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 تقديم

 مساحة من 12,7% يعادل ما مربع، أي كلم 90130 الشرق مساحة جهة تغطي

 وتازة أقاليم الحسيمة وغربا المتوسط، األبيض البحر شماال يحدها ،الوطني التراب

 .الراشدية قليمإ الغربي الجنوب ومن الجزائر، الشرقي والجنوب الشرق ومن وبولمان،

 .ترابية جماعة 124 نم و دائرة 17 من الشرق جهة تتكون

 الشرق جهة سكان عدد بلغ ،2014 لسنة والسكنى للسكان العام اإلحصاء حسب

 كثافة بذلك مسجلين المملكة، سكان مجموع من 6,8% يعادل ما أي نسمة، 2.314.346

وحسب  .الوطني الصعيد على 48 مقابل مربع الكلم في نسمة 26 حوالي تبلغ سكانية

 من مجموع سكان الجهة. %65,4وسط اإلقامة، تشكل ساكنة الوسط الحضري 

لم تساهم خالل إال أنها ، هامة وطبيعية اقتصادية مؤهالت على الجهة توفر ورغم

 ( في الناتج الداخلي اإلجمالي الوطني.مليون درهم 47325) %4,8إال ب  2016سنة 

القطاع الثالثي )الخدمات التجارية وغير  عتبري قتصادي،وحسب قطاعات النشاط اال

يليه القطاع  (%49,5)المساهم الرئيسي في خلق الثروة على مستوى الجهة التجارية( 

  على التوالي. %16,3والقطاع األولي ب  %19,7الثانوي ب

من  ، واعتبارا لمجموعةالجهوي في ظل المساهمة المحدودة للناتج الداخلي الخام

عوامل والمؤثرات، يفرض مشكل التشغيل نفسه بحدة على مستوى جهة الشرق شأنها في ال

عديدة أعلى  ذلك شأن العديد من جهات المملكة، حيث سجل معدل البطالة ولسنوات

 مستوياته بكل من جهة الشرق وجهات الجنوب.

 ومن أجل تشخيص وضعية سوق الشغل بالجهة واإلحاطة بكل جوانبه، كان ال بد من

ة ألهم األرقام الداللية أهم مؤشرات سوق الشغل ومن قراءة مستفيضعلى تسليط الضوء 

  وق الشغل بالجهة.لوضعية س
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 1وضعية سوق الشغل بجهة الشرق

 %0,87ناهز  2016و 2012بالرغم مما حققته الجهة من نمو اقتصادي ما بين 

 2016درهم سنة مليون  47325مقابل  2012مليون درهم سنة  45705في المتوسط )

، في المتوسط %5,5 بنسبة( من جهة وبالرغم من تطور الناتج الداخلي الفردي بالحجم

ض اانخفكذا و (،2016درهم سنة  20783 مقابل 2012درهم للفرد سنة  16789)

إال أن الجهة ال  ،2014سنة  %5,2إلى    2007سنة  %9,5بالجهة من معدل الفقر 

لسنوات طويلة حيث سجلت  التي لطالما عانت منها زالت تتخبط في مشكلة البطالة

 كثاني أعلى نسبة على صعيد جهات المملكة. 2017سنة  17,1%

 النشاط:-1

 سنة فما فوق(  15في سن النشاط ) السكان عددارتفاع مستمر ل

 2004شخصا سنة  1462551سنة فما فوق من  15لغين اانتقل عدد السكان الب

 %0,96مقابل  %1,47أي بمعدل نمو سنوي بلغ  2014شخصا سنة  1691776إلى 

إلى  %70لينتقل بذلك الوزن الديمغرافي لهذه الفئة من  بالنسبة لمجموع الساكنة الجهوية.

 خالل نفس الفترة. 73,5%

فضال عن ذلك وحسب االسقاطات الديموغرافية للسكان المنجزة من طرف المندوبية 

وإلى  2020سنة  %76,1ة ارتفاعها لتصل إلى السامية للتخطيط، ستواصل نسبة هذه الفئ

تنتج عنه فرصة سانحة سما سيشكل خزانا مهما من اليد العاملة م، 2030في أفق  80%

بين كفاءتها على  مالءمةالتم بناء القدرات البشرية وتنميتها على أساس ما للتنمية إذا 

أو والتنمية بشكل عام  وبين ما تتطلبه عملية النمو االقتصادي تكوينمستوى التعليم وال

