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 مدخل

( القايض بتحديد اختصاصات وتنظمي املصاحل 91.3يوليوز  92) 61.631.3تبعا لقرار رئيس احلكومة رمق 

طار يفلها، و وةمتاش يا مع املهام والاختصاصات اخملو للمندوبية السامية للتخطيط، الالممركزة    ادلميغرافية دلراساتا ا 

جنازها عىل تسهر اليت ال حصائية والأشغال قتصاديةا-والسوس يو وبعد ، ليةمن أأجل املسامهة يف التمنية اجلهوية وامل  ا 

عداد وتوزيع مونوغرافية هجة فاس ن ، مكناس-فاسل يسعد املديرية اجلهوية للمندوبية السامية للتخطيطمكناس؛ -ا  أأ

صدار هذه املرة تقوم  مكناس، -فاس ةهجبعاملت وأأقالمي  خاصة  والاقتصادية الاجامتعيةات من املونوغرافيسلسةل ب 

لبرشية للمؤهالت ا -قدر ال ماكن ويف حدود املعطيات املتوفرة-متوخية من وراء ذكل تقدمي صورة  موسعة وشامةل 

ة والاقتصادية اليت وايت التمنية البرشية والاجامتعياجلهة، مع رصد ملس تأأقالمي واجملالية والاقتصادية اليت تتوفر علهيا 

قلمي عىل حدة1وص  ل الهيا لك ا 

اقتصادية، -ادلميوغرافية والسوس يو ممزيات الساكن خالل من ال قلمي تقدمي العامة أأو عىل املونوغرافية هذه وتعمتد

ضافة اىل التجهزيات الاجامتعية والقطاعات تتضمن علهيا1 كام  املتوفر التحتيةالأساس ية والبنيات  والاقتصادية ا 

الأقالمي  وعىل صعيد اجلهوي الصعيد عىل املسجةل واملؤرشات املس توايت مع ومقارانت حتليالت ،ال قلميية املونوغرافية

براز خمتلف التطورات والنتاجئ اليت جسلهتاالأخرى املكونة للجهة ت الاجامتعية القطاعا ؛ الغاية الأساس ية مهنا ا 

نتاجية واخلدماتية املتوالتجهزيات الأساس ية ية والاقتصاد براز جحم وتنوع البنيات ال  وفرة عىل املس توى ال قلميي، مع ا 

قلمي عىل صعيد  1لك عامة أأو ا 

شأأن املقارانت اجملالية والزمنية، الواردة يف هذه املونوغرافية أأن تقف عىل مواطن القوة والضعف يف البنيات  ومن

قلمي أأ ية، وأأن ترصد نوع وجحم التطورات اليت حلقت بلنس يج الاقتصادي الاقتصادية والاجامتع   1 و العامةلال 

 مجيع عىل ىل الانفتاح أأكرثا  مواكبة ملسلسل اجلهوية والالمتركز الاداري اذلي اخنرط فيه املغرب، وسعيا و 

دراج وحتليل املعلومات ال حصائية الناجتة عن نشاط  تسعىللجهة؛  وامللية ال قلميية املكوانت هذه الوثيقة من خالل ا 

ىل نتاجئ البحوث وادلراسات اليت تقوم هبا املندوبية السامية للتخطيط؛ أأن  ضافة ا  املصاحل الوزارية اجلهوية وال قلميية، ا 

دارات، وفاعلني اق شارة خمتلف املهمتني بلشأأن امليل، من سلطات وا  ، ومؤسسات تصاديني واجامتعينيتضع رهن ا 

اجملمتع املدين، وطلبة وبحثني؛ مجموعة متنوعة من التحليالت واملؤرشات واملعطيات العلمية ادلقيقة، اليت من شأأهنا 

غناء مسلسل التخطيط اجلهوي وامليل1   املسامهة يف ترس يخ وا 

صدار ونرش واملديرية ذ تقوم ب  قلمييةافياملونوغر هذه السلسةل من  اجلهوية للمندوبية السامية للتخطيط، ا  ، ات ال 

اهتا الارابية مبختلف مكوان مكناس-تأأمل أأن تكون قد هيأأت وثيقة يف مس توى طموحات لك هممت بتطور ومناء هجة فاس

غناهئا وجتويدها1وال دارية ىل ا   ، وترحب بلتايل بلك مالحظة أأو تعقيب يرميان ا 
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 مقدمـة

، 9105وأصبح بموجب التقسيم اإلداري لسنة  0277إلى سنة يرجع تاريخ إحداث إقليم تاونات 

يقع بالجهة الشمالية للمملكة في مقدمة جبال الريف، ويحد شمـاال مكناس، و -ينتمي إلى جهة فاس

وزان، و  فاس وشرقا بإقليم تازة وغربا بإقليمي سيدي قاسمعمالة بإقليمي الحسيمة وشفشاون وجنوبا ب

 5جماعة ترابية، منها  42. ويتكون املجال الترابي لإلقليم من 9كلم 6560ويمتد على مساحة تقدر ب 

 جماعات حضرية.

نسمة،  669946، عن تعداد 9104أسفرت نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة لقد 

  .%16,21تمثل منها الساكنة القروية نسبة بمجموع تراب إقليم تاونات، 

همية املساحات الصالحة االقتصادية املزاولة باإلقليم، نظرا أل وتعتبر الفالحة أهم األنشطة 

مم  0911و 611ألف هكتار، وحجم التساقطات املطرية التي تتراوح ما بين  495للزراعة البالغة حوالي 

جعل من إقليم تاونات منطقة فالحية تتميز بتنوع وغنى محاصيلها الزراعية، سيما زراعة مما يسنويا، 

  ني واألشجار املثمرة خاصة أشجار الزيتون، باإلضافة إلى تربية املاشية.الحبوب والقطا

وتتجلى أهمية القطاع الفالحي بالنسبة لإلقليم، في كونه يشغل أغلبية اليد العاملة بالوسط 

القروي. وبالرغم من كل هذه املؤهالت، فإن القطاع تعترضه عدة عوائق من ضمنها صغر االستغالليات 

 التقني واملنهي، وهو ما ينعكس سلبا على مردودية اإلنتاج وجودته وتسويقه. وضعف التأطير 

وفيما يخص القطاع الصناعي، فباستثناء الصناعة الغذائية التي تهم باألساس صناعة زيت 

ال يمكن الحديث عن صناعة عصرية باإلقليم. وهذا يتجلى بوضوح من خالل مؤشرات القطاع فالزيتون، 

 قمر مجموع  من % 25,4نسبة  يقارب ما، حيث حققت معامالت الصناعة الغذائية 9101الصناعي لسنة 

   م.معامالت القطاع الصناعي باإلقلي

حيوية التي تساهم في التنمية من القطاعات ال ا، فيمكن اعتبارهالصناعة التقليديةوبخصوص 

شمل مجموعة من املهن والحرف التقليدية التي تشكل إحدى تلإلقليم، بحيث  االقتصادية واالجتماعية

األنشطة املهمة املزاولة من طرف الساكنة النشيطة، خاصة القروية منها، وذلك راجع ملا يزخر به اإلقليم 

  التقليدي باإلقليم.لمنتوج من مواد أولية مهمة تعتبر املكون األساس ي ل

ادية االقتص وفرصه قدرات لتنويع إمكاناتهمؤهالت و  يتوفر اإلقليم على ،هذه القطاعات وبموازاة

في تجلياته الثقافية  السياحي بالجانب ااألمر أساس ويتعلقكبيرة،  مضافة قيمة في قطاعات أخرى ذات

  .وااليكولوجية
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 لتنظيم اإلداري ا 1.

املتعلق بالتقسيم اإلداري الجديد  9112يونيو  00الصادر بتاريخ  102-12-9إلى املرسوم رقم  استنادا

بموجبه تحديد الئحة الدوائر  والذي تمالتاريخ  بنفس 191-12-9رقم إلى املرسوم  واستنادا كذلكللمملكة 

بلديات  5جماعة ترابية مقسمة ما بين  42فقد أصبح املجال الترابي إلقليم تازة يتكون من  والجماعات الترابية

  التالي:دوائر على الشكل  4على قروية موزعة  جماعة 45و

 وناتتا إلقليم والجماعي التنظيم اإلداري : 1جدول 

 الترابية الجماعات عدد الدوائر عدد 

 املجموع قروي حضري 

 42 44 5 4 وناتتا إقليم

 194 161 33 26 مكناس- فاس جهة

 واملناخ تضاريس ال2. 

  :ين تضاريسياتمختلفمنطقتين من كون تييقع إقليم تاونات في مقدمة جبال الريف و 

 تميز تمن املساحة اإلجمالية لإلقليم، %  41غطي تتاونات وغفساي، و  دائرتيضم ت :املنطقة الشمالية

 هتمرتفعاعلو خفض نيكما  . في اتجاه الجنوب نحو واد ورغة هابطبيعة جبلية وتنحدر طبوغرافيت

متر تقريبا  191جبل تاجرفة بمنطقة طهر السوق إلى بمتر  0711من الشرق إلى الغرب، من القصوى 

 111جبل البيبان بمنطقة تافرانت ورغة. وفي نفس املنحى واالنخفاض، تتراوح املرتفعات الدنيا ما بين ب

  .متر 11و

  من املساحة اإلجمالية  % 61ويغطي  دائرتي تيسة وقرية ابا محمد،تكون من ت :الجنوبيةاملنطقة

طبيعة هضبية ويقع بين واد ورغة شماال وواد سبو جنوبا، ويتميز ب، ²كم 1.111حوالي  أي لإلقليم

على طول واد  متر  051و جبل زدور(متر ) 0111ويتراوح علو املرتفعات بهذا الجزء من اإلقليم ما بين 

لسهول الصغيرة على جنبات أهم املجاري تتخللها بعض االتي كما يتميز بصعوبة تضاريسه، إيناون. 

 . املائية

أما املعدل  يتميز إقليم تاونات بخصائص املناخ املتوسطي، بارد ورطب شتاء وحار وجاف صيفا.و 

إلقليم بمستويات نطقة الشمالية لملم بامل 0911و 611ما بين السنوي للتساقطات املطرية فيقدر 

 لإلقليم.  نطقة الجنوبية ملم بامل 611و 411مم بجبل الودكة، وما بين  0111قصوى قد تصل أحيانا إلى 

، يناون إ :أوديةلثالث وجود ثالثة أحواض مائية يتمثل في يتوفر اإلقليم على رصيد مائي مهم كما 

 هاته األودية ويصب في سد الوحدة.  أهميعد الذي  ورغةوكذا اللبن 
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 النمو الديمغرافي والتوزيع املجالي للسكان .1

 تطور عدد السكان بين اإلحصاءين األخيرين .1.1

نسمة، بمجموع  669946 ، عن تعداد9104أسفرت نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

سنوي متوسط قدره  أي بتراجعنسمة،  1705ب إجماليا يقدر  تراب إقليم تاونات، وتسجل بذلك انخفاضا

على صعيد  %1,21تزايد سنوي بمعدل  مقابل ،9104و 9114خالل الفترة املمتدة بين إحصاءي  1,16%

 مكناس.-جهة فاس

ما يفمكناس، -على صعيد جهة فاسوتجدر اإلشارة إلى أن إقليم تاونات سجل املرتبة ما قبل األخيرة 

سجلت أقل نسبة انخفاض و  ،%-1,16 بلغت تطور عدد السكان ما بين اإلحصاءين بنسبة انخفاض يخص

بينما احتلت عمالة فاس املرتبة األولى بالجهة بمعدل تزايد  .(%-1,56بإقليم تازة )بالجهة سنوي متوسط 

 . (%0,57)، تليها عمالة مكناس % 0,61بلغ  متوسط سنوي 

ن إلقليم تاونات ، تمثل نسبة السكان القانونيي9104وحسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 . 9114خالل إحصاء  %07,02مقابل  % 15,63بالنسبة للجهة 

  2012و 2002إلقليم تاونات بين ن يتوزيع السكان القانوني :2جدول 
 
 

معدل النمو  عدد السكان
 % السنوي

4002/4002    

 %الثقل الديمغرافي ب 

4002 4002 4002 4002 

-0,6, 662266 669566 إ. تاونات  61065 69061 

* 56062 ,05, 6216152 1111266 جهة فاس مكناس  92062 *  

  (: الثقل الديمغرافي للجهة بالنسبة لمجموع البالد.*)                .2,66و 6,,2 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى  

 حسب وسط اإلقامة   إقليم تاونات سكانتطور عدد . 2.1

جماعات  5جماعة قروية، ومن  44يتميز إقليم تاونات بهيمنة الطابع القروي، حيث يتكون من 

تبلغ نسبة التمدن أي نسبة عدد السكان بالوسط الحضري إلى مجموع السكان و  فقط،حضرية 

 بالوسط القروي.%   86,98مقابل  ،% 01,19 باإلقليم 

ان السكان الحضريون ، حيث ك9114إحصاء وقد تزايدت هذه النسبة بشكل بطيء مقارنة مع 

نسبة تمدن  أقل من مجموع سكان اإلقليم. وتجدر اإلشارة إلى أن إقليم تاونات يمثل %00,40يمثلون 

 . بالجهة

 2012و 2002بين  اإلقامة وسط حسباإلقليم تطور عدد سكان : 3جدول 
 4002 4002 

 مجموع  قروي حضري
نسبة 
 %التمدن

 مجموع  قروي حضري
نسبة 
 %التمدن

 67,68 888818 938681 58888 66,16 889586 955585 39557 تاوناتإ. 

 86,98 1878558 6838838 8981886 99,59 7537861 6369555 8683889 جهة ال

 9104و 9114 والسكنىاملصدر: اإلحصاء العام للسكان     
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الفترة املمتدة بين اإلحصاءين لقد عرفت الساكنة الحضرية إلقليم تاونات تطورا ملموسا خالل 

وال يمثل السكان  .%0,97مسجلة بذلك تزايدا سنويا بمعدل  9104نسمة سنة  16999األخيرين، إذ بلغت 

 .من مجموع سكان الجهة % 9,14ومن مجموع سكان اإلقليم  % 01,19الحضريون سوى 

إلى  9114خالل نسمة  512261في املقابل انخفضت الساكنة القروية إلقليم تاونات من و

 %16,21ويمثل السكان القرويون . % 1,94 بلغ ، أي بمعدل انخفاض سنوي 9104نسمة خالل  576194

 من مجموع سكان اإلقليم.

 عدد السكان بإقليم تاونات حسب الجماعات تطور . 3.1

 %11مختلف الجماعات الترابية استقطاب الجماعات القروية لحوالي باإلقليم  سكانتوزيع يبرز 

فمن خالل مالحظة تطور سكان مختلف املكونات اإلدارية إلقليم تاونات خالل الفترة  .من سكان اإلقليم

يرة النمو لهذه الوحدات بين تن واضح في و يسجل تبا 9104و 9114املمتدة بين اإلحصاءين األخيرين 

  معدالت موجبة وأخرى سالبة.

لغ حيث ب السكان،البلديات التابعة لإلقليم تزايدا في حجم  أغلبففي الوسط الحضري عرفت 

 الفترة: نفس  التزايد السنوي خاللمعدل 

 ؛%0,41 :بلدية تاونات 
 ؛ 1,58%: بلدية تيسة 

 ؛%0,41: بلدية غفساي 

 0,06: بلدية قرية با محمد%: 

  1,78-: بلدية طهر السوق %. 

و النمفي معدل  واضحالإلقليم تراجعا سجلت أغلبية الجماعات القروية التابعة  املقابلفي و

، وحتى الوحدات اإلدارية التي عرفت تزايدا في عدد السكان % -0,29وصل بجماعة تمضيت إلى  السنوي 

 .% 0,97، ما عدا جماعة اخاللفة التي سجلت تزايـدا بلغ % 0يرة التزايد السنوي إلى تلم تصل بها و 
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 املطلق والنسبي لعدد السكان حسب وسط اإلقامة التزايد. 2.1

قد نسمة خالل اإلحصاء األخير، ف 01992رغم التزايد العددي لساكنة الوسط الحضري الذي بلغ 

 هذاويرجع  .-%1,6 قدرهبما  أي، 9104-9114نسمة خالل العشرية  1705 تراجع سكان اإلقليم ب

  . نسمة 01244الذي بلغ  يينللسكان القرو التراجع العددي االنخفاض إلى 

 (2012و 2002) سكان حسب وسط اإلقامةاملطلق والنسبي لل تزايدال: 2جدول 

 % ب معدل التزايد النسبي 2012و 2002التزايد املطلق بين  

 الوسط الوسط

 مجموع قروي حضري  مجموع قروي حضري 

 -0,6 -2,4 13,4 - 1705 - 01244 01992 إقليم تاونات

 9,4 -1,9 18,3 161671 - 11107 126225 جهة فاس مكناس

 .9104و 2004 والسكنى املصدر: اإلحصاء العام للسكان    

 . الكثافة السكانية1.1

من  % 05,61من مجموع تراب الجهة، وتستقطب  % 13,8تمثل الرقعة الجغرافية إلقليم تاونات 

 .بالجهة من ساكنة الحواضر  % 1,16مجموع سكان الجهة، ال يمثل منها سوى 

 ،ربعتر املمو لينسمة في الك 001,6 تاونات إقليمبلغت الكثافة السكانية ب، 9104خالل إحصاء 

  .نقطة 01,1ب وتفوق نسبيا نظيرتها على مستوى الجهة 

 أي بانخفاض نسبي ،ربعاملنسمة في الكلم  1,6وقد انخفضت الكثافة السكانية إلقليم تاونات ب 

  .9104و 9114خالل الفترة املمتدة بين  % 1,15 يقدر ب سنوي 

 باإلقليم املساحة والكثافة السكانية: 1جدول 
 المساحة 

 (²كمبال)
 النسبة ب

% 
 الكثافة السكانية السكانعدد 

 (²)نسمة بالكم
معدل 
 النمو ب

% 4002 4002 4002 4002 

 - 0,6, 66106 66502 662266 669566 6101 9919 تاوناتإقليم 

 ,05, 6,601 5901 6216152 1111266 ,0,,6 6,621 جهة فاس مكناس

    فاسملساحة: الوكالة الحضرية لا                               .9104و 9114 ،االحصاء العام للسكان والسكنى املصدر:  

  البنية السكانية حسب الجنس والسن. 2

 الكبرى ووسط اإلقامة والجنس. توزيع السكان حسب الفئات العمرية 1.2

من اإلناث، وهذا التقسيم يشمل  % 42,2من الذكور، و % 51,0يتكون سكان إقليم تاونات من 

الوسطين الحضري والقروي. ويتسم الهيكل السكاني إلقليم تاونات بفتوته، إذ أن تقريبا بنفس النسب 

. ويتسم أيضا باتساع % 51,6( سنة يمثلون أكثر من نصف السكان 95) الخامسة والعشرونمن هم دون 

 السكان. من مجموع % 12,4إذ تمثل سنة(،  52 – 05شريحة السكان في سن النشاط )
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سنة  61، وال يمثل السكان املسنون أي البالغون % 19,1وتشكل فئة السكان دون الخامسة عشر 

 .9104سنة  %01,1 فأكثر سوى 

ن دون الخامسة عشر تفوق نظيرتها بالوسط الحضري، شارة إلى أن نسبة األطفال القروييوتجدر اإل 

سنة تفوق نسبة اإلناث، سواء بالوسط الحضري أو القروي، كما  05كما أن نسبة األطفال الذكور دون 

 يتضح من خالل الجدول املوالي:

 ( %ب) والجنسالكبرى ووسط اإلقامة  توزيع سكان إقليم تاونات حسب فئات األعمار: 6جدول 

 
فئات األعمار 

 الكبرى

ــة  وســــط اإلقام
 مجموع قروي حضري

 مجموع إ ناث    ذ كور مجموع إ ناث    ذ كور مجموع إ ناث    ذ كور

 ,120 6901 6601 1202 6901 6606 1,09 6605 6906 سنة 66 – ,

 6106 501 501 6109 502 501 6109 502 501 سنة 26 – 69

 1506 6505 6509 1501 6505 6506 6102 2601 2609 سنة 95 – 29

 ,6,0 ,90 ,90 ,6,0 ,90 ,90 101 105 105 سنة فأكثر ,6

 00000 ,2,0 3000 00000 ,2,0 3000 00000 2,04 3005 المجموع

9104 ،املصدر: االحصاء العام للسكان والسكنى  

البنية الديمغرافية من حيث العمر والجنس لسكان املواليين، السكاني  والهرم ول عكس الجديو 

 :9104خالل نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى  اإلقليم من

 حسب الفئات العمرية الخماسية والجنس اإلقليم : توزيع سكان7جدول 

 فئات األعمار الخماسية
 النسبة )%( العدد

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 10,7 5,2 5,4 449 70 640 34 809 35 سنة 6 - ,

 10,4 5,1 5,3 431 68 407 33 024 35 سنة 5 - 9

 11,0 5,4 5,6 413 72 467 35 946 36 سنة 66 - ,6

 9,6 4,8 4,8 590 63 701 31 889 31 سنة 65 - 69

 8,9 4,5 4,5 074 59 486 29 588 29 سنة 26 - ,2

 8,1 4,1 4,0 497 53 330 27 167 26 سنة 25 - 29

 7,2 3,7 3,5 453 47 312 24 141 23 سنة 16 - ,1

 6,3 3,2 3,2 919 41 859 20 060 21 سنة 15 - 19

 5,7 2,8 2,8 574 37 800 18 774 18 سنة 66 - ,6

 4,5 2,3 2,2 801 29 058 15 743 14 سنة 65 - 69

 4,6 2,4 2,2 157 30 568 15 589 14 سنة 96 - ,9

 3,3 1,6 1,7 712 21 647 10 065 11 سنة 95 - 99

 3,0 1,6 1,5 925 19 321 10 604 9 سنة 66 - ,6

 1,8 0,9 0,9 782 11 972 5 810 5 سنة 65 - 69

 2,0 1,1 1,0 506 13 126 7 380 6 سنة 16 - ,1

 2,9 1,4 1,6 453 19 035 9 418 10 فأكثر 19

 0,0 0,0 0,0 0 0 0 غير مصرح

 100,0 49,9 50,1 736 660 729 329 007 331 المجموع

9104املصدر: االحصاء العام للسكان والسكنى   
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 الحالة الزواجية للسكان .3

 وتمثل هذه الفئة نسبةسنة فأكثر  05تهم دراسة الحالة الزواجية فئة السكان البالغين من العمر 

بالوسط القروي  %67,1بالوسط الحضري و %62,4وتعادل من مجموع سكان إقليم تاونات،  % 61,1

. وحسب الجنس يالحظ أن نسبة اإلناث من هذه الشريحة هي أكبر من نسبة مئوية نقطة 0,61أي بفارق 

 الذكور وذلك بالوسطين معا.

