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 تقديــــــم

 
بتحديد اختصاصات وتنظمي  2116يوليو  29الصادر يف  3.186.16بناء عىل قرار الس يد رئيس احلكومة رمق 

  ؛للمندوبية السامية للتخطيط الالممركزة املصاحل

يف شأأن اختصاصات الس يد املندوب السايم  2112 يناير 26الصادر يف  2.12.74 طبقا للمرسوم رمقو 

 ؛ للتخطيط

 ؛ واملتعلق ابملندوبية السامية للتخطيط 2112أأبريل  5الصادر يف  2.12.152ملرسوم رمق او 

 : تتجىل يف الرتايب، اهذ، يف حدود نفو رايت اجلهويةاملهام والاختصاصات املنوطة ابملدي ا نف

    ن ال حصاء والعمل عىل العمليات الرامية ا ىل مجع املعلومات يف ميادي حصائية ولكل  ا البحوث جنازا

 ؛ اس تغالل نتاجئها

    ؛ صدارها وتوزيعهاا  قلميية والعمل عىل ل  حصائية واملونوغرافيات اجلهوية وال  عداد النرشة اا 

  جناز ادل التمنية  من أأجل املسامهة يفقتصادي والاجامتعي وادلميوغرايف ل  راسات ذات الطابع اا 

 اجلهوية واحمللية؛

  ،قلميية  املسامهة واملصاحل الالممركزة خملتلف اخملتصة واحمللية بتعاون مع السلطات اجلهوية وال 

عداد القطاعات الوزارية املعنية،  ة و احمللية والقطاعية و العمل عىل تتبعها قلمييل  وا اجلهويةبرامج التمنية يف ا 

 ؛ وتقيميها

   تتبعها العمل عىل قتصادية مبا فهيا سوق الشغل ووضعية التضخم والأسعار و ل  رصد الظرفية ا

 وحتليلها ؛

   عىل  جامتعية عىل املس توى اجلهوي والعملل  قتصادية وال  مجع الواثئق واملعلومات املتعلقة ابلتمنية ا

 ؛ ها وضامن اليقظة املعلوماتيةحتليلها ونرش 

   املسامهة يف هتيئي احلساابت اجلهوية واحلساابت التابعة ؛ 

   وذكل يف حدود الصالحيات املفوضة لها يف لبناايت ال داريةوصيانة ا واملاليةتدبري املوارد البرشية ،

 .هذا ال طار

عىل  2116س نة  خالل رشقال  جلهةخطيط وعىل هذا الأساس، انكبت املديرية اجلهوية للمندوبية السامية للت 

ويعرض التقرير التايل . مواصةل ا جناز مجموعة من املهام والأنشطة اليت تدخل يف ا طار اختصاصاهتا السالفة اذلكر

  .بشلك مركز خمتلف هذه الأشغال واملهام موزعة حسب املصاحل املكونة للمديرية اجلهوية
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 صائية السنوية للجهةالنشرة اإلح .1
صدار النرشة ال حصائية الس نوية للجهة جلهة الرشق تعمل املديرية اجلهوية للتخطيط  عداد وا  س نواي عىل ا 

براز أأمه املؤرشات واملعطيات املتعلقة ابلساكن ومبختلف القطاعات الاقتصادية والاجامتعية  ىل ا  واليت هتدف ا 

 .وقطاعات التجهزيات الأساس ية ابجلهة

قلميية واليت ت م مراسلهتا من طرف املديرية وتعترب  هذه الوثيقة مثرة لتاكثف هجود خمتلف ال دارات اجلهوية وال 

هبدف مجع املعطيات واملعلومات ال حصائية حول نشاط القطاع املعين ابلأمر وكذا النتاجئ والأرقام احملصل علهيا 

 .خالل الس نة

هناء2116وخالل س نة  ، ومت طبعها وتوزيعها عىل مجيع 2115النرشة ال حصائية لس نة  ، انكبت املديرية عىل ا 

عداد . ال دارات واملصاحل اخلارجية واملؤسسات اجلامعية والغرف املهنية وخالل نفس الس نة، رشعت املديرية يف ا 

 .2117حيث سي م نرشها خالل س نة  2116النرشة ال حصائية للجهة برمس س نة 

  منوغرافية جهة الشرق .2

هناء وتوزيع منوغرافية هجة الرشق 2116دلراسات اجلهوية، وخالل س نة يف جمال ا ، معلت املديرية عىل ا 

وتنقسم هذه الوثيقة ا ىل ثالثة فصول حيث يتناول الفصل الأول مهنا تقدميا عاما للجهة بيامن . ابللغة العربية

نه يس تعرض حتليال أأما الفصل ا. كراهات التمنية جبهة الرشقا  مؤهالت و ا ىل الثاين يتطرق الفصل  لثالث فا 

 .للوضعية الاقتصادية والاجامتعية ابجلهة

 

 المنوغرافيات اإلقليمية .3
غناء الرصيد اجلهوي من الواثئق وادلراسات، رشعت املديرية خالل س نة  عداد  2116سعيا مهنا ا ىل ا  يف ا 

قلميية مجليع أأقالمي اجلهة وعاملهتا لتفصيل اجلانب ادلميوغرايف للساكن وتتناول هذه ادلراسات اب. املنوغرافيات ال 

وجدة )منوغرافيات  6وتوجد حاليا . واجلوانب الاقتصادية والاجامتعية وكذا البنيات الأساس ية لهذه الأقالمي

عدادها الأخرية، حيث سي م نرشها خالل س نة ( وجفيج ، جرادة، اتوريرتأأجناد، براكن، الناظور يف مراحل ا 

2117. 