إذا لم تتوفر الظروف االقتصادية المناسبة  ضغطا كبيرا على سوق الشغل بالجهة

 .الستيعابها

                                                           
 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط  1 
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سنة فما فوق  15من العمر  البالغةبجهة الشرق و نشاطليقدر عدد الساكنة في سن او

منهم  %69، 2007شخصا سنة  1592268مقابل  2017شخصا سنة  1785151

 لحضري.يقيمون بالوسط ا

 معدل النشاط الجهوي أقل من المستوى الوطني

في كال سجلت جهة الشرق معدل نشاط أقل من نظيره على الصعيد الوطني 

سنة فما  15من مجموع السكان البالغين  %45,0، حيث بلغ 2017خالل سنة الوسطين 

بالوسط الحضري  %42,4مقابل  %42,1) على المستوى الوطني %46,7فوق مقابل 

لقد عرف هذا المعدل بجهة الشرق و.  بالوسط القروي( %54,1مقابل  %51,4و

  .2016نقطة مقارنة بسنة  0,6انخفاضا طفيفا يقدر 

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

معدل نشاط لدى الذكور أعلى  سجلحيث  ،(%16,5مقابل  %73,6كال الوسطين )

بينما سجل أدنى معدل لدى اإلناث بالوسط  %80,9نسبة مهمة قدرت ب بسط القروي بالو

الوطني يفوق نظيره كما أن معدل النشاط لدى الذكور بالجهة  .(%15,0) الحضري

 .نقاط تقريبا 6يصل الفارق إلى بنقطتين بينما يالحظ العكس لدى اإلناث حيث 

لنشاط المسجلة على المستوى أما حسب الفئات العمرية، فيالحظ أن معدالت ا

تها على الصعيد الوطني وذلك بكال الوسطين ما عدا االجهوي تقل بشكل متفاوت عن نظير

-25ويبلغ معدل النشاط أقصاه بالجهة لدى الفئة العمرية  سنة. 24-15لدى الفئة العمرية 

 %62,7بالوسط الحضري مقابل  %58,5) %59,8 سنة وذلك بكال الوسطين ب 34

 %29,0) %32,7سنة ب  24-15ة العمرية ئط القروي(. بينما يبلغ أدناه لدى الفبالوس

 بالوسط القروي(. %40,1بالوسط الحضري مقابل 

أن مستوى هذا قامة، نشاط حسب الفئات العمرية ووسط اإلوتفيد مقارنة معدل ال

مع  المعدل مرتفع بالوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري لدى جميع الفئات العمرية.

سنة  45سنة و 24-15اإلشارة على أن هذا االرتفاع هو أكثر حدة لدى الفئتين العمريتين 

 نقطة. 11فما فوق، إذ يصل الفرق إلى أكثر من 
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( لدى %60,5)في الجهة حسب مستوى الشهادة، بلغ معدل النشاط أعلى مستوى له 

( بالنسبة %41,5األفراد الحاصلين على شواهد عليا، في حين سجل أدنى معدل )

. كما يالحظ ارتفاع معدل النشاط على المستوى الجهوي لدى لألشخاص بدون شهادة

 %60,5مستوى متوسط و %46,5الحاصلين على شهادة بالمقارنة مع نظيره الوطني )

 على التوالي(. %57,3و %43,4مستوى عالي مقابل 

 تفاوت في معدالت النشاط بين عمالة وأقاليم الجهة

 %49,0أقاليم الجهة، سجل أعلى معدل للنشاط بإقليم جرسيف ب حسب عمالة و

. ولقد عرف هذا المعدل %43,6بينما سجل أدنى معدل على مستوى إقليم الدريوش ب 

وسجل أعلى معدل للنشاط  .بجهة الشرق تفاوتا مهما بين وسطي اإلقامة بمختلف األقاليم

ل أدنى معدل للنشاط بالوسط بينما سج %65,1بالوسط القروي بعمالة وجدة أنجاد ب 

 . %41,3الحضري بإقليم تاوريرت ب 

 الشغل -2

 ،مشتغل نشيط 665634 بالجهة 2017سنة  الحجم اإلجمالي للتشغيل بلغ

 .على الصعيد الوطني %54,9إلى  بينما تصل هذه النسبة منهم حضريون 62,1%

أما  على المستوى الوطني. %41,9مقابل  %37,3بالجهة  معدل الشغل سجل

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

 .(%33,5مقابل  %45,8نقطة ) 12

 ضعف حضور النساء في سوق الشغل بالجهة

من مجموع ساكنة الجهة، إال أن مساهمتها في سوق  %50,4تمثل اإلناث حوالي 

من مجموع السكان النشيطين  %16,3الشغل تظل جد متواضعة حيث ال تكاد تضاهي 

لدى  %83,7سنة فما فوق على صعيد الجهة مقابل  15المشتغلين البالغين من العمر 

الذكور. ويزداد األمر تفاقما بالوسط الحضري، حيث لم تتعد نسبة اإلناث النشيطات 

بلغ عدد النشيطين المشتغلين البالغين من  2017. وهكذا وخالل سنة %14,4المشتغالت 

شخصا ليفوق بذلك عدد اإلناث المشتغالت بخمس  556914سنة فما فوق  15مر الع
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 ،أضعاف على المستوى الوطني 3 مقابل ما يقارب نشيطة مشتغلة( 108720أضعاف )