تقل عن نظيرتها املسجلة على  من السكان باإلقليم هذه الفئة إلى أن نسبةكما البد من اإلشارة 

 نقطة ويهم الوضع الجنسين معا. 1,11 الجهة بفارق صعيد 

 . توزيع السكان حسب الحالة الزواجية1.3

عن توزيع يجعل من املتزوجين الفئة األكثر وزنا  9104أسفرت نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

من مجموع سكان إقليم تاونات، وهذه  % 51,5سنة فأكثر، إذ يمثلون  05في صفوف السكان البالغين 

، ويأتي العزاب في الدرجة %51,2حيث بلغت  9114النسبة تفوق النسبة التي سجلت باإلقليم خالل سنة 

، وتنتشر العزوبة أكثر في صفوف الرجال، حيث أن 9114خالل سنة  %41,1مقابل  %15,6الثانية بنسبة 

لدى اإلناث  %11,7وع الذكور في حين ال تشكل سوى من مجم %41,6نسبة العزوبة لدى الذكور تشكل 

 ، ويرجع ذلك إلى الزواج املبكر لدى اإلناث خصوصا القرويات.مئوية نقطة 2,2بفارق  
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يث حفي صفوف النساء، أكثر الطالق تنتشر حالة نجد أن  ،وبخصوص باقي الحاالت الزواجية األخرى 

ا األمر هم هذيو  ،% 0تعدى في صفوف الذكور، إذ ال تفي حين تكاد تنعدم  ،من مجموع النساء % 0,9 خصت

 الوسطين معا.

سنة فأكثر، ويهم األمر  05من مجموع السكان البالغين من العمر  % 5,1وبخصوص األرامل فيمثلون 

رجع أسباب هذا االختالف بخصوص حالتي تللذكور، و  % 1,2مقابل  % 2,0النساء أكثر من الرجال بنسبة 

 الزواج لدى الذكور بعد الطالق أو الترمل.إعادة  إلى سهولةالطالق والترمل 

نسبتي العزوبة والزواج باإلقليم تتعدى مثيلتها املسجلة بالجهة في حين فإن ومقارنة مع باقي الجهة 

 ،نقطة على التوالي 1,4و 0,9نجد أن نسبتي الطالق والترمل مرتفعة نسبيا بالجهة، إذ تفوق إقليم تاونات ب 

 ه الجدول التالي:كما يبين

 سنة 11و يفوق أتوزيع السكان الذين يعادل سنهم : 8جدول 
 (% ب) اإلقامةوالجنس ووسط  حسب الحالة الزواجية 

 الحالة الزواجية
 مكناس–جهة فاس  إقليم تاونات

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

 الوسط الحضري 

 15,6 11,9 40,1 14,4 91,0 41,7 عزاب

 56,4 56,1 56,2 52,4 61,6 51,9 متزوجون 

 9,5 1,1 0,1 0,4 9,1 1,6 مطلقون 

 5,5 2,2 1,2 4,1 2,1 1,6 أرامل

 100 100 100 100 100 100 املجموع

 الوسط القروي

 11,2 91,4 12,5 15,1 10,0 41,6 عزاب

 52,7 61,5 51,2 51,4 51,7 51,0 متزوجون 

 0,9 0,1 1,6 1,7 0,0 1,4 مطلقون 

 5,0 2,1 0,1 5,0 2,0 1,2 أرامل

 100 100 100 100 100 100 املجموع

 مجموع الوسطين

 14,2 92,5 41,6 15,6 11,7 41,6 عزاب

 57,7 57,7 57,7 51,5 51,2 51,0 متزوجون 

 9,1 1,0 1,2 1,1 0,9 1,4 مطلقون 

 5,4 2,7 1,2 5,1 2,0 1,2 أرامل

 100 100 100 100 100 100 املجموع

 9104ملصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى ا    
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نالحظ أن نسبة العزاب بإقليم تاونات عرفت تراجعا  9114ومقارنة مع معطيات إحصاء سنة 

لتي تزايدت خالل نفس الفترة  لفائدة فئة املتزوجين ا %15,6إلى  %41,1واضحا حيث انتقلت من 

 الجنسين والوسطين معا.وتهم هذه الظاهرة مئوية نقطة  4,6بحوالي 

وبخصوص حالتي الطالق والترمل فقد بقيت شبه مستقرة خالل الفترة ما بين اإلحصاءين، وتمس 

  . األمر الوسطين معااإلناث أكثر من الذكور ويهم هذا 

 سنة حسب الجنس ووسط اإلقامة 22إلى  11العزاب من  توزيع. 2.3

، عام بالنسبة للجنسين معا، وكذلك بالنسبة للوسطينالتقدم في السن مع تنخفض نسبة العزاب 

 94 – 91سنة(، وسرعان ما تنخفض عند الفئة ) 02 – 05عند الفئة العمرية ) %21,4إذ تبلغ أقصاها 

 % 42,4سنة( لتبلغ أدناها  92 – 95، ثم تزيد في االنخفاض عند الفئة )% 70,1 ، حيث تصل إلىسنة(

 من مجموع اإلقليم. 
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حيث أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث في جميع فئات  ،اختالفا بين الجنسين معاونالحظ 

وترجع أسباب هذا التباين بين الجنسين على الخصوص إلى االختالف األعمار املعنية وذلك بالوسطين معا. 

 بكتمديد فترة التمدرس عند الجنسين إلى جان تفي نمط الحياة، وبالتالي اختالف في بعض السلوكيا

 املشاكل املادية واالجتماعية التي تحيط بالحياة الزوجية.

سنة( مؤشرا هاما لتحديد مدى تراجع أو استقرار  92 – 05تعد نسبة العزاب عند فئة )كما 

( تقريبا متساوية 02-05إلى أن نسبة العزاب من فئة ) 9104لسنة  الزواج املبكر. وتشير اإلحصائيات

لى إسنة( نظيرتها بالقرى، إذ تصل  94 – 91العزاب الحضريين من فئة )بالوسطين، في حين تفوق نسبة 

بالوسط  % 46,7سنة(  92 – 95هذه النسبة بالنسبة لشريحة )بلغ بينما ت  .% 70,5مقابل  % 71,6

 .الوسط القرويب % 42,1و الحضري 

دى ل إن هذا االختالف يشمل أيضا الجنسين فتظل نسبة العزاب مرتفعة بخصوص جميع الفئات

 نقطة. 11,5و 40,1و 09,6 فارق:الذكور، إذ تفوق مثيلتها لدى اإلناث على التوالي ب

سنة مرتفعة نسبيا بالجهة اذ تفوق  92- 05ومقارنة مع باقي الجهة نالحظ أن نسبة العزاب من 

 نقطة على التوالي كما يوضحه الجدول املوالي: 1,2و 9,4و 1,4 فارق:إقليم تاونات ب

 حسب الجنس  سنة 22إلى  11العزاب من  نسبة: 2جدول 
 (ب %) ووسط اإلقامة

 فئات األعمار
 جهة فاس مكناس إقليم تاونات

 جموعامل إناث ذكور  جموعامل إناث ذكور 

 الوسط الحضري 

 25,9 21,6 22,7 21,1 17,4 22,1 سنة 12 – 11

 77,2 60,1 24,1 71,6 59,6 25,5 سنة 22 – 20

 51,1 16,1 70,4 46,7 97,7 62,1 سنة 22 – 21

 الوسط القروي

 20,2 14,9 22,5 21,4 17,0 22,6 سنة 12 – 11

 61,1 46,1 21,1 70,5 50,0 20,1 سنة 22 – 20

 46,9 11,2 60,2 42,1 15,5 64,5 سنة 22 – 21

 الوسطين مجموع

 21,1 11,1 22,6 21,4 17,0 22,7 سنة 12 – 11

 74,9 55,1 21,1 70,1 50,1 29,1 سنة 22 – 20

 51,1 14,9 67,5 42,4 14,5 65,1 سنة 22 – 21

 9104املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى  



 

18 

 األول معدل العمر عند الزواج . 3.3

غرافية الهامة من تحديد مدى ول الذي يعتبر من املؤشرات الديماأل  يمكن مؤشر السن عند الزواج

الل خهذا املؤشر بلغ تقلص الزواج املبكر أو استقراره في سن معين، كما يحدد مستوى اإلنجاب. وقد 

 .سنة( 91,1) ةعلى صعيد الجهاملعدل املسجل  سنة وهو تقريبا نفس 91,6 ،2014إحصاء 

عند الزواج األول لدى  ويعرف هذا املؤشر تباينا واضحا بين الجنسين، إذ يفوق متوسط السن

-على صعيد جهة فاس وات سن 5,9بإقليم تاونات، وبحوالي وات سن 4,9الذكور مثيله لدى اإلناث ب 

أشهر كفارق بين الوسط الحضري والوسط القروي على صعيد اإلقليم في حين  6كما نجد مكناس، 

 سنة على مستوى مجموع الجهة.  0,9يصل هذا الفارق إلى 

 ووسط اإلقامة )بالسنوات( حسب الجنس باإلقليم، السن عند الزواج األول معدل : 10جدول 

 اإلقامة وسط
 مكناس-جهة فاس إقليم تاونات

 جموعامل إناث ذكور  مجموع إناث ذكور 

 92,1 96,6 19,0 91,0 94,1 10,4 حضري 

 91,0 95,7 11,4 91,7 96,1 11,6 قروي

 2808 2602 3102 2806 2601 3007 املجموع

 9104املصدر: االحصاء العام للسكان والسكنى   

خالل الفترة بين اإلحصاءين  سنة عنسجل معدل السن عند الزواج األول تطورا ملموسا يزيد 

كما نالحظ أن هذا املؤشر ارتفع بما يزيد عن  األخيرين بالنسبة للذكور، بينما ظل مستقرا لدى اإلناث.

 في حين انخفض بنصف سنة عند اإلناث بالوسط الحضري. ،سنة بالوسط القروي عند الذكور 

 حسب الجنس باإلقليم، تطور معدل السن عند الزواج األول : 11جدول 
 )بالسنوات( 2012و 2002بين  ووسط اإلقامة

 الجنس
2002 2012 

 املجموع قروي حضري  املجموع قروي حضري 

 11,7 11,6 10,4 92,5 92,1 10,5 ذكور 

 96,5 96,1 94,1 96,6 96,1 95,4 إناث

 .9104و 9114املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى  

 الخصوبة .2
 نسبة الخصوبة حسب سن األم. 1.2

طفل لكل  91,4سنة( تصل إلى  02 – 05تتغير نسبة الخصوبة حسب سن األم، ففي سن مبكرة )

 99,4) العدد املسجل بالوسط الحضري  واحدة امرأة بالوسط القروي، ويفوق هذا العدد بنقطة 0111

 – 11سنة( و ) 92 – 95أقصاها عند فئتي )باإلقليم كما تبلغ نسبة الخصوبة  .امرأة( 0111طفل لكل 

 .على التوالي 017,4و 007,0 ب سنة( 14
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تها بالوسط القروي عند فئات األعمار وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النسب بالوسط الحضري تفوق مثيال

لدى  77,1و 094,4و 095,6 غ على التواليسنة(. حيث تبل 12 – 15سنة( و ) 14 – 11سنة( و ) 92 – 95)

 005,1في حين يصل عدد األطفال لدى نفس الفئات العمرية بالوسط القروي إلى  ،النساء الحضريات

 امرأة على التوالي. 0111طفل لكل  71,7و 014,1و

ويالحظ تراجع عام لنسبة الخصوبة لدى جميع فئات األعمار كلما تقدم السن، وذلك بالوسطين 

 سنة( كما يتضح في الجدول املوالي: 42 – 45الحضري والقروي، ويصل إلى أدناه عند الفئة العمرية )

  لف( حسب فئات األعمارألبا )‰نسبة الخصوبة بإقليم تاونات ب : 12جدول 
 التركيبي للخصوبةواملؤشر 

 الفئات العمرية
 جهة فاس مكناس إقليم تاونات

 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري

 2,06 2601 6609 2101 2106 2206 سنة 65 – 69

 1606 6,109 6505 5506 06,,6 5106 سنة 26 – ,2

 6,102 66105 ,6,20 66106 66901 62906 سنة 25 – 29

 5501 6,605 5106 6,106 6,601 62606 سنة 16 – ,1

 ,160 1109 6506 1602 1101 1101 سنة 15 –19

 1606 1601 1,02 1105 1601 1605 سنة 66 – ,6

 509 6,05 105 101 101 905 سنة 65–69

 400 402 400 405 405 402 لخصوبة التركيبي لمؤشر ال

 9104املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى   
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 عدد األسر وحجمها .1
 . عدد األسر1.1

أسرة وتزايد هذا العدد في املتوسط بوتيرة  091702 ،9104حسب إحصاء  يضم إقليم تاونات

بين اإلحصاءين األخيرين، في حين سجلت الوتيرة السنوية لعدد سكان اإلقليم  %0,1سنوية تقدر ب 

 .% -1,16تراجعا بلغ 

تزايدا في عدد األسر بوثيرة سنوية متوسطة  فقد سجل الوسط الحضري  ،اإلقامة وحسب وسط

وهذه الزيادة  ،9104أسرة سنة  01210إلى  9114أسرة سنة  04292حيث انتقل من  ،%9,4تقدر ب 

ببلدية طهر السوق، في حين تزايد عدد  %4,7شملت جميع البلديات التابعة لإلقليم وبلغت أقصاها 

فقط، وهذه الزيادة لم تشمل جميع  %0,0األسر بالوسط القروي خالل الفترة املمتدة بين اإلحصاءين ب 

 ونجل تافراوتبني العابد وجماعة حيث عرف عدد األسر بكل من جماعة سيدي  ،الجماعات القروية

 .% -0,1و % -1,1و % -1,9و % -1,0 معدالتتوالي وجماعة مزراوة وجماعة تمضيت تقلصا بلغ على ال

 2012و 2002بإقليم تاونات بين : تطور عدد األسر 13جدول 

2012 2002 
 

 حضري  قروي مجموع حضري  قروي مجموع

 إقليم تاونات 14929 98455 113384 18901 109818 128719

 جهة فاس مكناس 449851 284650 734501 600113 319384 919497

 .4102المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى      
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 . متوسط حجم األسر 2.1

فرد في املتوسط لكل  5,0عن تسجيل  9104أسفرت نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 ،حسب وسط اإلقامة مويختلف حجم األسر باإلقلي بإقليم تاونات. 9114خالل سنة  5,2مقابل  ،أسرة

 بالوسط الحضري. 4,6و بالوسط القروي 5,1 في املتوسط حيث بلغ

وشمل هذا التقلص الوسطين  نقطة. 1,1بين اإلحصاءين بلغ وعرف حجم األسر تراجعا طفيفا 

تتميز األسرة و . نقطة بالنسبة للوسط الحضري( 1,5نقطة بالنسبة للوسط القروي مقابل  1,7) معا

 . (4,6 مقابل 5,0بالجهة )نظيرتها  عننسبيا  ر بكبإقليم تاونات بحجم أ

 2012و 2002بين  حسب وسط اإلقامةباإلقليم  األسر : تطور حجم 12جدول  

 
2002 2012 

 جموع امل قروي حضري  جموع امل قروي حضري 

 5,1 5,3 4,6 5,9 6,0 5,1 إقليم تاونات

 4,6 5,2 4,3 5,3 6,0 4,8 جهة فاس مكناس
  .9104و 9114للسكان والسكنى املصدر: اإلحصاء العام   

 اإلسقاطات الديمغرافية. 6

بتعاون مع مركز الدراسات واألبحاث الديموغرافية التابع للمندوبية السامية للتخطيط، قامت 

 9104ين بما للفترة املمتدة  سقاطات الديموغرافيةاإل مكناس، بإنجاز -املديرية الجهوية للتخطيط فاس

 .جماعة 062وعددها ، هاذتابعة لنفو ال ترابيةات الجماعإلى الالجهة، باإلضافة  عمالتي وأقاليمل، 9111و

ي، السكانلتزايد بالها عالقة وإلنجاز هذه االسقاطات الديموغرافية، تم االعتماد على فرضيات 

 أ،مش الخطن هامع اإلشارة إلى أ ،العمليةبلورتها انطالقا من املعطيات املتوفرة أثناء إنجاز هذه  تمت

، وكذلك كلما حاولنا الحصول على نتائج أكثر 9104يميل إلى االرتفاع كلما ابتعدنا عن سنة البداية وهي 

    .ات الترابيةجماعللحسب الفئات العمرية بالنسبة سقاطات إل ، كاتفصيال

  2030و 2012بين  اإلقامة عدد السكان حسب وسطاملتوقع لتطور ال. 1.6

سوف يبلغ عدد سكان إقليم تاونات في أفق انطالقا من نتائج االسقاطات الديمغرافية املنجزة، 

العدد بلغ بعدما  ،من مجموع سكان الجهة % 12,9نسمة وهو ما سيشكل  522011حوالي ، 9111سنة 

 يرةثاإلقليم بو عدد سكان سوف يتراجع بهذا و  .من سكان الجهة( %05,7) 9104نسمة سنة  662505

يقدر ب سكاني مقابل تزايد ، 9111و 9104 نما بي سنويا خالل الفترة % 0,63- تصل في املتوسط إلى

 على الصعيد الجهوي. % 1,51

وفيما يتعلق بوسط اإلقامة، سوف تعرف ساكنة الوسط القروي باإلقليم تراجعا عدديا يصل 

 كمعدل سنوي خالل الفترة التي تشملها اإلسقاطات الديمغرافية. هذا التراجع العددي،  % -0,88إلى 
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 % -1,10سيهم جميع الجماعات الترابية املنتمية للوسط القروي باإلقليم بمعدالت متفاوتة، مقابل 

بالوسط القروي بالجهة. وعلى عكس ذلك، فإن السكان الحضريون باإلقليم، سيعرفون خالل نفس 

لفائدة ساكنة الوسط  %0,16كمعدل سنوي، مقابل  % 0,84لفترة، تزايدا عدديا تصل نسبته إلى ا

 الحضري بالجهة.

  2030و 2012 بين اإلقليم سكان عدداملتوقع لتطور ال: 11 جدول 

 
2012 2020 2030 

 (%) السنوي  النمو نسبة

  2012/2030 

 -0,63 599180 641499 662505 إقليم تاونات

 0,84 98350 91745 85999 حضري     

 -0,88 500830 549754 576506 قروي    

 1,51 4641916 4415169 4992572 الجهة

 0,16 1071779 9115155 9555600 حضري     

 -1,10 0462504 0611117 0671261 قروي    

 للتخطيط()املندوبية السامية  املصدر: مركز األبحاث والدراسات الديمغرافية  

 % 13,0رتفاعا، حيث ستنتقل من اسجل ، سوف تباإلقليمتمدن املتوقعة للعدالت املبخصوص و 

   2030.في أفق سنة  % 16,4إلى حدود  9104سنة 

 2030و 2012 بين (% ب) باإلقليمنسبة التمدن ل املتوقعتطور ال: 16 جدول 
 2012 2020 2030 

 16,4 14,3 13,0 وناتتا إقليم

 61,1 61,7 61,4 الجهة  

 .)املندوبية السامية للتخطيط( مركز الدراسات واألبحاث الديموغرافية ر:املصد      

  2030و 2012بنية السكان حسب السن بين املتوقع لتطور ال. 2.6

، بوسطيه الحضري فإن اإلقليمبنية السكان حسب السن، الخاصة بعطيات انطالقا من امل

نتيجة انخفاض ، سنة 05في عدد السكان البالغين أقل من  جياتدري اتراجعسوف يعرف  والقروي،

 9104من مجموع ساكنة اإلقليم، سنة  % 32,0نسبة  تمثل الفئةهذه فبعدما كانت معدالت الخصوبة. 

 .9111في أفق سنة  % 24,0سوف تتراجع إلى 

نة أفق س في ستعرفهفي العدد الذي رغم التراجع الطفيف فالسكان في سن النشاط، فئة عن و 

شكل تأثيرا ، مما سي% 59,0تسجل نسبة ، حيث سوف من حيث العدد مهمةأنها ستضل  إال ، 9111

  الشغل. مباشرا على سوق 

          إلى 9104سنة  %  9,8ينتقل منوف فس ،سنة فما فوق  61السكان البالغين عدد وبخصوص 

 والقروي معا.الوسطين الحضري سيهم هذا االرتفاع ، و 9111سنة  % 17,1
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 الكبرى حسب فئات األعمار باإلقليم  سكانال بنيةتوقع لاملتطور ال: 17 جدول 
 (  %ب) 2030و 2012 بين  

 2030 2021 2020 2011 2012 فئات األعمار

 مجموع الوسطين

 24,0 27,6 29,6 31,6 32,0 سنة 04 – 1

 59,0 58,2 58,0 58,3 58,2 سنة 52 – 05

 17,1 14,2 12,3 10,1 9,8 سنة فأكثر 61

 100 100 100 100 100 املجموع

 الوسط القروي

 23,9 27,7 33,5 31,9 32,2 سنة 04 – 1

 58,6 57,7 64,4 57,7 57,7 سنة 52 – 05

 17,4 14,6 2,0 10,4 10,1 سنة فأكثر 61

 011 100 100 100 100 املجموع

 الوسط الحضري 

 24,3 26,6 28,1 30,1 30,6 سنة 04 – 1

 60,5 61,0 61,6 61,9 61,8 سنة 52 – 05

 15,2 12,4 10,2 8,0 7,7 سنة فأكثر 61

 100 100 100 100 100 املجموع

 مكناس-للتخطيط فاسة للمندوبية السامية املديرية الجهوير: املصد
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 التعليم. 1

 أهم وتتمحور  خاصة عناية ةالدولة املغربي ليهاو ت التي الكبرى  االهتمامات إحدى يشكل التعليم مازال

 :التالية املبادئ حول  والتكوين التربية بقطاع املتعلقة التوجهات

  ؛سنوات 5-4التسريع من وتيرة دمج التعليم األولي في أفق تعميمه على األطفال من الفئة  

 ؛سنوات ست سنفي  األطفال لفائدة التمدرس تعميم 

 وبين والحضري  القروي الوسطين بين للمدارس الولوج يخص فيما الحظوظ تساوي  عدم تقليص 
 ؛واإلناث الذكور 

 ؛املحلية الخصوصيات مع مضمونه ومالءمة القروي بالوسط التعليمطوير ت 

  لرجال التعليم ملواجهة حاجيات التطور االقتصادي واالجتماعي ومناسب مستمر  تكوينتوفير. 

