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 مــديـتق

نظام وطني للبحوث  على إرساء 1983المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة  عملت

 االجتماعيةسيل من المعطيات و المؤشرات حول األسر تهدف من ورائه الحصول على 

أداة  ونتك و بالتالي للبالد قتصاديواال االجتماعيلوضع اوالديمغرافية الكفيلة بتشخيص 

مخططات و سياسات تنموية واقتصادية  سنل، رهن إشارة أصحاب القرار توضعفعالة 

 قيادة لمراقبة و تتبع و تقييم هذه المخططات و السياسات  كلوحةمن جهة أخرى و

 .المسطرة

هذا النظام، هو بحث دائم  منالذي يشكل جزءا  لالبحث الوطني حول التشغيإن 

ضعية للوعلومات اإلحصائية الكفيلة بإعداد تشخيص الحصول على الم  إلىهدف ي

 على الصعيد الوطني )النشاط و الشغل و البطالة( سوق الشغل مؤشرات وتتبعاإلقتصادية 

 .مملكةبعض عماالت وأقاليم العلى مستوى وكذا والجهوي 

أهم مصدر للمعلومات حول  1976ذ سنة البحث المنجز سنويا منهذا يعتبر لهذا 

ي القرار بالقطاعين ذا اإلطار تساعد متخذأن المعلومات المجمعة في ه ،ل. إذسوق التشغي

عرفت المنهجية هذا التاريخ ومنذ  اساتهم على أسس سليمة.يع سضو علىم والخاص االع

باستعمال نظام تجميع  زتتمي الملف التقني تفي هذا البحث تحسينات هم المعتمدة

  : من أجل وذلك .2007منذ سنة  المعطيات بواسطة الحاسوب

 ،المعطيات عملية جمعتحسين  

 ،نشر النتائجاستغالل المعطيات وتقليص آجال  

 ،تسيير جيد لألعمال الميدانية 

 البشرية والمادية. الوسائلترشيد  

تقنية جديدة تعتمد على اللوائح اإللكترونية من أجل تسهيل  ستعمالتم ا 2011ومنذ سنة  

 تجميع المعطيات بالميدان.
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-مختلف الفئات السوسيو لاألسر تمثعينة من الوطني حول التشغيل يهم البحث 

التي يهمها السنوية وتبلغ حاليا العينة  جهات.الوموزعة على مختلف للمملكة اقتصادية 

أما  .بالوسط القرويتقطن أسرة منها  20000 ،على الصعيد الوطنيأسرة  60000 البحث

أسرة منها  3960 حوالي، 2014 هذه العينة سنةفقد بلغت  ،يتعلق بالجهة الشرقيةفيما 

 الجهة: ةحسب أقاليم وعمال كالتالي موزعة بالوسط القروي  1230

 

االعتبار خذ بعين األحتى يتم تجميع المعطيات في الميدان طول السنة وتمتد عملية 

  لالقتصاد الوطني على مؤشرات التشغيل.ات الموسمية تأثيرال

 

 

 

 يم أوعمالةإقل
مجموع  عدد األسر

 األسر
 

 القروي الحضري

 1100 120 980 أنجاد-وجدة

 1065 330 735 الناظور

 440 300 140 الدريوش

 560 210 350 بركان

 230 90 140 فجيج

 200 60 140 جرادة

 365 120 245 تاوريرت

 3960 1230 2730 المجموع
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Iالنشاط .:  

.1.I  ا فوق حسب نوع النشاط و الوسطسنة فم 15السكان البالغون من العمر 

سنة  15سن النشاط )البالغين من العمر  في هم نالذي الجهة الشرقيةقدر عدد سكان 

 منهم يقيمون بالوسط الحضري. %65 ،2014 سنة شخصا 1.653173فما فوق( 

. سنة فما فوق 15من مجموع السكان البالغين  %55,3يمثل السكان الغير النشيطون 

 .%8ونسبة العاطلين  %36,7السكان النشيطين المشتغلين  فيما تقدر نسبة

بالوسط  %33,5المشتغلين تنخفض إلى  نيولإلشارة، فإن نسبة السكان النشيط

 .بالوسط القروي %44,1إلى ، بينما ترتفع الحضري

 ع النشاطحسب نو)ب%(سنة فما فوق  15: توزيع الساكنة البالغة من العمر 1 الجدول

 والوسط

 المجموع القروي الحضري نوع النشاط

 36.7 44.1 33.5 المشتغلونالنشيطون 

 8.0 6.6 8.6 العاطلون

 55.3 49.2 57.9 النشيطينغير 

 1.653.173 575.481 1.077.692 المجموع

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                   

.I2.حسب الجنس و الوسط 1لنشاطمعدل ا  

 سنة  15من مجموع السكان البالغين  %44,7حوالى  2014لغ معدل النشاط خالل سنة ب

وقد ارتفع هذا األخير بالوسط الحضري ل  على المستوى الوطني. %48مقابل  فما فوق،

 بالوسط القروي؛ %42,1مقابل  50,8%

 