  .وهذا ما يفسر ضعف مساهمة النساء في النشاط االقتصادي

 على مستوى الجهةفي تراجع مستمر مشاركة الشباب في الشغل 

خالل  ،سنة 24و 15بين  النشيطون المشتغلون البالغة أعمارهم ما الشبابيشكل 

سنة فما  15عمرها  ن مجموع الساكنة المشتغلة التي يبلغم %13,8نسبة ، 2017سنة 

. هذا االنخفاض يمكن تفسيره من جهة بتمديد فترة 2007سنة  %21,3فوق مقابل 

سنة فما  45ة العمرية لفئوتشكل ا التمدرس ومن جهة أخرى بصعوبة ولوج سوق الشغل. 

سنة ب  34-25تليها الفئة العمرية ( %35,6فوق أكثر من ثلث الساكنة النشيطة المشتغلة )

 .%23,7سنة ب  44-35ثم الفئة العمرية  26,9%

وحسب وسط اإلقامة، يالحظ أن الساكنة النشيطة المشتغلة بالوسط القروي أكثر  

 %43,8 سنة 34-15العمرية مثل الفئة ، حيث تحضريشبابا من نظيرتها بالوسط ال

 بالوسط الحضري. %38,9بالوسط القروي مقابل 

سنة  44-35أما فيما يخص معدل الشغل، فيبلغ أقصاه لدى الفئة العمرية 

(. ويعرف هذا %21,9سنة ) 24-15( بينما يصل أدناه لدى الفئة العمرية 49,7%)

 نقاط. 10المعدل تفاوتات مهمة بين الوسطين تفوق 

 بدون شهادة غالبيتها يد عاملة 

( ال تتوفر على أي %58,1)بالجهة أزيد من نصف الساكنة النشيطة المشتغلة 

الساكنة من الساكنة  %41,9. وبالتالي، فإن على الصعيد الوطني %58,6شهادة مقابل 

 على األقل على الشهادة االبتدائية.النشيطة المشتغلة تتوفر 

معدل الشغل على صعيد الجهة يتغير حسب مستوى  إلى أنكذلك ويجب اإلشارة 

 %41,3الشهادة، إذ بلغ أعلى مستوى له لدى األشخاص الحاصلين على شواهد عليا ب 

في حين سجل معدل شغل متقارب عند األشخاص بدون أي شهادة وذوي شهادة متوسطة 

 على التوالي. %36,5و %37,0المستوى ب 
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اع في معدل الشغل بالوسط القروي مقارنة أما حسب وسط اإلقامة، فيالحظ ارتف

 بنظيره بالوسط الحضري بجميع المستويات.

 بالجهة شغلالمهمة لقطاع الخدمات والتجارة في خلق مناصب  ةمساهم

بالجهة، بحوالي  للساكنة النشيطةالمشغل الرئيسي  "الخدمات والتجارة"يعتبر قطاع 

سنة فما فوق، يليه  15لغين من العمر من مجموع السكان النشيطين المشتغلين البا 49%

، ثم قطاع "البناء واألشغال العمومية" %26,4 الفالحة والغابة والصيد البحري" ب"قطاع 

 .%9ب  "الصناعي"وأخيرا القطاع  %14,5ب 

يعتبر قطاع "الفالحة والغابة والصيد البحري" المستخدم الرئيسي  ،من جهة أخرى

من مجموع المشتغلين، متبوعا بقطاع  %61,5سبة لليد العاملة بالوسط القروي بن

 .%23,6"الخدمات والتجارة" بنسبة 

المرتبة األولى أما فيما يخص الوسط الحضري، فيحتل قطاع "الخدمات والتجارة"  

