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لجهة الشرق  للتخطيط المديرية الجهوية  

لجائحة كورونا تداعيات سلبية على الجوانب االقتصادية واالجتماعية لألسر  ، فإنمما ال شك فيه

وق وضعية س ومن البديهي، فإن العالم.مختلف دول ل بالنسبةوالمقاوالت في المغرب كما هو الحال 

جارة الت يستهان بها على قطاع بنسبة اليعتمد  بجهة الشرق تدهورت خاصة وأن اقتصادها الشغل

الذي اتسم قطاع الفالحة هذا باإلضافة إلى الخدمات، والذي كان أكبر المتضررين من األزمة، و

 .0202بموسم جاف خالل سنة 

أصدرت المديرية الجهوية هذه المذكرة  ،0202بجهة الشرق خالل سنة ولتقييم ودراسة سوق الشغل 

لمندوبيــة الســامية اتنجزه  الذي 0202معتمدة على نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 

أسرة بجهة الشرق.  0022أسرة على الصعيد الوطني منها  02222 بشكل دائم والذي يهم للتخطيــط

 إلى:  أساسا ويهدف هذا البحث

 وناتهــم مك بمختلفوالثقافيــة  الديمغرافية ينتحديــد حجــم وخاصيــات الســكان النشــيط

 ؛ (الشــغل والبطالــة)

 ـة، قطـاع نهملا يهنـة، الحالـة فملا) نيتعلقـة بالسـكان النشـيطملمهنيـة التحديـد الخاصيـات ا

  (؛قتصـادي...الالعمـل، النشـاط ا

 والشغل الناقص. نيالعاطلين السكان النشيط دراسة أهم مميزات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

لجهة الشرق  للتخطيط المديرية الجهوية  

 النشاط  -1

 سنة فما فوق(  11ارتفاع مستمر لعدد السكان في سن النشاط )

 5005660إلى  0225شخصا سنة  5500115سنة فما فوق من  51انتقل عدد السكان البالغين 

لنسبة لمجموع الساكنة با %2400مقابل  %5456أي بمعدل نمو سنوي بلغ  0255شخصا سنة 

 خالل نفس الفترة. %6,41إلى  %62في لهذه الفئة من بذلك الوزن الديمغرا يرتفعل ،الجهوية

 02,2في أفق  %22وإلى  0202سنة  %6045ستواصل نسبة هذه الفئة ارتفاعها لتصل إلى و

 .طرف المندوبية السامية للتخطيط حسب االسقاطات الديموغرافية للسكان المنجزة من

خزانا مهما من اليد العاملة ستنتج عنه فرصة سانحة للتنمية إذا ما تم بناء القدرات هذا سيشكل 

بين كفاءتها على مستوى التعليم والتكوين وبين ما تتطلبه  المالءمةالبشرية وتنميتها على أساس 

عملية النمو االقتصادي والتنمية بشكل عام أو ضغطا كبيرا على سوق الشغل بالجهة إذا لم تتوفر 

 الظروف االقتصادية المناسبة الستيعابها.

 حوالي سنة فما فوق 51بجهة الشرق والبالغة من العمر  لنشاطويقدر عدد الساكنة في سن ا

 منهم يقيمون بالوسط الحضري. %6045، 0202 شخصا سنة 5202222

 معدل النشاط الجهوي أقل من المستوى الوطني

، بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من 0220لسنة حسب معطيات البحث الوطني حول التشغيل 

 .0250مسجال بذلك استقرارا مقارنة بسنة  شخصا، 791000 بالجهة سنة فما فوق 15العمر 

و معدل وه 0202سنة  % 5045إلى  0250سنة  %5,42من انخفض فقد بالجهة أما معدل النشاط 

 %5540مقابل  %5242)نقاط  045 ب أقل من نظيره على الصعيد الوطني بمجموع الوسطين

 القروي(. بالوسط %1242 مقابل %5045وبالوسط الحضري 

ين الوسطبمجموع أما حسب الجنس، فإن معدل النشاط بالجهة لدى الذكور يفوق نظيره لدى اإلناث 