 
 
 

                                                           
1
 لمساهمة في إنتاج السلع و الخدمات بالنسبة لمجموع سكان البالدلنسبة الساكنة التي تساهم أو تبحث  
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 سنة 15اط الساكنة البالغة من العمر : معدل نش2لجدول ا

 )ب%(والوسط  حسب الجنس فما فوق

 الوسط الجنس

 المجموع القروي الحضري

 75.7 82.3 72.9 الذكور

 14.6 18.8 12.8 اإلناث

 44.7 50.8 42.1 المجموع

 2014لسنة  المصدر: البحث الوطني حول التشغيل

 أهم ما يميز هذا المعدل:

 5لدى الذكور يفوق نظيره لدى اإلناث بأكثر من  بالجهة النشاطمعدل  : حسب الجنس 

 ،(%14.6مقابل   %75.7مرات )

 ة مهم نسبةالذكور بالوسط القروي معدل النشاط لدى عرف  : حسب الجنس و الوسط

 إلناث بالوسط الحضري.لدى ا %12,8 أدنى معدل ببينما سجل  %82,3 قدرت ب

 I .3.رية و الوسط معدل النشاط حسب الفئات العم 

إلى  سنة 34-25 يرتفع معدل النشاط بشكل واضح إذا ما انتقلنا من الفئة العمرية

 .  %59 حواليبحيث يصل أقصاه  سنة  25-34

لدى الفئة العمرية بالوسط الحضري والقروي حسب الوسط، سجل أعلى معدل نشاط 

، أن معدل على التوالي. وجدير بالذكر %61,1و %58,5وذلك بحوالي سنة  25-34

  النشاط بالوسط القروي يفوق نظيره الحضري أيا كانت الفئة الفئة العمرية.
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 حسب الفئات العمرية و الوسط )ب%(: معدل النشاط 3 الجدول

 الوسط فئات األعمار

 المجموع القروي الحضري

 32.7 39.8 28.9 سنة 15-24
 59.3 61.1 58.5 سنة 25-34
 53.5 58.1 51.9 سنة 35-44
 38.4 48.3 35 سنة فما فوق 45

 44.7 50.8 42.1 المجموع

 2014لسنة  المصدر: البحث الوطني حول التشغيل

.I4. معدل النشاط حسب الشهادة والوسط 

تشير معطيات الجدول أسفله، أن معدل النشاط يتغير حسب مستوى الشهادة، إذ بلغ 

في حين سجل  ،لدى األشخاص الحاصلين على شواهد عليا  (%60.9) أعلى مستوى له

حسب الوسط، يالحظ ارتفاع  أما  .بدون شهادة  ألشخاصلبالنسبة  (%41.0)أدنى معدل  

وأنه  ،أيا كان مستوى الشهادة الحضري  مقارنة مع الوسطالقروي  هذه المعدالت بالوسط

 .ل النشاط بالوسطينإال وانخفض الفرق بين معد شهادةكلما ارتفع مستوى ال

 حسب مستوى الشهادة و الوسط )ب%(: معدل النشاط 4 الجدول

 مستوى الشهادة

 الوسط

 المجموع القروي الحضري

 41 51 35 بدون شهادة

 46.2 49.1 45.3 مستوى متوسط

 60.9 67.1 60.6 مستوى عالي

 2014صدر : البحث الوطني حول التشغيلالم                                   
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IIالشغل .: 

II.1:السكان النشيطون المشتغلون حسب الجنس و الوسط. 

 ،الشرقيةجهة العلى مستوى  2014نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة حسب 

 %36.7ب سنة فما فوق"  15السكان النشيطين المشتغلين من الفئة العمرية "تقدر نسبة 

 % 44.1مقابل  الوسط الحضريب  %33.5 بلغت هذه النسبة في حين  ،نشيطا مشتغال

من المجموع  %16التمثل اإلناث المشتغالت إال من جانب اخر،  .الوسط القرويب

 .مما يؤكد على أن مساهمتهن مازالت ضعيفة رغم تطورها اإليجابيالجهوي، 

 % الجنس و الوسط: النشيطون المشتغلون حسب 5 الجدول

 الجنس
 الوسط

 المجموع القروي الحضري

 84.0 79.8 86.4 الذكور

 16.0 20.2 13.6 اإلناث

 100.0 100.0 100.0 المجموع

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                    

 