 القدرة على القراءة والكتابة .1.1

تلعب التربية دورا أساسيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد باإلضافة إلى 

نصرا املعرفة عتحسين ظروف عيش السكان، ومسايرتهم لركب التطور العلمي والتكنولوجي، إذ تشكل 

مهما في التنمية البشرية حسب املصطلح املوضوع من طرف برنامج األمم املتحدة للتنمية، وذلك من 

 خالل مؤشري نسبة األمية ونسبة التمدرس.

 نسبة األمية حسب الجنس ووسط اإلقامة .1.1.1

ميين يعدون أ % 47,1، سنوات 01من السكان الذين يعادل سنهم أو يفوق  590156من أصل 

نظرا  ،% 61,9حيث قدر ب  ،9114، وقد تراجع هذا املؤشر عما كان عليه خالل 9104حسب إحصاء 

 ذا اإلطار.للمجهودات املبذولة في ه

ب األمية ما يقار خص ، حيث تمكناس-وتفوق هذه النسبة مثيلتها املسجلة على صعيد جهة فاس

 أشخاص 1باإلقليم، مقابل ما يفوق أكثر فسنوات  01من السكان البالغين  01من أصل  أشخاص 5

 بالجهة. 01من أصل 

إلى التباين الواضح بين الوسطين وأيضا بين الجنسين، وفي هذا الصدد تجدر املعطيات وتشير 

 92,9 ب اإلشارة إلى كون هذه اآلفة تستفحل لدى النساء حيث نسبة األمية تفوق مثيلتها لدى الرجال

، مئوية نقطة 96,2تظل النساء القرويات أكثر عرضة لألمية من نساء املدن بفارق  كمامئوية، نقطة 

، وتتقارب هذه النسبة مع % 07,6  ب ويسجل الذكور الحضريون أدنى نسبة على مستوى إقليـم تاونـات

 .(%06,0) املسجلة على صعيد الجهةمثيلتها 
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ملحوظا لنسبة األمية بين اإلحصاءين عرف إقليم تاونات تراجعا فقد  ،9114ومقارنة مع إحصاء 

ن الوسطيوقد شمل هذا التراجع في مستوى األمية  ،اإلقليم بمجموع مئوية نقطة 09,4بلغ األخيرين حيث 

تظل النسب املحققة بعيدة عن الطموحات، إذ أن ما  ،هذا االنخفاضوعلى الرغم من  .والجنسين معا

 ال زلن ال يعرفن القراءة والكتابة. 01إناث قرويات من أصل  7يقارب 

  سنوات 10سكان الذين يعادل أو يفوق سنهم بالنسبة للتطور نسبة األمية : 18جدول 

 (%ب ) 2012و 2002الجنس بين حسب 
 وسط اإلقامة

 

2002 2012 

 املجموع اإلناث الذكور  املجموع اإلناث الذكور 

 إقليم تاونات

 91,9 11,2 07,6 17,2 51,5 95,0 الوسط الحضري 

 51,7 65,1 15,5 61,0 72,1 45,1 الوسط القروي

 2708 6202 3302 6002 7601 2302 املجموع

 جهة فاس مكناس

 25,4 34,2 16,1 33,4 44,0 22,2 الوسط الحضري 

 49,3 63,4 35,3 59,8 75,2 43,9 الوسط القروي

 34,7 45,3 23,7 44,5 57,1 31,4 املجموع

           9104املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى   

إلقليم تاونات نسبة أمية مرتفعة بلغت أقصاها جل الجماعات الترابية  توعلى العموم عرف

وسجلت أدناها . %51,1بوعروس ، %69,1بسابسا ، ل%61,1، اجبابرة %61,9بجماعات: بوشابل 

 .%15,4تيسة و  %19,1طهر السوق ، %97,5قرية با محمد ، %96,1، تاونات %94,5بالبلديات: غفساي 

ة الجماعات: جماعوال تزال األمية تعد أكثر انتشارا لدى النساء إذ بلغت أعلى مستوياتها بنفس 

  .%74,1يدي العابد ، س%76,9بسابسا ، ل%76,7جبابرة ا، %77,1   بوشابل

 األمية حسب الجنس والفئات العمرية نسبة. 2.1.1

إن تحليل مستوى األمية بإقليم تاونات حسب فئات األعمار يبرز انتشار هذه اآلفة بشكل قوي 

 01أشخاص من أصل  1، ما يفوق 9104حسب إحصاء فوتتفاقم أكثر لدى النساء.  ،كلما تقدم السن

وتجدر اإلشارة إلى التباين  .ال يعرفون القراءة والكتابةأكثر ف سنة 51لبالغين من العمر لدى السكان ا

وتفوق هذه  %14,9إذ ما يفوق ثلثي الفئة املعنية من سكان القرى أميون  ،الحاصل بين وسطي اإلقامة

خاصة  ،كما تتفاقم األمية بشدة لدى اإلناث القرويات (.% 61,1 ) النسبة النصف بالوسط الحضري 

ن زيد عيفما  ،كثر تعرضا آلفة األمية خاصة كلما تقدم السنأوتعتبر  فوق،فما سنة  95عند بلوغهن 

من  %15,5مقابل  ،سنة هن أميات 14-95( النساء القرويات من سن %75,4) 4/1ثالث أرباع 

 ،سنة ال يعرفن كذلك القراءة والكتابة 42من اللواتي تعدى سنهن  %27,5وما يزيد عن  ،الحضريات

 .بالحواضر من النساء من نفس الفئة %10,1مقابل 
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 94 – 05سنة( و ) 04 – 01ويالحظ تفش ي األمية أيضا في صفوف الفئات العمرية األصغر سنا )

سنوات وأكثر من ضمن  01ن مجموع السكان البالغين م %94,5و % 7,5حيث يبلغ على التوالي  ،سنة(

فيهم النساء تمثل ، (% 51,7) القراءة والكتابةوما يفوق نصف السكان القرويون ال يعرفون  هذه الفئة.

 .%65,1نسبة 
سنة فما فوق بالوسط القروي  51البد من اإلشارة إلى أن الذكور البالغين  ،ومن جهة أخرى 

 نسبة أي ،الحضري للذكور بالوسط  بالنسبةمرة ما هو عليه  0,7يعانون من ظاهرة األمية بما يقارب 

 .%40,4 مقابل% 71,6

ورغم التطور الحاصل في نسبة التمدرس وتقلص نسبة األمية بين اإلحصاءين األخيرين إال أن 

 .مكناس-لوحدات اإلدارية لجهة فاس بقية انسب األمية بإقليم تاونات تبقى جد مرتفعة مقارنة مع 

 تطور نسبة األمية حسب الجنس والفئات العمرية : 12جدول 
 % ب سنوات فأكثر( 10ووسط االقامة )

 الفئات العمرية
2002 2012 

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

 الوسط الحضري

 206 206 605 105 6206 901 سنة 66 – ,6

 105 6609 601 2101 1102 6101 سنة 26 – 69

 2906 1909 6606 1601 ,610 2,06 سنة 16 – 29

 1602 9206 2,02 6501 ,650 1601 سنة 65 – 19

 6,01 1601 6606 1902 5209 ,910 فأكثرسنة  ,9

 4,04 ,5,0 0401 ,540 3003 4300 المجموع 

 الوسط القروي 

 102 6602 901 1605 6606 6501 سنة 66 – ,6

 ,210 1501 6601 9106 ,110 1102 سنة 26 – 69

 9605 1906 1101 6601 1901 6605 سنة 16 – 29

 6606 ,110 6601 1501 5901 6206 سنة 65 – 19

 1602 5109 1,06 1101 5101 1106 سنة فأكثر ,9

 3004 ,130 5303 1500 ,4,0 2304 المجموع 

 مجموع الوسطين

 109 6,06 605 2506 6606 6101 سنة 66 – ,6

 2609 1606 ,610 9,06 6101 1606 سنة 26 – 69

 9606 ,1,0 1606 6,01 1606 1501 سنة 16 – 29

 6605 1201 ,660 1906 5601 9105 سنة 65 – 19

 1606 5901 6605 1605 5102 1902 سنة فأكثر  ,9

 ,240 1402 5504 1004 4102 2505 المجموع

 9114و 9104املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى   
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 معرفة اللغات .3.1.1

من مجموع السكان البالغين من  % 59,9 معدل يمثل السكان الذين يعرفون القراءة والكتابة

أكثر، يمثل منهم مزدوجو اللغة أي الذين يكتبون ويقرؤون اللغتين الفرنسية والعربية فسنوات  01العمر 

، %90,5ويأتي الذين يستعملون اللغة العربية فقط للقراءة والكتابة في املرتبة الثانية بنسبة  11,4%

، ويتفوق الذكور على من السكان املعنيين %5,1ولغة أخرى فيمثلون  بينما مستعملو العربية والفرنسية

جميع اللغات سواء تعلق األمر باللغة العربية وحدها أو العربية بالنسبة لكتابة القراءة و الاإلناث في 

 %07,6و %05,5مقابل  %7,4و %10,5و %97,6على التوالي  ون إذ يمثل ،والفرنسية أو لغات متعددة

. كما أن نسبة الذين يقرؤون العربية ولغات أخرى غير الفرنسية شبه منعدمة بالنسبة لإلناث %4,9و

 .%1,0حيث ال تمثل سوى  ،باإلقليم

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع

مجموع الوسطين الحضري القروي

2014سنة -نسبة األمية حسب الجنس ووسط اإلقامة 

سنة14-10 سنة24-15 سنة34-25 سنة49-35 سنة فأكثر50 المجموع

0

20

40

60

80

100

سنة14-10 سنة24-15 سنة34-25 سنة49-35 سنة فأكثر50 المجموع

4,9

13,0

31,4

41,0

66,9

33,2

10,1

36,1

70,0

82,7

95,7

62,4

7,5

24,5

51,1

61,9

81,4

47,8

2014سنة  -نسبة األمية حسب الجنس إقليم تاونات 

ذكور إناث المجموع
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 حسب اللغة املقروءة باإلقليم فأكثر سنوات  10توزيع السكان البالغين : 20جدول 
 واملكتوبة وحسب الجنس

 واملكتوبة اللغة املقروءة

 املجموع اإلناث الذكور 

النسبة  العدد

 % ب

النسبة  العدد

 % ب

النسبة  العدد

 % ب

 47,1 942595 69,4 061905 11,9 16101 ال ش يء

 90,5 009401 05,5 41611 97,6 70799 العربية وحدها

 94,6 091011 07,6 46012 10,5 10222 العربية والفرنسية

 5,1 11014 4,9 01215 7,4 02042 العربية والفرنسية ولغة أخرى 

 1,0 615 1,0 911 1,9 419 العربية ولغات أخرى غير الفرنسية

 1,1 050 1,1 10 1,1 71 لغات أخرى 

 1,9 121 1,0 170 1,9 599 غير مصرح

 10000 121816 10000 261682 10000 260172 املجموع

 4102 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى  

فيما سنوات فأكثر  01البالغين  تطور نسب السكانيتضح  ،9114ء باملقارنة مع معطيات إحصاو 

ثيلتها ماإلشارة إلى أن نسبة اإلناث تبقى أقل من مع جنسين، بالنسبة للواملكتوبة  غات املقروءةيتعلق بالل

 .قروءة واملكتوبةالذكور فيما يتعلق بجميع فئات اللغات امللدى 

 حسب اللغة املقروءة  باإلقليمسنوات فأكثر  10تطور نسبة السكان البالغين : 21جدول 
 (% ب) واملكتوبة وحسب الجنس

 اللغة املقروءة واملكتوبة
 2002   2012 

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

 47,1 69,4 11,9 61,9 76,4 41,1 ال ش يء

 90,5 05,5 97,6 05,5 1,7 99,5 العربية وحدها

 94,6 07,6 10,5 91,1 09,5 91,5 العربية والفرنسية

 5,1 4,9 7,4 4,1 9,4 5,6 العربية والفرنسية ولغة أخرى 

 1,0 1,0 1,9 1,1 1,1 1,1 العربية ولغات أخرى غير الفرنسية

 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 لغات أخرى 

 1,9 1,0 1,9 1,1 1,1 1,1 غير مصرح

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 املجموع

 9104و 9114 املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى  
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 . التمدرس2

 سنة 12و 7بين املتراوحة أعمارهم نسبة التمدرس لألطفال . 1.2

أطفال من بين  2بإقليم تاونات إلى أن ما يفوق  9104تشير نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

، 9104 – 9101سنة كانوا مسجلين باملدارس خالل املوسم الدراس ي  09و 7بين متراوحة أعمارهم  01

 لمقاب ،بالوسط الحضري وتهم اإلناث والذكور على السواء بنفس النسب % 27,0وتصل هذه النسبة إلى 

إلى بعض التأخر في تمدرس الفتاة القروية باإلقليم باألساس ويرجع هذا التباين  .القروي بالوسط % 12,0

ط بالنسبة للذكور. ومن جهة أخرى نشير إلى أن انق 5,9أي بفارق ، % 16,5نسبة  لتي لم تحقق سوى ا

 ط.انق 4,1مكناس ب -مستوى تمدرس األطفال باإلقليم يقل عن نظيره املسجل على صعيد جهة فاس

  سنة 12و 7لألطفال بين  معدل التمدرس: 22جدول 

 حسب الجنس ووسط اإلقامة

 وسط اإلقامة
 مكناس–جهة فاس  إقليم تاونات

 املجموع اناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

 27,5 27,6 27,4 27,0 27,9 27,0 ضري ح

 21,5 11,9 29,7 12,0 16,5 20,7 قروي

 2202 2301 2103 2001 8707 2203 جموع امل

 .4102المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى  

 9114 ينسب التمدرس خالل الفترة املمتدة بين إحصاءشهد إقليم تاونات تحسنا واضحا في 

 14,1و للذكور نقطة مئوية بالنسبة  99,2مئوية ) نقطة 91,7التمدرس ة، حيث بلغ الفارق في نسب9104و

 بالنسبة لإلناث(. 

 حسب الجنس سنة 12و 7لألطفال بين  باإلقليم تطور نسبة التمدرس: 23جدول 
 2012 2002 الجنس

 29,1 62,4 ذكور 

 17,7 51,7 إناث

 2001 6102 املجموع

 9104و 9114املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى   
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نى تشير نتائج اإلحصاء العام للسكان والسك ،الترابية إلقليم تاونات أغلبية الجماعات وعلى مستوى 

ملدارس خالل مسجلين باسنة كانوا  09و 7يتراوح سنهم بين  01أطفال من بين  2يفوق  إلى ما 9104

تبلغ أدناها  بينما %21,9 ب غفسايوتصل هذه النسبة أقصاها ببلدية ، 9104-9101املوسم الدراس ي 

 .%74,1 ب بجماعة بوشابل

 سنة حسب الجنس بالجماعات الترابية 12و 7معدل التمدرس لألطفال بين : 22جدول 
 إلقليم تاونات  

 المجموع إناث ذكور الجماعة الترابية
 98,2 98,9 97,4 غفساي )البلدية(

 96,9 97,1 96,6 قرية با محمد )البلدية(

 97,6 97,8 97,4 تاونات )البلدية(

 98,0 98,3 97,7 طهر السوق )البلدية(

 95,2 94,5 95,9 تيسة )البلدية(

 95,4 95,8 95,0 البيبان

 94,6 93,2 95,9 كالز

 91,7 90,8 92,6 كيسان

 94,0 92,6 95,4 ودكة

 96,3 94,7 97,9 اورتزاغ

 93,8 91,8 95,6 الرتبة

 91,5 88,5 94,4 سيدي الحاج امحمد

 91,8 90,6 92,9 سيدي المخفي

 93,8 92,6 94,9 سيدي يحيى بني زروال

 95,8 94,7 96,7 تابودة

 94,4 93,1 95,7 تافرانت

 92,4 90,1 94,7 تمزكانة

 89,2 85,7 92,6 بني سنوس

 74,8 70,6 78,8 بوشابل

 84,5 80,1 88,8 اغوازي

 81,0 75,2 86,2 اجبابرة

 79,8 77,8 81,7 لولجة

 87,3 83,3 91,0 امكانسة

 94,0 93,2 94,8 موالي عبد الكريم
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 سنة حسب الجنس بالجماعات الترابية 12و 7: معدل التمدرس لألطفال بين 22جدول 

 )تابع(إلقليم تاونات  

حصاء العام للساكن والسكىن    91.2املصدر: ال 

 . املستوى التعليمي للسكان2.2

من السكان  %47,0بإقليم تاونات إلى أن  9104للسكان والسكنى  تشير نتائج اإلحصاء العام

 ،بالوسط القروي % 42,1أكثر ال يعرفون القراءة والكتابة، وتصل هذه النسبة إلى فسنوات  01البالغين 

بالوسط الحضري، ويرجع هذا التباين أساسا إلى التأخر الحاصل في التمدرس  % 91,1مقابل فقط 

 لدى اإلناث.بالوسط القروي خاصة 

يتراوح مستواهم  % 47,6سنوات إلى أن  01ويبرز توزيع السكان الذين يعادل سنهم أو يفوق 

التعليمي بين املستوى االبتدائي والثانوي، يتوزعون بنسب متفاوتة، يحتل املستوى االبتدائي املرتبة األولى 

   ثم الثانوي التأهيلي بنسبة % 01,0، يليه املستوى اإلعدادي في املرتبة الثانية بنسبة % 91,1بنسبة 

 فقط.   % 5,7

من مجموع الفئة  % 9,7بينما ال يتعدى السكان الذين تمكنوا من ولوج أطوار السلك العالي نسبة 

في  % 0,7ضئيلة بالوسط القروي، حيث تكاد تكون شبه منعدمة ال تتعدى تبقى وهذه النسبة  ،املعنية

 .بالوسط الحضري  % 2,1حين تصل إلى 

 

 

 المجموع إناث ذكور الجماعة الترابية

 92,8 91,8 93,7 موالي بوشتى

 79,1 74,0 84,2 سيدي العابد

 97,3 96,4 98,1 عين مديونة

 93,7 93,9 93,5 بني وليد

 94,4 94,4 94,5 بني ونجل تافراوت

 96,5 96,1 96,9 بوعادل

 90,8 88,2 93,4 بوهودة

 85,2 81,5 89,1 فناسة باب الحيط

 93,2 91,8 94,7 اخاللفة

 95,4 95,2 95,6 مزراوة

 97,0 96,3 97,8 ارغيوة

 91,4 89,7 93,1 تمضيت

 95,9 94,9 96,7 الزريزر

 88,8 84,8 92,3 عين عائشة

 86,0 80,3 91,6 عين لكداح

 91,4 89,4 93,4 عين معطوف

 79,9 74,0 85,5 بوعروس

 78,4 72,0 84,7 البسابسا

 86,6 85,0 88,0 مساسة

 86,6 85,2 87,8 واد الجمعة

 94,7 93,7 95,8 أوالد عياد

 89,5 87,7 91,2 أوالد داود

 87,2 84,8 89,6 اوطا بوعبان

 87,7 84,4 90,9 رأس الواد

 86,7 81,2 92,2 سيدي امحمد بن لحسن
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نبغي اإلشارة إلى أن نسبة السكان الذين يعادل سنهم أو ، ت9114وباملقارنة مع معطيات إحصاء 

الثانوي االبتدائي و : ميع املستويات، هم ج9104-9114سنوات عرفت تزايدا خالل فترة  01يفوق 

  مئوية. طانق 1,2و 9و 4,6و 5,1ق فار قدر على التوالي بي والعالي والثانوي التأهيلياإلعدادي 

  (% ب) الوسط حسب فأكثر(سنوات  10) اإلقليم املستوى التعليمي لسكانتطور : 25جدول 

مستوى التعليم     

 

2002 2012 

 املجموع قروي حضري  املجموع قروي حضري 
 6106 6501 2101 59,8 62,6 37,9 ال شيء

 206 205 ,60 2,7 2,8 1,7 تعليم أولي

 2101 2502 2602 23,5 23,0 27,5 ابتدائي

 6106 6202 6506 8,5 7,6 15,3 إعداديثانوي 

 901 601 6605 3,7 2,7 11,1 ثانوي تأهيلي

 201 601 501 1,8 1,2 6,6 عالي

 00000 00000 00000 00000 00000 00000 المجموع

حصاء العام للساكن والسكىن       91.2املصدر: ال 

ال شيء
28,8%

التعليم األولي
1,0%

ياإلبتدائ
26,2%

الثانوي اإلعدادي
19,4%

ليالثانوي التأهي
14,9%

العالي
9,8%

سنوات فأكثر حسب 10توزيع السكان الحضريين باإلقليم، البالغين 
2014سنة -المستوى التعليمي 

ال شيء
49,8%

ليالتعليم األو
2,9%

بتدائياال
29,2%

الثانوي اإلعدادي 
12,2%

%4,3الثانوي التأهيلي  %1,7عاليال

سنوات فأكثر حسب المستوى 10القرويين باإلقليم، البالغين السكانتوزيع 

2014سنة -التعليمي 
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 لتعليم األوليا 3.2.

عتبر مرحلة مهمة من شأنها تنمية ي، و التمدرس سن يبلغوا لم الذين بالتعليم األولي، األطفال يلتحق

 .تيسير التحاقهم باملدرسة االبتدائية، وهو ما من شأنه الحسية والحركية والذهنيةاألطفال قدرات 

 بإقليم تاونات،  التعليم األوليملسجلين ببلغ عدد األطفال ا ،9101-9107الدراس ي  املوسم خالل

التعليم ستوعب يو   .الجهوي  لى الصعيدع طفالهذه الفئة من األ من مجموع  % 6,2 نسبةب أطفال 5017

 ،بالتعليم األولياملسجلين ن مجموع األطفال م  53,8 %معدل أي ب ،طفال 2749ي باإلقليم األولي التقليد

  .%   46,2وهو ما يمثل نسبة، بشقيه الخاص والعمومي العصري  لتعليمباطفال  2358بل مقا

من  % 48,5ومعدل  ي،التعليم األولي التقليدمن مجموع أطفال  % 43,2الفتيات نسبة تمثل كما 

  ي.بشقيه الخاص والعمومالتعليم األولي العصري أطفال مجموع 

لفائدة التعليم األولي  % 57,2مربيا، بنسبة  992وفيما يتعلق باملؤطرين، فقد بلغ عددهم 

 01طفال بالتعليم التقليدي و 21 في املتوسط عدد األطفال لكل مربي، فقد بلغبخصوص التقليدي.  و 

  بشقيه الخاص والعمومي.بالتعليم العصري 

 (2018-2017) باإلقليم األولي التعليم ومربي تالميذ توزيع :26 جدول 

 التعليم نوع
 

 املربون 
 التالميذ

 املربون /التالميذ
 املجموع اإلناث

 األولي التعليم

 التقليدي

 90,1 2749 1188 131 وناتتا إقليم

 07,2 55449 23997 3095 الجهة

 األولي التعليم

 العموميو  العصري 

 94,0 2358 1143 98 وناتتا إقليم

 02,7 27463 13257 1392 الجهة
حصائية النرشة :املصدر    .91.6 للمغرب الس نوية ال 

 تعليم االبتدائيال 4.2. 