سجل أعلى معدل نشاط لدى الذكور بالوسط القروي بنسبة مهمة قدرت . و(%5541مقابل  6540%)

(. كما أن معدل النشاط لدى %5541) ينالوسطكال بينما سجل أدنى معدل لدى اإلناث ب %6240ب 



 

 

لجهة الشرق  للتخطيط المديرية الجهوية  

بينما يالحظ العكس لدى اإلناث حيث يصل الفارق نقطة،  541 ب الذكور بالجهة يفوق نظيره الوطني

 نقاط تقريبا. 145 حوالي إلى

الجهوي تقل بشكل حسب الفئات العمرية، يالحظ أن معدالت النشاط المسجلة على المستوى و

 05-51متفاوت عن نظيراتها على الصعيد الوطني وذلك بكال الوسطين ما عدا لدى الفئة العمرية 

 سنة وذلك بكال الوسطين ب 5,-01سنة. ويبلغ معدل النشاط أقصاه بالجهة لدى الفئة العمرية 

بالوسط القروي(. بينما يبلغ أدناه لدى الفئة  %1642بالوسط الحضري مقابل  1041%) 1040%

 بالوسط القروي(. %040,بالوسط الحضري مقابل  %0140) %0640سنة ب  05-51العمرية 

 .انخفاضا طفيفا 0202جل الفئات العمرية سنة معدالت النشاط لعرفت  0250 سنةب ةمقارن

( %5641الحاصلين على شهادة )بالجهة لدى األفراد معدل النشاط  يفوقحسب مستوى الشهادة، 

 (. %245,نظيره لدى األشخاص بدون شهادة )

كما يالحظ ارتفاع معدل النشاط على المستوى الجهوي لدى الحاصلين على شهادة بالمقارنة مع 

 .نقطة 545ب  نظيره الوطني

 الشغل -2

 منصب شغل 11555فقدان 

سنة  006222إلى  0250نشيط مشتغل سنة  020222ل بالجهة من اإلجمالي للشغ الحجمانخفض 

 02222) منصبا 11222عدد صاف مناصب الشغل يقدر ب  في اانخفاضوهو ما يمثل  0202

 . بالوسط القروي( 06222بالوسط الحضري و

 ضعف حضور النساء في سوق الشغل بالجهة

 .0250ط مقارنة بسنة انق 45,منخفضا بذلك ب  0202سنة  %40,,معدل الشغل بالجهة  سجل

بالوسط  %0540بالوسط الحضري مقابل  %1540) %1646وسجل أكبر معدل للشغل لدى الرجال 

 .بالوسط القروي( %5,46بالوسط الحضري مقابل  %046) %5242إلناث لدى ابينما بلغ القروي( 

 641أما حسب وسط اإلقامة، فإن معدل الشغل بالوسط القروي يفوق نظيره بالوسط الحضري ب 

 (.%541,مقابل  %042,نقاط )



 

 

لجهة الشرق  للتخطيط المديرية الجهوية  

 هيمنة المستأجرين على سوق الشغل بالجهة

 نوشكل" يعمل المستأجرال"فئة المنتمين لأبرزت معطيات البحث أن  ،وحسب الحالة في المهنة

 "ل الذاتيغشلا"فئة متبوعين باألشخاص المنتمين لالمشتغلين بالجهة من مجموع النشيطين  1142%

 .% 5540ب 

 الخدمات في خلق مناصب الشغل بالجهةالتجارة و مساهمة مهمة لقطاع

 لجهةبامشغل الخدمات أهم قطاع التجارة وأما على مستوى قطاعات النشاط االقتصادي، يبقى قطاع  

سنة  51من مجموع السكان النشيطين المشتغلين البالغين من العمر  %1045 ب 0202خالل سنة 

واألشغال العمومية ثم قطاع البناء  % 0042قطاع الفالحة والغابات والصيد البحري ب  يليه ،فما فوق

