
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرفاه

 

 

   اءــد النســظــــــــاهرة العــــنف ض    
 

نونبر من كل عام  اليوم العالمي لمناهضة  52يخلد العالم في       

العنف ضد النساء الذي يشكل محطة للتعبئة من أجل الحد من هذه 

سلبي الظاهرة التي تهدد استقرار وأمن األسر وتؤثر بالتالي بشكل 

لعنف ضد المرأة هو ظاهرة ال يمكن فا .على المجهودات التنموية

و تناسيها، خاصة وأنها مرشحة للتفاقم في ظل أنكرانها وال نسيانها 

تزداد حدة الفقر والتخلف  إذ ،ظروف محلية وعالمية صعبة ومعقدة

والهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية  واإلرهاب

 .واالجتماعية

فعل عنف موجه ضد المرأة "يعرف العنف ضد النساء بأنه  و       

بالذات مدفوع بعصبية جنسية، ويؤدي إلى المعاناة، سواء من 

الجسدي واالعتداء الجنسي واالغتصاب،  ءالناحية الجسدية كاإليذا

       . "آو من الناحية المعنوية كالعنف اللفظي والنفسي والسياسي

نساء أحد ابرز القضايا التي تواجه العالم وتعد قضية العنف ضد ال

بالرغم من و. اليوم، فال يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات

فإن واقع الحال  الجهود المبذولة من أجل التصدي لهذه الظاهرة،

جبارة للقطع مع السلوكات  بخطواتيؤكد أنه الزال يتعين القيام 

رك الجميع بصفة التي تعتمد العنف األسري الذي يحتاج إلى تح

، فالتقارير األخيرة الصادرة سريعة وجدية لوقف ارتفاع معدالته

عن أشكال العنف المختلفة ضد المرأة  كشفتاألمم المتحدة  عن

 .التي تتعرض لهاحجم االنتهاكات   وكذاحول العالم 

اإلصالحات  أما بخصوص بالدنا، فتم تسجيل مجموعة مهمة من

 مجال محاربة العنف ضد النساء منذ  التي انخرط فيها المغرب في

تجريم التحرش الجنسي ، والتي منها على الخصوص 5005سنة 

وإحداث خاليا  ،والتنصيص على العنف الزوجي في مدونة األسرة

 إضافة إلى المخطط  ،ومراكز الستقبال النساء ضحايا العنف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعة مهمة منأما بخصوص بالدنا، فتم تسجيل مجم      

اإلصالحات التي انخرط فيها المغرب في مجال محاربة العنف 

تجريم ، والتي منها على الخصوص 5005ضد النساء منذ سنة 

التحرش الجنسي والتنصيص على العنف الزوجي في مدونة 

 ،وإحداث خاليا ومراكز الستقبال النساء ضحايا العنف ،األسرة

، هوض بأوضاع النساءاالستراتيجي للنإضافة إلى المخطط 

والتي  ،الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء اإلستراتيجيةضع وو

تم  وفي هذا اإلطار .األيام بانطالق حملتها العاشرةنحتفل هذه 

حول  بالفضاء الجمعوي بمدينة العيون تنظيم مائدة مستديرة

لوضع حد لمعاناتهن، لنوقف "إشكاالت الظاهرة تحت شعار 

والتعريف بأبعادها  الظاهرةسيس بخطورة هدف التحب "العنف

وتميز اللقاء . وكذا تعبئة مختلف الفاعلين المحليين ،وحجمها

بالعرض الذي ألقاه السيد المدير الجهوي للتخطيط بالعيون حول 

المندوبية السامية حول العنف  نجزتهالبحت الوطني الذي أنتائج 

ي يندرج في الذ ،مشيرا إلى أن من أهداف هذا البحث 5002ة سن

إطار سياسة القرب من المواطن واالستجابة للحاجيات المتزايدة 

للمعلومات من أجل أجرأة المخطط االستراتيجي والمخطط العملي 

تتمثل في قياس مدى انتشار ظاهرة  ،لمناهضة العنف ضد المرأة

العنف ضد النساء في المجتمع حسب نوعه ومكان حدوثه ومعرفة 

 ات ومدى لجوئهن للتبليغ عن ظاهرةخصائص النساء المعنف

إلى أن هذا البحث الذي ساهمت فيه  المديروأشار السيد  . العنف

العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مناهضة 

 ي،تغطي كافة التراب الوطن قد شمل عينة ،العنف ضد النساء

 العـــــدد افتتــــــــــاحيـــــــــــــــــــــة 

 