II.2وسط. السكان النشيطون المشتغلون حسب الفئات العمرية و ال 

 هؤالء من %32.5أن  بنية السكان النشيطين المشتغلين حسب الفئات العمرية، تبين

-35ثم الفئة العمرية   %29.4 ب  سنة 34-25سنة، تليها الفئة العمرية  45سنهم يفوق 

. وهكذا يمكن %15ب  سنة 24-15وأخيرا الفئة العمرية  %23,1 ب سنة 44

منها ال   %44 شابة مادام أن نسبيا هي ساكنةاستخالص أن الساكنة النشيطة المشتغلة 

 سنة.  35يتجاوز عمرها 
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 ( حسب فئة األعمار والوسط%: النشيطون المشتغلون )ب6الجدول 

 فئات األعمار

 الوسط

 المجموع القروي الحضري

 15 20.1 12.1 سنة 15-24

 29.4 31.2 28.4 سنة 25-34

 23.1 18.6 25.6 سنة 35-44

 32.5 30.1 33.9 فوقسنة فما  45

 100.0 100.0 100.0 المجموع

 2014البحث الوطني حول التشغيلالمصدر:                                                                        

  II.3السكان النشيطون المشتغلون حسب الحالة في المهنة و الوسط . 

شيطين المشتغلين حسب الحالة في النالسكان توزيع لقد سجل تفاوت واضح في 

من مجموع النشيطين المشتغلين مقابل  %50.7المهنة، حيث بلغت نسبة المستأجرين 

لفئة الشغل غير المؤدى بالنسبة  %13.1للذين يشتغلون لحسابهم الذاتي وبالنسبة  35.7%

 عنه.

من النشيطين  %57,5ويزداد التفاوت أهمية عند مقارنة الوسطين، فأزيد من 

المشتغلين بالوسط الحضري هم مستأجرون يليهم المشتغلون لحسابهم الذاتي بحوالي 

 %26,6ب . لكن ما ميز الوسط القروي هو ارتفاع نسبة الشغل غير المؤدى عنه 36,8%

، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة %5,5مقابل نسبة ضعيفة بالوسط الحضري ال تتجاوز 

نقطة  19يره بالوسط القروي بحوالي ظالمستأجرين بالوسط الحضري الذي فاق ن

 (.%38,5مقابل  57,5%)
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 حسب الحالة في المهنة و الوسط )ب%(: النشيطون المشتغلون 6 الجدول

 الحالة في المهنة
 الوسط

 المجموع القروي الحضري

 50.7 38.5 57.5 مستأجرون
 35.7 33.8 36.8 حساب ذاتي

 13.1 26.6 5.5 ؤدى عنهشغل غير م

 0.5 1.2 0.1 آخر

 100 100 100 المجموع

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                   

 

II.4السكان النشيطون المشتغلون حسب قطاعات النشاط االقتصادي و الوسط . 

 حسب قطاعات النشاط و الوسط )ب%( : النشيطون المشتغلون7 الجدول

 قطاع النشاط
 الوسط

 المجموع القروي الحضري

 21.3 49.9 5.3 الفالحة، الغابة و الصيد البحري
 8.7 4.3 11.2 الصناعة
 13.3 15 12.4 العمومية األشغالالبناء و 
 55.9 30.4 70.2 والتجارة الخدمات

 0.7 0.4 0.9 األنشطة المبهمة

 100 100 100 المجموع

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                    

"هو المشغل  والتجارة حسب قطاعات النشاط االقتصادي، يتبين أن قطاع" الخدمات

من مجموع السكان النشيطين المشتغلين البالغين   %56 بحواليبالجهة،  الرئيسي للسكان

، ثم  %21.3وق، يليه قطاع الفالحة و الغابة و الصيد البحري" ب سنة فما ف 15من العمر 

 . %8.7ب  يقطاع الصناعالأخيرا و  %13.3قطاع "البناء واألشغال العمومية" ب  

الرئيسي لليد العاملة  المستخدمالغابة والصيد البحري" و يعتبر قطاع "الفالحة،

" و"البناء واألشغال جارةوالت متبوعا بقطاعي "الخدمات (%49.9)بالوسط القروي 

 والتجارة" في حين يحتل قطاع "الخدمات .%15و  %30.4العمومية" على التوالي ب
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يليه قطاع "البناء واألشغال العمومية" ب  ،%70.2بالوسط الحضري المرتبة األولى ب

 .%5.3و"الفالحة، الغابة والصيد البحري" ب  % .11.2ثم "الصناعة" ب 12.4%

II.5حسب الوسط .معدل الشغل 

على المستوى الوطني. حسب  %43.3 مقابل %36.7 بالجهة بلغ معدل الشغل

بأكثر من نظيره بالوسط الحضري  معدل الشغل بالوسط القرويهذا األخير  يفوقالوسط، 

 .( %33,5مقابل  %44,1) طانق 10

 حسب الوسط )ب%(: معدل الشغل 8 الجدول

 البيانات
 طالوس

 المجموع القروي الحضري

 36.7 44.1 33.5 الجهة

 43.3 54.7 35.9 المملكة

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                            

III البطالة. 