  .%240 األخيرة بفي المرتبة بما فيها الصناعة التقليدية ويأتي قطاع الصناعة  %5542ب 

 في عدد ساعات العمل نخفاضا

 مليون 2, في إجمالي عدد ساعات العمل في األسبوع من نخفاضاا بجهة الشرقعرف سوق الشغل 

أيضا هو متوسط ساعات العمل  كما عرف. 0202و 0250مليون ساعة ما بين  ,0 إلى ساعة

 .في األسبوع ساعة 6,إلى  في األسبوع ساعة 55نخفاضا منتقال من ا

 الشغل الناقص -3

سنة فأكثر،  51الشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين بالجهة والبالغين من العمر معدل فيما يتعلق ب

إلى  0250بالوسط القروي( سنة  %5546بالوسط الحضري مقابل  %,5) %5041انتقل من فقد 

عدد  تفعار. وبذلك 0202بالوسط القروي( سنة  %5,40بالوسط الحضري مقابل  5545%) 55%

إلى  0250نشيطا مشتغال سنة  21222 السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص من

 . 0202سنة  22222

  البطالة  -4

عاطال منتقال  11222يقدر بحوالي  ارتفاعالبطالة بالجهة، فقد شهد حجم العاطلين أما فيما يخص ا

 040معدل البطالة ب  ارتفعو .0202عاطال سنة  505222إلى  0250عاطال سنة  520222من 
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وهو معدل مرتفع بالمقارنة مع ما تم تسجيله  %0246إلى  %5,42ط خالل نفس الفترة منتقال من انق

 .(%5540)على المستوى الوطني 

 إلى% 5042 من الحضريبالوسط  البطالة معدل ارتفع نفس الفترة، وخالل وسط اإلقامة وحسب 

 . %5140إلى  %040من  ارتفع القروي وبالوسط % 0042

 % 5042 من 0202و 0250بالجهة لدى اإلناث ما بين سنتي البطالة معدل  انتقل ،الجنس حسبو

 .%5046إلى  %5045ولدى الذكور من  %0145 إلى

لدى األشخاص البالغين  %5540يعتبر الشباب األكثر عرضة للبطالة حيث ينتقل معدل البطالة من 

لدى  %5140سنة و 5,و 01لدى البالغين من العمر بين  %,024سنة إلى  05و 51من العمر بين 

 سنة فما فوق.  51لدى البالغين من العمر  %5242سنة ثم  55و 1,البالغين من العمر بين 

وتبقى نفس المالحظة سارية حسب وسط اإلقامة، بحيث سجلت أعلى المعدالت للبطالة لدى فئة 

لدى  %240,و %5241سنة. إذ بلغ معدل البطالة  5,و 51الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 

 %,004و %240,سنة على التوالي بالوسط الحضري مقابل  5,-01سنة  05-51العمرية الفئات 

 لنفس الفئات العمرية بالوسط القروي.

 للبطالة هي الحاصلة على ةضعر األكثركما أبانت نتائج البحث الوطني حول التشغيل أن الفئة  

مقارنة بسنة نقاط  145يقدر بحوالي  ارتفاعا وهو ما يمثل %0140بمعدل شهادة كيفما كان نوعها 

ة من الفتر . أما فيما يتعلق بفئة "بدون شهادة"، فإن معدل البطالة ارتفع لديها خالل نفس0250

  .%5140إلى  641%

 

 

 

 

 

 



 

 

 المديرية الجهوية للتخطيط لجهة الشرق 

 2020و 2019 سنتي نبي ما اإلقامـةوسـط  حسـبالشرق بجهة  أهم المؤشـرات للنشـاط والشغل والبطالـة

 املـؤشـــــرات 2019 2020

   حضري  قـروي املجمـوع حضري  قـروي املجمـوع
 سنـة فأكثـر(51النشـاط )

