافة إلى إحداث مراكز التربية والتكوين، التكفـل بذوي اإلعاقـات  والمسنين
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سنة 2013

رون ؤط م ال مستفيدون ال ز راك م ال ركز      م وع ال ن
305 8 456 99 ربية و التكوين  راكز الت م
19 423 4 راكز التكوين  المهني م

453 5 509 52 تماعية اية االج رع ؤسسات ال م
100 2 091 59 اض األطف ال  ري
80 325 4 راكز  المعاقين م

13 548 11
منظمات  وسفية للمشلولين وال التعاونيات الي

علوية لحماية المكفوفين وضعاف البصر ال

21 2 529 3 واطن راكز دار الم م
168 8 642 77 ية )1( فضاءات محو األم

1 159 28 523 309 وع  مجم ال
صائية السنوية 2014( رة اإلح صاء )النش رية اإلح المصدر: مدي

رقية ش الجهة ال وطني  ب تابعين للتعاون ال رين ال ؤط م مستفيدين و ال ز و ال راك م عدد ال

 

 تلقى الدروس بداخل مراكز التربية والتكوين(1)

المجموع، استفـاد منها  مركزا في   361عدد المراكز بالجهة الشرقية    بلد ،2613برسم سنة  
 .مؤطرا 1151 م من قبلتأطيره  تمشخصا   28523
 

استفـاد منها  مركزا   11مراكز التربية والتكوين بالرتبة األولى في عدد المراكز ب    ي حض
في حين تأتي مراكز دار المواطن في األخير   .مؤطرا 365 مطرهأ شخصا 8450 خالل نفس السنة

 .مؤطرا 21مستفيدا و 2521مراكز في المجموع ب   3لى  ع  تمن حيث عدد المراكز حيث توفر 
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    التشغيل 1-6
 

 

 نوع النشاط 1-6-2
 

وسط   السكان  البالغون 15 سنة ف أكثر حسب نوع النشاط وال

حضري ال القروي المجموع
33,5 44,1 36,7 النشيطون المشتغلون
8,6 6,6 8,0 العاطلون

57,9 49,2 55,3 غير النشطين
100 100 100   المجموع

المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 2014 )مديرية اإلحصاء(

نوع النشاط
(سنة 2014)  (ب%)           

 
 

سنة   15من مجموع السكان البالغين   % 36,7ن  و ن المشتغلو النشيط  ، مثل2614سنة    خالل
وتجدر اإلشارة إلى أن   .% 55,3وغير النشيطين ب %8في حين قدرت نسبة العاطلين ب ،فما فوق
النشيطين المشتغلين مرتفعة بالوسط القروي مقـارنة بالوسط الحضري حيث وصل الفرق بينهما    نسبة
 .إلى اندماج األطفـال في سوق الشغل في وق  مبكر في الوسط القروي، وهذا راجع  نقطة10,6إلى

 
سنة   15يمثل معدل التشغيل نسبة السكان النشيطين المشتغلين من مجموع السكان البالغين  

 .على الصعيد الوطني %43,3 مقـابل 2614سنة   %36,7 وقد بلد هذا المعدل بالجهة .فما فوق
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 معدل النشاط 2-3-2 
 
 

       

حضري ال القروي المجموع حضري ال القروي المجموع

72,9 82,3 75,7 73,9 82,3 76,9 ذكر

12,8 18,8 14,6 12,0 17,1 13,8 أنثى

42,1 50,8 44,7 42,2 50,5 45,1   المجموع

المصدر: البحثان الوطنيان حول التشغيل 2013 و2014 )مديرية اإلحصاء(

جنس عدل النشاط لدى السكان البالغين 15  سنة  فما فوق حسب الوسط وال    تطورم

( سنة 2014 ب%)       (سنة 2013 ب%)      
جنس ال

 

 
لى المستو   ع %48مقـابل   %44,7، بلد معدل النشاط بالجهة الشرقية  2614خالل سنة  

نتيجة انخفـاضه    نقطة مقـارنة بالسنة الفـارطة 0,4تراجعا قدره    بالجهة  هذا المؤشر لسجوقد   .الوطني
 .نقطة 1,2لد  الذكور ب

 
 0,1انخفـاضا طفيفـا بلد    2614و 2613بين سنتي   أما حسب الوسط، فقد عرف معدل النشاط

يبقى معدل النشاط    وعلى العمو . نقطة في الوسط القروي  0,3نقطة في الوسط الحضري وارتفـاعا ب 
 2614نقطة سنة   8,7بينهما إلى  بالوسط القروي يفوق نظيره بالوسط الحضري حيث وصل الفرق  

 .2613نقطة سنة   8,3مقـابل  
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 معدل البطالة 1-6-3

 

      