 

 

 

 ـــــليةالـــــــــــنشرة الـــــــداخـ

 4عــــــــــدد ال



امرأة  0000 ـ هذه العينة ـ وتضم ومختلف الفئات االجتماعية

وبعد أن حدد أنواع العنف . سنة 46و 80تتراوح أعمارهن ما بين 

ضد النساء في العنف الجسدي والجنسي والنفسي واالقتصادي 

 ،المتعلق بتطبيق القوانين وانتهاك الحريات الفردية وكذا العنف

من النساء المستجوبات تعرضن لشكل %45.0حوالي  أشار إلى أن

  البحث فترة شهرا التي سبقت من أشكال العنف خالل اإلثنى عشر

 ،من النساء  يتعرضن للعنف في إطار الزواج %22وأضاف أن 

 ،باألماكن العمومية % 05.2و ،الزواج إطار خارج %6..6و

 .في مكان العمل %84و ،بمؤسسات التعليم والتكوين  % 56.5و

ن نتائج هذا البحث بينت أن العنف ضد النساء ينتشر كما أ      

األولى في الوسط الحضري وخاصة فئة الشباب، كما أنه بالدرجة 

يتزايد بتزايد الهشاشة السوسيو اقتصادية لذا فمحاربته لن تتم 

باإلجراءات التنظيمية لوحدها، فالبد من مصاحبة ذلك بتدابير 

اغناء المنظومة التربوية بمناهج تحارب ظاهرة العنف  تصب في

 ،واالقتصادي للمرأة على الرفع من المستوى التعليمي وتعمل

ثقافة وتربية مرتكزة على مبادئ اإلنصاف والمساواة بين  وترسخ

 .للنساءوتوفير الحماية الضرورية الالزمة  الجنسين

 

 
 
 

غشت  82حضرت المديرية الجهوية  للتخطيط يوم  

ليلة  إحياءه مراسيم 8600رمضان  54الموافق ل  5085

 .ونالقدر بمسجد موالي عبد العزيز  بالعي

في أشغال  5085شتنبر  00-52شاركت المديرية يومي  

اليومين الدراسيين حول الولوجيات المنظمين من طرف 

جمعية مساندة األشخاص المعاقين بالعيون تحت شعار 

معا إلزالة العقبات التي تحد من مشاركة ذوي اإلعاقة "