III. 1العاطلون و معدل البطالة حسب الوسط. 

معدل للبطالةبلغ  ، 2014خالل سنة 
2
   .%17.9ضري و القروي الح الوسطينب  

 %13.1 و الحضري بالوسط %20.3إلى  ،الوسط المعدل حسبهذا ويتوزع 

 .بالوسط القروي

 حسب الوسط )ب%(: معدل البطالة 9 الجدول

 بيانات
 الوسط

 المجموع القروي الحضري

 17.9 13.1 20.3 (%) معدل البطالة

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                   

                                                           
2
 .ن لنفس الفئة العمريةين المنتميى مجموع السكان النشيطسنة فما فوق عل 15ن من العمر ين عن العمل البالغيحاصل عدد السكان العاطل 
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III. 2معدل البطالة حسب الجنس و الوسط. 

بالوسط القروي. حسب  %13,1مقابل  %20,3بلغ معدل البطالة بالوسط الحضري 

 .لدى اإلناث %20,9لدى الذكور مقابل  %17,3الجنس قدر هذا المؤشر ب 

لدى اإلناث بالوسط  %30,7له ب لإلشارة، بلغ معدل البطالة أعلى مستوى 

 لدى اإلناث القرويات. %4,7الحضري بينما وصلت أدنى نسبة بحوالي 

 حسب الجنس و الوسط )ب%(: معدل البطالة 10 الجدول

 الوسط الجنس

 المجموع القروي الحضري

 17.3 15 18.4 الذكور

 20.9 4.7 30.7 اإلناث

 17.9 13.1 20.3 المجموع

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                                                    

 

 

 

III. 3البطالة حسب السن و الوسط . 

بنية الساكنة العاطلة حسب الفئات العمرية، أن البطالة تمس فئة الشباب  يبين تحليل

الغين بعلى التوالي لدى العاطلين ال %22.9و %32.2 مؤشرال احيث بلغ هذ ،بشكل كبير

 سنة. 34-25سنة و 24-15  العمر من
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أما حسب الوسط، يتبين أن البطالة هي ظاهرة حضرية بامتياز. و تبقى هذه الخاصية 

 %27.7و %39.4جميع الفئات العمرية حيث بلغت نسبة العاطلين بالوسط الحضري  تهم

 %13,5و %22,2مقابل  على التوالي سنة 34-25و سنة 24-15لدى الفئات العمرية و

 .على التوالي بالوسط القروي

 

 حسب الفئات العمرية والوسط )ب%( معدالت البطالة: 11 الجدول
                                    

 

 

 

 

 

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                   

 

III. 4معدل البطالة حسب الشهادة و الوسط. 

 

 حسب الشهادة والوسط )ب%(: معدل البطالة 12 الجدول

 مستوى الشهادة
 الوسط

 المجموع القروي الحضري

 12.9 10.5 15 بدون شهادة

 22.6 19.1 23.9 مستوى متوسط

 25.3 30.1 25.1 مستوى عالي

 17.9 13.1 20.3 المجموع

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                                           

 

مستوى الشهادة، فكلما  في نفس اتجاهمعدل البطالة يتغير يبدو أن حسب الشهادة، 

الشهادات أكثر عرضة  وليكون بذلك حامل ارتفع مستوى الشهادة إال وارتفع معدل البطالة،

لدى حاملي الشهادات العليا ب  بلغ هذا المعدل ذروته البطالة مقارنة مع االخرين، لظاهرة 

25,3%.                                    

 الفئات العمرية
 الوسط

 المجموع القروي الحضري

 32.2 22.2 39.4 سنة 15-24

 22.9 13.5 27.7 سنة 25-34

 12.4 11.9 12.6 سنة 35-44

 7.6 6.1 8.3 سنة فما فوق 45

 17.9 13.1 20.3 المجموع
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III. 5معدل البطالة حسب العمالة أو اإلقليم و الوسط. 