 
السالسا  اإلحصاائية  : 2114لسااا  االساان  نتاائ  اإلحصااا الماا  ل .4

 اإلقليمية
قلمييـة اخلاصـة بأأقـالمي وعـام  هجـة  2116رشعت املديرية خـالل سـ نة  عـداد السالسـل ال حصـائية ال  يف ا 

وكذا مجيـع املـؤرشات  2114وتتناول هذه ادلراسات ابلتفصيل نتاجئ ال حصاء العام للساكن والسكىن . الرشق

هذا، وسـي م نرشـ التقـارير اخلاصـة هبـذه السالسـل  .ميوغرايف والسوس يو اقتصادي للساكناملتعلقة ابجلانب ادل

 .2117خالل س نة 
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 حضور االجتماعات ااألنشطة الجهوية .5

قلمييــة  تشــارك املديريــة اجلهويــة للمندوبيــة الســامية للتخطــيط يف خمتلــف الاجامتعــات والأنشــطة ال 

غنـاء وتنشـ يط العمـل ال داري واجلهوية والوطنية اليت تشهدها املكوانت ال   داريـة للمملكـة وذكل مـن أأجـل ا 

 .والاقتصادي والاجامتعي ابجلهة الرشقية

، اكن للمديرية اجلهوية حضور فعال يف الأنشطة والاجامتعات الـيت ميكـن 2116وهكذا خفالل س نة 

 : ا جامل حماورها يف النقاط التالية

 ؛ التمنية البرشية احمللية -

 ؛ لس الاقلميية واجلهويةاجامتعات اجملا -

 ؛ دراسات حول اخملططات املديرية للهتيئة احلرضية -

 ؛ دراسات حول تصاممي الهتيئة القطاعية -

 ؛ الاستامثرات اجلهوية واحمللية -

 ؛ اجملالس الادارية خملتلف املؤسسات العمومية اجلهوية -

 .خمتلف الأنشطة ادلينية والوطنية -
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 البحث الوطني حول التشغي  .1
جناز البحث الوطين ادلامئ حول التشـغيل اذلي مه عينـة مـن  2116اتبعت املديرية خالل س نة  ا 

من  % 69أأرسة ابلوسط احلرضي أأي  2731)أأرسة عىل الصعيد اجلهوي  3961الأرس بلغ عددها حوايل

 (.مجموع الأرس

ىل أأن س نة  جنـاز هـذا البحـثشهدت انطال 2117وجتدر ال شارة ا  حيـث . ق طريقة جديدة يف ا 

مت اس تعامل احلاسوب يف مجيع مراحل العملية، ابتداءا من مجع املعطيات، مراقبهتـا، تصـحيحها وتنقيهتـا   

رسالها عرب الربيد ال لكرتوين ا ىل املصاحل املركزية قصد اس تغاللها ونرش النتاجئ  .ا 

ىل  : وهيدف البحث الوطين حول التشغيل ا 

ل عــىل املعلومــات ادلميغرافيــة والثقافيــة الأساســ ية اخلاصــة ابلبنيــة الســاكنية حســب احلصــو  

اجلنس والسن واحلا  الزواجية وحمـل الازدايد واملسـ توى ادلراو والشـهادة احملصـل علهيـا 

 والأمية؛

احلصول عـىل معلومـات حـول احلجـم واخلاصـيات ادلميغرافيـة والثقافيـة للسـاكن النشـ يطني  

 ؛ (الشغل، البطا  والشغل الناقص)م جبميع مكوانهت

 ؛ رصد جحم وممزيات الساكن النش يطني العاطلني 

 ؛ دراسة راتب املس تأأجرين 

 ؛ معرفة اخلاصيات املهنية املتعلقة ابلنشاط الرئييس للساكن النش يطني 

 ؛ جامتعيةل  متابعة بعض املؤرشات ا 

 ؛ حتديد جحم وخاصيات الشغل الناقص 

 ؛ لدراسة دينامية سوق الشغ 

 .توفري معلومات حول القطاع غري املنظم وخاصة مهنا املتعلقة ابلشغل 
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 2112 عدد األسر التي شملها البحث حول التشغي  خالل سنة
  حسب الوسط االممالة أا اإلقليم عل  مستوى الجهة

 اجملموع الوسط القروي الوسط احلرضي العام  أأو ال قلمي

 1111        120 981 اناكد -وجدة

 561 211 351 بركـــان

 1165 331 735 الناظـــور

 441 311 141 ادلريوش

 365 120 245       اتوريــرت

 211 60 141        جــــرادة

 231 91 141 جفيــــج

 3961 1231 2731 مجموع اجلهــة

 

البحـث  واس تعدادا للمرحةل اجلديـدة الـيت هتـم حتيـني وتوسـ يع عينـة 2116كام مت خالل أ خر س نة 

الوطين للتشغيل، تكوين الباحثني واملراقبني فامي خيص مس تجدات البحث ومراجعة التعلاميت حىت تنطلـق 

 .العملية يف أأحسن الظروف

ــد مرشــف ،2116خــالل ســ نة  ــني  مت جتني ــة مــن مراقــب وابحث ــة فــرق، لك واحــدة مكون وثالث