سنوات، ويخص األطفال البالغين سن  6مدة  ،تستغرق الدراسة بهذا السلك من التعليم

   .أو التكوين املنهي اإلعداديالتمدرس، ويخول لهم في نهاية املطاف، االلتحاق بالتعليم الثانوي 

 التعليم االبتدائي العمومي1.4.2. 

تاونات،  إقليمب التعليم االبتدائي العمومي مؤسسات بلغ عدد ،9101-9107املوسم الدراس ي  خالل

من مجموع هذه املؤسسات.  %   90,6أي ما يعادل ،القروي بالوسط منها 064 تواجدت ،مؤسسة 010

  حضري.المنها فقط تتواجد بالوسط  5، فرعية 422 الفرعيات عدد وبلغ

التعليم أن مؤسسات  ،9101-9107الدراس ييظهر من خالل املعطيات اإلحصائية الخاصة باملوسم 

تالميذ  ويشكل عدد.  47,1 %تلميذا، تمثل فيهم اإلناث نسبة 11971استقبلت االبتدائي العمومي، 

 .الجهةالتالميذ على صعيد نفس الفئة من مجموع  نم  %02,5والي حاإلقليم االبتدائي العمومي ب
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 بمؤسساتتابعوا دراستهم  % %   88,5يعادلوحسب وسط اإلقامة، فإن غالبية التالميذ، أي ما 

 الوسط باإلقليم.  هذا ، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى حجمالقروي الوسط

مدرسا، تمثل اإلناث منهم  1541على فإن التعليم االبتدائي العمومي يتوفر وعن هيئة التدريس، 

 .91,4 %وتبلغ نسبة املدرسين بالوسط القروي  ،44,8 %نسبة 

تلميذ  97 مقابل تلميذ لكل أستاذ، 95 يتعلق بمعدل التأطير باإلقليم، فقد بلغ في املتوسطوفيما 

 .ةلكل أستاذ على صعيد الجه

 العمومي االبتدائي بالتعليم التدريس وهيئة والتالميذ املدارس عدد: 27 جدول 

(2017-2018) 
   اإلقامةوسط  املؤسسات التالميذ املدرسون 

 املجموع الفرعيات املجموع اإلناث املجموع اإلناث

 حضري  17 5 01097 4207 115 019
 إقليم

 وناتتا
 قروي 164 494 71050 16661 1941 0416

 (1)املجموع 181 499 88278 21177 3128 1188

 حضري  125 15 906074 011769 6125 4014

 قروي 611 0579 915105 001725 01045 4464 الجهة

 (2)املجموع 1006 1187 211282 212117 16120 8168

    %ب  (2)/(1) 18,0 31,4 19,5 19,4 21,5 18,5

حصائية الس نوية للمغرب   91.6.املصدر: النرشة ال 

 الخصوص ي االبتدائي لتعليما 2.4.2.

 07 م،باإلقلي لتعليم االبتدائي الخصوص يمدارس اعدد بلغ ، 9101-9107خالل املوسم الدراس ي 

  .% 45,6 اإلناث منهم تلميذا، تمثل  0274وقد استقبلت  ،بالجهة مؤسسة 496 مقابل مدرسة،

من مجموع تالميذ %  2,2ال يمثلون سوى  التعليم االبتدائي الخصوص يولإلشارة فإن تالميذ 

 التعليم االبتدائي باإلقليم.

 (2018-2017الخصوص ي ) االبتدائي بالتعليم والتالميذ املدارس عدد: 28 جدول 

 التالميذ
 عدد املدارس

 

 اإلناث املجموع

 تاونات إقليم 07 211 0274

 الجهة 496 11164 10710

 2018 للمغرب السنوية اإلحصائية النشرةاملصدر: 
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 التعليم الثانوي اإلعدادي  5.2.

بنجاح تموا أ التالميذ الذينويستقبل  ت،سنوا 1تستغرق الدراسة بالتعليم الثانوي اإلعدادي مدة 

 .بالتعليم االبتدائي دراستهم

 العمومي اإلعدادي الثانوي  لتعليما 1.5.2.

 بإقليم العمومي اإلعدادي الثانوي  بالتعليم التالميذ عدد بلغ، 9101-9107خالل املوسم الدراس ي 

  ة. الجهبهذه الفئة من التالميذ  مجموع من %05,1وهو ما يمثل  ذاتلمي 11742تاونات، ما مجموعه 

الثانوي من مجموع تالميذ  % 68,7فإنه يستقطب نسبة  الوسط القروي باإلقليم،لحجم تمثيلية وبالنظر 

 باإلقليم.  العمومي اإلعدادي

 من عددأقل  العمومي فإن عدد اإلناث بالتعليم الثانوي اإلعدادي ،لجنسينيتعلق بافيما و 

بالوسط  % 40,1 ونسبةمن مجموع التالميذ باإلقليم،  % 40,7 نسبة شكل اإلناثتحيث  الذكور،

 القروي. 

  العمومي اإلعدادي الثانوي  بالتعليم التالميذ عدد :22 جدول 

 (2018-2017 اإلقامة ووسط الجنس حسب
  قروي + حضري  قروي

 املجموع اإلناث املجموع اإلناث

 وناتتاإقليم  11742 09101 90092 1661

 الجهة 200610 21120 61208 26217
حصائية الس نوية للمغرب     91.61املصدر: النرشة ال 

بالتعليم الثانوي اإلعدادي الخاصة ، بلغ عدد املؤسسات 9101-9107خالل املوسم الدراس ي 

 منها تتواجد بالوسط القروي.    % 75مؤسسة،  41العمومي باإلقليم، 

 0147، فإن الشق العمومي من التعليم الثانوي اإلعدادي، يضم يئة التدريسهبخصوص و 

. وبهذا تكون نسبة التأطير قد بلغت في املتوسط خالل هذا %  34,3اإلناث نسبةمثل فيهم ت ،ذاأستا

 .على صعيد الجهةلكل أستاذ  تلميذ 96 مقابل لكل أستاذ تلميذ 92املوسم الدراس ي، 

 (2018-2017التدريس بالتعليم الثانوي اإلعدادي العمومي )عدد املؤسسات وهيئة  :30 جدول 
  حضري + قروي قروي        

 املؤسسات 40 30

 املجموع  1027 702 تاوناتإقليم 
 هيئة التدريس

 إناث 152 951

 املؤسسات 961 012

 املجموع 7666 2111 الجهة
 هيئة التدريس

 إناث 1510 0112
 .9101 للمغرب السنوية اإلحصائية النشرةاملصدر: 
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 لتعليم الثانوي اإلعدادي الخصوص يا 2.5.2.

 التعليم الثانوي اإلعدادي الخصوص ي مؤسساتبلغ عدد  ،9101-9107 الدراس يخالل املوسم 

 49فقط،  ميذتال  015الجهة. وتستقطب هذه املؤسسات بمؤسسة  011مقابل  ،اتمؤسس 1 باإلقليم

 مجموع تالميذ من % 1,5نسبة  إال  تالميذ التعليم الثانوي اإلعدادي الخصوص ي وال يمثلمنهم إناث. 

 .باإلقليماإلعدادي الثانوي التعليم 

 (2018-2017) عدد التالميذ واملؤسسات بالتعليم الثانوي اإلعدادي الخصوص ي :31 جدول 

 املؤسسات
  التالميذ

 املجموع اإلناث

 تاوناتإقليم  25 49 3

 الجهة 07511 1545 011
حصائية الس نوية للمغرب      91.6املصدر: النرشة ال 

 لتعليم الثانوي التأهيلي ا 6.2.

 بنجاح اجتازوا الذين التالميذ ويستقبل سنوات،3  مدةمي املستوى التعلي بهذا الدراسة تستغرق 

 أو العام بالتعليمشعب بإحدى  دراستهم متابعة في والراغبين ي،اإلعداد الثانوي  التعليم من الثالثة السنة

  .التقني

ال يتوفر إال على التعليم ، 9101-9107املوسم الدراس ي إقليم تاونات وإلى حدود ولإلشارة، فإن 

 الثانوي التأهيلي العمومي.

 العمومي التأهيلي الثانوي  التعليم1.6.2. 

 01519 التأهيلي العموميبلغ عدد التالميذ بالتعليم الثانوي  ،9101-9107 الدراس يخالل املوسم 

 سبةنباإلقليم  تالميذ التعليم الثانوي التأهيلي العمومييمثل و  ، %44,5 حوالي فيهم اإلناثتمثل  ،تلميذ

 نفس الفئة من التالميذ على صعيد الجهة. مجموع  من % 00,9

 تالميذمن مجموع  % 45,5نسبة يمثلون  ،تالميذ الوسط القروي فإنوفيما يتعلق بوسط اإلقامة، 

  إلقليم.با التعليم الثانوي التأهيلي العمومي

 العمومي التأهيلي الثانوي  بالتعليم التالميذ عدد :32 جدول 
 (2018-2017) اإلقامة ووسط الجنس حسب 

  حضري + قروي قروي                       

 املجموع اإلناث املجموع اإلناث

 تاوناتإقليم  01519 6111 6041 2727

 الجهة 091505 61129 01214 1649
حصائية الس نوية للمغرب   91.61املصدر: النرشة ال 
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التعليم الثانوي التأهيلي الخاصة ب ؤسساتاملعدد  بلغ ،9101-9107خالل املوسم الدراس ي 

هذه املؤسسات نسبة تمثل و بالوسط القروي. تتواجد منها  01، ثانوية تأهيلية 07 ،باإلقليم العمومي

  .د الجهوي يعلى الصع التعليم الثانوي التأهيلي العمومي مؤسساتمن مجموع  00,5%

تمثل ذا، أستا 197 ة قد بلغاألساتذفإن عدد  ،من التعليم يئة التدريس بهذا السلكوفيما يتعلق به

لكل أستاذ،  اتلميذ 06بهذا، تكون نسبة التأطير قد بلغت في املتوسط حوالي . و % 11,7اإلناث نسبة فيهم 

 على صعيد الجهة.أستاذ لكل  اتلميذ 01مقابل 

 (2018-2017)  عدد املؤسسات وهيئة التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي :33 جدول 
  حضري + قروي قروي

 املؤسسات 01 00

 املجموع  827 208 تاوناتإقليم 
 هيئة التدريس

 إناث 972 049

 املؤسسات 056 20

 املجموع 6816 1312 الجهة
 هيئة التدريس

 إناث 9747 511

 9101 للمغرب السنوية اإلحصائية النشرةاملصدر:    

 التعليم ما بعد الثانوي 7.2.  

 أقسام تحضير شهادة التقني العالي1.7.2. 

توج بالحصول  التقني العالي شهادة تحضير تستغرق الدراسة بأقسام
ْ
على شهادة التقني سنتين، وت

على شهادة الباكالوريا ببعض  الحاصلينالتالميذ  لفائدة التقنية الثانويات طرف من عادة وتمنح العالي،

مكناس، ال -ولإلشارة فإن أقسام تحضير هذه الشهادة على صعيد جهة فاس .الشعب العلمية واالقتصادية

 تتوفر إال في عمالتي فاس ومكناس وإقليمي تاونات وتازة.   

 التقني العالي شهادة تحضير بأقسامبلغ عدد املتمدرسين  ،9101-9107لدراس ي املوسم ا خالل

ويحتل إقليم تاونات املرتبة الثالثة من حيث عدد . % 45,1طالبا، تمثل فيهم اإلناث نسبة  50باإلقليم 

 طالبا(.  074طالبا( ومكناس ) 914طلبة التقني العالي بعد كل من عمالتي فاس )

 (2018-2017) واملستوى  الجنس حسب العالي التقني شهادة طلبة أعداد :34 جدول 
  الطلبة السنة األولى السنة الثانية املجموع

 املجموع 16 05 11
 تاوناتإقليم 

 اإلناث 16 7 23

 املجموع 223 212 101
 الجهة

 اإلناث 091 010 990
حصائية الس نوية للمغرب   91.61املصدر: النرشة ال 
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 املنهي العموميلتكوين ا 3.

من طرف الدولة، بحيث جعلته في صلب مشروع يحظى باهتمام كبير قطاع التكوين املنهي اليزال 

حتى يستجيب ملتطلبات سوق الشغل، من أهيله وذلك ألجل تالنموذج التنموي الذي تعتزم بلورته، 

من كفاءات ويد عاملة مؤهلة تمكنها من الرفع من قدراتها اإلنتاجية  املقاوالت حاجيات خالل تلبية

   .والتنافسية

 :ندرجها كالتالي مستويات على أربع املنهي يتوفر نظام التكوينو 

  ؛(عداديتين األولى والثانية إوالسن ابتدائي السادسة بالسنة )خاص التخصص مستوى 

  ؛(املشتركة والجذوع عداديإ الثالثة بالسنة )خاص التأهيل مستوى 

  ؛(يار البكالو  بمستوى  )خاص التقني مستوى 

  (.يار البكالو  على بالحاصلين )خاص تخصصامل التقني مستوى 

 (2017-2016) املستوى  حسب العمومي املنهي بالتكوين املتدربين عدد :35 جدول 

 املجموع
 التقني

 املتخصص
  التخصص التأهيل  التقني

 

 وناتتاإقليم  919 714 072 961 0455

 الجهة 4412 1995 01776 09595 16105

 .9101 للمغرب السنوية اإلحصائية النشرةاملصدر: 

عدد املتدربين بمختلف مراكز التكوين املنهي التابعة  بلغ، 9107-9106 الدراس ي خالل املوسم

 .الجهةمن مجموع املتدربين على صعيد  % 4,1 يمثل متدربا وهو ما 0455 باإلقليم، للقطاع العمومي
متبوعا ، % 51,2 نسبةأكثر من نصف أعداد املتدربين باإلقليم ب ويستحوذ مستوى التأهيل على

رة األخيدرجة وفي ال ،%05,2 معدلب التخصص مستوى  ثم   %07,2 بمستوى التقني املتخصص بحصة

 باإلقليم.عداد املتدربين أ، من مجموع % 09,1 بمعدل مستوى التقني

 لتشغيل و البطالةا 4.

 النشاط نوعتوزيع السكان حسب  1.4.

اطلون عالشتغلون أو تبلغ نسبة السكان النشيطين باإلقليم، أي امل، 9104حسب معطيات إحصاء 

، ويصنف باقي السكان غير نشيطين، بحكم أنهم ال يزاولون أي نشاط اقتصادي وال يبحثون عن 10,4%

عمل، منهم األطفال والتالميذ والطلبة وربات البيوت واملتقاعدون، واملسنون واملعاقون. ويتوزع سكان 

لذكور ااإلقليم حسب نوع النشاط )نشيط أو غير نشيط( بشكل متباين بين الجنسين إذ يضاعف عدد 

مرة بالوسط القروي،  5,6مرة بالوسط الحضري وب  4,9اإلناث النشيطات ب مثيله لدى النشيطين 

 كما يبرزه الجدولين التاليين:
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 نوع النشاط والجنس ووسط اإلقامة حسب البلديين السكان: توزيع 36جدول 

 نوع النشاط
 المجموع قروي حضري

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 السكان النشيطون
2611, 9,56 26616 6916,9 21612 616211 616519 12166 2,1196 

السكان غير 
 نشيطينال

26216 11,2, 911,6 616116 295561 156615 696,22 256561 692519 

 110451 ,54,44 550004 343,31 4,4103 520,,4 24,0, 24002 24111 مجموع السكان

حصاء العام للساكن والسكىن: املصدر  91.21 ،ال 

 (% ب ) : نسبة السكان النشيطين حسب الجنس ووسط اإلقامة37جدول 

 المجموع اناث ذكور الوسط

 ,0,,6 6502 1,01 حضري

 ,0,,6 6901 1601 قروي

 00000 ,030 204, مجموعال

حصاء العام للساكن والسكىن، : املصدر  91.21ال 

 للنشاطملعدل الصافي ا 2.4.

 (ينأي املشتغلين والعاطل)للنشاط، أي النسبة املئوية للسكان النشيطين  الصافي بلغ املعدل

ويعادل هذا املعدل،  % 45,6سنة فما فوق من مجموع السكان بإقليم تاونات  05البالغين من العمر 

فقط فيما يزيد ب مئوية نقطة  1,0تقريبا نسبة السكان النشيطين بالوسط القروي بفارق جد ضئيل 

نقطة على نسبة  1,1بينما يقل بنفس الفارق  ،نقطة على النسبة املسجلة بالوسط الحضري  1,1

 النشيطين بمجموع الجهة. 

( الذكور يعدون نشيطين في 4/1وتتفاوت هذه النسب بين الجنسين إذ أن أزيد من ثالث أرباع )

اإلشارة أيضا إلى أن معدل النشاط لدى الرجال نساء. وتجدر  01من كل  9حين ال تصل هذه النسبة إلى 

نقط، مما يؤكد أن الرجال القرويين أكثر إقباال  6بالقرى يفوق نظيره املسجل لدى الرجال بالحواضر ب 

على الحياة العملية من رجال املدن، في حين تعد املرأة الحضرية أكثر نشاطا من مثيلتها القروية بفارق 

 نقط. 1,7

دل يتضح أن املع ،ه املؤشرات خالل الفترة املمتدة بين اإلحصاءين األخيرينوبخصوص تطور هذ

وشمل الجنسين معا  %-07,4بلغ نسبة واضحا الصافي للنشاط بمجموع إقليم تاونات، قد عرف تراجعا 

 %-4,5) كما شمل هذا التقلص وسطي اإلقامة ،بالنسبة لإلناث( %-50,7للذكور و بالنسبة% -6,4)

 بالقرى(. %-01,1مقابل  باملدن

مكناس ال يختلف الوضع عما هو عليه باإلقليم، فقد عرف معدل -وعلى مستوى جهة فاس

 بالنسبة للذكور  %-5,9شمل الجنسين معا )و  %-1,1النشاط بمجموع الجهة تقلصا ملموسا بنسبة 

  .بالقرى(  %-09,1باملدن مقابل  %-5,0لإلناث(، وكذا وسط اإلقامة ) بالنسبة %-02,1و
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 (ب %)حسب الجنس ووسط اإلقامة  باإلقليم : تطور معدل النشاط38جدول 

 وسط اإلقامة
2002 2012 

 املجموع  إناث  ذكور  املجموع  إناث  ذكور 

 2106 1200 7706 1102 2200 8202 إقليم تاونات

 44,1 07,9 79,4 46,2 01,7 75,2 حضري 

 45,7 01,5 71,4 56,1 11,4 11,1 قروي

 2602 1202 7206 1006 2202 7807 مكناس-جهة فاس

 47,1 91,1 70,7 42,5 95,1 75,4 ضري ح

 45,5 09,9 72,9 59,9 99,7 11,9 قروي

حصاء العام للساكن والسكىن،      91.21املصدر : ال 

0

15

30

45

60

75

90

2004 2014

2014و2004بين تطور معدل النشاط باإلقليم حسب الجنس ووسط اإلقامة

)%(ب 

مجموع إقليم تاونات الوسط الحضري الوسط القروي

0

20

40

60

80

إقليم تاونات مكناس-جهة فاس

(%)ب 2014معدل النشاط حسب الجنس ووسط اإلقامة 

الحضري القروي مجموع الوسطين



 

42 

الحالة  حسبالعمل  توزيع السكان النشيطين املشتغلين والعاطلين الذين سبق لهم 3.4.
 في املهنة

نشيطين مشتغلين  01أفراد من  5تستقطب حالة املستقل ما يناهز  ،وحسب الحالة في املهنة

أفراد  1األجراء في الدرجة الثانية بعد املستقلين وذلك بما يقارب تموقع وعاطلين سبق لهم العمل، وي

. أما %99,5 (، وتحتل فئة املعين العائلي املرتبة الثالثة بنسبة%92,9نشيطين باإلقليم ) 01من بين 

للمتعلمين، وتختلف هده النسب بين وسطي  %1,1 ثمللمشغلين،  %0,4الحاالت األخرى، فال تتجاوز 

 باملدن.  %19,1بالقرى، وال تمثل سوى  %45,1اإلقامة إذ أن فئة املستقلين تشكل نسبة 

     املدنبنالحظ كذلك أن نسبة املساعدين العائليين املسجلة بالقرى تفوق نضيرتها املسجلة 

أن األجراء يفوق عددهم نصف النشيطين بالوسط  ا. كم) قط باملدنف %9,1بالقرى مقابل  % 95,9)

أضعاف  5ويستقطب القطاع الخاص  ،% 95,5في حين يصل إلى الربع فقط بالقرى  %56,0الحضري 

حيث  مكناس-القطاع العام. ويختلف توزيع هذه الفئة من السكان عن مثيلتها بجهة فاس هما يستقطب

 .%11,9ثم املستقلين بنسبة  %54,2تبدو هيمنة فئتي األجراء بنسبة 

  الذين سبق لهم العمل ()املشتغلين + العاطلين باإلقليم : توزيع السكان النشيطين39جدول  
 (ب %) حسب الحالة في املهنة ووسط اإلقامة

 الحالة في املهنة
 جهة فاس مكناس جموع امل قروي حضري 

 املجموع اناث ذكور  املجموع اناث ذكور  املجموع اناث ذكور  املجموع اناث ذكور 

 9,2 9,0 1,0 0,4 1,2 0,5 0,0 1,7 0,0 1,7 0,7 4,0 مشغل

 11,9 06,1 11,1 41,1 06,2 41,1 45,1 07,0 42,6 19,1 05,6 15,2 مستقل

 01,1 05,1 2,9 4,1 6,5 4,5 9,6 9,0 9,7 91,1 15,4 01,9 أجير في القطاع العام

 44,6 50,1 41,0 94,4 06,9 95,7 99,2 09,1 94,5 15,1 11,1 14,1 اجير في القطاع الخاص

 1,6 01,1 7,6 99,5 56,6 07,9 95,9 64,5 02,9 9,1 5,1 9,1 معين عائلي

 0,0 1,7 0,9 1,1 1,1 1,2 1,7 1,9 1,1 0,1 1,6 9,0 متعلم

 0,1 0,0 0,2 0,1 9,4 0,7 0,1 9,4 0,7 9,9 9,7 9,9 شريك

 1,5 1,5 1,5 1,4 1,1 1,4 1,4 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 آخر

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

حصاء العام للساكن والسكىن   91.21املصدر: ال 
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 معدل البطالة 4.4.