أكبر معدل للبطالة أنجاد -وجدة، سجل بعمالة الشرقية حسب عمالة وأقاليم الجهة

 .  %15.5رت ب بركان وتاوري إقليمي  ثم  %16.5ب  ربإقليم "الناظو امتبوع 20.9%

 

 الشهادة والوسط األقاليم حسب )ب%(: معدل البطالة 13 الجدول

 الوسط العمالة أو اإلقليم

 المجموع القروي الحضري

أنجاد-وجدة  22.2 15.1 20.9 

 15.5 9.8 18.8 بركان تاوريرت

 16.5 14.8 17.8 الناظور

 17.9 13.1 20.3 المجموع

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                   

 

III .6معدل البطالة حسب الجهات و الوسط. 

ما بين الجهات  اكبير ا، أن هناك تباينالمواليلقراءة األولية لمعطيات الجدول تبين ا

. بينما %17,9سجل أكبر معدل للبطالة بالجهة الشرقية بحوالي إزاء ظاهرة البطالة حيث 

ويتضح هذا التباين بشكل . %3,7ب تاونات-الحسيمة-سجل أدنى مستوى له بجهة تازة

 عبدة -بجهة دكالة %21,7جلي بكال الوسطين، حيث تراوح بالوسط الحضري مابين 

 %13,1بولمان. بينما بلغ أقصاه بالوسط القروي بالجهة الشرقية ب -بجهة فاس %9,7و

الجدول الموالي يوضح هذه التباينات بين جهات  .ورديغة-بجهة الشاوية %1,2مقابل 

 المملكة.
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 حسب الجهات و الوسط  )ب%(: معدل البطالة14 الجدول

 الجهة
 الوسط

 المجموع القروي الحضري

الكويرة والجهة  -: واد الذهب 1الجهة 
الساقية الحمراء   -بوجدور -لعيون ا:2

 السمارة –يم : كلم3والجهة 

16.1 7.1 13.7 

 9.8 5.3 14.4 درعة –ماسة  -: سوس 4الجهة 

 11.3 6.2 17.7 بني حسن -شراردة  -: الغرب 5الجهة 

 6.2 1.2 13 ورديغة –: الشاوية 6الجهة 

 6.4 2.8 11.6 الحوز –تانسيفت  -: مراكش 7الجهة 

 17.9 13.1 20.3 : الشرقية8الجهة 

 11.4 10.4 11.5 برى: البيضاء الك9الجهة 

 12.8 4.2 14.9 زعير -زمور  -سال  -: الرباط 10الجهة 

 10.1 4.1 21.7 عبدة –: دكالة 11الجهة 

 7.2 3.9 12.3 ازيالل –: تادلة 12الجهة 

 11.4 4 19.2 تافياللت-: مكناس13الجهة 

 7.3 2.7 9.7 بولمان –: فاس 14الجهة 

 3.7 1.9 15.1 تاونات –الحسيمة  -: تازة 15الجهة 

 9.2 2.6 16.2 تطوان –: طنجة 16الجهة 

 9.9 4.2 14.8 مغربال

 2014المصدر : البحث الوطني حول التشغيل                                                               
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III. 7. معدل الشغل الناقص 

، و هو يعكس البطالة المقنعة() يعتبر الشغل الناقص مظهرا من مظاهر البطالة 

بشكل آخر نقصا في حجم التشغيل )العمل أقل من عدد ساعات العمل العادية( و سوءا في 

 العمل ال يتماشى مع المؤهالت و التكوين(.سوق ) اليد العاملة عيينت

 حسب العمالة و األقاليم والوسط )ب%(: معدل الشغل الناقص 15 الجدول

 

  13.4 حوالي ،2014بلغ معدل الشغل الناقص بالجهة الشرقية سنة%. 

  نقاط مئوية 3ق نظيره بالوسط الحضري ب بالوسط القروي يفوالناقص معدل الشغل 

 %(12.3% مقابل 15.3)

 إقليميب معدلى نأدبينما سجل  %15.5 أكبر معدل شغل ناقص إقليم الناظور عرف 

 .%11.9  تاوريرتوبركان 

 اليتجاوز حيث نسبيا بالوسط الحضري  لمعدل الشغل الناقص تتساوى المؤشرات اإلقليمية

 نقاط بالوسط القروي. 7عدى ، بينما تتة واحدةنقط  الفرق
 

 

 

 

 

 

 

 العمالة أو اإلقليم
 الوسط

 المجموع القروي الحضري

أنجاد-وجدة  11.7 14.8 12.3 

-بركان  اوريرتت   11.6 12.5 11.9 

 15.5 19.5 12.3 الناظور

 13.4 15.3 12.3 المجموع
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 الجهة الشرقية وأقاليم معدل الشغل الناقص حسب عماالت

 

 

 