جنـاز  س يارات واجلدول التايل يلخص الوسائل 3سائقني و 3ابل ضافة ا ىل  البرشية واملادية املعبأأة من أأجل ا 

 .هذا البحث
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 2112خالل سنة  الوسائ  البشرية االمادية الممبأة

 العدد 

 01 املرشفون

 03 املراقبون

 06 الباحثون

 03 السائقون

 03 عدد الس يارات

 Pc Tablette 06عدد اللوحات 

 PC portable 03عدد احلواسيب احملمو  

 PC du bureau 01كتب حواسيب امل 

  

 إحصائيـات الحالـة المدنيـة .2

العام الثالث عرش من معر عقدة الربانمج اليت جتمـع املديريـة اجلهويـة ابملصـاحل  2116تعترب س نة 

املركزية للمندوبية السامية للتخطيط، واليت تتبىن هجويـة الأشـغال امليدانيـة واملكتبيـة الـيت تتعلـق بـبعض 

ــع  واصــلتل حصــائية، ومــن بيهنــا ا حصــائيات احلــا  املدنيــة حيــث البحــوث والعمليــات ا ــة جتمي املديري

أأوراق الــولدات والوفيــات والأحــاكم والــزواج و )الاســ امترات املرســةل مــن طــرف عــام  وأأقــالمي اجلهــة 

رسـال املعطيـات احملصـةل ا ىل مديريـة ال حصـاء هبـدف ، وفرزها وترمزيها ومعاجلهتـا معلوماتيـا، (الطالق قبـل ا 

فـامي   تتوصـل املديريـة  2116مت مسك مجيع املعطيات اىل غاية شهر أأكتـوبر يف هذا الصدد،  .الاس تغالل والنرش

قلمي الناضور خـالل وقد بلغ عدد البطاقات الـيت تـت معاجلهتـا  .2117ل مع بداية س نة ا   ابملطبوعات املتعلقة اب 

 .بطاقة 46111حوايل  2116س نة 

 

 إحصائيــات البنــاا .3
املديرية اجلهوية ابنتظام بتجميع املعطيات ال حصائية املتعلقة بقطـاع البنـاء مبـدن اجلهـة وذكل  تقوم

 .مبساعدة امجلاعات احلرضية املعنية قصد تعبئة الاس امترات اخملصصة لهذا الغرض

مضـاء عقـدة  طار برانمج العمليات الـيت مت بشـأأهنا ا  ىل أأن هذه العملية تدخل يف ا  وجتدر ال شارة ا 

وقامت املديريـة اجلهويـة يف هـذا ال طـار بتجميـع املعطيـات . مج بني املديرية اجلهوية واملصاحل املركزيةبران
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رسـالها ا ىل مديريـة ال حصـاء قصـد الاسـ تغالل والنرشـ وبلـغ . وفرزها وترمزيها وحتصيلها معلوماتيا قبـل ا 

 .اس امترة 4175حوايل 2116عدد الاس امترات املعاجلة برمس س نة 

 عند االستهالك  ااألثمالبحث حول  .4

مثان عند الاس هتالك  ا ىل قياس التطور النس يب لأمثان ( 2116أأساس ) هيدف الرمق الاس تدليل للأ

 .نوعيـة 1167مـادة و 478وحتتوي سـةل الـرمق الاسـ تدليل حاليـا عـىل  .البيع ابلتقس يط يف الزمان واملاكن

 املــذكورة الســلع واخلــدمات الــيت و تضــم الســةل .مجموعــة 41قســم و 12وقــد صــنفت هــذه املــواد حســب 

 . تس هتلكها عادة الساكنة احلرضية

مدينـة  17وت م معاينة الأمثان بواسطة حبث مس متر دلى عينة من نقط البيع ابلتقس يط عـىل صـعيد 

 وجدة،  أأاكدير، ادلارالبيضاء، فاس، القنيطرة، مراكش، الرابط، تطوان، مكناس،: رئيس ية ابململكة ويه 

 .، ادلاخةل، لكممي، سطات، أأسفي، بين مالل واحلس ميةطنجة، العيون

وجتمع املعطيات حول أأسعار املواد الاس هتالكية مبدينة وجدة عن طريق التصـال املبـارش مبـا يفـوق 

وختتلـف دوريـة . نقطة للبيع موزعة عىل أأربع مناطق جغرافية متجانسة وذكل بصـفة دوريـة ومنتظمـة 326

 : الشلك التايلاملعاينة حسب نوعية املواد عىل

  اخلرضــ والفواكــه و : مثــال)مــواد تســجل أأســعارها لك أأســ بوع، أأي أأربــع مــرات يف الشــهر

 ؛(اللحوم والأسامك

  مـواد البقـا ، احملروقـات، التجهـزيات : مثـال)مواد تسـجل أأسـعارها مـرة واحـدة يف الشـهر

 (.الكهرابئية املزنلية

جراء  مسكنا موزعة  111حبث دامئ دلى عينة مكونة من  كام ت م بصفة دورية معاينة أأمثنة الكراء اب 

 .عىل خمتلف أأحياء املدينة

مثان  مت حساب معامالت الرتجيح، اليت تدخل كعنرص أأساو يف احتساب الرمق الاس تدليل للأ

-2111عند الاس هتالك، عىل أأساس معطيات البحث الوطين حول الاس هتالك ونفقات الأرس لفرتة 