ص فيما يخ الجنسينالتباين الواضح بين الوسطين وأيضا بين ، إلى 9104تشير معطيات إحصاء 

نسبة الوفي هذا الصدد تجدر اإلشارة الى كون آفة البطالة تستفحل لدى النساء حيث  معدالت البطالة.

نقطة. كما تظل النساء الحضريات أكثر عرضة للبطالة من نساء  05,6تفوق مثيلتها لدى الرجال ب 

 (.%1,9ستوى إقليم تاونات )أدنى نسبة على م ن نقطة. ويسجل الذكور القرويو  06,1القرى بفارق 

ويفوق مثيله املسجل بإقليم تاونات  %06,5بلغ معدل البطالة  ،مكناس-وعلى مستوى جهة فاس

  .نقطة 5,9ب 

 (% ب): معدل البطالة حسب الجنس ووسط اإلقامة 20جدول 

 وسط اإلقامة
 مكناس-جهة فاس إقليم تاونات

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

 91,4 11,5 05,1 01,6 11,9 01,2 حضري 

 2,2 94,6 7,7 01,9 90,2 1,9 قروي

 1601 3102 1201 1103 2201 802 جموعامل

 9104املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى   

 الصحة 5.
ي نفس فلعالقته بصحة املواطنين ويعتبر قطاع الصحة من القطاعات الحساسة باملغرب اعتبارا 

سلطات وعي ال استحضار يمكن السياق، هذا مستويات. وفي نواقص التي تعتريه على عدة لل نظراالوقت، 

 ،سواء على مستوى املوارد البشرية، أو الوسائل والبنياتالصحة الذي يعرفه قطاع  بالخصاصالعمومية 

إلى تحقيق تحسن أكبر  ،9195مخطط الصحة في أفق سنة  من خاللتسعى حيث  ؛أو الحكامة والتدبير

 بشكل يجعل املواطن يستشعر تأثير اإلصالحات التي يتم القيام بها على جودة حياته.

 ثالث دعامات:ولإلشارة، فإن هذا املخطط يستند على 

 تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العالجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية،  :الدعامة األولى

تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة  ،ومن أهم محاور هذه الدعامة

القروي، وتطوير صحة القرب وسط مؤسسات الرعاية الصحية األولية وتطوير الصحة املتنقلة بال

 وطب األسرة.

 تتمثل في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة األمراض، وتشمل تعزيز برامج األم  :الدعامة الثانية

 األمراض السارية،كافحة كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي االحتياجات الخاصة، وتقوية موالطفل 

 وتحيين املخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية واألمن الصحي.
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 هم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام املوارد واستعمالها، ويشمل توسيع ت :الدعامة الثالثة

لصحية األساسية، ومعالجة الخصاص في املوارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز التغطية ا

 املهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.

 التجهيزات الصحية األساسية 1.5.

، من 9107املؤسسات الصحية األساسية بإقليم تاونات، حسب املعطيات املتوفرة لسنة  تتكون 

منها ال تتوفر على أسرة للوالدة.  هذه املراكز تلبي حاجيات الساكنة الحضرية  1مراكز صحية حضرية،  6

، أي بمعدل مركز صحي نسمة 11267، 9107الديمغرافية لسنة  حسب االسقاطاتبالغة، باإلقليم وال

 اقروي امستوصف 97 فيتوفر علىنسمة. أما بخصوص الوسط القروي لإلقليم،  04191لحوالي واحد 

فر تو هذه املستوصفات واملراكز، على أسرة للوالدة.  رونتوفي ممنه 14، اجماعي اقروي اصحي امركز  44و

 نسمة. 09722كثر من صحية واحدة أل بمعدل مؤسسة أي ،نسمة 561067 ليحوالخدماتها 

تواجدان موفيما يتعلق باملؤسسات االستشفائية، فيتوفر إقليم تاونات على مستشفيين اثنين، 

 .بكل من مدينة تاونات وجماعة قرية با امحمد

 (2017مؤسسات العالجات الصحية األساسية بالقطاع العمومي ) :21جدول 
عدد  المراكز الصحية الحضرية 

 المستشفيات
 

مستوصفات 
 قروية

 

 المراكز الصحية القروية الجماعية
 م.ص.ق.4 4 م.ص.ق.3 0 م.ص.ح..2 4 م.ص.ح.1 0 

تاوناتإ.   3 3 4 42 32 01 
 55 011 031 40 44 24 الجهة

 91.6املصدر: النرشة ال حصائية الس نوية للمغرب   

 التأطير الطبي وشبه الطبي  2.5.

 فيهم يمثل طبيبا، 117، والخاص باإلقليمالقطاعين العمومي  ، بلغ عدد أطباء9107سنة  خالل

  نسبة معا، ين العمومي والخاصأطباء القطاعوال يتعدى عدد . % 74,4نسبة مومي عأطباء القطاع ال

 بالجهة.مجموع األطباء  من % 4,4

م لتغطية الطاقم الطبي لسكان اإلقليم الحاصل في املوارد البشرية، فإن نسبة  للنقص ونظرا

نسمة، ويقل هذا املعدل عن املتوسط الجهوي الذي  ألف 100 لكل طبيبا 18، 9107سنة خالل تتجاوز 

 ألف نسمة.    011طبيبا لكل  60يصل إلى 

                                                           
 ولىأمركز صحي حضري درجة  1
 
 مركز صحي حضري درجة ثانية 2
 
 ولىأمركز صحي قروي درجة  3
 
 مركز صحي قروي درجة ثانية 4
 
 



 

46 

فإن اإلقليم ، 9101 املتوفرة لسنة عطياتاملحسب و  وفيما يخص الجهاز شبه الطبي العمومي،

 07مساعدي الصحة املجازون من الدولة املختصون و 115 منهم مساعد الصحة، 199على يتوفر 

 حة حاملو الشهادة اإلعدادية. مساعدي الص

منهم متعددي  % 90,2ممرضا،  071تم تعداد  9107فخالل سنة ، يئة التمريضبالنسبة لهو 

 قابلة.  76هيئة التمريض  تاالختصاص. كما ضم

  باإلقليم التمريض وهيئة الطبي شبه والجهاز األطباء عدد :22 جدول 
 (2017) التمريض هيئة (2013) 1العمومي الطبي شبه الجهاز (2017) األطباء 

العمومي
ص  2

الخا
جموع 

امل
 

 الصحة مساعدو

 من املجازون)

 (3املختصون  الدولة

 مساعدو

 الصحة

 حاملو)

 الشهادة

 (اإلعدادية

جموع
امل

 

متعدد
 

ص
صا

االخت
 

ض
أمر

 
عقلية

ش 
خدير واإلنعا

الت
 

ت
ال

قاب
 4

جموع 
امل

 

 249 76 14 3 156 322 17 305 117 30 87 وناتتا إ.

 9261 620 910 21 0241 758 3 932 826 2 9647 0044 0511  الجهة
حصائية الس نوية للمغرب           .691املصدر: النرشة ال        

 الحركات االستشفائية 3.5.

باملستشفى اإلقليمي لتاونات ومستشفى  ،9105، خالل سنة بلغ عدد املرض ى الذين تم استقبالهم

 يوما استشفائيا.  01706ملدة بلغت  مريضا، 1116قرية با امحمد، ما مجموعه 

(1201ليم )ستشفيات العمومية باإلقحركات املرض ى داخل امل: 23جدول   
  عدد المؤسسات عدد األسرة5 الدخول أيام االستشفاء

 إقليم تاونات 4 015 1111 01201

 الجهة 40 4243 022113 122115
حصائية الس نوية للمغرب           91.6املصدر: النرشة ال 

،  50,3 %نسبة م،باإلقليين العموميين باملستشفي اإليواء معدل متوسط بلغ، 9105سنة خالل 

يوم  2,1 بفارق  ،يوم  2,3هاتين املؤسستين، ب إقامة املرض ىمتوسط مدة قد بلغ .  و بالجهة % 66,3  مقابل

  .يوم 4,4 والبالغ  بالجهة املسجل مقارنة مع نظيره

                                                           
 ال يشمل املراكز االستشفائية الجامعية واملصالح املركزية 1

 املراكز االستشفائية الجامعية.ال يشمل  2

 يشمل الدرجة الثانية، األولى واملمتازة. 3

 يشمل املولدات 4

 األسرة املتواجدة الستشفاء املرض ى 5
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، أي عدد املرض ى الذين تم أسرة 015البالغ عددها معدل التناوب على األسرة وفيما يتعلق ب

مريضا  54مريضا، مقابل  77 فقد بلغ ،في نفس املؤسستين إيواؤهم وحجزوا سريرا لفترة معينة

 الجهة.العمومية ب ستشفياتاملب

 شاغرا املستشفى سرير فيها يبقى التي األيام عدد متوسطواملقصود منه  التناوب، مجالوبخصوص 

 .بالجهة يوم 2,2 مقابل باإلقليم، يوم 2,3 إلى وصل فقد جديد، مريض استقبالإلى حدود 

  (2011)سنة  اإليواء باملستشفيات العمومية إحصائيات: 44 جدول 
 1متوسط معدل اإليواء 

(%) 

مدة  متوسط

 (يوم)2 ةاإلقام

 على التناوب معدل

 3األسرة

 على التناوب مجال

 (يوم) األسرة

 2,3 77,0 2,3 50,3 وناتتاإ. 

 2,2 54,0 4,4 66,3 الجهة

حصائية الس نوية للمغرب ا       20181ملصدر: النرشة ال 

 الفحوصات العالجية 4.5.

 ما مجموعه باإلقليم األساسية العموميةالعالجات الصحية قدمت مؤسسات  ،9105سنة  خالل 

مجموع  من التوالي، على  9,2%و 7,5% وهو ما يمثل ،شبه طبي فحصا 419995فحصا طبيا و 119061

 ة. الجه صعيد على املقدمة الفحوصات

، باإلقليم ينالعموميين باملستشفي4فحصا   23340جهة أخرى، تم خالل نفس السنة، إجراء ومن

  .الجهوي  الصعيد على 582 مقابل املتوسط، في طبيب لكل فحص 0105 بمعدل أي طبيبا، 91 من طرف

 2015 سنة الفحوصات املقدمة خالل :21 جدول 

 العمومية املستشفيات
 األساسية الصحية العالجات مؤسسات

 العمومية
 

 طبيةال فحوصاتال طبيةال شبه الفحوصات  الفحوصات مجموع طبيب لكل الفحوصات

 وناتتاإ.       119061 419995 23340 1015

 الجهة 4025013 4378557  426241 582
حصائية النرشة :املصدر        91.6للمغرب  الس نوية ال 

 تعزيز صحة األم والطفل5.5. 

ة املؤسسات الصحية العموميفإن ، التي تقدمها باإلضافة إلى الفحوصات الطبية وشبه الطبية

ملراقبة الحمل والوالدة والتخطيط العائلي والتمنيع بعدة أنشطة ذات الصلة بالبرامج الوطنية تقوم 

   ومحاربة سوء التغذية ومحاربة اإلسهال.

                                                           
 : تشير إلى مستوى استعمال األسرة املستعملة في فترة معينة بالنسبة املئويةاإليواء نسبة 1
 يقضيها املريض باملستشفى: متوسط عدد األيام التي متوسط مدة اإلقامة 2
 : متوسط عدد املرض ى الذين تم إيواؤهم باملستشفى وشغلوا سريرا لفترة معينةاألسرة على التناوب معدل 3
 لالستشفاء الخاضعين غير للمرض ى اختصاصيين أطباء طرف من املقدمة الطبية بالفحوصات األمر تعلقي 4
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 البرنامج الوطني للتخطيط العائلي 1.5.5.

النساء باإلقليم اللواتي لجأن، في إطار البرنامج الوطني للتخطيط عدد  بلغ ،2015سنة  خالل

بالنسبة للمتلقيات  64454امرأة، و 07114 ما مجموعهالعائلي، إلى وسيلة ملنع الحمل للمرة األولى، 

القديمات )أي اللواتي رجعن ألخذ إحدى وسائل منع الحمل(. ويتضح جليا اللجوء إلى استعمال أقراص 

بالنسبة للمتلقيات  % 94,2بالنسبة للمتلقيات القديمات و 89,0 %بمعدل منع الحمل كاختيار أول، 

 الجديدات.

 (2011سنة ) 1العائلي التخطيط خدمات من املستفيدات النساء عدد :26 جدول 

  الجديدات املتلقيات القديمات املتلقيات

 العازل  اللولب الحقن

 الطبي

 قنوات ربط األقراص

 فالوب

 العازل  اللولب الحقن

 الطبي

  األقراص

 تاوناتإ.  15395 1229 407 267 6 60705 3533 174 42

 الجهة 417 71 165 8 314 8 754 1 61 680 402 488 28 521 1 477
 91.6املصدر: النرشة ال حصائية الس نوية للمغرب    

 مراقبة الحمل والوالدة 2.5.5.

فحوصات للحمل  1112قامت املؤسسات الصحية العمومية باإلقليم، بإجراء ، 2015سنة  خالل

   غير العادي. حاالت للحمل 0514رصد قامت بفحصا بعد الوالدة. كما  09490للمرة األولى، و

 (2011سنة ) 2والوالدة عدد النساء الحوامل املستفيدات من مراقبة الحمل :27جدول 

 الفحوصات عدد

 الوالدة بعد

 غير عدد الحمل

 عاديال

 أخرى  فحوصات

 الوالدة قبل

 الفحوصات عدد

 األولى للمرة

 

 وناتتاإقليم  8809 10821 1504 12421

 الجهة 60381 98711 12582 91936
حصائية الس نوية للمغرب      91.6املصدر: النرشة ال 

 ،9105خالل سنة  فقد بلغ عددها م،باإلقلي الوالدات باملؤسسات الصحية العموميةفيما يتعلق ب

. وقد سجلت حالة من مجموع الوالدات على الصعيد الجهوي  % 06,7 نسبةب والدة، 2971 ما مجموعه

  وفيات بالجهة. 1مقابل  ع،الوض أثناء وفاة واحدة في صفوف األمهات

                                                           
 العائلي للتخطيط الوطني البرنامج بأنشطة األمر يتعلق  1
 ةوالوالد الحمل ملراقبة الوطني البرنامج بأنشطة األمر يتعلق  2
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  (2011)سنة    1العمومية الصحية باملؤسسات الوالدات : 48ل جدو        

 متوفيات أمهات
 الوالدات

 
 املجموع ((%ة القيصري بالعملية     

 تاوناتإقليم  9278 15.9 1

 الجهة 55617 // 1
حصائية الس نوية للمغرب     91.61املصدر: النرشة ال 

 البرنامج الوطني للتلقيح 3.5.5.

تقوم وزارة الصحة، في إطار برنامج وطني، بتلقيح األطفال دون السنة األولى، يشمل التلقيح ضد 

األطفال  عدديستعرض  املوالي الجدول السل والشلل، والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والحصبة. و 

 .الجهةو  باإلقليمللتلقيح  شهرا، املستفيدين من البرنامج الوطني 00 – 1البالغين 

 (2011)سنة  2الوطني للتلقيح البرنامجمن شهرا املستفيدون  11-0األطفال البالغين : عدد 49جدول 

 ضد

 الحصبة

  ضد

 3ك.س.ش.د

 ك.س.ش.د  ضد

2 

  3ك.س.ش.د  ضد

1 

 ضد السل ضد الشلل
 

 تاونات. إ 15214 15214 15822 15738 15604 6641

 الجهة 21572 29192 29197 20617 12251 69911
حصائية الس نوية للمغرب      91.61املصدر: النرشة ال 

 الشباب و الرياضة 6.

 باإلقليم املنشآت الرياضية 1.6.

لقرب ملمارسة عدد من الرياضات ككرة ل املعب 16تضم  ،منشأة رياضية 015على  اإلقليميتوفر 

مالعب كبيرة لكرة  9، وكرة السلة، وكرة اليد والكرة الطائرة. كما يتوفر اإلقليم على داخل القاعةالقدم 

 مسابح وملعبين لكرة املضرب وحلبة أللعاب القوى.  7القدم و

 2018 سنة وناتتا بإقليم البنية التحتية الرياضية: 50 جدول 
 عدد املالعب التجهيزات أنواع

 16 مالعب القرب متعددة التخصصات 

 12 القدم لكرة كبيرة مالعب

 17 مسابح

 19 مالعب كرة املضرب

 10 حلبات ألعاب القوى 

 101 املجموع
 .والرايضة بتاوانتالش باب املصدر: مندوبية    

                                                           
  باملستشفيات الوالدة. ودور األساسية الصحة العالجات بمؤسسات املسجلة الوالدات تشمل 1
 للتلقيح الوطنية الحمالت إحصائيات لال يشم 2
 )يشمل املستحمية النزلية(ك.س.ش: الدفتريا، الكزاز، السعال الديكي والشلل د. 3
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 . املؤسسات السوسيو ثقافية6.2

مركزة من مجموع األندية النسوية املت % 2,1نوادي نسوية، بنسبة  6تاونات على  يتوفر إقليم

ومساعدة بلغ  إشراف أطر قارةتحت  ،نساء 1917استفادت من خدماتها  . وقد9107سنة  بالجهة خالل

  .مؤطرة 00عددها 

خالل نفس السنة  ،وبالنسبة لرياض األطفال التابعة لقطاع الشباب والرياضة، فقد بلغ عددها

 مساعدة. 09مربية، منهم مربية واحدة قارة و 01بتأطيرهم  قامطفال، و  0247استقطبت ، مؤسسات 1

خدماتها،  وقد استفاد منمؤسسات،  01باإلقليم، فقد بلغ عددها  الشباب دور وبخصوص 

( في األنشطة % 39,2) 10010( في األنشطة العادية، و% 60,8) 41025شاب وشابة موزعين بين  72196

 اإلشعاعية.

 (2017و 2016وات سن) ثقافية باإلقليماملؤسسات السوسيو  :51جدول 

  إقليم تاونات الجهة (%)اإلقليم/الجهة 

 (2017) النسوية األندية

 عدد األندية 6 60 208

 األطر القارة 4 15 1102

 األطر املساعدة 7 001 602

 عدد املستفيدات 1917 01674 2301

 (2016رياض األطفال )

 عدد املؤسسات 8 57 1200

 األطر القارة 1 02 103

 األطر املساعدة 12 21 1303

 عدد املستفيدين    1947 1011 2308

 (2016دور الشباب )

 عدد املؤسسات 10 012 202

 املشاركون في األنشطة العادية 48195 179157 1202

 املشاركون في األنشطة اإلشعاعية 31131 994111 1308
 91.61للمغرب املصدر: النرشة ال حصائية الس نوية   

 التعاون الوطني 7.

منها  مؤسسة، 60 باإلقليم الوطني التعاون  عليها يشرف التي املؤسسات عدد بلغ، 9106خالل سنة 

 .شخصا 5219 مجموعه مااستفاد من خدماتها  التي، و مؤسسة للرعاية االجتماعية 15

مؤسسة للتربية والتكوين )الفئة املستهدفة: النساء األميات املنحدرات من  04يضم اإلقليم كما 

و غير املتمدرسين املنحدرين من أأوساط اجتماعية هشة، والفتيات والفتيان املنقطعين عن الدراسة 

 .فردا 501سر معوزة( قدمت خدماتها ل أ
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التي و ملحو األمية  ينفضاء، و أطفال 114استقطبت  ، فقد01وبخصوص رياض األطفال وعددها 

 . اشخص 41 استفاد من خدماتها

)الفئة املستهدفة: النساء واألطفال في وضعية  االجتماعيةبرنامج املساعدات وفر ولإلشارة، فقد 

 0516مجموعه صعبة، األشخاص في وضعية إعاقة وكذا األشخاص املسنون بدون موارد( الخدمة ملا 

 ة. في وضعية إعاق شخصا 014 د منهاستفااالعينية، فقد وبخصوص اإلعانات ، فردا

  (2016 سنة) مؤسسات التعاون الوطني وعدد املستفيدين باإلقليم :52 جدول 

 املؤسسات عدد املراكز عدد املستفيدين

 املساعدات االجتماعية - 0516

 مراكز التربية والتكوين 04 501

 مراكز التكوين املنهي 1 1

 مؤسسات الرعاية االجتماعية 15 1155

 رياض األطفال 01 114

 دار املواطن 1 1

 األمية محو فضاءات 9 41

 املساعدات العينية لفائدة االشخاص في وضعية إعاقة - 014

 املجموع 61 1282
حصائية الس نوية للتعاون الوطين           1(91.3املصدر: التعاون الوطين يف أأرقام )النرشة ال 

 ظروف سكن األسر 8.

 املسكن نوع 1.8.

