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تقديم

ةالساميالمندوبيةانخرطتالشغل،وقسءاتحصاباالمتزايدباالهتماممنهاوعيا

سنةيرةاألخهذهانطالقةمنذوذلكالتشغيلحولالبحوثمنظومةتحسينفيللتخطيط

1976.

ظومةالمنهذهتهدفوالبطالة،بالشغلالمرتبطةالتحدياتأهمرفععلىوعالوةوهكذا

والمخططاتاالستراتيجياتبلورةأجلمنالقراراتخاذفيالمساعدةإلىكذالك

.المواطنينعيشظروفتحسينإلىالهادفةوالبرامج

311/01/2021
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والمنهجيةالمفاهيمياإلطار 
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ى السلسلة األول
من البحوث 

السنوية
1976/1983

ية السلسلة الثان
من البحوث 
السنوية 

19951984/

ة السلسلة الثالث
من البحوث 

السنوية    
1996/2005

ةالسلسلة الرابع

من البحوث 
السنوية    

2006/2016

السلسلة الخامسة

من البحوث السنوية    

2017/2026

ة يلمحة تاريخ
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أهداف البحث

مختلف مكوناتهم تحديد الحجم والخاصيات الديمغرافية والثقافية للسكان النشيطين ب
(. النشاط، الشغل، البطالة والشغل الناقص)

.للسكان النشيطينالسوسيومهنيةالبنيات معرفة
اطلين والسكان في للسكان النشيطين المشتغلين والعالسوسيومهنيةالخصائص تحديد 

وضعية شغل ناقص
عليم، محاربة األمية، الت)من الخدمات االجتماعية األساسيةاستفادة السكان قياس 

....(الماء، الكهرباء

611/01/2021
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ة للسكان،مميزات الديمغرافية والثقافية األساسيال

،مميزات السكان النشيطين العاطلين

،للسكان النشيطينالمميزات المهنية واالقتصادية المتعلقة بالنشاط الرئيس

،دراسة الشغل الناقص

، دراسة راتب النشيطين المشتغلين المستأجرين

ظروف السكن واالستفادة من الخدمات االجتماعية األساسية

فصول استمارة البحث

711/01/2021
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(1/4)المفاهيمياإلطار 

الدوليتبالمكتوصياتمعتتالءمالمستعملةوالتصنيفاتوالتعاريفالمفاهيمكل
.للعمل

811/01/2021

ليد تتكون من جميع األشخاص من كال الجنسين، والذين يشكلون ا
حسب مفهوم المحاسبةالعاملة المتوفرة إلنتاج السلع والخدمات

.  الوطنية

طين تضم من جهة، كل األشخاص الذين يتوفرون على شغل أو النشي
الة المشتغلين، ومن جهة أخرى، األشخاص النشيطين الذين هم في ح

.بطالة

الساكنة 
النشيطة 
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(2/4)المفاهيمياإلطار 

911/01/2021

سنوات 7مر الساكنة النشيطة المشتغلة تضم جميع األشخاص البالغين من الع
احدة، فما فوق والذين يساهمون في إنتاج السلع والخدمات، ولو لمدة ساعة و
شغل خالل فترة مرجعية وجيزة محددة وكل األشخاص الذين يتوفرون على

ل أنواع يتعلق األمر هنا بتصور واسع يشمل ك. وتغيبوا عنه لسبب عارض
ع الشغل بما في ذلك الشغل الظرفي أو الشغل لفترة محدودة وكل أنوا

.التشغيل غير المنتظم

النشيطون 
المشتغلون

سنة 15ر تتكون الساكنة النشيطة العاطلة من كل األشخاص البالغين من العم
.فما فوق و ال يتوفرون على نشاط مهني وهم بصدد البحث عن شغل

ن حيث أ. ولإلشارة فإن مفهوم البحث عن شغل يستعمل بمعناه الواسع
خارج عن إرادتهم،" لعدم البحث"المبحوثين الذين يصرحون بسبب 

.(لياألشخاص الذين وهن عزمهم وكلوا من البحث الفع)يعتبرون عاطلين 

العاطلون 



www.hcp.ma

(3/4)اإلطار المفاهيمي 

1011/01/2021

:تتكون هذه الفئة من السكان 

ام سنة فما فوق الراغبين في القي15النشيطين المشتغلين البالغين من العمر -
بوع بعدد أكبر من ساعات العمل والمستعدين لذلك والذين عملوا خالل أس

ساعة ؛48المرجع لمدة تقل عن 

سنة فما فوق والذين عملوا 15والنشيطين المشتغلين البالغين من العمر -
دد خالل أسبوع المرجع أكثر من العتبة المشار إليها أعاله والذين هم بص

: البحث عن شغل آخر لتغيير شغلهم الحالي ألحد السببين 

عدم مالئمة شغلهم للمؤهالت وللتكوين الذي يتوفرون عليه ؛-

.  عدم القناعة بالمدخول الذي يجنونه من عملهم-

السكان 
النشيطون في 

حالة شغل 
ناقص
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(4/4)المفاهيمياإلطار 

11/01/2021 11

.