 . 2117ا عىل أأساس نتاجئ البحث الوطين حول مس توى معيشة الأرس لس نة ، واليت تت مراجعهت2111

ىل أأن املعامالت الرتجيحية، اليت تقاس حسب لك قسم أأو مجموعة مواد، تثل يف  وجتدر ال شارة ا 

نفاق ال جاميل للأرس احلرضية  . حقيقة الأمر الوزن الفعيل لهذه املادة أأو اجملموعة داخل ال 
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مثان وهكذا فا ن املعامال ت الرتجيحية  التالية و املس تعمةل يف حساب الرمق الاس تدليل احلايل للأ

وهذا . عند الاس هتالك حسب مجموعات املواد الكربى تتعلق بعادات الاس هتالك دلى أأرس مدينة وجدة

ميثل بدون شك، تغيريا همام يف مسار نرش هذا النوع من املؤرشات اليت تأأخذ بعني الاعتبار البنية 

 .يقية لسةل النفقات لهذه الأرساحلق 

الممامالت الترجيحية المستمملة في حساب الرقم االستداللي الحالي لألثما  عند 

 االستهالك حسب مجموعات المواد الابرى

 %املعامل الرتجيحي  القســـــــــــــــم
 44,04 املواد الغذائية واملرشوابت غري الكحولية

 2,09 املرشوابت الكحولية والتبغ
 4,05 املالبس والأحذية

 14,29 السكن واملاء والكهرابء والغاز وحمروقات أأخرى
 3,77 الأاثث والأدوات املزنلية والصيانة العادية للمزنل

 5,04 الصحة
 12,82 النقل

 3,49 املواصالت
 1,41 الرتفيه والثقافة

 2,06 التعلمي
 2,34 مطامع وفنادق

 4,60 مواد وخدمات أأخرى
 111011 موعاجمل
 

مرشف : أأطر من املديرية اجلهوية جلهة الرشق 3ول جناز هذه العملية يف أأحسن الظروف مت جتنيد 

 .وابحثني

 لدى المقااالت االبحث حول اإلنتاج الصناعيالبحث حول الظرفية   .5

نتاج الصناعي وحـول الأمثـان عنـ جناز حبثان ميدانيان خالل لك شهر حول ال  د تسهر املديرية عىل ا 

نتــاج الصــناعي، وحبــث أ خــر حــول الظرفيــة دلى املقــاولت خــالل ادلورات الأربــع للســ نة ويــ م جتميــع . ال 

رسالها ا ىل م نتاجئها حسـب دوريـة هـذه ديريـة ال حصـاء قصـد اسـ تغاللها ونرشـ اس امترات هذه الوحدات وا 

 .البحوث
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نتاج الصناعي، واذلي هيم عينـة مكونـة مـن   25)ؤسسـة قـارة م 51هيدف البحث الوطين حول ال 

نتاج، واذلي خيـص (وحدة تبحث ابلتناوب لك شهرين وحـدات،  6، والبحث الوطين حول الأمثان عند ال 

ىل قيـاس التطـور النسـ يب  تعمل يف قطاع الصناعة التحويلية والطاقة واملعادن نتاج وكذا ا  ا ىل حتديد جحم ال 

نتاج مثان عند ال   . للأ

 63رفيـة دلى املقـاولت، واذلي هيـم عينـة مكونـة مـنمن هجة أأخرى، هيدف البحـث الـوطين للظ

 .هذه املقاولتومسؤويل ، ا ىل معرفة الاجتاهات الظرفية عرب أأراء وتوقعات صادرة عن رؤساء وحدة

   

  البحث الوطني حول الظرفية لدى األسر   .6

طـار بـرانمج مع 2117ابتـداء مـن شـهر أأكتـوبر  جلهـة الرشـقرشعت  املديرية  اجلهويـة   لهـا ، يف ا 

جراء حبث  دامئ وبشلك دوري حول تقيمي الأرس للظرفية الاقتصـادية والاجامتعيـة و  فـاق أ  الس نوي،  يف ا 

 .  تطورها عىل املدى القريب

ويشلك هذا النوع من البحوث  أأداة هامة ملالحظة و تتبع أ راء الأرس حول الأوضـاع  الاقتصـادية 

كام تكـن البحـوث حـول الظرفيـة الاقتصـادية . ش ية اليوميةالعامة للبالد و مدى تأأثريها عىل وضعياهتا املعي 

 .من توفري معلومات حول سلوكيات الأرس وتوقعاهتا املس تقبلية القريبة فامي خيص الاس هتالك و الادخار

أأرسة  887عينـة مـن الأرس يبلـغ عـددها حـوايل  2116وقد مه هذا البحث امليـداين خـالل سـ نة  

 .قطن ابلوسط احلرضيمهنا ت   %71 ،اجلهةعىل مس توى 

 

 2112توزيع األسر المبحوثة حسب عمالة اأقاليم الجهة االوسط خالل سنة 

 

 

 اجملموع الوسط القروي الوسط احلرضي

 258 48 211 أأجناد-وجدة

 160 41 121 براكن

 219 69 151 الناضور

 64 46 18 ادلريوش

 114 18 96 اتوريرت

 36 18 18 جفيج

 36 18 18 جرادة

 887 257 630 موعاجمل
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                   2015البنيات االقتصادية   حول  البحث الوطني .7