IV. تطور مؤشرات البطالة 

 2014و 2010بين  مامعدل البطالة المسجل على صعيد الجهة الشرقية  تطور سميت

ذا ه فقد عرف .الوسط القرويبسواء تعلق األمر بالوسط الحضري أو  بعدم االستقرار،

% سنة 16.2و 2010سنة  %18 بلغانخفاضا مستمرا من سنة إلى أخرى حيث  المؤشر

   %. 18ليبلغ حوالي  2014سنة ، ليرتفع من جديد 2013
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 2014و 2010مابين سنتي  %()ب  : تطور معدالت البطالة17 الجدول

 الوسطحسب الجنس و بالجهة الشرقية 
 

 مجموع قروي حضري السنوات

 
 مجموع إناث كورذ مجموع إناث كورذ مجموع إناث كورذ

2010 19.5 32.1 21.1 14.1 8.3 13.3 17.4 22 18.0 

2011 18.3 27.8 19.6 15.6 7.9 14.6 17.3 20.4 17.7 

2012 16.1 28.3 17.9 13.2 6.6 12.1 15.0 19.7 15.7 

2013 18.3 27.6 19.6 12.1 3.9 10.8 15.9 17.7 16.2 

2014 18.4 30.7 20.3 15 4.7 13.1 17.3 20.9 17.9 

 2014إلى  2010المصدر : البحث الوطني حول التشغيل من                                                                                                               
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 2014و  4200ة مابين تطور معدل البطالة)%(  بعمالة وأقاليم الجهة الشرقي

 

 العمالة أو اإلقليم الوسط 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 حضري 23,5 27,3 24 24,2 24,7 21,1 22,6 23,3 20 23,4 2, 22

 قروي 2,8 4,4 7,5 10,6 13,7 15,2 14,5 16,4 15,1 9,5 15,1 أنجاد-وجدة

 مجموع 19,8 23,3 20,8 21,9 23 20,2 21,1 22 18,9 20,3 20,9

 حضري * * 17,5 22,1 21,3 21 18,8 15,4 18 19,3 18,8

 تاوريرت-بركان 
 قروي * * 13,5 10,3 16,6 11,7 12,7 15,3 9,3 7,9 9,8

 مجموع * * 15,7 17 19,2 16,8 16 15,4 14,1 15,2 15,5

 حضري * * 17,7 19,2 18,5 17,1 18,3 15,9 13,5 15,7 17,8

 قروي * * 12,5 12 17,6 17,7 14,1 13,6 12,6 11,3 14,8 الناظور

 مجموع * * 15,1 15,7 18 17,4 16,3 14,8 13,1 13,5 16,5

 حضري 20,6 23,3 21,1 22,1 22,3 20,3 21,1 19,6 17,9 19,6 20,3

 قروي 9,1 9,9 12,6 11,3 16,3 14,9 13,3 14,6 12,1 10,8 13,1 لجهة الشرقيةا

 مجموع 15,3 17,3 17,8 17,7 20 18,2 18 17,7 15,7 16,2 17,9

                 المصدر: البحث الوطني حول التشغيل                                                                                                                                                                       
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مالحظة )*( : نظرا لضعف العينة بالنسبة لهذه األقاليم الثالث، ستجدون المعلومات مجمعة في    

 .  2005و 2004الجدول أسفله بالنسبة لسنتي 
 
 

  الوسط  2004 2005

 حضري 15,4 19.1
 الناظور -تاوريرت –بركان

 
 قروي 9,9 11,2

 مجموع 12,2 14,6

 

 

 

 

 

 :2014/2004أعاله يالحظ  على المستوى الجهوي وخالل العشرية من خالل الجدول 

   كأكبر معدل.23% كأدنى معدل و 18أن معدل البطالة بالوسط الحضري تراوح مابين % 

  16ليصل إلى  9حوالي  2004بالنسبة للوسط القروي عرف هذا المؤشر ارتفاعا هاما، حيث بلغ سنة %
 ستمر. وبعد ذلك بدأ في انخفاض م  ،2008سنة 

 20و  %15ل يتراوح ما بين لمجموع الوسطين فإن هذا المؤشر ظ بالنسبة %.  
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 فـــم و تعاريـــمفاهي ، لمحة منهجية

 

 مالحظة هامة

يرتبط مجال نشر نتائج البحث بحجم العينة التي يتم بحثها في الميدان. لهذا، فإن أهمية العينة الوطنية 
كثيرة، عكس العينة الجهوية المتوسطة التي ال تفرز إال مؤشرات نشر نتائج مدققة ومتنوعة و من تمكن 

: فقط قليلة ومحدودة. أما في ما يتعلق بالعماالت واألقاليم، فإن نتائج البحث ال تتعلق إال بثالث مؤشرات
 ومعدل البطالة ومعدل الشغل الناقص. شاطمعدل الن