حضري ال القروي المجموع حضري ال القروي المجموع

18,4 15,0 17,3 18,3 12,4 15,9 ذكر

30,7 4,7 20,9 27,6 3,9 17,7 أنثى

20,3 13,1 17,9 19,6 10,8 16,2   المجموع

المصدر: البحثان الوطنيان حول التشغيل 2013 و2014 )مديرية اإلحصاء(

جنس ال
(سنة 2014 ب%)       (سنة 2013 ب%)      

وسط جنس وال تطور معدل البطالة  حسب ال

 

على المستو    %9,9مقـابل   2614خالل سنة    %17,9بلد معدل البطالة بالجهة الشرقية  
 ارتفـاعه ب نتيجةمقـارنة بالسنة المنصرمة   2614نقطة سنة   1,7قدره   مسجال بذلك ارتفـاعا ،الوطني

وتنتشر البطالة بشكل أكبر في الوسط الحضري  . نقطة لد  اإلناث 3,2الذكور و  عند  ة  نقط 1,4
مقـابل   %20,3معدل بطالة عادل   2614خالل سنة    مقـارنة مع الوسط القروي حيث سجل  المدن

 .بالقر   فقط 13,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 
 االقتصاديةالمشتغلون حسب األنشطة  السكان النشيطون   1-6-1

 

 

           

حضري ال القروي المجموع

5,3 49,9 21,3 الف الحة  الغابات والصيد البحري

11,2 4,3 8,7 الصناعة

12,4 15,0 13,3 البناء

70,2 30,4 55,9 الخدمات

0,9 0,4 0,7 أنشطة غير واضحة

100 100 100 مجموع  ال
المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 2014 )مديرية اإلحصاء(

 توزيع السكان النشيطين المشتغلين البالغين 15 سنة فما فوق 
شطة االقتصادية  حسب الوسط وقطاعات األن

( سن  ة  2014 ب%)       
تصادية شطة االق قطاعات األن

 

 
 2614 سنةمن السكان النشيطين المشتغلين خالل   %50حوالي    ع الخدمات لوحدهقطا شغل

لتأتي الصناعة  % 13,3ثم قطاع البناء ب   %21,3ب  البحري  الغابات والصيد  ،متبوعا بقطاع الفـالحة
 %. 8,7في األخير ب

 
  ،قرويالرئيسي لليد العاملة بالوسط ال  شغلالغابات والصيد البحري المو يعتبر قطاع الفـالحة، 
في حين  ،  %15ثم البناء ب   %30,4يليه قطاع الخدمات ب   %49,9حيث بلغ  نسبة التشغيل به  

 .% 70,2أن قطاع الخدمات يحتل الصدارة في الوسط الحضري ب
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 قطاع البنيات والتجهيزات األساسية -3
 

  النقـل والمواصالت 3-2
  

فهو عنصر أساسي في التنمية   والبنيوية،  يعتبر النقـل حلقة وصل بين مختلف القطاعات االقتصادية
ومن أجل اإلقـالع االقتصادي للجهة الشرقية والتي تتوفر على مؤهالت   .ألي بلد  االقتصادية واالجتماعية

تجعلها قطبا لجذب االستثمارات وجب االهتما  بقطاع النقـل من خالل المشاريع الهادفة إلى تحديث  
 .ومطارات  رة وشبكة السكك الحديديةالبنيات األساسية من طرق وطنية وسيا

 
  النقـل عبر الطرق 3-2-2
 

  ،الشبكة الطرقية والطرق السيارة رافعة حقيقية للتنمية االقتصادية واالندماج الجهوي تعتبر
. إضافة إلى مساهمتها في جلب االستثمارات وإحداث مناصب الشغل ومعالجة إشكالية السالمة الطرقية

ي  ذلتحتية الطرقية المنجزة على مستو  الجهة الشرقية ومواكبة النمو المن أجل تعزيز البنية او 
 :نجاز العديد من المشاريع المهمة في قطاع النقـل من أهمهاإتم   ،تشهده الجهة في جميع الميادين

 
 326فـاس الذي يمتد على مسافة   -أبرزها الطري  السيار وجدة  ،الطرقـات بالجهة  إنجاز 

 ،كلم

 لمسافرين ومواكبة النمو الذي تعرفه حركة المسافرين من وجدة إلى  تحسين شروط سالمة ا
 .الجهات األخر  للمملكة
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المجموع معبدة منها ال المجموع منها المعبدة المجموع منها المعبدة
71,3 71,3 52,6 52,6 277,300 260,000 بركان

562,17 511,47 369,795 271,873 856,866 210,905 فجيج
95 95 148,2 148,2 423,400 212,4 جرادة

263,46 263,46 60,385 60,385 192,380 192,38 الناضور
149,84 149,84 162,598 162,598 59,253 59,253 الدريوش
108,4 108,4 - - 214,400 208,15 وجدة   أنجاد