 ".في التنمية

 في إطار تفعيل دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية 

المستدامة بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء حضرت 

المديرية الجهوية  ورشة إنطالقة دراسة التقييم البيئي 

المندمج للجهة التي ستنجز في إطار تشاركي مع 

 .5085اكتوبر  05-08المتدخلين الجهويين وذلك يومي 

في إطار تكوين وتقوية قدرات مختلف الفاعلين المحليين   

في مجال تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية المتدخلين 

البشرية   المنظمة من طرف اللجنة اإلقليمية للتنمية 

مقاربة "البشرية شاركت المديرية في دورة تكوينية حول 

 .5085أكتوبر  80-.8-84أيام ".النوع والتنمية

حضرالسيد المدير الجهوي مراسيم حفل تنصيب رجال  

 55ن بوجدور وذلك يوم السلطة المعينين بوالية العيو

 .5085أكتوبر 

إلنطالق المسرة الخضراء  .0بمناسبة اإلحتفال بالذكرى  

المظفرة شارك السيد المدير الجهوي  في األنشطة المخلدة 

 .5085نونبر  04و02لهذه المناسبة السعيدة وذلك يومي 

في إطار دراسة المرحلة الثانية من تصميم التهيئة  

مات بمدينة العيون شاركت القطاعي للتجارة والخد

المديرية الجهوية في  اإلجتماع الذي خصص لهذا 

 .5085نونبر  .0العرض  يوم 

حضرت المديرية الجهوية إجتماعا عقد بمقر عمالة  

خصص لدراسة مشروع  5085نونبر  80طرفاية يوم 

 .التطهير السائل بكل من مركزي الداورة وأخفنير

ل إجتماع عقدته شاركت المديرية الجهوية في أشغا 

نونبر  82اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية بالعيون يوم 

خصص إلعادة برمجة إعتماد وتقديم عرض  5085

أولي لمكتب دراسات مكلف بعملية تتبع وتقييم المشاريع 

-5002الممولة في إطار المبادرة بإقليم العيون للفترة 

 .5088ومواكبة مشاريع  5080

جلس اإلداري لألكاديمية الجهوية في إطار اإلعداد للم 

للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدورالساقية الحمراء 

حضرت المديرية الجهوية إجتماعا للجن المجلس 

اإلداري لألكاديمية من أجل تدارس برنامج عمل 

وإعداد تقرير وتوصيات  5080األكاديمية برسم سنة 

 .5085نونبر  55وذلك يوم ,لجنة المالية

بمقر  5085دجنبر  06المديرية الجهوية يوم حضرت   

المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة 

إجتماعا لتدارس المالحظات المقدمة حول التقارير 

الولية للدراسة المتعلقة بتحيين المعطيات الخاصة بأثمان 

بمدن  5088يف الكراء لسنة مواد البناء وبالسومة وتكال

 .رفايةبوجدور وطالعيون، 

وفي  "لنوقف العنف,لوضع حد لمعاناتهن "تحت شعار  

لعاشرة لمناهضة العنف ضد إطار الحملة الوطنية ا

ساهمت المديرية الجهوية في أشغال المائدة النساء، 

المستديرة حول إشكاالت ظاهرة العنف ضد النساء 

 85يوم من طرف وكالة التنمية اإلجتماعية، والمنظمة 

 .5085دجنبر 

المديرية فعاليات إفتتاح الملتقى الجهوي  حضرت  

من أجل "للفنانين التشكيليين الشباب المنظم تحت شعار

 .5085دجنبر  85وذلك يوم " تنمية جمالية فاعلة بالجهة

 

 

 

 

 األعمال الخرائطية

 
تمكن من  أنهاتكتسي األعمال الخرائطية أهمية كبرى، حيث        

جغرافية متصلة ومتجاورة مناطق  إلىتقسيم التراب الوطني 

فترة  أثناءتسمح بإنجاز مسح شامل للساكنة ( مناطق إحصاء)

ومن . حصاء العام للسكان والسكنى دون نسيان او تكراراإل

، االعتماد على خرائط على هذه العملية أدخلتالمستجدات التي 

  .رقمية مرفوقة بصور األقمار اإلصطناعية

عمال األانطلقت  فقدة غرار باقي جهات المملكوعلى     

في منتصف  لعيون بوجدور الساقية الحمراءاالخرائطية بجهة 

بلغت  5085والى حدود نهاية شهر ديسمبر . 5085شهر يونيو 

 %.44.6نسبة اإلنجاز بالميدان على الصعيد الجهوي حوالي 

 .بالوسط الحضري %.42.5بينما سجلت هذه النسبة 

 

 

 
 مســـــــتجــــــــــــــــــــدات

لي والجهويحأنشطة المديرية على الصعيد الم  



   

    

 :ر األسعار عند اإلنتاجـ مؤشر اإلنتاج ومؤش  

خالل الفترة الفصلية الثالثة من السنة الجارية تم إنجاز كل من       

 84الذي يهم )البحث الوطني حول مؤشر األسعار عند اإلنتاج 

، والبحث الوطني (مقاولة موزعة بين مدينتي العيون والمرسى

الذي يهم نفس العدد من المقاوالت بإقليم )حول مؤشر اإلنتاج 

، هذان البحثان يندرجان في إطار إستراتيجية متكاملة (العيون

لتأهيل النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية قصد تقييم وتتبع بعض 

المؤشرات اإلقتصادية واستعمالها خالل حساب مجاميع المحاسبة 

 .الوطنية وتتبع الظرفية االقتصادية

تتبع   من نمؤشر يمكاحتساب ن إلى ان البحثاويهدف هذ     

التطور النسبي لألسعار عند اإلنتاج بالقطاع الصناعي، الطاقي 

 .والمعدني وكذا حجم اإلنتاج بنفس القطاعات

 

 :ـ البحث السنوي حول المقاوالت

 

