
أهم املفاهيم املعتمدة

تتوافــق تعاريــف الشــغل والبطالــة املســتعملة يف هــذا البحــث مــع التوصيــات 
الدوليــة ملكتــب العمــل الــدويل )BIT(. وفقــا لهــذه التوصيــات، فــإن املفاهيــم 
ــخاص  ــغل، األش ــى ش ــن ع ــخاص املتوفري ــق باألش ــتعملة تتعل ــية املس الرئيس

العاطلــني، األشــخاص يف حالــة شــغل ناقــص واألشــخاص غــر النشــيطني.

أهم التصنيفات املستعملة

أهم املدونات املستعملة يف إطار البحث هي:

املدونــة التحليليــة للمهــن )NAP 2014( )منســجمة مــع التصنيفــات 	 

الدوليــة لنــوع املهــن )CITP-08(؛

ــف 	  ــع التصني ــجمة م ــات )NND 2014( )منس ــة للدبلوم ــة الوطني املدون

ــنة CITE-2011( 2011( ؛ ــم لس ــد للتعلي ــدويل املوح ال

ــع 	  ــجمة م ــة )NMA 2010( )منس ــطة اإلقتصادي ــة لألنش ــة املغربي املدون

ــة(. ــطة اإلقتصادي ــة لألنش ــات الدولي التصنيف

 

ورقة حول البحث
الوطني حول التشغيل 

أهداف البحث
تحديــد حجــم وخاصيــات الســكان النشــيطني الدميغرافيــة والثقافيــة 	 

مبختلــف مكوناتهــم ) الشــغل والبطالــة( ؛

تحديــد الخاصيــات املهنيــة املتعلقــة بالســكان النشــيطني )املهنــة، الحالــة 	 
يف املهنــة، قطــاع العمــل، النشــاط اإلقتصــادي...( ؛

دراسة أهم مميزات السكان النشيطني العاطلني و الشغل الناقص ؛	 

تحديد املميزات الدميغرافية األساسية للسكان؛	 

قياس مستوى استفادة السكان من الخدمات اإلجتامعية األساسية.	 

تذكير ببعض االعتبارات المنهجية
منهجية معاينة البحث

تعتمــد طريقــة املعاينــة املتبعــة يف البحــث عــى ســر طبقــي بثــاث مراحــل 
ــوايل 90.000 أرسة  ــنوية ح ــة الس ــم العين ــغ حج ــان، ويبل ــكان والزم ــر امل ع
)30.000 منهــا بالوســط القــروي(، أي بحــث قرابــة 22.250 أرسة كل فصــل، 

ممثلــة ملختلــف الفئــات السوســيو-اقتصادية وجهــات اململكــة. 



السمات البارزة لعملية تحيين البحث 
الوطني حول التشغيل

تجميع المعطيات
تــم إدراج نظــام تجميــع املعطيــات الخــاص بالبحــث )CAPI( ســنة 

ــة  ــيب املحمول ــتخدام الحواس ــن اس ــام م ــذا النظ ــن ه 2007. وميك

ــة  ــز وتصفي ــال وترمي ــات إدخ ــراء عملي ــب إلج ــيب الجي أو حواس

ــاء بحــث األرس. ــات يف وقــت واحــد أثن املعطي

نشر نتائج البحث

يتم نرش نتائج البحث بعدة طرق، أهمها:

نــرش مذكــرات فصليــة وســنوية للنتائــج األوليــة للبحــث حســب 	 

أجنــدة املعيــار الخــاص لنــرش البيانــات؛

تقريريــن: يتعلــق األول بالنتائــج الفصليــة حــول وضعيــة ســوق 	 

ــا  ــة؛ أم ــط اإلقام ــب وس ــي وحس ــتوى الوطن ــى املس ــغل ع الش

الثــاين، فيعــرض النتائــج الســنوي األوليــة مــن خــال أهــم 

ــتوى  ــى املس ــة ع ــغل و البطال ــاط، والش ــول النش ــؤرشات ح امل

ــة. ــط اإلقام ــب وس ــك حس ــوي وذل ــي والجه الوطن

يعتــر البحــث الوطنــي حــول التشــغيل )ENE( املصــدر الرئيــي للمعلومــات عــن 

ــور  ــة وتط ــول وضعي ــخيص ح ــم تش ــدف إىل تقدي ــرب؛ ويه ــل يف املغ ــوق العم س

النشــاط والشــغل ونقــص اســتخدام اليــد العاملــة عــى املســتويني الوطنــي والجهــوي.

ــن  ــد م ــغيل للعدي ــول التش ــي ح ــث الوطن ــع البح ــنة 1976، خض ــه س ــذ إطاق من

التغيــرات، مــن الناحيــة التنظيميــة واملنهجيــة، خاصــة بعــد االنتهــاء مــن كل إحصــاء 

عــام للســكان والســكنى )1982 ، 1994 ، 2004 ، 2014(، تعــد آخــر التعديــات عــى 

هــذا البحــث جــزًءا مــن عمليــة تحيــني عميقــة بــدأت يف عــام 2017.

وهكــذا، شــهد البحــث الوطنــي حــول التشــغيل: )أ( اعتــامد عينــة رئيســية جديــدة، 

ــة إىل  ــم إنشــاؤها بعــد االنتهــاء مــن إحصــاء 2014، )ب( توســيع العين تلــك التــي ت

90.000 أرسة بــدالً مــن 60.000 ، )ت( دمــج املدونــات الجديــدة لألنشــطة )650 

ــة(  ــة فرعي ــات )1669 مجموع ــة( والدبلوم ــة فرعي ــن )905 مجموع ــاط( وللمه نش

التــي تــم إعدادهــا مــن طــرف املندوبيــة الســامية للتخطيــط عــى أســاس التصنيفــات 

الدوليــة وتكييفهــا مــع الواقــع الوطنــي بالتشــاور مــع املؤسســات املختلفــة املعنيــة، 

ــدة. ــع جدي و )ج( إدخــال مواضي

باإلضافــة إىل ذلــك أطلقــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط تحيينا شــاماً لنظــام جمع 

البيانــات )CAPI( مــن أجــل تلبيــة املتطلبــات التقنيــة والوظيفية واألمنيــة الجديدة. 

ويهــدف هذا التحيــني إىل:

ــاج 	  ــة إنت ــة ملختلــف املســاهمني يف عملي ــة والجهوي ــر التطبيقــات املركزي تطوي

ــون واملرشفــون واملســتوى املركــزي( ؛ ــون واملراقب ــات لهــذا البحــث )الباحث معطي

تغيــر نظــام تشــغيل تطبيق الباحثــون مــن نظــام Windows إىل نظــام Android ؛	 

تبادل امثل للمعطيات بني املستويني الجهوي واملركزي.	 

روابط نشر النتائج الرئيسية 
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