233,88 233,88 118,5 118,5 467,68 370,451 تاوريرت
1 484,050 1 433,350 912,078 814,156 2 491,280 1 513,539 المجموع

المصدر: المديرية الجهوية للتجهيز والنق ل - وجدة -

جهوية الطرق  الوطنية        ليمية      الطرق ال     الطرق اإلق 

اليم معبدة حسب العمالة واألق  شبكة الطرق المشيدة وال

بالكيلومترإلى غاية 2013/12/31

ليم  العمالة أواإلق 

 

 

موزعة بين طرق إقـليمية   ،كيلومترا 4887تتوفر الجهة الشرقية على شبكة طرقية يبلد طولها  
طولها    قـاربيوالتي  كلم ثم الطرق الوطنية   112كلم، وطرق جهوية بطول   2411 يصل طولها إلى

 .باإلضافة إلى الطري  السيار الرابطة بين وجدة وفـاس ،كلم 1566
 
من مجموع الطرق إذ أن كل الطرق  % 77أن نسبة الطرق المعبدة تعادل    إلى اإلشارةتجدر  و 

أما  %. 11 إلى  وصل  فيه نسبة الطرق الوطنية المعبدة  الذيالوطنية معبدة باستثناء إقـليم فكيك  
% 81في حين وصل  نسبة الطرق المعبدة  % 01بها    بة التعبيدقد ناهزت نسالطرق اإلقـليمية ف

 .لطرق الجهويةلنسبة لبا
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بركان

فكيك

جرادة

الناضور

 الدريوش

 وجدة   أنكاد

تاوريرت

المجموع

المصدر: المديرية الجهوية للتجهيز والنق ل - وجدة -

15 9 19

12 16-

90 12 28

60 48 250

1 -

1 3 5

اليم عدد القناطر إلى غاية 2013/12/31  حسب العمالة واألق 

لى الطرق الوطنية جهويةعدد القناطر ع لى الطرق ال ليميةعدد القناطر ع لى الطرق اإلق  دد القناطر ع ع ليم العمالة أواإلق 

11

100 23 72

267 107 401

 
 

 :قنطرة 775إلى    ، وصل مجموع القناطر بالجهة  2613خالل سنة  
 51,7%   يحتل فيها إقـليم فكيك الصدارة بو منها مشيدة على الطرق الوطنية 

  ،قنطرة 256
 34,5% قنطرة   166ليم تاوريرت لوحده  يضم إقـو شيدة على الطرق اإلقـليمية  م

  ،منها
 13,8 %  قنطرة منها   48توجد  و احتلتها القناطر المشيدة على الطرق الجهوية

  .بإقـليم فكيك

 

 النقـل البحري   3-2-1
 

تتوفر الجهة على ميناءين يتواجدان على الواجهة البحرية المتوسطية إلقـليم الناضور وهما   
 .المملكةالتي تتوفرعليها  موانئ  اليعد من أهم  هذا األخير  . نصاراكبدانة وميناء بني    رأسميناء  
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معدل النمو 
2012/2013

2 013 2 012

-9,01 323 355

-12,87 1 927,16 2 211,77

23 599 487

42,38 9 884,94 6 942,77

المصدر: الوكالة الوطنية للموانئ - الناضور -

حركات بواخر المسافرين

الحمولة اإلجمالية )بآالف البراميل(

البواخر

حركات البواخر التجارية

الحمولة اإلجمالية )بآالف البراميل(

   النق ل البحري خالل السنتين 2012 و2013

 

ي حين  ف %1قدر ب   2613و 2612عرف  حركات البواخر التجارية تراجعا بين سنتي  
 %.23خالل نفس الفترة ب تزايدت حركات بواخر المسافرين

 

 النقـل الجوي 3-2-3

 سنة 2013

المجموع العبور الع اإلق  الوصول

1 119 199 1 117 572 8 292 553 615 555 665

 1 115 310 123 187

 506 099 505 374 5 741 248 407 251 226

 611 985 611 888 2 551 305 085 304 252

المصدر: مديرية اإلحصاء ) النشرة اإلحصائية السنوية  للمغرب 2014(

ت حركات  المسافرين حسب المطارا

97   الناضور- العروي

725   وجدة - أنكاد

حركات التجارية       ال

ت المطارا
حركات  األخرى        ال

ائرات  خاصة وط )الطائرات ال
التداريب(

المجموع العام

1 627 مجموع المسافرين

805  بوعرفة
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العروي ومطار  -مطار الناضوراد، كأن-شرق على ثالث مطارات وهي مطار وجدةالتتوفر جهة  
معظمها   2613حركة سنة  الثالث أكثر من مليون   بالمطارات  وقد بلغ  حركات المسافرين. بوعرفة