شرعت المديرية الجهوية بالعيون في اإلنجاز الميداني للبحث       

حث ، ويهم الب5088الوطني السنوي حول المقاوالت للسنة المالية 

مقاولة موزعة على األقاليم الثالث المكونة للجهة  28لهذه السنة 

، والتي تعتبر عينة من بين المقاوالت (العيون، بوجدور وطرفاية)

الخاصة العاملة بقطاعات البناء واألشغال العمومية والتجارة 

 .والخدمات والصيد البحري والطاقة والمعادن

لية تأتي في إطار تتبع وتقييم وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العم     

المؤشرات اإلقتصادية الخاصة بالمقاوالت المنتمية لقطاعات البناء 

واألشغال العمومية والتجارة والخدمات والصيد البحري والطاقة 

 كل المهتمين وكذا والمعادن، ووضع هذه المعلومات رهن إشارة

خاصة بالقطاعات أصحاب القرار من أجل إعداد استراتيجية 

كما يتم استغالل هذه المعلومات إلعداد بيانات المحاسبة . المعنية

 .الوطنية

 

 

 

 

 اليوم العالمي للسكان 
 

المجتمع الدولي  ههو حدث سنوي يخلد م العالمي للسكاناليو       

تركيز و ة الوعي ديوليوز من كل سنة، وذلك بهدف زيا 88في 

إثارة االنتباه إلى و لقضايا السكانية االهتمام على الطابع الملح ل

أهميتها في سياق خطط التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة إليجاد 

  .حلول لهذه القضايا

تم إعالن هذا اليوم ألول مرة من طرف مجلس إدارة برنامج       

 ، 02/64رقم بموجب قراره  8202سنة  في األمم المتحدة للتنمية

، حيث 1987  ز من سنةيوليو 11 ن يومم استلهم هذا اليومحيث 

 .وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليار نسمة تقريبًا

: هو 5085اليوم العالمي في عام ذا وموضوع االحتفال به      

الذي يرتبط ارتباطا ، "إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية للجميع"

وثيقا بتحقيق أهداف األلفية للتنمية، وخاصة منها تلك المتعلقة 

بوفيات األطفال دون سن الخامسة وبصحة األم وبفيروس فقدان 

 .السيدا المناعة المكتسبة

لفت من أجل والحمالت  األنشطةديد من الع هذا اليوم ويتضمن      

في خلق عالم  مأن الصحة اإلنجابية تضطلع بدور هااالنتباه إلى 

 .الصحة اإلنجابية فيلكل شخص الحق  أنحيث عادل ومنصف 

صميم التنمية وحاسمة لتحقيق عالم  في تدخلوالصحة اإلنجابية 

سليم حيث يكون كل حمل مرغوبا وكل والدة آمنة، وحصول 

هو واحد  5082يع على خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام الجم