 %17,0من مجموع المشتغلين، يليه قطاع "البناء واألشغال العمومية" ب  %64,6بنسبة 

 .%5,0، الغابة والصيد البحري" ب و"الفالحة % 12,1ثم "الصناعة" ب 

 بالجهة هيمنة فئة المستأجرين في سوق الشغل

( %51,4تبرز هيمنة فئة المستأجرين بأكثر من النصف )حسب الحالة في المهنة، 

بالنسبة للذين يشتغلون لحسابهم الذاتي  %35,4من مجموع النشيطين المشتغلين مقابل 

ى عنه. في حين بلغت هذه النسب على المستوى بالنسبة لفئة الشغل غير المؤد %12,7و

 على التوالي. %16,8و %34,1و %49,0الوطني 

من النشيطين  %60,2 حيث أنويزداد هذا التفاوت أهمية بين وسطي اإلقامة، 

المشتغلين بالوسط الحضري هم مستأجرون، يليهم المشتغلون لحسابهم الذاتي بحوالي 

روي هو ارتفاع نسبة الشغل غير المؤدى عنه . غير أنه ما يميز الوسط الق35,3%

تفوق نسبة . و%4,3مقابل نسبة ضعيفة بالوسط الحضري ال تتجاوز  (26,6%)

 نقطة. 23المستأجرين بالوسط الحضري نظيرتها بالوسط القروي بحوالي 
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حسب قطاع الشغل، يعتبر القطاع الخاص المشغل الرئيسي لليد العاملة بالجهة، حيث 

 سنة فما فوق. 15ن مجموع النشيطين المشتغلين البالغين من العمر م %89,1يشغل 

 البطالة-3

إن تحليل مؤشرات البطالة على مستوى جهات المملكة يوضح أهمية حجم هذه 

الظاهرة بجهة الشرق خاصة، حيث ناهز عدد السكان العاطلين عن العمل خالل سنة 

سجل بذلك الجهة معدل نشيط، لت 803358عاطال من بين  137724بالجهة  2017

واد -. ويعتبر هذا المعدل ثاني أعلى نسبة وطنيا بعد جهة كلميم%17,1بطالة يقدر ب 

 نقاط.  6,9بفارق  %10,2نون، ويفوق المعدل الوطني الذي بلغ 

بالوسط  %20،5حسب وسط اإلقامة، بلغ معدل البطالة بجهة الشرق نسبة 

على التوالي على الصعيد  %4,0و %14,7بالوسط القروي مقابل  %11,0الحضري و

الوطني. فعلى غرار باقي مناطق المملكة، يعتبر مشكل البطالة مشكل حضري بشكل أساس 

 من السكان العاطلين عن العمل يقطنون بهذا الوسط. %77,4حيث أن 

( %11,0باإلضافة إلى ذلك، يعتبر معدل البطالة المسجل بالوسط القروي للجهة )

 نقاط. 7قارنة مع باقي جهات المملكة ويفوق نظيره الوطني ب األعلى وطنيا بالم

 تفاوت على مستوى عمالة وأقاليم الجهة

تفاوتا مهما  2017حسب عمالة وأقاليم جهة الشرق، عرف معدل البطالة خالل سنة 

( بينما %20,7أنكاد أكبر معدل للبطالة )-نقاط. بحيث سجل بعمالة وجدة 6,1يصل إلى 

يليه  %18,1(. كما سجل بإقليم بركان معدل %14,6ف أدناه بالجهة )سجل بإقليم جرسي

 %15,1فإقليم الناظور ب  %16,7جرادة ب -ثم إقليمي فجيج %17,0إقليم تاوريرت ب 

 .%14,7وإقليم الدريوش ب 

إقليما التي تعرف أكبر معدالت البطالة  15وتصطف عمالة وأقاليم الجهة ضمن 

 على المستوى الوطني. 
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برز تفاوتات كبيرة في هذا المعدل بين وسطي اإلقامة بعمالة وأقاليم الجهة وكما ت

نقاط باستثناء إقليم الدريوش حيث ال يفوق به معدل البطالة بالوسط الحضري  7,9تفوق 

 نظيره بالوسط القروي إال بنقطة واحدة.

( بينما %22,3وسجل أعلى معدل بطالة بالوسط الحضري بعمالة وجدة أنكاد )

 .%7,7أدنى معدل بالوسط القروي بنفس العمالة ب  سجل

أما حسب الجنس، فيالحظ صعوبة ولوج اإلناث إلى سوق الشغل بعمالة وأقاليم 

الجهة، حيث يفوق معدل البطالة لديهن مقارنة مع نظيره لدى الذكور وذلك بجميع أقاليم 

 الجهة.  