 %75,5ي أو تتشكل الدار املغربية العصرية نوع السكن السائد بالوسط الحضري إلقليم تاونات. إذ 

أسر بالوسط  01من بين  9في حين ال تصل هذه النسبة إلى  ،01أصل أسر من  7أي أزيد من ،من األسر

يحتل في حين من مجموع األسر القروية،  %19,7القروي، حيث السكن ذو الطابع القروي يستقطب 

. بينما تحتل الدار املغربية العصرية املرتبة الثانية بنسبة % 04,0الثانية بالوسط الحضري بنسبة  املرتبة

وتأوي أنواع املساكن األخرى أعدادا ضئيلة من األسر سواء بالوسط الحضري  .بالوسط القروي 05,0%

 و القروي. وفيما يلي توزيع أسر اإلقليم والجهة حسب نوع املسكن ووسط اإلقامة:أ



 

52 

 (% ب): توزيع األسر حسب نوع املسكن ووسط اإلقامة 53جدول 

 نوع املسكن
 2012مكناس -فاسجهة  2012إقليم تاونات  2002إقليم تاونات 

 مجموع قروي حضري  مجموع قروي حضري  مجموع قروي حضري 

 205 01, 606 09, 06, 606 06, 06, 09, فيال أو طابق فيال

 ,620 01, 6102 06, 06, 102 01, 0,05 1,9 شقة في عمارة

 909 ,10 601 602 ,60 201 601 606 2,8 دار مغربية تقليدية

 ,920 2601 6606 2105 6906 1909 6901 8,6 63,5 دار مغربية عصرية

 201 106 201 01, 01, 201 609 01, 7,0 سكن بدائي

 2606 ,610 602 1206 1201 6606 1,01 ,150 22,8 سكن قروي

 01, 01, 01, 09, 06, 01, 06, 09, 1,5 أنواع أخرى 

 000 000 100 000 000 000 000 000 000 املجموع

 91.21للساكن والسكىن، املصدر: ال حصاء العام   

1,4فيال أو طابق فيال

3,2شقة في عمارة

2,3دار مغربية تقليدية

دار مغربية عصرية
75,5

2,8سكن بدائي

14,1سكن قروي

0,7أنواع أخرى

2014%( ب)حسب نوع المسكن توزيع األسر بالوسط الحضري إلقليم تاونات

0,4فيال أو طابق فيال

0,1شقة في عمارة

1,0دار مغربية تقليدية

دار مغربية عصرية
15,1

0,3سكن بدائي

82,7سكن قروي

0,4أنواع أخرى

2014%( ب)توزيع األسر بالوسط القروي إلقليم تاونات حسب نوع المسكن 
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 قدمية املساكنأ 2.8.

، يبلغ معدل عمر 9104بناء على املعطيات املستقاة من اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 .جهةالوهو يساوي تقريبا نظيره املسجل على صعيد  سنة 11,9املساكن بإقليم تاونات 

سنوات، نسبة 01ويمثل عدد األسر الحضرية التي تقطن مساكن شيدت منذ ما يعادل أو يفوق 

 . (%72,0) جهةالوهي نسبة تفوق نظيرتها املسجلة على صعيد  15,1%

من  %01,7سنة سوى نسبة  51تمثل األسر الحضرية التي تشغل مساكن يتعدى عمرها  وال

 .جهةالب %01,5مجموع األسر الحضرية باإلقليم مقابل 

ما يفوق نصف عدد األسر بالوسط الحضري لإلقليم تقطن وبخصوص وسط اإلقامة، فإن 

من األسر الحضرية فقط  %04,7، في حين %60,1حيث تبلغ النسبة  ،مساكن بنيت أكثر من عشرين سنة

 على الصعيد الجهوي. %91,2مقابل  ،سنوات 01أقل من منذ تقطن مساكن بنيت 

 (ب %)حسب عمر املسكن باإلقليم : توزيع األسر الحضرية 12جدول 
 جهة فاس مكناس إقليم تاونات عمر املسكن

 91,2 04,7 سنوات 01أقل من 

 91,4 91,6 سنة 02إلى  01من 

 45,0 50,0 سنة 42إلى  91من 

 01,5 01,7 سنة 51أكثر من 

 10000 10000 املجموع

حصاء العام للساكن     .91.2والسكىن، املصدر: ال 

0

20

40

60

14,7

23,6

51,1

10,7

20,9 20,4

45,1

13,5

2014سنة -%( ب )توزيع األسر الحضرية باإلقليم حسب عمر المسكن 

إقليم تاونات جهة فاس مكناس
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 إلقليم حسب عمر املسكن با: توزيع األسر الحضرية 55جدول  
 (ب %)وحسب البلديات 

 عمر املسكن

املجموع  البلديات واملركز الحضري 

الحضري 

 لإلقليم
 غفساي

قرية با 

 محمد

تاونات 

 البلدية

طهر 

 السوق 
 تيسة

مركز عين 

 عيشة

 04,7 02,6 05,1 00,1 00,2 07,6 91,9 سنوات 01أقل من 

 91,6 92,6 90,5 02,4 99,0 97,0 91,5 سنة 91إلى أقل من 01من 

 50,0 41,4 56,1 44,0 51,1 49,6 12,7 سنة 51إلى أقل من  91من 

 01,7 01,1 6,2 95,9 7,6 09,7 06,6 سنة فأكثر 51

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 املجموع

حصاء العام للساكن   91.2والسكىن  املصدر: ال 

 صفة الحيازة 3.8.

أنها تمتلك أو في  9104( من األسر بإقليم تاونات صرحت خالل إحصاء 5/4ما يفوق أربعة أخماس )

(. %4,6ثم املكترون بنسبة ) (%4,7يليهم السكن املجاني بنسبة ) ،(%12,9طريق التملك للمساكن القاطنة بها )

 01 أصل أسر قروية من 2وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التوزيع يختلف جدا بين وسطي اإلقامة حيث ما يفوق 

 أصل أسر حضرية من 6(. في حين فقط % 0,0وال يمثل املكترون سوى نسبة ضئيلة جدا ) ،يمتلكون مساكنهم

 (.% 94,1ترون )وما يقارب ربع األسر مك ،يمتلكون مساكنهم 01

بمجموع اإلقليم: يشكل منها الوسط  % 4,7وينبغي اإلشارة إلى أن نسبة األسر الساكنة باملجان تمثل 

. ويبقى هذا التوزيع مشابها ملا هو عليه على مستوى %4,4 معدل، والوسط القروي % 6,6الحضري نسبة 

 الجهة مع اختالف في النسب.

 (ب %) زة املسكن: توزيع األسر حسب صفة حيا56جدول 

 صفة الحيازة
 مكناس -جهة فاس  إقليم تاونات

 مجموع قروي حضري  مجموع قروي حضري 

 67,6 16,6 57,5 11,1 21,9 69,2 مالك أو مالك مشترك

 4,9 1,7 6,0 1,4 1,1 0,0 في طريق التملك

 07,4 0,5 95,2 4,6 0,0 94,1 مكترى 

 0,1 0,9 0,4 0,1 1,7 9,7 مسكن الوظيفة

 1,5 2,1 1,1 4,7 4,4 6,6 ساكن مجانا

 1,2 0,1 1,2 1,5 1,9 0,2 حيازة أخرى 

 10000 10000 10000 100,0 10000 100,0 املجموع

حصاء العام للساكن والسكىن     91.21املصدر: ال 
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قارنة معطيات اإلحصاءين األخيرين، نالحظ تطور ظاهرتي امللكية والكراء بمجموع اإلقليم. أما مبو 

فيما يتعلق بالوسطين، فنجد أن نسبة األسر القروية التي تمتلك مساكنها أو في طريق التملك، في تزايد 

ظاهرة  تتقلص ، حيثعلى حساب صفات الحيازة األخرى، في حين نالحظ العكس بالوسط الحضري 

معدالتها أما باقي صفات الحيازة األخرى فقد عرفت تراجعا في  امللكية لصالح صفات الحيازة األخرى.

 بالنسبة للوسط القروي، وتزايدا بالنسبة للوسط الحضري، كما يتبين من خالل الجدول املوالي:

 (ب %) حسب صفة حيازة املسكنباإلقليم : تطور توزيع األسر 57جدول 

 صفة الحيازة

2002 2012 

الوسط 

 الحضري 

الوسط 

 القروي

مجموع 

 الوسطين

الوسط 

 الحضري 

الوسط 

 القروي

مجموع 

 الوسطين

 12,9 21,5 64,1 16,1 21,9 69,0 مالك او في طريق التملك

 4,6 0,0 94,1 4,1 0,0 94,2 مكترى 

 6,9 5,4 00,9 2,9 1,2 01,1 آخر 

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 املجموع

حصاء العام للساكن والسكىن،     .91.2و 9112املصدر: ال 

 حجم املساكن 4.8.

يصل متوسط عدد الغرف التي تستغلها األسرة بإقليم تاونات حسب معطيات اإلحصاء العام 

غرفة لألسرة  1,9غرفة مع فرق بسيط بين وسطي اإلقامة،  1,1إلى  9104للسكان والسكنى لسنة 

    غرف لألسرة القروية. وتمثل األسر التي تشغل على األكثر غرفتين 1,1والقاطنة بالوسط الحضري، 

 عدالت.من مجموع األسر. وتشمل هذه الوضعية الوسطين مع اختالف بسيط في امل % 11,1
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0,4
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1 4,7 0,5

2014سنة -توزيع األسر باإلقليم حسب صفة حيازة المسكن 

حضري قروي مجموع
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 : توزيع األسر حسب عدد الغرف في املسكن18جدول 

 عدد الغرف في المسكن
 مكناس-جهة فاس إقليم تاونات

 مجموع قروي حضري مجموع قروي حضري

 6,01 6,09 6,01 106 106 101 غرفة واحدة

 2102 2106 2101 2605 2609 ,260 غرفتان

 1605 2506 1106 1,06 2506 1101 غرف 3

 6506 2601 6109 2206 2102 6101 غرف 4 

 106 102 609 105 106 605 غرف 5

 602 601 606 906 902 602 غرف  6

 601 606 601 606 606 601 غرف1

 206 601 201 202 202 202 غرف فأكثر1

 00000 00000 00000 100,0 100,0 100,0 المجموع

حصاء العام للساكن والسكىن،     91.2املصدر: ال 

بمجموع إقليم تاونات وهو يفوق  0,5 ،بلغ متوسط عدد األفراد لكل غرفة ،9104حسب إحصاء 

(، كما يفوق هذا املؤشر بالوسط القروي نظيره املسجل 0,4نظيره املسجل على الصعيد الجهوي والوطني )

 .مئوية نقطة 1,9بالوسط الحضري بفارق 

  2012 سنة - : متوسط عدد األفراد لكل غرفة59جدول 

 مكناس-جهة فاس إقليم تاونات  

 0,1 0,4 حضري 

 0,6 0,6 قروي 

 102 101 املجموع
حصاء العام للساكن والسكىن،        91.2املصدر: ال 
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2014سنة -( %ب ) توزيع األسر باإلقليم حسب عدد الغرف في المسكن 

حضري قروي مجموع مجموع
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 املسكن اتتجهيز  5.8.

من مجموع األسر، كما تتوفر  %29,5تستفيد منه ، حيث على الكهرباء األسر باإلقليمتوفر معظم ت

عدى نسبة الجارية حيث ال تت على التجهيزات الضرورية كاملطبخ واملرحاض. لكنها تفتقد للمياههذه األسر 

ويختلف الوضع بين وسطي اإلقامة، إذ ال تزال  ،%07,9نسبة من املاء الصالح للشرب  ةاألسر املستفيد

األسر القروية تعاني من النقص في التجهيزات الضرورية فيما يتعلق بالربط بالشبكات العمومية للماء، 

و أملاء الصالح للشرب، وال تتوفر على حمام عصري من األسر القروية غير مزودة با %25فما يقارب 

 رشاشة. 

 فيما يتعلق بالتزود باملاء الصالح ،ويبقى إقليم تاونات أقل حظوظا مقارنة مع مجموع الجهة خاصة

 .مئوية نقطة 59,6للشرب إذ يصل الفرق إلى 

 : نسبة األسر املتوفرة على وسائل الراحة باملسكن 60جدول 
 (%ب )حسب وسط اإلقامة 

 وسائل الراحة باملسكن
 مكناس-جهة فاس إقليم تاونات

 مجموع قروي حضري  مجموع قروي حضري 

 29,2 12,1 24,1 21,9 12,9 26,1 مطبخ

 29,1 72,1 22,1 14,5 19,1 27,1 مرحاض

 11,1 2,1 51,2 09,9 5,6 51,4 حمام عصري أو رشاشة

 04,0 92,6 5,2 92,1 11,5 1,6 حمام محلي

 29,9 14,0 26,5 29,5 20,1 26,6 كهرباء

 62,1 91,5 24,5 07,9 5,5 15,4 مياه جارية

حصاء العام للساكن والسكىن،     91.21املصدر: ال 

 رتبطة بشبكات التوزيع العموميةاملكيفية اإلضاءة لألسر غير  6.8.

ع رتبطة بشبكات التوزيامليعتبر الغاز لوحده، مصدر التزود باإلنارة ألكثر من نصف األسر غير 

من األسر القروية إلى استعمال  %57,4لجأ تالعمومية للكهرباء. ويختلف الوضع بين وسطي اإلقامة إذ 

من األسر بالوسط الحضري.  ويأتي في املرتبة الثانية كمصدر  %41,1الغاز، وال تمثل هذه النسبة سوى 

 سر املعنية. القناديل والشموع ألكثر من ربع األ  ،للتزود باإلنارة

أما الطاقة الشمسية واملولدات الكهربائية فال تزال جد قليلة خاصة بالوسط القروي رغم 

ودات املبذولة في تجهيز املناطق النائية بهذه املصادر من الطاقة. ويبقى هذا التوزيع مشابها ملا هو هاملج

 .عدالتفيما يخص الغاز واملولدات الكهربائية مع اختالف في امل ،جهةالعليه على مستوى 
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 رتبطة مساكنها امل: وسائل اإلضاءة املستعملة من طرف األسر غير 61جدول 
 (بالنسبة املئوية لألسر املعنية) بشبكة عمومية لتوزيع الكهرباء

 وسيلة اإلضاءة

 مكناس–جهة فاس  إقليم تاونات

الوسط 

 الحضري

مجموع  القرويالوسط 

 الوسطين

الوسط 

 الحضري

مجموع  الوسط القروي

 الوسطين

 9106 9601 6,05 9605 9106 ,610 الغاز

 2601 2,06 2601 2101 2109 2901 القناديل والشموع

 6606 6201 601 205 201 906 الطاقة الشمسية

 ,20 601 205 206 209 601 مولدات كهربائية

 6206 106 2601 506 ,50 6601 وسائل أخرى

 00000 00000 00000 00000 00000 00000 المجموع

حصاء العام للساكن والسكىن     91.21املصدر: ال 

 رتبطة بشبكات التوزيع العموميةاملكيفية التزود باملاء لألسر غير  7.8.

ها بإقليم تاونات إلى مصادر أخرى أهم ، تـلجأ األسر في غياب الربط بالشبكات العمومية لتوزيع املاء

و أبئر المن األسر. وتعتمد على  %44,4حوالي التي تمثل مصدر املاء الشروب ل ،ةسقايالواد أو العين أو ال

فية طاملمن األسر، فيما تشكل السقايات العمومية أو اآلبار املجهزة أو  %10,6 نسبة جهزتيناملطفية غير امل

 (. %90,2مصدرا ملا يزيد عن خمس األسر املعنية )جهزة املاء املأو نقط 

 واليح. إذ تشكل العيون واألودية املصدر األول للتزود لعدالت حسب وسط اإلقامةوتختلف هذه امل

بينما تمثل السقايات العمومية واآلبار املجهزة واملطفية ونقط املاء  ،من األسر بالوسط القروي 44,1%

  .(% 11,2)بالوسط الحضري ملا يزيد عن ثلث األسر الحضرية باملاء ود املجهزة املرتبة األولى للتز

 : مصادر التزود باملاء لألسر غير املرتبطة مساكنها62جدول 
 (بالنسبة املئوية لألسر املعنية) بشبكة عمومية لتوزيع املاء الصالح للشرب 

 مصدر التزود باملاء

 مكناس-جهة فاس إقليم تاونات

الوسط 

 الحضري 

الوسط 

 القروي

مجموع 

 الوسطين

الوسط 

 الحضري 

الوسط 

 القروي

مجموع 

 الوسطين

سقاية عمومية أو بئر مجهز أو 

 مطفية أو نقطة ماء مجهزة
11,2 90,5 90,2 69,1 11,4 16,1 

 0,1 0,7 9,6 0,4 0,5 1,4 بائع املاء الصالح للشرب

 99,7 91,2 00,9 10,6 10,1 99,6 بئر أو مطفية غير مجهزتين

 16,7 12,5 1,7 44,4 44,1 92,9 عين أو واد أو سقاية

 9,1 0,6 05,9 1,7 1,5 1,2 مصادر أخرى 

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 املجموع

حصاء العام للساكن والسكىن،     91.2املصدر: ال 
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 كيفية تصريف املياه املستعملة 8.8.

إلى غياب شبكات الصرف الصحي بالوسط  9104تشير معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

من مجموع األسر القروية، وتشكل بذلك الحفر  %9,0ستفيد منها سوى تإذ ال  ،القروي إلقليم تاونات

الصحية والطبيعة وسيلة لصرف املياه املستعملة ملا يقارب ثلثي األسر القروية. فيما تمثل اآلبار املعطلة 

 (. %94,9)وسيلة ملا يناهز ربع األسر املعنية 

ة بشبكة من األسر تقطن بمساكن مرتبط %70,1حيث  ،الحضري ويختلف األمر عن ذلك بالوسط 

عمومية لصرف املياه املستعملة. ورغم املجهودات املبذولة في هذا الصدد إال أن بعض األسر ال زالت لم 

 .%91,4تستفد من هذه الشبكة العمومية وتستعمل الحفر الصحية بنسبة 

من مجموع األسر بالوسطين تستفيد  %69,2مكناس حيث -ويختلف الوضع بالنسبة لجهة فاس

  .الصحي للمياه املستعملة من شبكة الصرف

 (% ب)اإلقامة : توزيع األسر حسب كيفية تصريف املياه املستعملة ووسط 63جدول 

كيفية صرف 

 المياه المستعملة

 مكناس-جهة فاس إقليم تاونات

الوسط 

 الحضري

الوسط 

 القروي

مجموع 

 الوسطين

الوسط 

 الحضري

الوسط 

 القروي

مجموع 

 الوسطين

 1412 212 2211 0413 410 2011 شبكة عمومية

 0111 2510 212 3511 3211 4312 حفر صحية

 112 0115 111 4011 4214 412 آبار معطلة

 0013 3015 115 3013 3113 410 في الطبيعة

 113 115 110 112 112 113 كيفيات أخرى

 01101 01101 01101 01101 01101 01101 المجموع

حصاء العام للساكن      91.21والسكىن، املصدر: ال 

 يفية تصريف النفاياتك 9.8. 

تاونات ال تزال  مإلى أن األسر بإقلي 9104تشير معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

تعاني من النقص في تجهيزات تصريف النفايات حيث ال تستفيد من صندوق قمامة تابع للجماعة سوى 

جماعية أو خاصة، ويحتد التباين بين  ةتستفيد من شاحن( التي %2,9(، وأقل من عشر األسر )4,4%)

  نقطة. 51,2نقطة و 91,9الوسطين إذ يصل الفارق على التوالي إلى 

( من األسر القروية، وال تستعمل هذه %27)ويمثل اإلفراغ في الطبيعة الكيفية األكثر استعماال ل 

ت أقل حظوظا مقارنة مع مجموع الوسيلة سوى خمس األسر بالوسط الحضري.  ويبقى إقليم تاونا

الجهة فيما يتعلق بوسيلتي: صندوق قمامة تابع للجماعة وشاحنة جماعية أو خاصة كما يتضح من 

 خالل الجدول املوالي:
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 (ب %) : توزيع السكان حسب كيفية تصريف النفايات62جدول 

 كيفية تصريف النفايات

 مكناس-جهة فاس  إقليم تاونات

الوسط 

 الحضري 

 الوسط

 القروي

مجموع 

 الوسطين

الوسط 

 الحضري 

الوسط 

 القروي

مجموع 

 الوسطين

 39,2 2,9 58,5 606 ,60 2602 صندوق قمامة تابع للجماعة

 24,7 2,9 36,2 502 601 9902 شاحنة جماعية أو خاصة

 35,3 93,3 4,5 1901 ,510 2,01 اإلفراغ في الطبيعة

 0,8 0,9 0,7 01, 01, 02, طرق أخرى

 00000 00000 00000 00000 00000 00000 المجموع

حصاء العام للساكن والسكىن،   91.2املصدر: ال 

 خارطة الفقر متعدد األبعاد باإلقليم. 9

جأت ل، تحديد مستوى دخل األسر على عتمدالتي ت، و املقاربة النقدية في قياس الفقرعلى عكس 

من خالل قياس مؤشر الفقر متعدد  ،ةظاهر هذه اللرصد املندوبية السامية للتخطيط ملقاربة جديدة 

على حزمة واسعة من االحتياجات، من املفترض أن يشكل النقص النسبي أو املطلق يستند الذي و ، األبعاد

 والكهرباء مصدرا أو تمظهرا للفقر. وتشمل هذه االحتياجات التعليم والصحة والولوج للماءي شأنها، ف

دد باملفهوم متعفقيرة تعتبر ما على أساس أن أسرة ، السكن والصرف الصحي ووسائل التواصل وظروف

 من املجموع التراكمي الحتياجاتها. %11وتحقيق ما ال يقل عن  تلبيةال تتمكن من  بعاد ملااأل

   ،9104يتضح من خالل معطيات الجدول املوالي، أن معدل الفقر متعدد األبعاد بلغ خالل سنة 

وهو أكثر حدة بالوسط القروي، حيث تصل نسبته إلى  بالجهة، %2,6 ،مقابل اإلقليم من سكان % 23,4

 بالوسط الحضري، ونفس املعطى يمكن استنتاجه على الصعيد الجهوي. % 3,7مقابل ، % 26,2

  الجهة وأقاليم عماالت وباقيونات تا بإقليم األبعاد متعدد الفقر معدل: 61 جدول 
 2012 -( ب %) 1 اإلقامة وسط حسب

 العمالة أو اإلقليم حضري   قروي        املجموع
 فاس 209 ,10 403
 مكناس 606 6,06 504
 الحاجب 106 6602 404
 صفرو 206 6601 ,40
 إفران 601 2105 ,000
 موالي يعقوب ,50 ,690 0204
 تازة 606 2101 0300
 بولمان 101 2105 0400
 تاونات 504 4104 4502
 مكناس-جهة فاس 405 ,400 01,

 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط

                                                           
سبة عدد عن ن رمتعدد األبعاد. ويعب الفقر من عتبةأعلى يكون الحرمان نقاط عددا من  ونيجمع الذينالفقراء،  األشخاص : يعطي نسبةمتعدد األبعاد الفقر معدل  1

 الفقراء في مجموع السكان
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 تتراجع ، وعلى غرار باقي عماالت وأقاليم الجهة،فإن ظاهرة الفقر متعدد األبعادوعلى العموم 

التراجع هم كال  وهذا، 45,4 %التي عرفت تسجيل معدل ، 9114بشكل ملحوظ مقارنة مع سنة 

 الوسطين.