طار       برانمج معلها الس نوي املتعلق ابلبحوث وادلراسـات ال حصـائية، واصـلت املديريـة  يف  ا 

جنـاز حبـث واسـع النطـاق دلى 2116، خـالل الأسـدوس الأول مـن  جلهة الرشقاجلهوية للتخطيط  ، يف ا 

عينة من املقاولت اكفية لمتثيل قطاعات الصـناعة التحويليـة والطاقـة واملعـادن والبنـاء والاشـغال العموميـة 

 .والتجارة واخلدمات

نتاج وهيدف هذا البحث اىل توفري املعطيات الاكفية للمحاس بة الوطنية  هبدف وضع حساابت    ال 

بــراز ممــزيات وخصــائص الوحــدات املنظمــة  2114وحتيــني ســ نة الأســاس اعــامتدا عــىل معطيــات ســ نة  وا 

كـام يصـبو البحـث ا ىل حتديـد مـدى مسـامهة هـذه القطاعـات يف  ـو . وعالقهتا ببايق القطاعات الاقتصادية

نتـاج املغـريب و سـلوك املقــاولت يف جمـا و النـا  ادلاخـيل اخلـام وقـد جنــدت . ل الاسـتامثرمعرفـة بنيــة ال 

 :   املديرية لهذا الغرض الوسائل البرشية واملادية املبينة يف اجلدول التايل

 الوسائ  البشرية االمادية الممبأة

 العدد 

 01 املرشفون

 05 الباحثون

 03 السائقون

 03 عدد الس يارات

 PC de bureau 04حواسيب املكتب 

  

داين عينـة مـن الوحـدات املتواجـدة ابجلهـة الرشـقية، بلـغ عـددها مه البحث املي ،ويف هذا الصدد  

يف قطـاع البنـاء و  133مقاو  تعمل يف قطـاع التجـارة، و  75مقاو  تعمل مبختلف القطاعات، مهنا  563

كـام قامـت . يف قطـاع الصـيد 13يف الطاقة واملعادن و 35يف اخلدمات و 158والتحويلية يف الصناعة  159

رســال املعطيــات احملصــةل ا ىل مديريــة املديريــة اجلهو  يــة برتمــزي ومعاجلــة اســ امترات البحــث معلوماتيــا، قبــل ا 

 .ال حصاء هبدف اس تغاللها

  %33أأجناد مقابل  -من مجموع املقاولت ابجلهة بعام  وجدة % 45من انحية أأخرى، تتواجد            

قلمي الناظور  .اب 
 عدد املقاولت الغري مبحوثة ثة لكيا أأو جزئياعدد املقاولت املبحو  جحم العينة املبحوثة

563 371 193 
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 2114البحث الوطني حول استثمارات االدارة الممومية لسنة  .8

جنـاز حبـث يف  2115نـونرب 11 ابتــداء مـن جلهـة الرشـقرشعت املديرية اجلهويـة    حــول وطـين ا 

وتـتجىل أأمهيـة هـذا . العموميـة مـن قبـل وحــدات قطـاع ال دارة 2114الاستامثرات املنجـزة  بـرمس سنــة 

ذ . يلعبه هذا القطاع يف توجيـه الس ياسـة الاقتصـادية والاجامتعيـة ابململكـة يالبحث يف ادلور الكبري اذل ا 

 .س ميكن من حتديد مدى مسامهة هذا القطاع يف الاستامثر الوطين

امجلاعـات ة وجرى هذا البحث عىل الصعيد الوطين، ومه عىل مس توى اجلهة الرشقية بصـفة ووليـ 

 .(وحدة 144) املؤسسات العمومية ذات الصبغة ال داريةكذا و  رتابية ومجموعاهتاال

طـارين مـن املديريـة اجلهويـة ل  جلهـة  لمندوبيـة السـامية للتخطـيطول جناز هذا البحث الوطين، قام ا 

 والعـام  ةاجله السبزايرة جم، 2116والفصل الأول من س نة  2115، خالل الفصل الرابع من س نة  الرشق

اىل املؤسسـات ذات  ابل ضافة املنمتية لرتاب اجلهة امجلاعات مجموعاتو والقروية والأقالمي وامجلاعـات احلرضية 

 .املعدة مجلع املعلومات املتعلقة هباته العملية اتالاس امتر  تعبئة قصدالصبغة ال دارية  

 تصور األسر للتنمية المستدامةحول الوطني البحث  .9
بتداءا من ة السامية للتخطيط قامت املندوبي جناز حبث اب   2116الثاين من شهر يونيو النصف  ا 

 . تصور الأرس للتمنية املس تدامة واذلي مه عينة من الأرس عىل الصعيد اجلهويحـول وطين 

منعطفا جديدا، حيث أأصبح يستند عىل أأهداف  2115لقد عرف  وذج التمنية البرشية س نة 

، يتوقع أأن ي م القضاء 2131ففي أأفق عام . غطي جمالت واسعة من احلياة البرشيةالتمنية املس تدامة اليت ت

عىل الفقر املدقع وسوء التغذية، وتعممي جودة التعلمي للجميع، وضامن املساواة بني اجلنسني، وحصول امجليع 

نعاش عىل املاء الصاحل للرشب، وضامن الولوج ملرافق الرصف الصحي، ومصادر الطاقة، ابل ضافة ا   ىل ا 

الشغل الالئق، والهنوض ابلمنو الاقتصادي، واحلد من عدم املساواة يف اكفة أأشاكلها، وجعل املدن 