 النساء والشباب أكثر عرضة للبطالة

لدى النساء  %26,6مقابل  %15,0هة الشرق لدى الرجال بلغ معدل البطالة بج

من  %71,4على التوالي على الصعيد الوطني(. ويشكل الرجال  %14,7مقابل 8,8%)

 في المجال القروي(. %86,4في المجال الحضري و %67,1الساكنة العاطلة عن العمل )

لدى  %33,1ن كما يعتبر الشباب األكثر عرضة للبطالة حيث ينتقل معدل البطالة م

لدى البالغين من العمر بين  %23,4سنة إلى  24و 15األشخاص البالغين من العمر بين 

لدى  %7,1سنة ثم  44و 35لدى البالغين من العمر بين  %10,9سنة و 34و 25

سنة فما فوق. كما تجدر اإلشارة إلى أن أعمار حوالي ثالثة من بين  45البالغين من العمر 

 (.%72,8سنة ) 34و 15كل أربع عاطلين عن العمل بالجهة تتراوح بين 

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

سنة. إذ بلغ معدل البطالة  34و 15ما بين  للبطالة لدى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم

سنة على التوالي بالوسط  34-25سنة  24-15لدى الفئات العمرية  %27,7و 41,7%

 لنفس الفئات العمرية بالوسط القروي. %14,9و %20,8الحضري مقابل 
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 بطالة مرتفعة لدى حاملي الشهادات

اتجاه مستوى الشهادة، حيث يبدو أن معدل البطالة على مستوى الجهة يتغير في نفس 

يالحظ أنه كلما ارتفع مستوى الشهادة إال وارتفع معدل البطالة، ليكون بذلك حاملو الشهادات 

العليا هم األكثر عرضة لظاهرة البطالة مقارنة مع اآلخرين، حيث بلغ هذا المعدل أقصاه 

شيطة بدون أضعاف ما سجل لدى الساكنة الن 3وهو ما يمثل  %31,7لدى هذه الفئة ب 

في صفوف حاملي الشهادات ذات المستوى  %21,5(، بينما سجل معدل %10,8شهادة )

 .2017المتوسط وذلك خالل سنة 

 البطالة طويلة األمد أقل حدة من المستوى الوطني 

شهرا من مجموع العاطلين بالجهة  12بلغت نسبة العاطلين عن العمل لمدة تفوق 

لدى  %65,6الوطني. بينما تبلغ هذه النسبة  على المستوى %71,2مقابل  46,3%

بالمجال  %37,3بالمجال الحضري مقابل  %48,9لدى الرجال و %38,5النساء مقابل 

القروي. أما حسب الشهادة، فتبلغ هذه النسبة أعلى مستوى لها لدى الحاصلين على الشواهد 

 (.%78,1العليا )

يبحثون عن أول شغل لهم من العاطلين عن العمل بجهة الشرق  %36,6كما أن 

لدى  %27,5لدى النساء مقابل  %59,6كمعدل وطني. تبلغ هذه النسبة  %58,4مقابل 

 في المجال القروي. %27,4في المجال الحضري مقابل  %39,3الرجال و

من العاطلين عن العمل  %78,4وحسب مستوى الشهادة، فمن الجدير بالذكر أن 

 ن أول شغل لهم.من حاملي الشواهد العليا يبحثون ع

 خيارات البحث عن العمل لدى العاطلين بالجهة

( %74فيما يخص وسيلة البحث عن العمل، فإن ما يقارب ثالثة أرباع العاطلين )

قارب والمعارف بينما يعتمد ما المشغلين وإلى األصدقاء واألبالمباشر  االتصاليلتجئون إلى 

 .( على مؤسسات من أجل التشغيل%21يقارب خمسهم )
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 %68) إقامتهميفضلون العمل بمقر  (%63)ما يقارب ثلثي العاطلين بالجهة 

العمل بأقرب مدينة  %16القروي( بينما يفضل  وسطبال %43الحضري مقابل  وسطبال

 .بالمجال القروي( %37بالمجال الحضري مقابل  10%)

ل من العاطلين ال يشترطون أي قطاع خالل بحثهم عن عم %58ما يقارب كما أنه 

 .القطاع العام أو شبه العام %11القطاع الخاص و %31بينما يفضل 

من مجموع السكان العاطلين يفضلون  %71أما فيما يخص الحالة في المهنة، فإن 

 .منهم العمل لحسابهم الخاص %11العمل كمستأجرين بينما يفضل 

 بجهة الشرق  2NEETنسبة

وليسوا بالمدرسة وال  شتغلونال ي الذين شباب، تعتبر نسبة الإضافة لمعدل البطالة

يتابعون أي تكوين من أهم المؤشرات التي تقيس مدى نقص استغالل اليد العاملة. حيث 

 % 34,3سنة نسبة  24و 15سجل هذا المؤشر في صفوف الشباب البالغة أعمارهم بين 

 %40,0بالمجال الحضري مقابل  %31,6. ويبلغ هذا المعدل شخص تقريبا( 144000)