  الحرمانمصادر تفكيك الفقر متعدد األبعاد حسب إن 
 
ه هذالعوامل املسببة لمعرفة ن من ُيَمك

بعاد األ الفقر متعدد( في % 52,6)الظاهرة. فالحرمان من التعليم يساهم لوحده بأكثر من النصف 

في الفقر متعدد  %94,1أما الحرمان من الولوج للماء والكهرباء والصرف الصحي، فيساهم ب باإلقليم. 

للحرمان  بالنسبة% 7,0بالنسبة للحرمان من ظروف السكن و % 06,1األبعاد. وتصل هذه املساهمة إلى 

 لصحة.في مجال ا

 (ب %)  اإلقامة وسط حسبتعدد األبعاد متوزيع الفقر  :66 جدول 
 

 (%معدل الفقر متعدد األبعاد )
 4002تفكيك الفقر متعدد األبعاد حسب مصدر الحرمان سنة 

 ظروف المعيشة الصحة التعليم

4002 4002 
الولوج للماء 
والكهرباء 

 والصرف الصحي

 ظروف السكن

 16,3 24,0 7,1 52,6 45,7 23,4 إقليم تاونات

 11,1 14,7 15,2 59,1 14,1 3,7 حضري   

 16,4 24,1 6,9 52,5 49,3 26,2 قروي    
 0300 4405 02, 3505  ,430 01, الجهة

 ,90 501 2206 6106 6,02 201 حضري    

 6606 2602 109 9601 6906 2,05 قروي    
 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط

ويساهم  ،من الفقر متعدد األبعاد إلى النقص في التعليم %52,0في الوسط الحضري، يعزى 

في الفقر الحضري والحرمان من الولوج للماء والكهرباء  % 15,2   الحرمان في مجال الصحة بحوالي

. أما بالنسبة للفقر بالوسط القروي، فيساهم % 11,1، وظروف السكن ب % 14,7والصرف الصحي ب 

       ب  الصحي، والحرمان من الولوج للماء والكهرباء والصرف % 52,5الحرمان في مجال التعليم ب 

 .% 6,9والصحة ب  % 16,4، وظروف السكن ب % 24,1
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يقل معدل الفقر متعدد األبعاد  لإلقليم،املكونة  ترابية جماعة 44بالوسط القروي، ومن مجموع 

 30%و 20%. ويتأرجح بين اتجماع 2بالنسبة لـ  20%و 10%، ويتراوح بيناتجماع 4بالنسبة لـ  10%عن 

 بالنسبة لـ جماعتين.  50%، ويفوق اتجماع 2بالنسبة لـ  40%و 30%جماعة، وبين 91بالنسبة لـ 

املسجل بجماعة  % 2,8ما بين بعاد متعدد األ فقر المعدل تراوح الحضري، وبخصوص املجال 

 بطهر السوق. بجماعة  %5غفساي و

 الجماعات الترابية لإلقليم حسبتعدد األبعاد متوزيع الفقر  :67 جدول 

 معدل الفقر متعدد تفكيك الفقر متعدد األبعاد حسب مصدر الحرمان

 األبعاد )%(
 التعليم الصحة ظروف املعيشة الجماعة الترابية

الولوج للماء والكهرباء  ظروف السكن

 والصرف الصحي

2004 2014 

 اجبابرة 54 77,4 50,7 5,7 26 17,7

 لولجة  52,4 73,4 51,9 5,1 26,1 16,9

 بوشابل 39,4 69,8 58,2 5 19,5 17,4

 سيدي الحاج امحمد 38,9 64,4 49 3,3 29,8 17,9

 بوعروس 38,1 77,2 55,9 4,2 23,4 16,5

 كيسان 36,8 37,4 45,2 7,4 30,1 17,3

 سيدي العابد 36,7 66,7 56,6 5,1 21,8 16,4

 تبودة 35,9 57 46,1 5,8 30,2 17,9

 عين عيشة 33.5 53.5 53.5 6 24.9 15.6

 اغوازي  31.8 53.7 54.3 8.8 21.6 15.3

 أوالد داود 30.3 51.2 53.3 4.5 26.7 15.6

امحمد بن لحسنسيدي  29.8 66.4 59.6 4.6 20.2 15.6  

 فناسة باب الحيط 29 53.5 52.4 8.2 26.2 13.3

 موالي بوشتى 28,5 48,2 46,7 9,1 26,9 17,3

 واج الجمعة 28 51,7 58,8 5,5 20,2 15,6

 لبسابسة 26,3 63,7 62,5 4,8 18,9 13,8

 راس الواد 25,8 52 53,7 8 22,9 15,4

 بوهودة 24,9 54,1 52,6 7,1 24,4 15,8

 عين معطوف 24,8 47,9 48,3 16,5 20,1 15,1

 تمضيت 24,8 50,4 50,7 8,2 26,4 14,6

 مساسة 24,8 62,5 60,2 5,7 17,7 16,4

 موالي عبد الكريم 23,8 38,9 47,6 7,9 25,6 18,9

 سيدي املخفي 23,8 53,5 48,7 5,3 26,2 19,9
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 الجماعات الترابية لإلقليم )تابع( حسبتعدد األبعاد متوزيع الفقر  :67ل جدو 

 معدل الفقر متعدد تفكيك الفقر متعدد األبعاد حسب مصدر الحرمان

 األبعاد )%(
 التعليم الصحة ظروف املعيشة الجماعة الترابية

الولوج للماء والكهرباء  ظروف السكن

 والصرف الصحي

2004 2014 

 كالز 21,7 44 48,3 7 26,6 18,1

 تافرانت 21,3 46,1 49,4 8 25,3 17,3

 الرتبة 21,1 51,8 50 7,9 25,5 16,6

 أوطبوعبان 20,8 51,1 63,9 3,7 18,5 13,8

 بني اوليد 20,2 38,4 46,3 11,2 27,6 14,9

 عين الكدح 19,7 41,3 62,6 7,7 16,6 13,1

 الودكة 19,6 41 50,6 6,9 24,8 17,7

 امكانسة 19,3 42 61,1 6,1 16,3 16,5

 بني ونجل تافراوت 18,9 48,7 46,6 12,5 25,8 15

 بني سنوس 17,2 45,3 57,4 6,5 19,6 16,5

 مزراوة 13,5 26,5 51,2 8,8 25 15,1

 بوعادل 12,8 19,6 40,7 17,6 26,1 15,7

 اخاللفة 11,6 38 55,4 9,9 22,7 12

 عين مديونة 10,6 18,6 44,3 14,6 24 17,1

 ارغيوة 9.7 13.6 41.2 15.7 26 17.2

 البيبان 8,1 16,7 51,7 11,5 17,8 19

 الزريزر  6,9 25,9 45,4 18,3 21,4 14,9

 أوالد عياد 5,6 28,5 68,9 12,8 11,7 6,6

 طهر السوق )البلدية( 5 30,7 50,9 15,8 23,1 10,3

 تيسة )البلدية( 4,9 21,5 68,5 8,3 11,7 11,5

)املركز(عين عيشة  4,5 19 51,4 19,1 16,6 12,9  

 قرية با امحمد )البلدية( 3,8 14,1 60,4 16,1 11,7 11,7

 تاونات )البلدية( 3,2 11,6 59,4 15,5 15 10,1

 غفساي )البلدية( 2,8 11,3 45,9 23,7 17,8 12,6

 سيدي يحيى بني زروال 23,1 46,1 48,1 7 27,3 17,5

 تمزكانة 22,7 45,3 50,6 7,4 23,9 18,1

 الوردزاغ 22,4 38,3 45,5 8 28,1 18,4
 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط
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 الفالحة 1.
ألف هكتار، وحجم التساقطات املطرية  495إن أهمية املساحات الصالحة للزراعة البالغة حوالي 

مم سنويا، تجعل من إقليم تاونات منطقة فالحية تتميز بتنوع وغنى  0911و 611التي تتراوح ما بين 

محاصيلها الزراعية، سيما زراعة الحبوب والقطاني واألشجار املثمرة خاصة أشجار الزيتون، باإلضافة 

 إلى تربية املاشية.

في كونه يشغل أغلبية اليد العاملة بالوسط  م،وتتجلى أهمية القطاع الفالحي بالنسبة لإلقلي

القروي. وبالرغم من كل هذه املؤهالت، فإن القطاع تعترضه عدة عوائق من ضمنها صغر االستغالليات 

 وضعف التأطير التقني واملنهي، وهو ما ينعكس سلبا على مردودية اإلنتاج وجودته وتسويقه.

 النشاط الزراعي 1.1.

 الزراعيةضعية األراض ي و  1.1.1.

الوضعية القانونية لألراض ي الصالحة للزراعة باإلقليم والبالغة مساحتها يالحظ من خالل 

       ستحوذ على معدلياملهيمنة باإلقليم، حيث الوضعية يمثل ، أن امللك 9105سنة  هكتار 495111

 من مجموع األراض ي الصالحة للزراعة. % 89,5

 (2011الصالحة للزراعة بإقليم تاونات ) الوضعية القانونية لألراض ي: 68جدول 

 )%( المساحة بالهكتار الوضعية

 89,5 ,,11,6 ملك

 2,5 ,,6,6 الملك الجماعي

 1 ,629 حبوس

 7 ,2519 ملك الدولة

 100 243000 المجموع

 اإلقليمية للفالحة بتاونات املديريةاملصدر:   

 االستغاللياتحجم . 2.1.1

األراض ي الصالحة للزراعة حسب حجم االستغالليات، أن أغلب يتبين من خالل توزيع 

 (.% 71هكتارات ) 5ال تتعدى مساحتها  الزراعية باإلقليم االستغالليات

 (2012توزيع األراض ي الصالحة للزراعة حسب حجم االستغالليات ): 62جدول 
 )%( الوضعية

 78 9أقل من 

 14   ,6و 9ما بين 

 5   ,2و ,6ما بين 

 3 ,2من أكثر 

 100 المجموع

قلميية للفالحة بتاوانت املصدر:     املديرية ال 
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 راعة الحبوبز  3.1.1.

على ما يناهز ثلثي األراض ي  ،استحوذت زراعة الحبوب باإلقليم، 9107-9106خالل املوسم الفالحي 

 6,8 ب، السابققياسيا مقارنة مع املوسم الفالحي اإلنتاج رقما حقق وقد (، % 67,5الفالحية املزروعة )

 .9106-9105قنطار في الهكتار خالل املوسم  4,7قنطار في الهكتار مقابل  23,7بمعدل  ،مليون قنطار

كما تصدر اإلقليم قائمة عماالت وأقاليم الجهة من حيث املساحة املخصصة لزراعة الحبوب 

 كما احتل املرتبة األولى من حيث اإلنتاج. 

في املساحات املزروعة بين ولإلشارة، فإن عدة عوامل ساهمت في تحسين اإلنتاج، منها الزيادة 

وكذلك نتيجة  % 21,6عت املساحات بمعدل ، حيث اتس9107-9106و 9106-9105املوسمين الفالحيين 

 . 9107-9106 الفالحي للتساقطات املطرية املهمة التي عرفها املوسم

 باإلقليم الحبوب وإنتاج مساحة تطور : 70 جدول 
 (قنطار بألف واإلنتاج هكتار بألف املساحة)   

2016-2017 2011-2016 2012-2011  

 املساحة اإلنتاج املساحة اإلنتاج املساحة اإلنتاج

 (1) وناتتاإقليم  279.7 5432.1 235.8 1111.5 286,7 6800,9

 (2) الجهة 839,5 573,0 20 657,6 5664,1 820,7 20430,1

 %ب (2)/(1) 33,3 26,4 35,9   19,6 34,9 33,3 
حصائية النرشةاملصدر:          91.61 للمغرب الس نوية ال 

-9106خالل املوسم الفالحي  ،الحبوب الرئيسية باإلقليمإنتاج كما سلف الذكر، فقد حقق 

إجمالي من  % 15,5بنسبة  أي الصلب القمح من قنطارمليون   2,1قنطار شملت  مليون  6,8أكثر من  9107

ر قنطار من الشعيمليون  1,3و    %   33,7ي بمعدل الطر  قنطار من القمحمليون   3,3ولحبوب، امحصول 

 .املحصول  من %   29,9وهو ما يمثل 

 (2017-2016باإلقليم ) املساحة املزروعة وإنتاج الحبوب الرئيسية :71 جدول 
 (اإلنتاج بألف قنطارو  املساحة بألف هكتار )   

  القمح الصلب القمح الطري  الشعير

 املساحة اإلنتاج املساحة اإلنتاج املساحة اإلنتاج

ونات تا إقليم    72,5 2146,5 138,0 3339,6 69,2 1314,8

(0) 

 (9الجهة ) 234,3 6044,6 364,0 9906,9 217,3 4394,5

 %( ب9(/)0) 33,9 35,5 37,9 33,7 31,8 29,9
حصائية النرشةاملصدر:            91.2 للمغرب الس نوية ال 
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 القطاني راعةز  4.1.1.

قنطار  ألف 912,6 إنتاج القطاني باإلقليم ما يعادل بلغ، 9107-9106خالل املوسم الفالحي 

واإلنتاج  املساحة من %  32,5و %   26,3على التوالييمثل ما  وهو ر،ألف هكتا 41,1 قدرت ب بمساحة

  .الجهوي  الصعيد على

وكذا املساحة املخصصة إنتاج القطاني ، يالحظ ارتفاع 9106-9105وباملقارنة مع املوسم الفالحي 

ألف قنطار  912,6إلى  9106-9105الفالحي  ألف قنطار خالل املوسم 045,9من اإلنتاج إذ انتقل له، 

أما املساحة فقد اتسعت بنسبة  ،% 99,4 نسبة بلغتزيادة ، وهو ما يمثل 9107-9106خالل املوسم 

 بين املوسميين الفالحيين األخيرين.ما    % 8,0

  تطور مساحة وإنتاج القطاني :72 جدول 
 (بألف قنطار واإلنتاج هكتار املساحة بألف)   

4001-4004 4003-4001 4002-4003 
 

 املساحة اإلنتاج املساحة اإلنتاج املساحة اإلنتاج

 تاوناتإقليم  76,1 232,7 37,3 145,2 40,3 289,6

 الجهة         189,8 933,7 66,09 92106 124,1 1102,0

حصائية الس نوية للمغرب            20181املصدر: النرشة ال 

 املاشية ربيةت 2.1.

ارة، بما وتتبوأ تربية األغنام الصد ، يتميز إقليم تاونات بتربية املواش ي،الزراعياإلنتاج إلى  ضافةباإل 

قطيع األغنام بالجهة، متبوعة بتربية األبقار،  مجموع من  10,7%بمعدل  س،رأ لفأ 280,4مجموعه 

من مجموع رؤوس األبقار على  % 32,1رأس، بنسبة  ألف 136,5، 9107 سنة والتي بلغ عددها خالل

ربية تتتموقع  ةألخير درجة ا. وفي البالجهةصعيد الجهة، مما جعل اإلقليم يتصدر قائمة تربية األبقار 

 د املاعز بالجهة. اعدأ مجموع من % 4,3 ما يمثل،، وهو ألف  14,4املاعز ب

 (2017 )سنة بآالف الرؤوس املاشية ؤوسر : 73جدول 
  األبقار األغنام الماعز

 تاوناتإقليم  136,5 280,4 14,4
 الجهة 424,6 2615,8 337,7

حصائية النرشةاملصدر:      91.61 للمغرب الس نوية ال 

 42,7 % بنسبة املحلية، األبقار ألف رأس من 90,6 توفر علىي اإلقليم ساللة األبقار، فإن حسبو 

توفر على األبقار املحسنة، فإن اإلقليم ية. وبخصوص الجه من مجموع رؤوس األبقار املحلية على صعيد

 لنفس الصنف من األبقار. الجهوي  من العدد اإلجمالي 21,6 % دلاأي ما يع س،رأألف  45,9

 (2017سنة ) الرؤوس بآالف  الساللةعدد رؤوس األبقار حسب  :72 جدول 
  المحلية المحسنة المجموع

 تاوناتإقليم  90,6 45,9 136,5

 الجهة 212,0 212,7 424,7

حصائية النرشةاملصدر:      91.61 للمغرب الس نوية ال 
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 حيوانات الجر 3.1.

ألف رأس، وهو  11,2 ، ما مجموعه9107 لسنة املتوفرة املعطيات حسب باإلقليم، الخيول  عدد بلغ

 6,3 حوالي التوالي على فقد ناهز والحمير أما عدد البغال. بالجهةمن مجموع الخيول   33,6 % ما يعادل

 على الحميرو  البغال مجموع من %  43,9و 22,4 % التوالي على ألف رأس، بحصة بلغت 69,2و  رأس ألف

 .الجهوي  الصعيد

 (9107 سنة) بآالف الرؤوس  عدد حيوانات الجر :71 جدول 
  الخيول البغال الحمير
 تاوناتإقليم  11,2 6,3 69,2

 الجهة 33,3 28,1 157,7

حصائية النرشةاملصدر:      91.61 للمغرب الس نوية ال 

 لغاباتا 4.1.

 تتصدرها ،أنواع متعددة من األشجار الطبيعيةضم ي ،مجال غابوي مهم تاونات على إقليميتوفر 

من مجموع مساحات األشجار الطبيعية  % 74,5، بمعدل هكتار 56501التي تغطي مساحة الوريق  أشجار

  .باإلقليم

  ( 2016سنة )  بالهكتار النوعمساحات األشجار الطبيعية حسب  :76 جدول 

  الصمغية األشجار الوريق أشجار أخرى أنواع رالماطو نوع الحلفاء المجموع

 تاوناتإقليم  ,66  ,9696 ,6196 ,912  -  ,,195

 الجهة 500 212 150 405 030 18 620 98 220 709 520 443 1

حصائية النرشةاملصدر:       91.61 للمغرب الس نوية ال 

البلوط هكتار، وتشمل أشجار  56501على مساحة تناهز  ،باإلقليمالطبيعية  املورقة األشجارتمتد 

من  % 1,9و % 57,6و % 42,2والتي تمثل على التوالي معدالت  ،والبلوط الزاناألخضر والبلوط الفليني 

 إجمالي مساحات األشجار املورقة باإلقليم.

 (2016سنة ) بالهكتار الطبيعية املورقةمساحات أشجار  :77 جدول 
  البلوط األخضر البلوط الفليني البلوط الزان املجموع 

 تاونات إقليم       23840 32570 100 56510

 الجهة              060 354 490 48 590 2 140 405

حصائية النرشةاملصدر:      91.61 للمغرب الس نوية ال 

أشجار الوريق بالجهة. ات من مجموع مساح%  0,05إال  ةالصمغية الطبيعي األشجار ال تمثل مساحة 

 هكتار. 11وأشجار الصنوبر التي تقدر مساحتها ب  ،هكتار 11وتتكون من أشجار األرز التي تغطي مساحة 

 (2016سنة )  بالهكتار الصمغية الطبيعية مساحات األشجار :78 جدول 
  األرز العرعار )عفصية(  الصنوبر العرعار المجموع

 تاونات إقليم ,1 - ,1 - 000

 الجهة     340 56 190 64 510 44 490 47 530 212

حصائية النرشةاملصدر:       91.61 للمغرب الس نوية ال 
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  لصناعةا 2.
ل القار، الشغباستثناء الصناعة الغذائية التي تهم باألساس صناعة زيت الزيتون والتي لم توفر 

الحديث عن صناعة عصرية باإلقليم.  ال يمكنف، مستخدما فقط 025، إال لحوالي 9101خالل سنة 

، حيث حققت معامالت الصناعة الفترةلنفس  يالصناعالقطاع وهذا يتجلى بوضوح من خالل مؤشرات 

  .الصناعي باإلقليممعامالت القطاع  قمر مجموع  من % 25,4بنسبة  ،مليون درهم 14 يقارب ماالغذائية 

 االستثمارات مجموع من % 011 يمثل ما أي م،دره مليون  91 قرابة في هذا القطاعاالستثمار  ويصل

من اإلنتاج على مستوى  % 21يناهز مليون درهم أي ما  15قرابة  اإلنتاج . كما بلغاإلقليم في الصناعية

من مجموع القيمة املضافة  % 98,9، وهو ما يمثل مليون درهم 21,09 بلغت مضافة قيمة حققو   .اإلقليم

 للصناعة باإلقليم.

من الوحدات الصناعية بالجهة، وفرت الشغل ل  % 3,6اإلقليم سوى  مومقارنة بالجهة، ال يض

الصناعي في املجال من مجموع عدد املستخدمين  % 0,4مستخدما بصفة دائمة وهو ما يمثل  910

 % 0,2ب   من رقم املعامالت و % 0,1. كما أن الوحدات الصناعية باإلقليم لم تساهم سوى ب بالجهة

 .وي صعيد الجهالمن اإلنتاج على 

 (2013 سنة) تازة بإقليم الصناعة مؤشرات :72 جدول 
 رقـم

 املعامالت

 درهم310 

 

 الصادرات

 درهم310 

 اإلنتاج

 درهم310 

االستثمارا

 ت

 درهم310 

 القيمة

 املضافة

 درهم310 

 عدد

 املستخدمين

 

عدد 

 املقاوالت

 

 تاوناتإ.  16 201 21314 19557 35385 - 35595

 الجهة  227 467 47 918 346 5 457 543 263 119 23 444 910 2 021 219 26
  وانتبتا والصناعة التجارة مندوبيةر: ملصدا    

 (2013 سنة) وناتتا بإقليمالغذائية  الصناعة مؤشرات :80 جدول 

 رقـم

 املعامالت

 درهم310 

 الصادرات

 درهم310 

 اإلنتاج

 درهم310 

 االستثمارات

 درهم310 

 املضافة القيمة

 درهم310 

 عدد

 املستخدمين

 

عدد 

  املقاوالت

 تاونات إ.     14 025 90115 19557 14676 - 11249
  وانتبتا والصناعة التجارة مندوبيةر: ملصدا   

 التقليدية الصناعة 3.
قطاع الصناعة التقليدية بإقليم تاونات من القطاعات الحيوية التي تساهم في التنمية يعتبر 

لإلقليم، بحيث يشمل مجموعة من املهن والحرف التقليدية والتي تشكل إحدى  االقتصادية واالجتماعية

قليم يزخر به اإل األنشطة املهمة املزاولة من طرف الساكنة النشيطة، خاصة القروية منها، وذلك راجع ملا

العديد من ب اإلقليم كما يشتهر  .باإلقليم التقليديمن مواد أولية مهمة تعتبر املكون األساس ي للمنتوج 
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 النباتية، الطين، إلخ.املصنوعات ، الجلد، لخشبالنسيج، اشمل تالحرف التقليدية والتي 

 عدد الصناع التقليديينمكناس، فإن -وحسب مصادر املديرية الجهوية للصناعة التقليدية فاس

وحدة صناعية تقليدية. كما بلغ عدد  9046يمارسون نشاطهم داخل م، فردا باإلقلي 6910يناهز 

 .  7وعدد الجمعيات املهنية  05وعدد التعاونيات الحرفية  1املقاوالت الصناعية التقليدية 

صناعة دارين للصانعة وقرية للوفيما يخص البنيات التحتية للقطاع باإلقليم، يتوفر اإلقليم على 

 التقليدية ومركبين للصناعة التقليدية وفضاء للتكوين والتأهيل.