واملس توطنات البرشية أأماكن أ منة، وماكحفة التغريات املناخية والتلوث، وتعزيز الرشاكة من أأجل التمنية 

 . املس تدامة

ىل ويف هذا ال طار، اندرج البحث الوطين حول تصورات الأ  رس للتمنية املس تدامة واذلي هيدف ا 

اناث وذكورا املرتبطة ابلتمنية املس تدامة، وذكل من خالل  معرفة انشغالت وأأولوايت أأفراد الأرس املغربية ا 

جتميع معلومات حول المتثالت الاجامتعية دلى املواطنني خبصوص مضموهنا وتقيميهم خملتلف مكوانهتا 

 . انطالقا من واقعهم املعييش
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أأطر ابل ضافة ا ىل  6ول جناز هذا البحث الوطين، جندت املديرية اجلهوية فريقني مكونني من 

عينة من الأرس عىل صعيد امجلاعات احلرضية وامجلاعات القروية التابعة بزايرة مرشف عىل العملية، للقيام 

 .للجهة

  االوسط اإلقليم حسب المبحوثةعدد األسر 
دات الثانويةعدد الوح وسط ال قامة ال قلمي  عدد الأرس املبحوثة 

 وجدة أأجناد
 192 8 حرضي

 24 1 قروي

 براكن
 72 3 حرضي

 24 1 قروي

 جرادة
 48 2 حرضي

 24 1 قروي

 اتوريرت
 24 1 حرضي

 24 1 قروي

 الناضور
 144 6 حرضي

 48 2 قروي

 ادلريوش
 24 1 حرضي

 48 2 قروي

 جفيج
 24 1 حرضي

 24 1 قروي

 اجملموع
 528 22 حرضي

 216 9 قروي
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 حول قطاعات البناا ااألشغال الممومية االتجارة االخدمات السنوي البحث  .11

طار برانمج معلها الس نوي املتعلق ابلبحوث وادلراسـات ال حصـائية، انطلـق البحـث الـوطين  يف  ا 

 2116نـونرب مـن سـ نة حول قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة واخلدمات ميـدانيا يف بدايـة شـهر 

 .2117ليتواصل خالل الفصل الأول من س نة 

وهيدف هذا البحث اىل تقيـمي وتتبـع املـؤرشات الاقتصـادية املسـجةل مـن طـرف هاتـه املقـاولت  

نتـاج 2115برمس س نة  ، مما ميكن من  توفري املعطيات الاكفية للمحاس بة الوطنية  هبدف وضع حساابت ال 

براز ممزيات وخصائص الو   . حدات املنظمة وعالقهتا ببايق القطاعات الاقتصاديةوا 

مقـاو  وتعبئـة الاسـ امترات اخلاصـة هبـا مـن أأصـل  165حبث  2116مت ا ىل حدود هناية س نة وقد 

 . البحث عىل مس توى اجلهة الرشقيةاليت تثل عينة مقاو   295
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 املديرية اجلهوية للتخطيط قامت ،املعلومات التوثيق وتدبرييف جمال مضن املهـام املوكولـة لهـا     

 :ابلأنشطة التالية  2116خـالل س نة 

غناء الرصيد الواثئقي للمكتبة مبجموعة من الواثئق تس تجيب حلاجيات أأطر املديرية وكذا   ا 

اقتصادية وادلميغرافية، وزعت -هذه الواثئق اجملالت السوس يو مهتو  العموم، املس تعملني من

 كام ييل

 11  ؛ مونغرافية 

 21  دورية   . 

من دلن املصاحل  2116حتليل، تصنيف وفهرسة الواثئق اليت توصلت هبا املديرية خالل س نة  

 .املركزية واجلهوية للمندوبية السامية للتخطيط

 .(Bibli)  حتيني قاعدة املعطيات البيبليوغرافية 

زائر من طلبة وأأساتذة وموظفني  127ما يناهز  2116س نة خالل اس تقبل مركز التوثيق  

جناز حبوث ودراسات خمتلفة اعامتدا عىل الرصيد الواثئقي املتوفر ابملركز  ذاوك وذكل قصد ا 

اس تغالل املعطيات واملؤرشات املتوفرة عرب بوابة املندوبية السامية للتخطيط واملديرية اجلهوية 

 .لرشقهة اجل 

طار   ، تسعى مصلحة التوثيق وتدبري املعلومات اىل قثيمركز التو ملس تعميل  تتوفري اخلدمايف ا 

الواثئق  لعرب اس تغاله الباحثني يبتأأطري وتوج   حتسني نوعية اخلدمات اليت يعرضها عىل زواره

 :  تعرب الأنرتنيال لكرتونية اخلاصة ابملندوبية السامية للتخطيط  واقعملاملتوفرة اب

 بوابة املندوبية السامية للتخطيط    www.hcp.ma ؛ 

   املركز الوطين للتوثيقwww.cnd.hcp.ma   ؛ 

   موقع املديرية اجلهوية للرشقwww.hcp.ma/region-oriental  . 