 لدى الرجال.  %16,8لدى النساء مقابل  %53,6مجال القروي وبال

 ربع تقريباكما يمثل الرجال  ،الحضريهذه الفئة في المجال من  %61٫2ويقطن 

 %21,4في الوسط الحضري و %27,9( مع اختالف حسب الوسط )%25,4هذه الفئة )

 .في الوسط القروي(

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Neither in Employment nor in Education or Training 
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وسط حسب نوع النشاط وبجهة الشرق سنة فما فوق  15ع الساكنة البالغة من العمر : توزي1الجدول 

 )ب%) إلقامةا

 المجموع القروي الحضري نوع النشاط

 665634 252213 413421 النشيطون المشتغلون

 137724 31190 106543 العاطلون

 981793 267778 714015 غير النشيطين

 1785151 551181 1233970 المجموع

 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 

 

وسط وحسب الجنس بجهة الشرق سنة فما فوق  15: معدل نشاط الساكنة البالغة من العمر 2الجدول 

 (%)ب اإلقامة

 المجموع القروي الحضري وسط اإلقامة

9,80 70,2 الذكور   6,73  

1,20 15,0 اإلناث  5,16  

 45,0 51,4 42,1 المجموع 

 2017 لبحث الوطني حول التشغيل لسنةالمصدر: ا

 

 )ب%)وسط اإلقامة وحسب الفئات العمرية بجهة الشرق  النشاط: معدل 3 الجدول

 المجموع القروي الحضري الفئات العمرية

 32,7 40,1 29,0 سنة  15-24

 59,8 62,7 58,5 سنة 25-34

 55,8 61,7 53,4 سنة  35-44

 38,8 47,6 35,1 فما فوق سنة 45

     2017 مصدر: البحث الوطني حول التشغيل لسنةال
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وسط حسب مستوى الشهادة و بجهة الشرق سنة فما فوق 15للساكنة البالغة  النشاط : معدل4 الجدول
 )ب%) اإلقامة

 

 المجموع القروي الحضري مستوى الشهادة

 41,5 50,3 36,0 بدون مستوى

 46,5 52,7 44,5 مستوى متوسط

 60,5 71,5 59,5 مستوى عالي

 2017لمصدر: البحث الوطني حول التشغيل ا

 

وسط وجهة الشرق  يمأقالعمالة وحسب  سنة فما فوق 15للساكنة البالغة النشاط : معدل 5 الجدول

 )ب%) اإلقامة

 العمالة أو اإلقليم الحضري القروي المجموع

 بركان 41,4 51,6 45,0

 الدريوش 44,2 43,4 43,6

 جرادة-ج فجي 39,3 57,3 46,9

 جرسيف 43,8 53,6 49,0

 لناظورا 42,7 49,0 44,4

 وجدة أنجاد 42,4 65,1 44,0

 تاوريرت 41,3 55,3 45,4

 الشرق جهة 42,1 51,4 45,0

 مجموع البالد 42,4 54,1 46,7
 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 

 

حسب الجنس ووسط هة الشرق بجسنة فما فوق  15البالغون : النشيطون المشتغلون 6الجدول 

 )ب%)اإلقامة 

 الحضري القروي المجموع 

 83,7 80,4 85,6 الذكور 

 16,3 19,6 14,4 اإلناث

 100,0 100,0 100,0 المجموع 

 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 
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 )ب%) حسب فئة األعمار ووسط اإلقامةبجهة الشرق : النشيطون المشتغلون 7الجدول 

 الحضري القروي المجموع العمرية الفئات

 13,8  17,7  11,4  سنة  15-24

 26,9  26,2  27,4  سنة 25-34

 23,7  20,7  25,5  سنة  35-44

 35,6  35,5  35,6  فما فوق سنة 45

 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل                                                                     

 

حسب الحالة في المهنة بجهة الشرق سنة فما فوق  15البالغون  المشتغلون: النشيطون 8الجدول 

 )ب%)وسط اإلقامة و

 الحالة في المهنة الحضري القروي المجموع

 مستأجرون 60,2 37,1 51,4

 حساب ذاتي 35,3 35,6 35,4

 شغل غير مؤدى عنه 4,3 26,6 12,7

 آخر 0,2 0,7 0,4

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2017التشغيل البحث الوطني حول  المصدر:                                   

