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 أهم من الشغل سوق مستوى على والطلب العرض بين االختالالت تعتبر

 ناجعة حلول تصور أجل ومن .المغربي المجتمع يواجهها التي المشاكل

 . حيثياته وعن حجمه عن شاملة صورة توفر من البد كهذا لمشكل

 للبحوث جهازا للتخطيط السامية المندوبية وضعت الحقيقة بهذه ووعيا

 والخاصيات الحجم تحديد هو منه األساسي الهدف التشغيل حول

 بكل النشيطين للسكان والمهنية واالجتماعية والثقافية الديمغرافية

 .االجتماعية المؤشرات بعض تتبع وكذا مكوناتهم
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 من أجل معرفة دراسة التشغيل على المستوى الجهوي ضرورة  ملحة

، و تحديد سياسة معينة إلنعاش بالجهةالتشغيل تطور ومميزات و بنية

 .التشغيل
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الوطني حول التشغيل البحث  بإنجاز  الجهويةتتكلف  المديرية 

على صعيد الميدان من أجل مساعدة متخذي القرار بالقطاعين 

 .العمومي والخاص من وضع سياساتهم على أسس سليمة

من  % 6) أي أسرة سنويا4000 حوالي  الجهويةالعينة         

 .عمالة الجهة وموزعة على جميع أقاليم  ،(الوطنية العينة 

 بالوسط الحضري، أسرة  2800

 .بالوسط القروي  1200
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 على موزعة اقتصادية-السوسيو الفئات مختلف تمثل األسر من عينة التشغيل حول الوطني البحث يهم

 الوطني الصعيد على أسرة  60.000 البحث يهمها التي العينة حاليا وتبلغ.المملكة جهات مختلف

 أسرة 3960 بلغت العينة فهذه الشرقية بالجهة يتعلق فيما . القروي بالوسط   منها أسرة 20.000

 :كالتالي موزعة 2015 سنة

 الوسط مجموع األسر

 

 عمالة أو إقليم

 القروي الحضري

 أنجاد-وجدة 120 980 1100

 الناظور 330 735 1065

 الدريوش 300 140 440

 بركان 210 350 560

 فجيج 90 140 230

 جرادة 60 140 200

 تاوريرت 120 245 365

 المجموع 1230 2730 3960
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 والثقافية للسكان الديمغرافيةالحصول على معلومات حول الحجم والخاصيات 

   (.والشغل الناقص  ، البطالةنشاطال)  مكوناتهملنشيطين بجميع ا    

 السكان النشيطين العاطلين حجم ومميزاترصد 

 تحديد حجم الشغل الناقص 

 معرفة توزيع المشتغلين على أهم القطاعات االقتصادية

 سوق الشغل  ديناميةدراسة 

 .  بالشغل توفير معلومات حول القطاع غير المنظم وخاصة المتعلقة

   التمدرسقياس مستوى استفادة السكان من الخدمات االجتماعية األساسية 

 .ومحو األمية، الماء،الكهرباء، الصرف الصحي، التجهيزات المنزلية األساسية
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 تجميع عملية وتتم للمبحوثين المباشر االستجواب طريق عن البحث يتم

 .السنة مدار على المعطيات

 :مهمة مراحل أربعة عبر التشغيل حول الوطني البحث  عملية مرت

  1982 إلى 1976  من الممتدة الفترة .1

 .يونيو إلى أبريل من أشهر 03 المدة أسرة16000 العينة الحضري الوسط 

 1996 إلى 1984  من الممتدة الفترة .2 

أسرة  ومدة  32000البحث هم  الوسطين القروي  والحضري بعينة  

 .  البحث كانت تدوم سنة كاملة بالميدان 

  2006إلى 1997الفترة الممتدة من من . 3

 الوسطين القروي والحضري 

 84000تضاعفت عينة البحث  

 المدة سنة كاملة بالميدان 
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 2015إلى   2007الفترة الممتدة من . 4