  .من األهداف اإلنمائية لأللفية

فال زالت مشاكل الصحة اإلنجابية السبب الرئيسي لسوء        

 فهناك. صحة النساء في سن اإلنجاب ووفاتهن في أنحاء العالم

تأخير أو تجنب  في نغبير اللواتيمليون من النساء  555حوالى 

مل، ولكن ال يستطعن الحصول على وسائل منع الحمل الح

على مستوى العالم أثناء  امرأة يوميا 000ويموت زهاء  الحديثة،

الحمل أو الوالدة من المضاعفات التي هي في كثير من األحيان 

ويصل عدد الشباب الذين دخلوا مرحلة  يمكن الوقاية منها،

د هؤالء للمعرفة مليار شخص، وغالبا ما يفتق 8.0اإلنجاب إلى 

  .والمهارات والخدمات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم

بمناسبة اليوم في رسالته  األمين العام لألمم المتحدة وقد دعا      

العالمي للسكان المجتمع الدولي إلى بذل جهود متضافرة وعاجلة 

لسد الفجوة بين الطلب على رعاية الصحة اإلنجابية وما هو متاح 

ل حصول الجميع على خدمات الصحة اإلنجابية من جعو منها

والصحة والحقوق اإلنجابية جزء ال يتجزأ من التنمية . األولويات

واالستثمار في حصول الجميع على . المستدامة والحد من الفقر

خدمات الصحة اإلنجابية يعد استثمارا بالغ األهمية في مجتمعات 

يمكن المساعدة فى  حيثسليمة صحيا وفي مستقبل أكثر استدامة 

مليون من وفيات  8,8ألف من وفيات األمهات وحوالى  2.منع 

الرضع ووقاية الشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 

  .المنقولة جنسيا ضباألمرا اإلصابةعاما من  56و  82

في المغرب، سجل معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة      

وقد كانت . 5080سنة ‰ 04إلى  5008سنة ‰ .6انخفاضا من 

إلى ‰ 42من )وثيرة هذا االنخفاض أكبر بكثير بالوسط القروي 

‰ 00من )مقارنة بالوسط الحضري ( %02، أي بنسبة 65‰

ويعزى هذا االنخفاض، بواقع (. %80أي بنسبة  ،‰08إلى 

، إلى تراجع معدل وفيات األطفال أقل من سنة، حيث انتقل 26%

 .5080سنة ‰  00إلى  5008سنة ‰  60هذا األخير من 

وتنقسم وفيات األطفال أقل من سنة، بدورها، إلى وفيات      

شهر واحد )وما بعد حديثي الوالدة ( يوما 52-0)حديثي الوالدة 

، حيث تراجعت األولى، خالل نفس الفترة، من (شهرا 88إلى 

ويرجع . ‰2,2إلى ‰ 86والثانية من ‰ 18,8إلى ‰ .5

ات األطفال، بواقع الثلثين، إلى تراجع معدل انخفاض معدل وفي

 .وفيات األطفال حديثي الوالدة

ويرتبط مستوى وفيات األطفال ارتباطا قويا بمستوى وفيات      

األمهات، حيث عرف هذا األخير أيضا انخفاضا مهما، منتقال من 

 5000-8226والدة خالل فترة  800 000حالة وفاة لكل  .55

بالوسط الحضري ومن  0.إلى  .80من ) 5080سنة  885إلى 

 (.بالوسط القروي 860إلى  .54

ويعزى هذا االنخفاض أساسا إلى تراجع معدل الخصوبة الذي     

، 5080سنة  2,2إلى  5006أطفال لكل امرأة سنة  2,5 انتقل من 

 67,4%إلى  5000سنة  %40وتزايد استعمال موانع الحمل من 

ستفادة من خدمات الرعاية ، وكذا ارتفاع نسبة اال5088سنة 

 الصحيـة قبل الوالدة، المقدمة من طرف مهنيين مؤهلين، من

، وإلى تزايد نسبة 5080سنة  77,1%إلى  5008سنة  %67,8

إلى   60,8%الحوامل اللواتي يضعن حملهن بوسط طبي، مـن   

%72,7. 

وتجدر اإلشارة إلى أن تحسن  ظروف الصحة اإلنجابية لدى     

فال والفئات في سن اإلنجاب، رافقه تحسن هذه فئات األط

سنة في  20الظروف في مرحلة ما بعد سن اليأس، المحدد في 

 50وهكذا، فقد انتقل أمل حياة النساء عند هذا السن من . المتوسط

، وهو ارتفاع أكبر 5080عاما سنة  30,8  إلى  .820عاما سنة 

 بحـــــــــــوث ميدانيـــــــــــــــــــة

 مــــــوضوع الــــــــــــــــــــعدد

http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1987


رنة بالوسط مقا( عاما 05عاما إلى 28,4 من )بالوسط الحضري 

 (.29,4إلى  ,27 5من )القروي

وهناك من جهة أخرى عنصر آخر، مرتبط بالصحة اإلنجابية،      

يندرج ضمن أهداف األلفية للتنمية، ويتعلق بمدى انتشار فيروس 

يبدوا أن هذه الظاهرة تظل . - السيدا- فقدان المناعة المكتسبة

شارها، الذي انتقل محدودة نسبيا، رغم التزايد الطفيف في معدل انت

حسب وزارة  5088سنة 0,14%  إلى  5002سنة  ,0% 90من 

 .الصحة

 

معدل الساقية الحمراء، بلغ -بوجدور-على مستوى جهة العيون     

كما سجلت    .5006سنة ‰  66,8وفيات األطفال أقل من سنة، 

وفيات لألمهات بالمؤسسات الصحية  .ما مجموعه  5088سنة 

، و بلغ والدة 800 000حالة وفاة لكل  805قارب المراقبة بمعدل ي

عدد حاالت اإليدز المعلن عنها من طرف المؤسسات الصحية 

 5080حالة سنة  80العمومية بالجهة  
 

 

