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الخطري زينب: إعداد  

:النشرة اإلحصائية للجهة الشرقية  
 التحيين والتحديث في ظــل  
 التقسيـم الجهـوي الجديـد
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 العرضموضوع      
 

      حيث  من  النشرة  عن  نبذة  إعطاء  إلى  أولى  مرحلة  في  العرض  هذا  يهدف  
 .وأهدافها  محتواها

 
      إلى  المعطيات  جمع  من  ابتداء  النشرة  إعداد  كيفية  إلى  نتطرق  ثانية  مرحلة  في  

 .والتوزيع  النشر  غاية
 
      سرد  مع الوثيقة،  هاته  إنجاز  أمام  تقف  التي  الصعوبات  إلى  نتطرق  األخير  وفي  

  الحلول  بعض  اقتراح  ومحاولة  الجديد،  الجهوي  التقسيم  بموجب  عليها  ستطرأ  التي  للتغيرات
 .للوثيقة  المستعملين  ظن  حسن  عند  نكون  حتى  تفعل  أن  ينتظر  التي
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 تصميم العرض

 .المحتـوى واألهداف: التعريـف بالوثيقـة  
 .مراحـل إعـداد الوثيـقـة  

 ماهي اإلكراهات، التغيرات واالنتظارات ؟
 .خالصات وخاتمة  

3 



www.hcp.ma 

-Iالتعريف بالنشرة اإلحصائية للجهة الشرقية 
 للمندوبية الجهوية المديرية إصدارات أهم من الجهوية اإلحصائية النشرة تعد 

 . سنة كل ونشرها إنجازها على تعمل التي للتخطيط السامية
 
 تم الوثيقة قراءة ولتسهيل .إحصائية جداول عن عبارة بها الواردة المعلومات كل 

 االقتصادية االجتماعية، الديمغرافية، المجاالت مجمل تشمل فصال 17 إلى تصنيفها

 .والمالية

 

 الفاعلين إلعطاء سابقة سنوات عدة أو المتاحة األخيرة السنة تخص المعلومات هاته 

 .ذاك أو القطاع هذا شهده الذي التطور عن نظرة الخواص أو العموميين
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 نمـوذج عن جـدول إحصـائـي

 وحسب الوسط،، اإلقليم أوالعمالة 2014السكـــــان القانونيون حسب اإلحصاء  العام للسكان  والسكنى   

 Population légale selon le  RGPH  2014،, le niveau et selon  la province ou la  préfecture 

                

Province/préfecture  

Urbain  الحضري Rural  القروي Total   المجموع 

 اإلقليم أو العمالة 
Dont étrangers 

 منهم األجانب

  Personnes  

 األشخاص    

  Dont 

étrangers      

 منهم األجانب

   Personnes    

 األشخاص   

  Dont étrangers  

 منهم األجانب   

Personnes  

 األشخاص 

  Province: Berkane 480 182 690 127 106 447 607 289 137 بركان: إقليم 

  Province: Driouch 12 56 024 27 155 035 39 211 059 الدريوش: إقليم 

  Province: Figuig 37 69 122 4 69 203 41 138 325 فجيج: إقليم 

  Province: Guercif 52 90 880 23 125 837 75 216 717 جرسيف: إقليم 

  Province: Jerada 82 66 108 17 42 619 99 108 727 جرادة: إقليم 

  Province: Nador 434 392 623 49 172 803 483 565 426 الناضور: إقليم 

  Préfecture: Oujda-Angad 2 357 506 274 130 45 493 2 487 551 767 أنكاد-وجدة: عمالة 

  Province: Taourirt 115 150 190 8   82 998 123 233 188 تاوريرت: إقليم 

Total Oriental 3 569 1 513 911 385 800 435 3 954 2 314 346 
مجموع الجهة 

 الشرقية

Source: RGPH  2014   2014اإلحصاء العام للسكان  والسكنى   :المصدر   
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 مصادر المعلومات  
 

 :  أهم مصادر وهي  3تعتبر المعلومات المدرجة بالوثيقة نتاجـا ل         
البحوث اإلحصائية المنجزة من طرف المديرية على مستوى الجهة، وهنا  -1 

اإلحصاء العام للسكان والسكنى، البحث الوطني حول التشغيل، والبحث  : نذكر
   .االستهـالك الوطني حول أسعار

النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب التي تشكل مرجعا أساسيا داخل النظام  -2   
 .اإلحصائيةالوطني للمعلومات  

المصالح الخارجية للقطاع العمومي وشبه العمومي والممثلة على صعيد  -3   
 .الجهة
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 األهداف 

 الخارجيصعيد العلى  المديريةصعيد على 

 والعاملين الباحثين إمداد

 التنمية حقل في

 اإلحصائية بالمعلومة

 دراسات إنجاز وبالتالي

 طويلة تكون قد وتحليالت

 .األمد

  
 منوغرافيات إنجاز في اإلسهام

 جهوية أو إقليمية

 

 

 المصالح طلبات على اإلجابة 

 المعلومة مجال في الخارجية

 اإلحصائية
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-IIكيفيـة إنجـاز الوثيقـة 
 :المعالجةمرحلة  -2

 