شرع في استعمال الحواسب النقالة أو حواسب الجيب  2007انطالقا من  

PDA: Personnel Data Assisted   إنجاز عملية تحصيل،  في

 .ترميز، وتقنية المعطيات المجمعة أثناء االستجواب 

 .وهذه التقنية تمكن  من دمج عملتي تجميع واستغالل المعطيات 

 تحسين جودة المعلومات المجمعة وتقليص أخطاء المشاهدة 

 تقليص آجال نشر النتائج 

 .ترشيد استعمال اإلمكانيات البشرية والمادية 
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السلسلة الرابعة الخاصة 
بالبحوث السنوية   
الوسطين   الحضري 

والقروي 
2007/2015          

              

 السلسلة الثانية والثالثة الخاصة 

بالبحوث السنوية                    
الحضري       

  1984/2006والقروي

السلسلة األولى الخاصة بالبحوث 
 السنوية   الوسط القروي 

1976/1982 
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 المبحوثة لألسرة الجغرافي الموقع :   0 الفصل

 لألسرة الجغرافي المحيط خاصيات:   1الفصل 

 األساسية الديمغرافية ومميزاتهم األسرة أفراد تحديد :   2الفصل-

 األساسية الديمغرافية ومميزاتهم األسرة أفراد تحديد :  1الجزء               

   األسرة ألفراد األساسية الثقافية المميزات:  2الجزء               

 (فأكثر سنوات 7 البالغين)النشاط نوع تحديد :    3الفصل

 التشغيل :     4الفصل

 العاطلين النشيطين مميزات :  1الجزء               

 النشيطين للسكان الرئيسي بالنشاط المتعلقة واالقتصادية المهنية المميزات:  2الجزء               

 الناقص الشغل دراسة :   3الجزء               

 المستأجرين المشتغلين النشيطين راتب دراسة:  4الجزء               

   األساسية اإلجتماعية الخدمات من واإلستفادة السكن ظروف:       5الفصل

  البحث إنجاز ظروف:      6الفصل
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 :نوع النشاط 

 :السكان إلى الفئات الثالث التالية مجموع ينقسم 

 السكان النشيطون المشتغلون - 

 العاطلون  - 

 السكان غير النشيطين  - 
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 :  النشيطـون المشتغـلون السكان 

 

  السلع إنتاج عملية في يساهمون الذين األشخاص مـجموع من يتكونون 

   وكـذلك مسبقا، محددة قصيرة مرجع فـترة خـالل لساعة ولو ،والخدمات 

 عن مؤقتا للتغيب واضطروا عمل على يتوفرون الذين األشخاص جميع من 

 يشمل واسع مفهوم هو المشتغلين النشيطين السكان مفهوم إن .مزاولته 

 ويمكن .القار غير أو المنتظم غير الشغل أنواع وجميع الصدفي الشغل 

  أو عائليا مساعـدا مستأجرا، مستقال، مشغال، يكون أن المشتغل للنشيط 

 ...متعلما 
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   : العاطلون

 على يتوفرون ال الذين فأكثر، سنة 15 العمر من البالغين األشخاص مجموع هم 

 إذا عـاطـال الـمستجوب الشـخص يحتسب وهكذا .عنه بالبحث يقومـون والذين شـغـل

   : التالية الثالثة الشروط فيه توفرت

  شغل بدون -        

 الصدد هذا في معينة بإجراءات يقوم أي شغل، عن يبحث -         

 للعمل مستعد -        

 : النشيطين غير السكان

 كل هو أخرى بعبارة أو شغل عن يبحث وال يعمل ال شخص كل نشيط غير يعتبر   

 بــين نمــيز و .العاطلين أو المشتغلين النشيطين فئـة ضمن إدماجه يـمكن ال شخص

 طويلة، لمدة مريض أو عاجز مالك، متقاعد، تلميذ، أو طالب بيت، ربة : التالية الفئات

 ...مسن
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                   النشيطونالسكان                          

   x  100                              = (%)لمعدل الخام للنشاط ا              

    مجموع السكان                                                    

       )سنة وأكثر 15  (السكان النشيطون                                       

 x  100                                                      = (%)معدل النشاط             

 سنة وأكثر  15السكان البالغون                                            

 لعاطلونا   السكان                                           

 x  100                                             = (%)معـدل البطالة          

 )سنة وأكثر 15  (السكان النشيطون                                    
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 (2014سنة )سنة أو أكثر حسب الوسط ونوع النشاط  15توزيع السكان البالغين 