 (2011)سنة باإلقليم  الحرفية التعاونيات توزيع :81 جدول 
 النشاط الحرفي عدد التعاونيات عدد املنخرطين

 الخياطة التقليدية 01 -

 النسيج التقليدي 0 11

 املنتوجات النباتية 0 41

 النجارة - -

 الفخار 0 -

 الجلد 9 -

 املعادن - -
 املصدر: غرفة الصناعة التقليدية بتاوانت   

 لسياحةا 4.
ا ن تبوأه مركز أإذا ما استثمرت بشكل أمثل،  هاإقليم تاونات على مؤهالت سياحية هامة، يمكن يتوفر

 وفيما يلي أهم هذه املؤهالت: وتساهم في تدعيم اقتصاده.  سياحيا مهما في الجهة

  غابة الودكة بجماعة ودكة: وهي منطقة طبيعية تتميز بمياهها العذبة وتنوع غطائها النباتي وعلوها
 متر؛ 0611الذي يصل على 

  غابة إفران بجماعة الزريزر: والتي تقع على مرتفع مجاور لسد الساهلة وال تبعد عن مركز مدينة
 ين؛تاونات إال بحوالي كيلومتر 

  لتر في  061منطقة بوعادل ذات املناظر الطبيعية الخالبة، والتي تضم منبعا مائيا بصبيب يقدر ب
 الثانية خالل فصل الصيف؛ 

  البحيرات التلية والسدود املتعددة التي تتيح إمكانيات ممارسة أنشطة صيد األسماك والرياضات
 املائية؛

  ؛بالوحيش، وتعتبر مجاالت مواتية ملمارسة القنصالغني و الجبال واملجال الغابوي الشاسع 
 ر؛ببني برب وكهف سيدي علي بن داود بسيدي املخفي الكهوف الكثيرة من بينها كهف اعروس 

  مآثر تاريخية )كقلعة أمركو التاريخية بجماعة موالي بوشتى دائرة قرية ابا محمد( ومهرجانات

هرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية بتاونات وامل ،الفروسية بتيسة والسنوسية بقرية ابا محمد

  ، إلخ. واملهرجان الوطني للتين
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 وزيع املؤسسات الفندقية املصنفةت 1.4.

ال  ،9107إلى حدود سنة و ال يزال إقليم تاونات يفتقر إلى التجهيزات السياحية األساسية، حيث 

غرفة  46تتجاوز ال طاقة استيعابية ب ،)صنف نجمة واحدة( ةفمصن فندقية اتمؤسس 5إال على  يتوفر 

 .الجهوي  الصعيد على وعدد األسرة عدد الغرفمن  %  0,5ةنسبيمثل على التوالي أي ما ، سرير 100و

 10/09/9107 غاية لىإ باإلقليماملصنفة  للمؤسسات ئيةااإليو  الطاقة :82 جدول 

  املؤسسات الغرف األسرة

 وناتتا إقليم   5 46 011

 الجهة 417 01120 99195
 91.6املصدر: النرشة ال حصائية الس نوية للمغرب    

 السياحي لتوافدا 2.4.

، كان فقط سائحا 0979 يناهز ما باإلقليم املصنفة الفنادق استقبلت ،9107إلى حدود نهاية سنة  

 استقطبت السياحةحين  في % 87,7زائرا، أي بمعدل  0006الداخلية ب النصيب األكبر فيها للسياحة 

     .%  12,3سائحا، أي بنسبة  056الدولية 

 10/09/9107 غاية لىإ السياحة نوع حسب املصنفة للمؤسسات القادمين توزيع :83 جدول 
  الدولية السياحة الداخلية السياحة املجموع

 وناتتا إقليم 056 0006 0979

 لجهةا 492179 115114  764176
 91.6 للمغرب الس نوية ال حصائية النرشة :املصدر  

 السياحية الليالي3.4. 

، وهو ما 9107ليلة سياحية سنة  0542 باإلقليم املصنفة باملؤسسات عدد الليالي السياحية بلغ

  ة. الجه من مجموع الليالي السياحية على صعيد % 1,0 يناهز

 10/09/9107 غاية لىإ باإلقليم املصنفة باملؤسسات املنجزة السياحية اللياليتطور  :82 جدول 

2017 2016  

 وناتتا إقليم 0171 0542

 الجهة  0050157 0490761
 91.6للمغرب  الس نوية ال حصائية النرشة :صدرامل  

 

 

 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصل
 التحتية البنية



 

73 

 للشرب الصالح ملاءا 1.

 2,9 حوالي 9107للشرب، من املاء سنة  الصالح واملاء للكهرباء لغت كميات إنتاج املكتب الوطنيب

 املاء الصالح للشرب تأما مبيعا  .ةمن مجموع اإلنتاج على صعيد الجه  %6,1ما يشكل  وهو، 1ممليون 

للمشتركين  مباشرة بيعها م، ت1م 4,9 ،9107 سنة خاللبلغت  فقد ي،الوطن املكتب طرف من باإلقليم

 .زبون  11941البالغ عددهم  ملستهلكينا

  (9107)سنة  واملاء الصالح للشرب للكهرباء نشاط املكتب الوطني :81 جدول 
 ( 3 مكعب م متر بألف)    

 المشتركين عدد
                              المبـيعـات                 

 اإلنتاج
 

 التوزيع لوكاالت المستهلكين للمشتركين

 تاونات إقليم 5222 -  6695    1,261

 الجهة 619961 152,6 29191 652111

 91.6 للمغرب الس نوية ال حصائية النرشة :املصدر   

 لطاقة الكهربائيةا 2.

في  طمليون كيلووا 152,9 ،، بلغ استهالك الطاقة الكهربائية بإقليم تاونات9107خالل سنة 

من مجموع االستهالك على صعيد الجهة. وقد عرف هذا االستهالك ارتفاعا ما بين  % 5,4الساعة، أي 

 .% 4,7بلغ معدل  9106و 9105وما بين  % 2,1بلغ نسبة  9105و 9104سنتي 
 )مليون كيلوواط/ساعة(: مبيعات الطاقة الكهربائية 86 جدول 

 4003 4001 4004 

 152,9 146,0 133,9 تاونات إقليم

 2829,5 2744,0 2695,5 الجهة

 91.6 للمغرب الس نوية ال حصائية النرشة :املصدر  

 الطرقية لشبكةا .3

ي من أهم البنيات التحتية التوتعتبر ، لألفرادفي الحياة اليومية مهما دورا تلعب الشبكة الطرقية             

كة وبالنسبة إلقليم تاونات، فهو يتوفر على شب. واالجتماعية االقتصادية وتنشيط الحركةتساهم في تدعيم 

 .% 63,9كلم، تمثل منها الطرق الوطنية نسبة  1230,6طرقية وطنية وجهوية وإقليمية، يصل طولها إلى 

)الطرق من مجموع طول الشبكة الطرقية باإلقليم  % 96كلم، أي بنسبة  1181,6الطرق املعبدة طول بلغ يو 

 (.% 24واإلقليمية بمعدل  % 011ة الوطنية والجهوية معبدة بنسب

 (2011سنة ) بالكلم حسب الصنف باإلقليم الطرقية : الشبكة87 جدول 

 
 الوطنية الطرق الجهوية الطرق اإلقليمية الطرق

 منها المعبدة المجموع منها المعبدة المجموع منها المعبدة   

 96,9 96,9 347 347 737,7 786,7 وناتتا إقليم

 املديرية ال قلميية للتجهزي بتاوانتاملصدر:   
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 لنقلا 4.
 السيارات سجيلت 1.4.

من  4,1 % ذا العدد يمثل  ، وهباإلقليم التسجيل بمركز عربة 161 ، تم تسجيل9107سنة  خالل 

 أنواع العربات. وتتصدر الدراجات النارية قائمة الجهوي  على الصعيدمن عربات مجموع ما تم تسجيله 

ة بينما السيارات السياحي ،%   35,0 النفعية بنسبة تليها العربات،  %15,2 إلى تصل بنسبةاملسجلة 

  باإلقليم.  من مجموع العربات املسجلة % 29,1 فتمثل نسبة

 (2017سنة ) النوع حسب السيارات تسجيل :88 جدول 
ــات املجموع ــ ــ ـــــة العربـ  السيارات النفعيــ

 السياحية

 التسجيل مركز النارية الدراجات

 تاونات إقليم 101 950 119 161

 الجهة 4620 09020 4111 90965
 91.61 للمغرب الس نوية ال حصائية النرشةاملصدر:         

 املسلمة السياقة رخص 2.4.

من مجموع  % 7,6باإلقليم، وهو ما يمثل نسبة  رخصة سياقة 1714، تم تسليم 9107خالل سنة 

 على %23,5 مقابل ، % 12,1إلناث إال نسبة الرخص املسلمة لالرخص املسلمة بالجهة. وال تمثل منها 

 انخفض حيث 9106مقارنة بسنة  تراجعااملسلمة  صعدد الرخ عرفعلى العموم فقد مستوى الجهة. و 

 . %-06,2 بنسبة

  املسلمة السياقة رخص :82 جدول 

2017 2016 
 االمتحان مركز

 اإلنـــاث املجموع اإلنـــاث املجموع

 تاونات إقليم 124 4455 451 3702

 الجهة 01219 41211 00179 28261
 91.6 للمغرب الس نوية ال حصائية النرشةاملصدر:        

 والعقار لبناءا 5.

 املرخصة البناء شاريعم 1.5.

ملباشر تأثيره احيث من  للبالد،في التنمية االقتصادية واالجتماعية مهما قطاع البناء دورا يتبوأ 

ويعتبر عدد رخص البناء املسلمة بالجماعات الحضرية مؤشرا مهما ى. خر القطاعات األ على أنشطة 

  اإلسكان.يعكس الدينامية التي تطبع قطاع 

 071ما مجموعه ، 9101سنة خالل النسبة إلقليم تاونات، فقد سلمت الجماعات الحضرية وب

 66,5 فبلغت املسقفة اإلجمالية املساحة أما .مليون درهم 133,9مبلغ  قاربت مالية متوقعة بقيمة ة،رخص

  .ألف متر مربع 24,1 املساحة املبنيةبلغت ألف متر مربع، بينما 
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 أما الغرف املكونة لهذه املساكن اإلقليم، مسكن على صعيد 407 قد وفرت هذه الحركة البنائيةو 

مع العلم أن هذه األرقام  .بكل مسكن غرف 2,7 في املتوسط تقريبا أي ما يعادل غرفة 1110 فبلغ عددها

   .رخصة بناء 6741على الصعيد الجهوي، حيث سلمت تبقى دون مثيالتها املسجلة 

 ( 2018)سنة : رخص البناء املسلمة 20جدول 
 درهم بألف القيمة املربع، باملتر املساحة  

 عدد 
 الرخص

 املساحة
 املسقفة

 املساحة
 املبنية

 القيمة
 املتوقعة

 عدد
 املساكن

 عدد
 غرف

 السكنى
 0001 407 133870,7 24133,2 66457,3 071 وناتتا إقليم

 91.6 للمغرب الس نوية ال حصائية النرشةاملصدر:   

 العقار 2.5.

تقوم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية، بمهام متعددة، منها 

التحفيظ العقاري وهو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات القانونية والتقنية الغاية منها تطهير العقارات 

الة تتلقى الوك وضبط وضعها املادي والقانوني وإخضاعها لنظام العقارات املحفظة. وعلى هذا األساس

مطالب التحفيظ، وهي عبارة عن طلبات تحفيظ العقار يتقدم بها مالكو العقارات أو الشركاء أو أصحاب 

 الحقوق العينية املترتبة على العقارات، مشفوعة بالوثائق التي تثبت ملكية أصحاب املطالب.  

 حيث، 9107و 9106 سنتي بينمهما  ارتفاعا التحفيظ طلبات عدد عرفبالنسبة إلقليم تاونات، 

وعلى عكس ذلك عرفت مساحة العقارات موضوع طلبات التحفيظ  ،طلب 06452 إلى 557 من انتقل

   .% - 66,3انخفاضا ملحوظا بلغ 

 ( بالهكتار املساحة) التحفيظ طلبات عدد تطور  :21 جدول     
  العـــــــــدد المســـاحـــــة   

8663 8668 8669 8663 8668 8669 

 تاونات إقليم 971 993 68195 8168 77866 66785

 الجهة 63669 8567 71179 65381 98587 981859

 91.6 للمغرب الس نوية ال حصائية النرشةاملصدر: 

طور  فيالتي  أو املحفظة العقارات على تترتب عينية حقوق التي تعتبر و  العقارية،بخصوص الرهون و 

 9106العدد بين سنتي  في انخفاضا فقد عرفتبها املالكون،  التزم التي الديون  ضمان إلىهدف وت ،التحفيظ

 339,3فقد انتقلت من  الرهون  هذه قيمة. أما بخصوص رهن 944إلى  711حيث انتقلت من ، 9107و

 مليون درهم.   46,4مليون درهم إلى 
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 (درهم بألف القيمة) املسجلة الرهون  تطور  :22 جدول 
  العـــــــــدد              القـــيــمــــة                    

8663 8668 8669 8663 8668 8669 

 تاوناتإقليم    789 376 811 867353 775855 18187

 الجهة 63566 86579 65955 69198683 68977818 3697563

 91.61 للمغرب الس نوية ال حصائية النرشة :ملصدرا  

لكي تتمكن من حفظ املعطيات املتعلقة بالرسوم العقارية، تضع الوكالة الوطنية للمحافظة 

العقارية واملسح العقاري والخرائطية، تصاميم عقارية رقمية قصد تسجيل العقارات، والتي توضح 

عدد  لغب فقدحدودها ومواقعها الجغرافية ومحتواها مع تحديد مساحتها بدقة. وبالنسبة إلقليم تاونات، 

 من مجموع التصاميم بالجهة % 6,5تصميما، وهو ما يمثل نسبة  9221، 9107 سنةهذه التصاميم 

 .9107لسنة 

 (2017)سنة  الخرائطية املصالح طرف من املنجزة الخرائطية التصاميمعدد  تطور  :23 جدول 
2017 2016 2011  

 إقليم تاونات   8565 8611 8555

 الجهة 15618 81836 18838

 91.6 للمغرب الس نوية ال حصائية النرشةاملصدر:  
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 2030و 2012بين  وناتإسقاطات السكان بالجماعات الترابية إلقليم تا
 الجماعة الترابية 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 غفساي )البلدية( 6343 6427 6510 6592 6672 6750 6825 6897 6966 7031 7093 7151 7206 7257 7303 7345 7382

 امحمد )البلدية(قرية با  18718 18908 19093 19273 19446 19611 19768 19915 20051 20176 20290 20393 20484 20564 20631 20684 20724

 تاونات )البلدية( 37511 37992 38466 38931 39385 39826 40251 40657 41043 41410 41754 42077 42378 42655 42908 43134 43331

 طهر السوق )البلدية( 5196 5096 4996 4896 4796 4696 4595 4494 4393 4292 4190 4089 3988 3886 3786 3685 3584

 تيسة )البلدية( 11161 11321 11480 11636 11789 11939 12084 12225 12360 12488 12611 12728 12838 12942 13038 13126 13206

 عين عيشة 25393 25457 25525 25595 25666 25734 25799 25861 25920 25974 26024 26071 26114 26152 26186 26215 26239

 منها: مركز عين عسيشة 7070 7257 7447 7639 7833 8027 8222 8417 8612 8806 9000 9192 9383 9572 9758 9942 10123

 البيبان 6311 6247 6183 6121 6058 5994 5930 5864 5798 5732 5664 5596 5528 5459 5390 5321 5252

 كالز 17360 17152 16947 16743 16540 16336 16130 15923 15715 15505 15294 15083 14871 14659 14447 14235 14022

 كيسان 13402 13294 13187 13081 12974 12865 12754 12640 12524 12406 12286 12165 12042 11918 11792 11666 11538

 الودكة 8496 8458 8420 8382 8344 8303 8261 8217 8171 8123 8073 8022 7970 7916 7861 7804 7746

 اورتزاغ 14402 14239 14079 13920 13760 13600 13439 13276 13111 12946 12779 12611 12443 12275 12106 11936 11767

 الرتبة 16814 16830 16846 16861 16875 16884 16890 16892 16888 16881 16869 16854 16835 16812 16786 16755 16722

 سيدي الحاج امحمد 9318 9335 9353 9370 9386 9400 9411 9420 9427 9431 9433 9433 9431 9427 9420 9412 9401

 سيدي المخفي 8702 8694 8687 8678 8669 8658 8645 8630 8613 8593 8571 8548 8522 8495 8466 8436 8403

 سيدي يحيى بني زروال 15450 15415 15381 15346 15308 15268 15225 15177 15126 15071 15012 14951 14886 14818 14748 14674 14598

 تابودة 16609 16614 16620 16626 16629 16628 16624 16615 16602 16585 16564 16539 16510 16478 16442 16403 16360

 تافرانت 14242 14224 14207 14190 14170 14148 14122 14093 14060 14023 13983 13940 13894 13846 13794 13740 13682

 تمزكانة 16160 16181 16202 16221 16239 16254 16265 16271 16273 16271 16265 16256 16242 16226 16205 16181 16154

 بني سنوس 8818 8749 8681 8613 8545 8475 8404 8331 8256 8180 8103 8025 7946 7866 7785 7703 7620

 بوشابل 16101 15954 15809 15664 15519 15371 15222 15070 14916 14759 14601 14440 14279 14116 13952 13787 13621

 اغوازي 18101 17930 17761 17593 17424 17254 17080 16905 16726 16545 16362 16178 15992 15805 15616 15426 15235

 اجبابرة 18609 18455 18304 18153 18000 17846 17688 17528 17364 17197 17027 16856 16682 16507 16330 16151 15971

 الولجة 15973 15827 15684 15541 15397 15251 15103 14953 14800 14645 14488 14330 14170 14009 13846 13683 13518

 امكانسة 23158 23072 22986 22900 22811 22718 22619 22516 22406 22292 22172 22049 21921 21789 21654 21514 21370
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 2030و 2012بين  وناتإسقاطات السكان بالجماعات الترابية إلقليم تا
 الجماعة الترابية 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 موالي عبد الكريم 7410 7284 7161 7040 6920 6800 6681 6562 6444 6326 6209 6093 5977 5862 5749 5636 5524

 موالي بوشتى 14389 14100 13817 13539 13265 12994 12725 12459 12195 11933 11674 11419 11166 10917 10670 10427 10188

 سيدي العابد 12528 12356 12186 12018 11851 11684 11516 11348 11179 11010 10841 10672 10504 10335 10168 10000 9834

 عين مديونة 15788 15636 15486 15336 15186 15034 14881 14725 14567 14406 14244 14081 13916 13751 13584 13417 13248

 بني وليد 10362 10110 9865 9625 9390 9159 8931 8707 8486 8268 8054 7844 7638 7435 7236 7041 6850

 بني ونجل تافراوت 6972 6892 6813 6734 6656 6577 6497 6417 6336 6255 6172 6090 6008 5925 5842 5759 5676

 بوعادل 12706 12538 12372 12208 12044 11880 11716 11551 11385 11218 11052 10885 10719 10552 10386 10221 10055

 بوهودة 26236 26165 26100 26033 25958 25887 25806 25714 25621 25521 25415 25297 25179 25060 24933 24798 24661

 فناسة راس الحيط 11409 11214 11024 10836 10650 10465 10280 10097 9914 9731 9550 9370 9192 9015 8839 8665 8492

 اخاللفة 14656 14758 14861 14964 15066 15165 15262 15355 15444 15530 15612 15692 15768 15842 15912 15979 16042

 مزراوة 8321 8274 8227 8180 8132 8083 8032 7980 7925 7869 7812 7753 7693 7632 7569 7506 7441

 ارغيوة 4229 4151 4074 3999 3924 3850 3777 3704 3631 3559 3488 3417 3347 3277 3209 3141 3073

 تمضيت 14724 14359 14004 13657 13316 12982 12652 12328 12009 11695 11387 11084 10787 10496 10210 9930 9655

 الزريزر 7926 7880 7834 7788 7741 7693 7644 7593 7540 7486 7430 7373 7315 7255 7195 7133 7071

 عين لكدح 11440 11301 11163 11027 10891 10754 10617 10479 10340 10199 10059 9918 9777 9635 9494 9353 9212

 عين معطوف 10126 9968 9813 9660 9509 9357 9206 9055 8904 8753 8603 8454 8305 8157 8010 7863 7718

 بوعروس 18161 18024 17888 17752 17615 17475 17333 17187 17037 16885 16730 16572 16413 16251 16088 15922 15755

 البسابسا 8022 7979 7936 7893 7849 7804 7757 7708 7658 7606 7552 7498 7442 7384 7326 7266 7206

 مساسة 9505 9452 9399 9345 9291 9235 9178 9118 9057 8993 8928 8861 8793 8723 8652 8580 8506

 واد الجمعة 9207 9079 8954 8829 8705 8581 8457 8333 8208 8083 7957 7832 7708 7583 7459 7336 7212

 أوالد عياد 9559 9574 9589 9603 9617 9629 9638 9645 9649 9651 9650 9647 9642 9635 9626 9615 9601

 أوالد داود 11989 11892 11796 11700 11604 11506 11406 11304 11200 11094 10986 10877 10767 10656 10543 10429 10314

 اوطابوعبان 9872 9750 9629 9510 9391 9271 9151 9030 8908 8785 8663 8539 8416 8293 8170 8047 7923

 راس الواد 15788 15682 15576 15470 15364 15254 15142 15027 14909 14787 14664 14538 14409 14279 14147 14013 13877

 لحسنسيدي امحمد بن  18832 18708 18585 18462 18338 18211 18080 17946 17808 17666 17522 17374 17224 17072 16917 16759 16600
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