 ياإلجابات التوصل بعد 

 طريق عن سواء المفترضة

 المباشر باالتصال أو البريد

 تعذر إن المصادر مختلف مع

 بعد ولو بها التوصل
 تذكيرية، مراسالت

  وفق المعطيات إدخال يتم
Excel برنامج  

 مرحلة  تجميع المعلومات -1

 
 الخارجية المصالح مراسلة

 المتواجدة الوزارات لمختلف

 معلومات طلب بغرض بالجهة

 مرفقة الرسالة تكون إحصائية،

 عنوانا تحمل فارغة بجداول

 الفرنسية باللغتين شامال

 وكذا المعنية والسنة والعربية

 المعلومات أنتج الذي المصدر

 المالحظات بعض إلى إضافة

 األرقام قراءة تسهل التي

   .القياس كوحدات
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مرحلة المراجعة -3  

 
 المعطيات كل وتنقيح مراجعة يتم

 مع انسجامها مدى مراقبة مع

 المنصرمة السنوات إحصائيات

 .المحتملة األخطاء لتفادي
 

مرحلة الطبع والنشر -4  

 

 شكل على وتوزع للطبع النشرة تخضع

   مدمج قرص مع ورقية وثيقة

[Cd-Rom]  

 اهتمام لها التي المصالح على 

 سنويا يطبع) اإلحصائية بالمعلومة

 منها عدد يبقى  (نسخة 150 حوالي

 الزائرين إشارة رهن المديرية بمكتبة

 .للمكتبة
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  األقراص

[Cd-Rom]  

 

المندوبية السامية للتخطيط  موقع

 االنترنيتشبكة على 

www.hcp.ma 

شبكة على الجهوية  المديرية موقع

 نترنيتاأل

oriental-www.région 

 

 وثيقة ورقية

بمكتبة المديرية 

وبالمصالح 

  الخارجية
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التغيرات واالنتظاراتاإلكراهات،      III 

 :بالذكر أخص).الخارجية المصالح بعض طرف من المراسالت على اإلجابة عدم أو التأخر1.

 الجهوي المكتب المغرب، بريد للشرب، الصالح للماء الوطني المكتب للكهرباء، الوطني المكتب

   ...النقل مندوبية لالستثمار،
 .متكاملة جداول بصياغة يسمح ال الجداول في المطلوبة بالخانات التقيد عدم2.
  تطلعات دون تبقى حيث إقليمي صعيد على متوفرة اإلحصائية المعلومات جل أخرى، ناحية من3.

    . دقة أكثر مستويات في معطيات على الحصول في الراغبين المستعملين

 اإلكراهات

 التغيرات

 من أصبح والتي 2014 لسنة الجهوية اإلحصائية النشرة إعداد على حاليا المديرية تنكب     

 إقليم ثامن أصبح الذي جرسيف، إقليم إحصائيات بإدماج وذلك المرة، هذه هيكلتها الضروري

 أجل من والتدابير االنتظارات هي فما .2015 شتنبر 4 ل الجهوية االنتخابات منذ الشرقية للجهة

  بعض نقترح الصعوبات هذه ولمواجهة هنا من المتقدمة؟ بالجهوية المرتبطة التغيرات مواكبة

  :اإلجراءات
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 لدى األقاليم عمال والسادة الشرقية، الجهة الوالي السيد شخصها في واإلقليمية الجهوية السلطات تعاون

 .(الرفض حالة) المطلوبة بالمعلومات المديرية لتزويد الخارجية المصالح

 
 التنمية مؤشرات إحصائيات مثال) أهمية دات أخرى جهوية إحصائيات لتشمل النشرة مجال يوسع أن نأمل

 (.البشرية

 
 .المستعملة العينات توسيع طريق عن اإلحصائية العمليات في المحلي /الجهوي البعد إدماج

 

 (والمعلوماتية اإلحصاء مجالي في عليا أطر)  بشرية قدرات على تتوفر ال الخارجية المصالح بعض

 بالعاصمة تتمركز المهنية الكفاءات أن حيث (والتواصل  لإلعالم الحديثة التكنولوجيات ) لوجستية وقدرات

 .اإلحصائية المعلومة لتطوير المصالح احتياجات مراعاة الواجب من لذى الرباط،

 
 والمزايا بالمنح اإلحصائية المعلومات ونشر إنتاج في المختصة األطر وتشجيع تكوينية دورات إجراء

 .الجيدة المادية

 االنتظــارات
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 ةـات وخاتمـالصـخ
 
 

 
 
 

        
 
 

 :مما سبق يتضح 

 .المحددة لآلجال احترامها ومدى معنا لإلحصائيات المنتجة المصالح وتجاوب تعاون دور 

 جهوي نظام وضع ضرورة جاءت هنا ومن قيمة، معطيات توفر مدى على يعتمد الجهوية مواكبة 

 بالجهة اإلدارية الوحدات مختلف مستوى على إحصائية معلومات إنتاج من يمكننا اإلحصائية للمعلومات

 جودة ذات إحصائيات وتوزيع إلنتاج والتواصل لإلعالم الجديدة التكنولوجيات على باالعتماد وذلك

  :بمعنى

     (العديد لدى متاحة) الولوج سهلة 

 (الحقائق بأمانة تعكس) منها موثوق 

 (…سنويا شهريا، :محددة زمنية فواصل وفق بانتظام إنتاجها يتم) ومحينة منظمة 

  (دوار.....دائرة جماعة، إقليم، :الجهوية المستويات بجميع تتعلق ) مجالي بعد ذات إحصائيات

13 



www.hcp.ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 