 الحصول على المزيد منحيث أنه كلما أردنا  ويرجع سبب هذه النقائص إلى الكلفة التي يتطلبها البحث،
الكلفة. لهذا، فإنه يمكن حل هذا  في ارتفاعالشيء الذي ينتج عنه وجب توسيع العينة، إال المؤشرات، 

المشكل في إطار الجهوية المتقدمة، التي، وبتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط، يمكن أن تمول 
 اإلقليمي أو الجهوي.  ىمن المؤشرات سواء على المستو  توسيع العينة للحصول على عدد أكبر

 

 مميزات البحث -1

 سنوات؛ 10دائم وبدون انقطاع، بين اإلحصائين، على مدى  

 يعتمد على عينة تشمل كافة فئات المجتمع؛ 

 يشمل كافة فصول السنة، ليأخذ بعين االعتبارمختلف التغيرات الموسمية ؛ 

األقل على مدى عامين، ليدرس بنية الشغل وتتبع تطوره ومدى كل أسرة مرتين على  يهدف إلى زيارة 
 استقراره أو هشاشته) عكس البحوث الظرفية والمحددة التي تنجزها بعض مكاتب الدراسات( ؛

 يعتمد على تعاريف ومفاهيم دولية يوصي بها مكتب الشغل الدولي التابع لألمم المتحدة؛ 

 ة السامية للتخطيط؛تنجزه فرق مدربة ال تتغير تابعة للمندوبي 

 يستعمل الحاسوب في الميدان أثناء جمع المعلومات؛ 

 ؛قدر اإلمكان يتوفر على كم من األسئلة تطرح على أفراد األسرة، هدفها استنتاج الحقائق 

 يعتمد على تصريحات المبحوثين دون تدخل الباحث؛  
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 أهداف البحث -2

   ة والثقافية بجميع مكوناتهوغرافيتحديد حجم السكان النشيطين وخاصياتهم الديم ▪ 

 )الشغل و البطالة(؛

 المميزات المهنية واالقتصادية للسكان النشيطين؛ضبط  ▪ 

 دراسة خصائص البطالة والشغل الناقص؛ ▪ 

 رصد الحركية داخل سوق الشغل و التدفق نحوه و مغادرته؛ ▪ 

تتبع بعض المؤشرات اإلحصائية حول ظروف السكن و استفادة السكان من  ▪ 

 ؛) الماء و الكهرباء والواد الحار( لخدمات االجتماعية األساسيةا

 المواضيع المعالجة -3

o  ،تحديد أفراد األسرة و مميزاتهم الديموغرافية األساسية )القرابة مع رب األسرة

 الجنس، السن، الحالة الزواجية(؛

o  سنوات فأكثر )المستوى  3المميزات الثقافية للبالغين من العمر استنباط

 اسي...(؛الدر

o  مميزات السكان النشيطين العاطلين) ظروف البطالة، مدتها، الوسيلة الحصول على

 ..(ة في المهنة.المستعملة للبحث عن الشغل، القطاع المفضل، الحال

o المميزات المهنية و االقتصادية األساسية المتعلقة بالنشاط الرئيسي للسكان  تحديد

االقدمية في العمل، عدد  في العمل، ريةالنشيطين )المهنة الرئيسية، االستمرا

 ساعات العمل، حجم المؤسسة ...(

o ،دراسة الشغل الناقص بالنسبة للنشيطين المشتغلين 

o ،دراسة راتب النشيطين المشتغلين المستأجرين 

o  وضعية المبحوثين اتجاه سوق الشغل خالل نفس الفترة من السنة الماضية.تتبع 

 

 مالحظة:

لساكنة النشيطة طبقا لالتفاقيات الدولية المتعارف عليها في إطار اوتحدد مقاييس البطالة 

 المكتب الدولي للشغل. 
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 الساكنة النشيطة

الذين يشكلون اليد العاملة المتوفرة إلنتاج السلع  تتكون من جميع األشخاص 

والخدمات. تضم من جهة، كل األشخاص الذين يتوفرون على شغل أو النشيطين 

 جهة أخرى، األشخاص النشيطين الذين هم في حالة بطالة.المشتغلين، و من 

 النشيطون المشتغلون

سنوات فما فوق  7الساكنة النشيطة المشتغلة تضم جميع األشخاص البالغين من العمر  

والذين يساهمون في إنتاج السلع و الخدمات، ولو لمدة ساعة واحدة، خالل فترة مرجعية 

بب عارض. ين يتوفرون على شغل و تغيبوا عنه لسالذباإلضافة إلى وجيزة و محددة 

يشمل كل أنواع الشغل بما في ذلك الشغل الظرفي أو الشغل  اسعوبتصور يتعلق األمر هنا 

 لفترة محدودة و كل أنواع التشغيل غير المنتظم.