 

حسب قطاعات النشاط بجهة الشرق سنة فما فوق  15البالغون  المشتغلون: النشيطون 9الجدول 

 )ب%) ووسط اإلقامة

 النشاط اإلقتصادي الحضري القروي المجموع

 الغابة والصيد البحري الفالحة، 5,0 61,5 26,4

 الصناعة 12,1 4,0 9,0

 البناء واألشغال العمومية 17,0 10,5 14,5

 الخدمات والتجارة 64,6 23,6 49,0

 األنشطة المبهمة 1,4 0,4 1,0

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2017التشغيل البحث الوطني حول  المصدر:
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 وسط اإلقامةحسب الجنس و بجهة الشرق نة فما فوقس 15للساكنة البالغة  الشغل: معدل 01الجدول 

 )ب%)

 2017التشغيل البحث الوطني حول  المصدر:

 

وسط حسب الشهادة و قبجهة الشرسنة فما فوق  15للساكنة البالغة  : معدل الشغل11الجدول 

 )ب%) اإلقامة

 المجموع القروي الحضري مستوى الشهادة

 37,0 46,3 31,2 بدون مستوى

 36,5 43,9 34,1 مستوى متوسط

 41,3 46,6 40,9 مستوى عالي

 37,3 45,8 33,5 المجموع

 2017التشغيل البحث الوطني حول  المصدر:

 

 )ب%) وسط اإلقامةدة وحسب الشها بجهة الشرق : معدل الشغل12الجدول 

 فئات األعمار الحضري القروي المجموع

21,9 8,31  9,16  سنة 15-24 

45,8 4,53  3,42  سنة 25-34 

49,7 0,57  8,46  سنة 35-44 

36,1 7,45  0,32  فما فوقسنة  45 

37,3 8,45  5,33  المجموع 

 2017التشغيل البحث الوطني حول  المصدر:

 

 

 

 

 

 وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 58,4 9,5 33,5

 القروي 71,4 18,5 45,8

 المجموع  62,5 12,2 37,3
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وسط اإلقامة وحسب الجنس بجهة الشرق سنة فما فوق  15للساكنة البالغة  البطالة: معدل 13الجدول 

 )ب%)

 المجموع القروي الحضري الجنس

8,16 الذكور   7,11  15,0 

2,37 اإلناث  9,7  6,26  

5,20 المجموع   ,011  1,17  

 2017التشغيل البحث الوطني حول  المصدر:

 

 )ب%) وسط اإلقامةحسب الفئات العمرية وبجهة الشرق  لةالبطا : معدل14الجدول 

 المجموع القروي الحضري الفئات العمرية

7,41  سنة 15-24  8,20  1,33  

 23,4  14,9  27,7  سنة 25-34

 10,9  7,6  12,4  سنة 35-44

 7,1  3,9  8,9  سنة فما فوق 45

 2017التشغيل البحث الوطني حول  صدر:الم                                                 

 

وسط حسب الشهادة وبجهة الشرق سنة فما فوق  15للساكنة البالغة البطالة معدل : 15الجدول 

 )ب%) اإلقامة

 المجموع القروي الحضري مستوى الشهادة

 10,8  7,8  13,3  بدون مستوى

 21,5  16,5  23,4  مستوى متوسط

 31,7  34,8  31,4  مستوى عالي

 2017التشغيل البحث الوطني حول  المصدر:                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 
17 

وسط وجهة الشرق أقاليم عمالة وحسب سنة فما فوق  15للساكنة البالغة البطالة : معدل 16الجدول 

 )ب%) اإلقامة

 العمالة أو اإلقليم الحضري القروي المجموع

1,18  3,13  بركان 21,2 

7,14  4,14  الدريوش 15,4 

7,16  0,12  جرادة-فجيج  21,7 

6,14  3,9  جرسيف 21,8 

1,15  9,8  لناظورا 17,7 

7,20  7,7  وجدة أنجاد 22,3 

0,17  6,9  تاوريرت 21,2 

1,17  0,11  الجهة 20,5 

 2017التشغيل البحث الوطني حول  المصدر:                                   

 

 )%ب (وسط اإلقامة والجهات  حسب سنة فما فوق 15للساكنة البالغة  البطالة: معدل 17الجدول 

 المجموع القروي الحضري الجهات 

5,11                              الحسيمة                                                                                                              -تطوان  -: طنجة 1الجهة   9,3  2,8  