 

الباحثني الاس تفادة من املعطيات ال حصائية والسوس يو  لمتكني أأكرب عدد ممكن من املهمتني و 

بارة عن كتب ودورايت صادرة عن املديرية ويه ع مجموعة من الواثئق  توزيعدميوغرافية، مت 

املؤسسات  حيث بلغ عدد واملديرايت املركزية للمندوبية السامية للتخطيط  لرشقهة اجل اجلهوية 

ىل املس تفيدة   ال دارات واملصاحل اخلارجية واملؤسسات اجلامعية  مجيع مهت عىل اخلصوص 74ا 

 

 

http://www.hcp.ma/
http://www.cnd.hcp.ma/
http://www.cnd.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/region-oriental
http://www.hcp.ma/region-oriental
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ولت معلية  كام ،املديرايت املركزية واجلهوية للمندوبية السامية للتخطيط والغرف املهنية، ا ىل جانب

 :وقد مهت هذه ال رساليات الواثئق التالية  .ملديريةاب طرالأ  عدد من التوزيع

 

  ؛ (2115طبعة )النرشة ال حصائية جلهة الرشق 

 La Région de l’Oriental : Disparités intra-régionales et développement contrasté       

  ؛ (2116طبعة )مونوغرافية هجة الرشق 

  ؛ (قرص مدمج تفاعيل) 2115هجة الرشق يف أأرقام 

 ؛دفاتر التخطيط  

  ؛219 – 218 – 216 – 215 – 214معا  ا حصائية عدد   

  حلالنتاجئ الأولية  ؛جلهة الرشق 2114صاء العام للساكن والسكىن ال 

 2115ا صدار  : نتاجئ البحث الوطين حول النشاط والشغل والبطا  جبهة الرشق .   

 

طار التواصل ونرشو ،من هجة أأخرى   املعلومات عن بعد ولتسهيل الاطالع عىل املعطيات  يف ا 

قالمي النائية ابجلهة الرش  ال حصائية واملنشورات  ديرية، قامت املقية عىل اخلصوصابلنس بة للأ

املعروضة عىل املوقع ال لكرتوين اخلاص ابملديرية اجلهوية عرب بوابة املندوبية  الواثئق بتحيني

وقد تضمن هذا املوقع بعض   www.hcp.ma /région-orientalالسامية للتخطيط 

وكذا مونوغرافية اجلهة  2115لس نة  اكلنرشة ال حصائية اجلهوية للرشقمنشورات املديرية اجلهوية 

نتاجئ التفصيلية لال حصاء العام للساكن و ال قة عن ثومجموعة من املؤرشات السوس يو دميغرافية املنب 

 .ابل ضافة ا ىل بعض ادلراسات ذات الصبغة اجلهوية،  2114السكىن 

ولستشعار مدى اهامتم واقبال الباحثني عىل اس تعامل املوقع ال لكرتوين ومدى اس تجابته 

 ساؤلهتم تسهر املديرية عىل تتبع ال حصائيات اخلاصة بعدد املس تعملني،لت 
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نرتنيت اخلاص ابملديرية اجلهوية اجدول ويف ماييل  خالل ل حصائيات املتعلقة مبس تعميل موقع ال 

 : 2116س نة  

 الزوار الشهر الزوار الشهر

 388 يوليوز 267 يناير

 261 غشت 323 فرباير

 354 ربسبمت 567 مارس

 456 أأكتوبر 945 ابريل

 515 نونرب 1112 ماي

 528 ديسمرب 731 يونيو

 6326 اجملموع

 

 

دارة وحتيني املوقع ال لكرتوين اخلاص  ابملديرية التوثيق مركز اس تفاد أأطر  بتدريب حول كيفية ا 

ىل جانب تعمل بعض التقنيات ا  (www.hcp.ma /région-oriental ) ابملديرية اجلهوية  

عداد و نرشامل  .وسائط الأقراص املدجمة الواثئق عرب علوماتية حول كيفية ا 

 

متابعة معلية ترممي وصيانة وجرد الرصيد كذكل من بني الأشغال املربجمة خالل هذه الس نة،  

 .الرمسية لأعداد اخلاصة ابجلريدةامجع و جتليد مجموعة من  و الواثئقي للمكتبة

 

من املدرسة الوطنية لعلوم ال عالم  طالبة متدربة 2116ليوزاسقبل مركز التوثيق خالل شهر يو  

س تفادت من تدريب حول تقنيات تدبري وتس يري مركز التوثيق ا ىل جانب اابلرابط، حيث 

 .  PMB 3.0.9 Ar تطبيق هيم الربانمج املعلومايت
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 المئة لتيسريالأرضّية امل توفريول  ال دارةمعل  اش يا مع أأهداف املديرية اجلهوية قصد تطويرت 

تنكب  ،ابس تخدام تكنولوجيّات املعلومات والتصال تبادل املعطيات واس تغالل البياانت

 :عىل اعداد تطبيقات معلوماتية هتم املديرية اجلهوية 

 ؛ داريةاب والعطل ال  احلياة املهنية للموظف وضبط رخص الغي تتبع مسار 

 ؛ تدبري جسل جرد التجهزيات واملعدات املكتبية 

 ؛ال حصائية  واملؤرشات اد قاعدة للمعطياتاعد 

   قصد عداد قرص مدمج تفاعيل لتوزيع الواثئق اليت تنرشها املديرية اجلهوية للرشق ا

 .معلية توزيع واس تعامل الواثئق و منشورات املديرية اجلهوية تيسري
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تخطيط عىل مصلحة املوارد البرشية و الشؤون تتوفر املديرية اجلهوية جلهة الرشق للمندوبية السامية لل        