وتضم . ل  يعتبر غير نشيط كل شخص ليس بنشيط مشتغل وال بعاط
قاعدين الساكنة غير النشيطة التالميذ والطلبة وربات البيوت والمت

يطين غير النشاألطفال ووالمالكين والمعاقين والمرضى و المسنين و
اآلخرين

الساكنة غير 
النشيطة 
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الساكنة المستهدفة والمجال: مجال البحث وعينته 

األسر جميع البحثيهم:  الساكنة المستهدفة 

العادية القاطنة بالوسطين الحضري والقروي

يشمل البحث مجموع التراب الوطني : المجال 

.(قروي-حضري)

1211/01/2021
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الرئيسة-العينة: مجال البحث وعينته 

أسرة، و لها حدود 300منطقة جغرافية تحتوي، في المتوسط، على : الوحدة األولية 

.واضحة تمكن من تحديدها بالميدان بدون صعوبة

اعدةقتكونأوليةوحداتأوجغرافيةمناطقمجموع:الرئيسةالعينة
حوثبالبالخاصةالعيناتكلخاللهامنالسحبيتممصغرةمعاينة
.األسرلدى

1311/01/2021
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العينة وتجديدها: مجال البحث وعينته 

;بحث مسحاتي▪

والقروي،عينات جزئية تمثل مجموع التراب الوطني والوسطين الحضري 3تتكون عينة البحث من ▪

.تجديد ثلث العينة سنويا▪

1411/01/2021

طريقة تجديد العينة
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ة يتم سحب هذه العينة حسب خط

:درجات3من طبقيةمعاينة 

وحدة 4500: الدرجة األولى -

أولية

ةالوحدة الثانوي: الدرجة الثانية -

أسرة 20)عنقود : الدرجة الثالثة -

سواء بالوسط الحضري أو 

(القروي

عنقود

الوحدة الثانوية

الوحدة األولية

1511/01/2021

سحب العينة : مجال البحث وعينته 
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التنظيم: تجميع واستغالل المعطيات 

المشرف

1المراقب  2المراقب 

1الباحث 

2الباحث 

3الباحث 

3المراقب 

oيتم تجميع المعطيات على مدار السنة
oيها يتم جمع المعطيات عن طريق االستجواب المباشر لألسر والتي يجر

لمعطيات موظفو المندوبية السامية للتخطيط، بالجهات بواسطة نظام تجميع ا
بواسطة الحاسوب

العالقة مع المركز-▪

انتتبع وإشراف العملية بالميد-▪

على الفريق المكلف بالبحثتأطير▪

صعيد الجهة

توزيع العمل▪

تجميع وتنقية الجذاذات▪

العالقة بين الباحثين -

والمشرف

القيام بعملية تعداد األسر-

دانتتبع ومراقبة العمل بالمي-

فريق البحثتأطير-

بة وتجميع ومراقالعملتوزيع -

الجذاذات
تجميع المعطيات

1611/01/2021
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المدونات المستعملة

 ISCOالمدونة الوطنية للمهن والتي تنسجم مع▪

 ISICعالمدونة الوطنية لألنشطة االقتصادية والتي تنسجم م▪

NACEو 

مدونة الشواهد والتي ترتكز في المستوى األول على ▪

.كوينمستوى التكوين وفي المستوى الثاني على نوع الت

ICSEالتصنيف حسب الحالة في المهنة والتي تنسجم مع ▪

1711/01/2021
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1/3نشر المعطيات 
:وسائل متنوعة لنشر نتائج البحث 

البالغات الصحفية▪

مذكرات إخبارية فصلية  وسنوية حول وضعية سوق الشغل▪

البطالةوتقارير مفصلة حول وضعية النشاط، الشغل ▪

;تقارير فصلية-

;تقارير النتائج األولية السنوية-

 ;تقارير مفصلة سنوية-

لمؤشرات النشرة اإلحصائية، المغرب في أرقام، معالم إحصائية، ا)نشرات المندوبية السامية للتخطيط ▪
،...(االجتماعية، المرأة المغربية في أرقام

...(يسكو، اليوناليوروستاتاإلحصاء، المكتب الدولي للشغل، صندوق النقد الدولي، )قواعد البيانات ▪

الموقع اإللكتروني الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط ▪

...اإلجابة على طلبات المعلومات من خالل البريد االلكتروني، الفاكس، الهاتف▪

1811/01/2021
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نظام تجميع المعطيات بواسطة الحاسوب  

)CAPI(
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CAPIنظام 

20



www.hcp.ma

CAPI أهداف نظام 

oتحسين جودة المعطيات المجمعة

oتقليص آجال نشر النتائج

oتتبع وتأطير جيد لألعمال الميدانية

oترشيد الوسائل البشرية والمادية

21