 

 

 الناتج الداخلي اإلجمالي للجهات الجنوبية : الحسابات الجهوية

 
العيون بوجدور الساقية )تساهم الجهات الجنوبية الثالث       

من الناتج % 6.0ب ( كلميم السمارة -واد الذهب لكويرة -مراءالح

 مليون درهم 00584أي  5080الداخلي اإلجمالي سنة 

بلغ الناتج اإلجمالي الجهوي حسب الفرد بالجهات الجنوبية *     

درهم كمعدل وطني  56000درهم مقابل  06540الاُلث حوالي 

 5080سنة 

ئي لألسر فقد وصلت الى بخصوص نفقات اإلستهالك النها*     

وهي تفوق المعدل المسجل على  5080درهم سنة  84662حوالي 

  .حالل نفس الفترة 80.82الصعيد الوطني والذي بلغ 
 

   انـــــــــــــــــــــــمـألثا 

 

شهد الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك بمدينة العيون       

مقارنة مع  شهر  %..0ارتفاعا قدره  5085خالل شهر دجنبر 

خالل نفس  888.2مقابل  ..885نوفمبر من نفس السنة حيث بلغ 

 .الفترة

ويعود هذا االرتفاع باألساس إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية      

وكذا  %0.5والصحة ب  8.2%والمشروبات الغير الكحولية ب 

واألثاث  واألدوات المنزلية ب  % 0.8المالبس واألحذية ب 

أما باقي األقسام، فإن أرقامها االستداللية عرفت شبه . 0.8%

 .استقرار

وفي ما يخص المواد الغذائية والمشروبات الغير الكحولية فإن     

همت   5085االرتفاعات المسجلة ما بين شهري نونبر  ودجنبر 

بالخصوص أثمان  الخضر والفواكه  التي سجلت  ارتفاعا على 

 . % 8.2و % 80التوالي ب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك بمدينة العيون

 الرقم االستداللي لألثمان أقسام المواد

نونبر 
2102 

دجنبر 
2102 

 %التغير

المواد الغذائية   -10

 والمشروبات غير الكحولية
المشروبات الكحولية  -10

 والتبغ
 المالبس واألحذية-10

 السكن والماء والكهرباء -10

األثات واألدوات -10

 المنزلية
 الصحة-10

 النقل-10

 اإلتصاالت-10

 الترفيه والثقافة-10

 التعليم-01

 مطاعم وفنادق-00

 مواد وخدمات أخرى-00
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 :أصدرت المديرية الجهوية 

 2012النشرة اإلحصائية  السنوية  -     

 5088 المونوغرافية الجهوية  -     

 5085الداخلية  النشرة العدد الثالث من -     

  :لت المديرية بتوص  
 بولمان-فاس الجهوية لجهة  المونوغرافية -

 5080مونوغرافيا جهة الرباط سال زمور زعير  -

 6/5088النشرة الداخلية لجهة تازة الحسيمة تاونات عدد   -

 8/5088عدد  الشاوية ورديغةالنشرة الداخلية لجهة  -

عدد  الرباط سال زمور زعيرالنشرة الداخلية لجهة  -

8./5085 

 0/5088النشرة الداخلية للمديرية الجهوية لوجدة عدد  -

 5085/.النشرة الداخلية لبني مالل عدد  -

 

-  Région de Chaouia Ouardigha en chiffres 

- Région de l’Oriental:  Disparités intra-    

régionales et développement contrasté.  

 

 

 

 

 :ي ـــــــــــــــــــتهان  

      

الولوج  مباراةبمناسبة نجاحه في  حسن بوعولةالسيد    

 .11السلم  الثانيةالدرجة من  متصرفلدرجة 

 

بمناسبة  ويارا علي سالم -لحسن كزانالسيدان   

لدرجة تقني من الدرجة نجاحهما في مباراة الولوج 

 11الثانية السلم 

ومنشورات إصــــــــــدارات  

ماعيةـــــــــــــداث اجتـــــأح  

ــام ذات دالالتأرقـــــــــ  

الحسين العود: المنسق   

علي سالم يارا -لحسن كزان ––لكهل البيالل  –حميد همام :األعضاء   