ابحملاس بة وحظرية كذكل وتتلكف وتدبري مزيانية املديرية العامة اليت تسهر عىل تدبري الشؤون ال دارية للموظفني 

الس يارات ومكتب الضبط و تتبع الصفقات العمومية املربمة مع رشاكت الاانبة  و املتعلقة ابلس يارات  و السائقني  

 .ل احلراسة و النظافةو عام

 الشؤا  االدارية للموظفين .1
العطل ال دارية، الرتقيات، مراقبة املواظبة )أأساسا ابلشؤون ال دارية ملوظفي املديرية  ليةتتلكف هذه اخل         

 وجدير ابذلكر أأن املديرية اجلهوية جلهة الرشق تعاين من خصاص كبري فامي خيص املوارد البرشية يف...(. واحلضور

 .عوانلأ فئيت التقنيني و ا

 :حسب ادلرجة واجلنس كام هو مبني يف اجلدول أأسفهل 2116ويتوزع موظفو املديرية اجلهوية ا ىل حدود هناية س نة 

 

 توزيع الموظفين حسب الوظيفة، الدرجة ا الجنس
 الوظيفة أأو ادلرجة ذكور ا انث اجملموع

 مدير هجوي 1 1 1

 رئيس مصلحة 4 1 4

ئيس ادلرجة املمتازةهمندس ر  3 0 3  

 همندس رئيس ادلرجة الاوىل 2 4 6

 همندس ادلو  ادلرجة املمتازة 4 2 6

 مترصف من ادلرجة الاوىل 1 2 3

 مترصف من ادلرجة الثانية 2 3 5

 تقين من ادلرجة الأوىل 7 1 7

 تقين من ادلرجة الثانية 3 1 3

 تقين من ادلرجة الثالثة 4 1 5

داري 1 1 2  من ادلرجة الثانية مساعد ا 

داري من ادلرجة الثالثة 5 1 6  مساعد ا 

 مساعد تقين من ادلرجة الثالثة 6 1 7

 اجملموع 43 15 58
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 ماتب الضبط  .2
 : يقوم هذا املكتب ابملهام التالية

 تسجيل املراسالت الواردة عىل املديرية والصادرة عهنا؛ 

  حتس با للك حاجة مس تقبلية؛(دالرابئ)نسخ املراسالت والاحتفاظ هبا ابلأرش يف ، 

 توزيع املراسالت الصادرة عن املديرية عىل املصاحل املعنية؛ 

 ضبط حاجيات املديرية من عتاد تقين ومعلومايت ولوازم املكتب مع تتبع اخملزون من املقتنيات؛ 

   القيام مبسك جرد أأدوات وعتاد املديرية؛ 

 أأداء مس تحقات املاء والكهرابء؛ 

 حا  املعدات  .املتالش ية عىل مصاحل الأمالك اخملزنية ا 

 

 ماتب المحاسبة  .3

طار تعزيز الالتركز ال داري، تقوم املندوبية السامية للتخطيط بتفويض الاعامتدات الرضورية ملصاحلها اخلارجية  يف ا 

رهن ا شارة  ويف هذا الصدد، ي م س نواي وضع. حىت يتس ىن لهذه الأخرية القيام ابملهام املنوطة هبا عىل أأحسن وجه

داء تعويضات تنقل أأ اجلهوية اعامتدات يف اطار مزيانييت التس يري و الاستامثر لتغطية النفقات اليت هتم  ةاملديري

 خرى اخلاصة مبهامت داخل و خارج اجلهة و كذالأ طار البحوث الاحصائية و كذكل التنقالت اا  املوظفني يف 

هوية، رشاء معدات ولوازم املكتب والعتاد املعلومايت وكذكل مصاريف طبع الواثئق املنجزة من طرف املديرية اجل 

 .مصاريف ال صالح

وجتدر ال شارة ا ىل أأن تدبري املزيانيتني مير عرب نظام معلومايت خاص وضعته اخلزينة العامة للمملكة من أأجل 

 .وحسن تدبري املعامالت املالية لدلو  وهو نظام التدبري املندمج للنفقات تسهيل

 

 حظيرة السياراتماتب  .4
 :     يعترب ادلور اذلي يضطلع به هذا املكتب ذا أأمهية كبرية، حيث يقوم خاصة ابملهام التالية  

 وكذا اس هتالكها للوقود؛  تتبع احلا  املياكنيكية للس يارات 

  تربير اس تعامل س اميت الوقود وال صالح وس اميت النقل الربي وكذا بطائق الطريق الس يار دلى مديرية

 وارد البرشية والشؤون العامة ابلرابط؛امل
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 تقدير حاجيات املديرية اجلهوية من س اميت الوقود وال صالح لضامن السري العادي حلظرية الس يارات؛ 

 تأأطري السائقني وتوعيهتم للحفاظ عىل الس يارات املوضوعة رهن ا شارهتم. 

 

اس هتالك س اميت الوقود أأو ال صالح أأو س اميت  وجتدر ال شارة ا ىل أأن تدبري وسائل النقل سواء تعلق الأمر بتتبع

النقل الربي أأو بطائق الطريق الس يار لكها معليات ي م تدبريها من خالل تطبيق معلومايت وضع رهن اشارة املديرية 

 .فعاليةجناعة و أأكرث  دبريمن طرف مديرية املوارد البرشية والشؤون العامة لأجل ضامن ت 2112اجلهوية س نة 
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