 17,1 11,0 20,5 : الشرق2الجهة 

5,9 3,0 15,0 مكناس –: فاس 3الجهة   

4,16 القنيطرة- سال-: الرباط 4الجهة   6,5  9,12  

6,11 خنيفرة-بني مالل  :5ال جهة  2,0 1,6  

9,14 سطات-الكبرى: البيضاء 6الجهة   9,2  3,11  

4,13 آسفي –: مراكش 7الجهة   0,3  2,7  

5,10 تافياللت-: درعة8الجهة   9,3  0,6  

8,12 ماسة –: سوس 9الجهة   6,5  8,9  

9,22 : جهة كلميم واد نون10الجهة   8,8  7,17  

1,13 : جهة العيون الساقية الحمراء11الجهة   NS 3,12  

9,13 الداخلة واد الذهب: جهة 12الجهة   NS 4,7  

 10,2 4,0 14,7 المغرب
 2017در: البحث الوطني حول التشغيل المص
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 بجهةاإلقامة وسط حسب سبب البطالة وسنة فما فوق  15البالغين توزيع العاطلين : 18الجدول 

 )ب %( الشرق
 

 موسمي الطرد وسط اإلقامة
إكمال الدراسة أو 

 التكوين 
 مجموع آخر

 100,0 15,6 29,7 15,2 39,5 حضري

 100,0 13,7 20,1 14,1 52,0 قروي

 100,0 15,2 27,5 15,0 42,3 مجموع

 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 

 

 
 

 اإلقامة وسطو حسب وسيلة البحث عن العملسنة فما فوق  15البالغين العاطلين  ع: توزي19لجدول ا

   بجهة الشرق )ب%(

اتصال مباشر  وسط اإلقامة
 بالمشغل 

أصدقاء ،أقارب، 
 معارف

مؤسسات من 
 أجل التشغيل

 مجموع آخر

 100,0 5,3 24,2 32,9 37,6 حضري

 100,0 4,5 9,7 41,4 43,7 قروي

 100,0 5,2 20,9 34,8 39,0 مجموع

 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 

 

 وسط اإلقامةو حسب محل البحث عن العملسنة فما فوق  15البالغين : توزيع العاطلين 20لجدول ا

 بجهة الشرق )ب %(

 مقر السكنى ةوسط اإلقام
أقرب 
 مدينة

 مجموع آخر كان كيفما

 100,0 2,1 19,2 10,4 68,2 حضري

 100,0 2,0 17,9 36,4 43,4 قروي

 100,0 2,1 18,9 16,3 62,6 مجموع

 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 
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 وسط اإلقامةو حسب قطاع   البحث عن العمل سنة فما فوق 15البالغين  : توزيع العاطلين21لجدول ا

 بجهة الشرق )ب %(

 مجموع  خاص  عام أو شبه عام  كبفما كان وسط اإلقامة

 100,0 30,7 12,4 56,8 حضري

 100,0 31,7 5,4 62,2 قروي

 100,0 30,9 10,8 58,0 مجموع

 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 

 

 وسط اإلقامةحسب الحالة في المهنة و سنة فما فوق 15البالغين : توزيع السكان العاطلين 22لجدول ا

 بجهة الشرق )ب %(

 

 مجموع  كان كيفما لحسابه الخاص  مستأجر وسط اإلقامة

 100,0 17,0 11,3 71,6 حضري

 100,0 19,6 11,8 67,8 قروي

 100,0 17,6 11,5 70,7 مجموع

 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 

 

عمالة وأقاليم جهة الشرق حسب سنة فما فوق  15كنة البالغة للسا الناقص: معدل الشغل 23جدول 

 )%ب) وسط اإلقامةو

الجنس  الحضري القروي المجموع  

12,6 ,013  4,12  الذكور  

13,3 4,9  5,16  اإلناث 

12,7 3,12  المجموع 13,0 

 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل          
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جهة الشرق أقاليم حسب عمالة وسنة فما فوق  15كنة البالغة للسا : معدل الشغل الناقص24الجدول 

 )%ب) وسط اإلقامةو

 العمالة أو اإلقليم الحضري القروي المجموع

 بركان 12,8 8,9 11,2

 الدريوش 15,2 9,9 11,3

 جرادة-فجيج  15,8 13,1 14,4

 جرسيف 18,1 14,4 15,8

 لناظورا 10,7 17,1 12,7

 ادوجدة أنج 12,2 14,9 12,6

 تاوريرت 16,3 4,4 11,7

 الجهة 13,0 12,3 12,7

 2017المصدر: البحث الوطني حول التشغيل 