 العاطلون

سنة فما  15تتكون الساكنة النشيطة العاطلة من كل األشخاص البالغين من العمر  

 ال يتوفرون على نشاط مهني وهم بصدد البحث عن شغل. فوق و

المبحوثين  أنو لإلشارة فإن مفهوم البحث عن شغل يستعمل بمعناه الواسع. حيث 

الذين يصرحون بسبب "لعدم البحث" خارج عن إرادتهم، يعتبرون عاطلون )األشخاص 

 ذين:الذين وهن عزمهم و كلوا من البحث الفعلي(. و هو وضع كل األشخاص ال

 يعتقدون أن الشغل غير متوفر في مكان إقامتهم؛ ▪ 

على مؤهل أو تجربة أو مستوى تكوين يساعدهم على  همتوفربعدم يصرحون  ▪ 

 الحصول على شغل؛

 يعتقدون أنهم لم يبلغوا بعد أو تجاوزوا سن العمل؛ ▪ 

 لديهم عائق شخصي يمنعهم من الحصول على شغل؛ ▪ 

 عد بالعمل؛ولديهم  ▪ 

 جوابا من المشغل. ينتظرون ▪ 
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 الساكنة غير النشيطة

يدخل في هذا اإلطار يعتبر غير نشيط كل شخص ليس بنشيط مشتغل و ال بعاطل. و 

 التالميذ والطلبة وربات البيوت و المتقاعدين والمالكين والمعاقين والمرضى والمسنين

 هم من هذه الفئة.وغير الذين ال يقدرون على العمل، 

  معدل النشاط

يدل على نسبة األشخاص الذين  حيثالنشاط من أهم مؤشرات مستوى النشاط معدل 

 يساهمون أو يبحثون من اجل المساهمة في إنتاج السلع و الخدمات ضمن ساكنة معينة.

 سنة فما فوق كالتالي: 15و يقاس معدل النشاط لدى الساكنة البالغة من العمر  

 = (%) معدل النشاط
 سنة فأكثر 15 السكان النشيطون البالغون

 X 100   
 سنة فأكثر  15مجموع السكان البالغين 

  معدل البطالة

يمكن هذا المعدل من إبراز مستوى االختالل بين عرض و طلب الشغل. و يحدد 

، ضمن يأو غير فعل يلتوفر على شغل و تبحث عنه بشكل فعنسبة الساكنة التي ال ت

 ة فما فوق. و يقاس هذا المعدل كالتالي:سن 15الساكنة النشيطة البالغة من العمر 

 = (%) معدل البطالة
 السكان العاطلون

 X 100   
 سنة فأكثر 15السكان النشيطون البالغون 

 

  معدل الشغل

 .مجموع السكانيعبر عن نسبة الساكنة المشتغلة ضمن    

 = (%) شغلمعدل ال
 السكان النشيطون المشتغلون

 X 100   
 مجموع السكان
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 في حالة شغل ناقص المشتغلون السكان النشيطون

 تتكون هذه الفئة من السكان:     

سنة فما فوق الراغبين في القيام بعدد  15النشيطين المشتغلين البالغين من العمر  ▪ 

اكبر من ساعات العمل و المستعدين لذلك و الذين عملوا خالل أسبوع المرجع لمدة 

 ساعة؛ 48تقل عن 

سنة فما فوق و الذين عملوا خالل  15المشتغلين البالغين من العمر النشيطين  ▪ 

ليها أعاله و الذين هم بصدد البحث عن إأسبوع المرجع أكثر من العتبة المشار 

 : شغل آخر لتغيير شغلهم الحالي ألحد السببين

o ،عدم مالئمة شغلهم للمؤهالت و للتكوين الذي يتوفرون عليه 

o  يدره عليهم عملهملذي بالمدخول اكتفاء عدم اال. 

 

 معدل الشغل الناقص

يمكن هذا المعدل من اإلحاطة بأهمية المظاهر األساسية لسوء استخدام اليد العاملة  

المشتغلة. و يحدد نسبة النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص ضمن السكان النشيطين 

 سنة فما فوق.  15المشتغلين البالغين من العمر 

 = اقصمعدل الشغل الن
 النشيطون المشتغلون في حالة شغل ناقص 

 X 100   
 سنة فما فوق 15عدد المشتغلين 

 

 

 

  



  

 26 

  



  

 27 

 

ROYAUME DU MAROC 

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN 

DIRECTION REGIONALE D’OUJDA 
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