 %.99,9حركات تجارية بنسبة  
  

   مستو  المطاراتعلى   حركاتال من مجموع %54,7العروي نسبة  -مطار الناضور  سجل
ال    حيث  ضعيفةن تبقى مساهمة مطار بوعرفة  في حي .% 45,2اد بكأن-يليه مطار وجدة، الثالث
 .%0,1تتعد   
 

 الماء الصالح للشرب 3-1
 

      
 سنة 2012 

المبيعات              
للمشتركين  لوكاالت  ليم العمالة أواإلق 

المستهلكين )1( التوزيع
 71 758  9 674 -  20 356   بركان
 17 781 1517 -  2 426   فكيك
 12 856  1 176 -   34   الدريوش
 17 074  1 704 -  2 548   جرادة
 96 502  12 265 -  21 690   الناضور
 36 870  3 746  3 520  12 966   تاوريرت
 3 695   523  8 052  8 885   وجدة 

 13 748  1 747 -  2 481 جرسيف
 270 284  32 352  11 572  71 386 المجموع

المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب 2014 (

)1(  بما في ذلك المبيعات للجمعيات ولكبار الزبناء

اليم صالح للشرب حسب العمالة و األق   نشاط المكتب الوطني للماء ال

اإلنتاج
مشتركين  دد ال ع

المستهلكين

 

 مليون متر مكعب من الماء سنة   71,4إنتاج    منالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب    تمكن
مكعب للمشتركين   مليون متر32,4 مليون متر مكعب لوكاالت التوزيع و 11,6تم بيع   ، 2612

 .مشتركا خالل نفس السنة 276.284 إلى  وصل عددهم  المستهلكين الذين
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 سكان والتعميراإل 3-3

 

 إحصائيات رخص البناء 3-3-1
  

تحسين مداخيل األسر    و  قتصادياال  عرف القطاع دينامية تصاعدية بفضل تشجيع النمو
من أهم القطاعات الحيوية في النسيج  اإلسكان  ويعتبر   .السكان  مستو  معيشةوبالتالي ارتفـاع  

حيث يوفر    تبقى مهمة  االقتصادي الوطني كما أن مساهمته في نمو الناتج الداخلي اإلجمالي
 .إمكانيات االستثمار وخل  فرص الشغل

 
نجاز في جميع القطاعات الحيوية  وتيرة اإل  يرتبط قطاع البناء بباقي القطاعات حيث تتصاعد

مارات األجنبية  تثحجم االس  يتزايدالحديد و سمن  و اإلكاستهالك مواد البناء    ه إذ يرتفعالتي لها صلة ب
 .المباشرة

 سنة 2013 

عدد الغرف  مساكن عددال عدد الرخص ليم العمالة أواإلق 
3 860 1 337 842   بركان 
708 240 94   الدريوش
528 197 117   فكيك

- - -   جرادة
2 681 887 488   الناضور

19 483 4 190 3 337 وجدة    أنكاد
1 390 307 245   تاوريرت
2 485 716 333 جرسيف

31 135 7 874 5 456 المجموع
المصدر: مديرية اإلحصاء )النشرة اإلحصائية السنوية 2014(

اليم   حضرية  حسب العمالة و األق  ص البناء المسلمة بالجماعات ال رخ

 

 

مشكلة بذلك  ،  2613رخصة سنة   3337أنكاد  -بلد عدد رخص البناء المسلمة بعمالة وجدة
  .%15,4 نسبة  ب  بركانيليها إقـليم  (. رخصة 5450) المسلمة بالجهة من مجموع الرخص 61,2%
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 امسكن 7874إلى    عددها  فقد وصلالسنة   خالل نفسأما المساكن التي تم بناؤها بالجهة  
 . للسكنمخصصة    غرفة 31135تتكون من  
 

 نوع المسكن 3-3-1
 

إحصاء 2014 مسكن نوع ال

4,1 فيال أو طابق فيال

4,7 شقة في عمارة

11,1 دار مغربية تق ليدية

73,1 دار مغربية عصرية

0,6 غرفة في مؤسسة

5,2 مسكن بدائي أو دور الصفيح

0,1 محل غير معد في األصل للسكن

0,9 مسكن قروي

0,2 حاالت أخرى

100 المجموع
المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014

حسب نوع المسكن )ب %(

حضري لجهة الشرق  توزيع األسر بالوسط ال

 
 
 

، بلغ  نسبة األسر الحضرية التي تسكن  2614حسب اإلحصاء العا  للسكان والسكنى لسنة  
ثم   ، %11,1ها األسر التي تقطن الدور المغربية التقـليدية بنسبة  يتل، %73,1دورا مغربية عصرية  

 .%5,2المساكن البدائية أو دور الصفيح بنسبة   التي تسكناألسر  