 السكـان النشيطـون )باآلالف( 538 253 791 549 242 791

 نسبـة اإلنـاث ضمـن السكـان النشيطيـن )%( 18,8 18,4 18,7 18,4 15,9 17,6

 معـدل النشـاط (%) 41,1 47,7 43,0 40,8 46,4 42,4

 حسب الجنس      

 ذكـور  69,1 78,9 72,0 69,1 78,9 71,9

 إنـاث 14,9 17,3 15,6 14,5 14,5 14,5

 حسب السن      

 سنـة 51-42 25,9 32,5 28,0 25,2 32,6 27,6

 سنـة 41-42 56,7 59,1 57,4 56,5 57,0 56,6

 سنـة 41-22 54,1 57,0 54,9 53,7 57,0 54,6

 سنة فأكثـر  45 35,1 47,0 38,4 34,9 44,8 37,6

 حسب الشهادة      

 بـدون شهـادة 34,2 46,8 38,8 34,0 45,6 38,1

 حاصـل علـى شهـادة 48,0 49,7 48,3 47,4 48,1 47,5

 سنـة فأكثـر( 51) الشغل 

 السكـان النشيطـون املشتغلـون )باآلالف( 452 230 682 424 203 627

 معدل الشغل 34,5 43,3 37,0 31,5 39,0 33,6

 حسب الجنس      

 ذكـور  59,9 70,6 63,0 54,9 64,9 57,7

 إنـاث 10,9 16,7 12,5 9,7 13,7 10,8

 (%)بنية الشغل حسب قطاعات النشاط االقتصادي  

 الفالحة والغابة والصيد 5,3 56,5 22,6 5,2 59,5 22,8

 بما فيها الصناعة التقليديةالصناعة  11,6 5,2 9,5 11,2 4,3 8,9

 البناء واألشغال العمومية 14,6 9,7 13,0 13,3 8,8 11,8

 الخدمات 67,1 27,9 53,9 70,0 27,1 56,1

نسبة الشغل املؤدى عنه ضمـن الشغـل  96,4 76,8 89,8 96,4 76,2 89,9

 العمل املستأجر 61,6 48,4 57,8 59,1 46,9 55,8 الكلي، منها

 الشغل الذاتي 38,4 51,6 42,2 40,9 53,1 44,2

 متوسط وقت العمل األسبوعي )بالساعات( 47 40 44 38 35 37

23 7 16 30 9 21 

إجمالي عدد ساعات العمل في األسبوع 

 )بماليين الساعات(

 الشغل الناقص      

88 28 60 85 27 58 
السكان النشيطون املشتغلون في حالة شغل 

 )باآلالف(ناقص 

 معدل الشغل الناقص(%) 13,0 11,7 12,5 14,1 13,6 14,0

 



 

 

 المديرية الجهوية للتخطيط لجهة الشرق 

 "تابع"

 املـؤشـــــرات 2019 2020

   حضري  قـروي املجمـوع حضري  قـروي املجمـوع
 البطالـة      

164 38 125 109 23 86 
السكـان النشيطـون العاطلـون 

 )باآلالف(

21,7 * 26,5 26,8 * 32,2 
النشيطين نسبة اإلنـاث ضمـن السكان 

 العاطلين )%(

 معـدل البطالـة (%) 16,0 9,2 13,8 22,8 15,9 20,7

 حسب الجنس      

 ذكـور  13,4 10,5 12,4 20,6 17,8 19,7

 إنـاث 27,3 * 19,8 32,9 * 25,4

 حسب السن      

 سنـة 51-42 35,5 20,9 30,1 48,5 30,6 41,9

 سنـة 41-42 23,8 13,3 20,8 30,6 22,3 28,3

 سنـة 41-22 11,0 6,5 9,7 16,1 13,0 15,2

 فأكثـر سنة  45  5,4 2,6 4,4 11,6 6,7 10,0

 حسب الشهادة      

 بـدون شهـادة 8,8 5,9 7,5 18,5 11,7 15,6

 حاصـل علـى شهـادة 21,1 16,5 20,2 25,8 24,9 25,6

 .المصـدر: البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط

 النتيجة غير دالة بالدرجة الكافية ليتم نشرها*: 