 المجموع القروي الحضري الوسط

 711403 255884 455519 المشتغلون النشيطون

 154837 38560 116277 العاطلون

 1073051 285649 787402 النشيطين الغير

 1939291 580093 1359198 المجموع

مديرية اإلحصاء: المصدر   
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2014سنة  )%(سنة فما فوق 15 الجنس  الوسط معدل النشاط حسب  

 الجهة القروي الحضري الوسط

 75.7 78.7 68.2 الذكور

 36.9 17.8 اإلناث
 

14.6 

  44.7 57.2 42.1 الجهة مجموع
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 (2014سنة ) الشهادةالوسط حسب   %بمعدل البطالة 

 المجموع القروي الحضري الوسط
 12.9 10.5 15 شهادة بدون

 22.6 19.1 23.9 متوسط مستوى

 25.3 30.1 25.1 عالي مستوى

 17.9 13.1 20.3 المجموع

مديرية اإلحصاء: المصدر   
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 الحضري القروي المجموع

أنجاد -وجدة 42 58.9 44.2  

 بركان  42.5 57.8 47.1

 الناضور 42.5 44.9 43.6

 المجموع 42.1 50.8 44.7

  %ب الجهة حسب سنة فما  فوق  15معدل النشاط 

2014مديرية اإلحصاء : المصدر   
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 الحضري القروي المجموع

أنجاد -وجدة 22.2 15.1 20.9  

 بركان  18.8 9.8 15.5

 الناضور 17.8 14.8 16.5

 المجموع 20.3 13.1 17.9

2014مديرية اإلحصاء : المصدر   

 : %ب الجهة حسب سنة فما  فوق  15معدل البطالة 
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2014 2013 2012 

 مجموع
 

 مجموع حضري قروي
 

 حضري قروي مجموع حضري قروي

 ذكور 16.1 13.2 15.0 18.3 12.1 15.9 18.4 15 17.3

 إناث 28.3 6.6 19.7 27.6 3.9 17.7 30.7 4.7 20.9

 المجموع 17.9 12.1 15.7 19.6 10.8 16.2 20.3 13.1 17.9

2014مديرية اإلحصاء : المصدر   

  %الشرقية حسب الجنس والوسط ب تطور معدل البطالة بالجهة 
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 الجهة تطور معدل بعض المؤشرات 

 %الشرقية حسب الوسط ب
 معدل النشاط معدل البطالة

 
 الشغل 
 الناقص

العمالة  الوسط
 اواإلقليم

-وجدة 2013 2014 2013 2014 2013 2014

 حضري 11.5 11.7 41.7 42 23.4 22.2 أنجاد

 قروي 14.8 14.8 60.4 58.9 9.5 15.1

 مجموع 12.4 12.3 44.8 44.2 20.3 20.9

-بركان حضري 10.0 11.6 42.6 42.5 19.3 18.8

 قروي 18.6 12.5 54.7 57.8 7.9 9.8 تاوريرت

 مجموع 13.4 11.9 46.7 47.1 15.2 15.5

 الناظور حضري 13.0 12.3 43.8 42.5 15.7 17.8
 14.8 11.3 

 

 قروي 18.6 19.5 46.3 44.9

 مجموع 15.9 15.5 45.0 43.6 13.5 16.5

 المجموع حضري 12.0 12.3 42.2 42.1 19.6 20.3
 قروي 16.9 15.3 50.5 50.8 10.8 13.1 

 مجموع 14.0 13.4 45.1 44.7 16.2 17.9
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 نشكركــــــــــم على حســــــــن تتبعكــــــــــم

 لالحصاءاليوم العالمــــــــــــــــي 
 انتهـــــــى العــــــــــــــــرض
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