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 على الصعيد الوطني
)*(

: 

 سنةخالل  الشغلسوق ، تميز (نشيط 92.111) % 1,2في ظل تزايد الساكنة النشيطة ب 

منصب  12.111، بتراجع التشغيل على مستوى القطاعات المنتجة خصوصا الصناعة التي فقدت 1122

، وقطاع الفالحة، الغابة 1121و 1111منصب كمعدل سنوي ما بين سنتي  21.111شغل مقابل إحداث 

حدث قطاع و أ. منصب سنويا في المتوسط 21.111منصب مقابل إحداث  9.111والصيد الذي فقد 

منصب كمعدل سنوي  42.111منصب شغل، وهو ما يبقى دون  11.111البناء واألشغال العمومية 

 .1121و 1112منصب خالل الفترة الممتدة ما بين  21.111أو  1121و 1111أحدثها بين سنتي 

منصب، في قطاع  224.111، 1122سجل أكبر حجم لمناصب الشغل المحدثة خالل سنة  

وهكذا نجد ضمن هذا . نتيجة بالخصوص ألنشطة في أغلب الحاالت هشة وغير منظمةالخدمات وذلك 

 15.111منصب أحدثت بفرع التجارة بالتقسيط وإصالح األدوات المنزلية منها  41.111الحجم، 

تتمركز هذه المناصب . منصب بفرع النقل البري 44.111، و جارة بالتقسيط خارج المتجرمنصب بالت

وهكذا تم . بالمناطق الحضرية ويشكل النشيطون الذكور الفئة األكثر استفادة منها المحدثة بالخصوص

منصب كمعدل سنوي خالل  252.111مقابل  1122منصب شغل سنة  215.111إجماال إحداث 

 .1121-1111العشرية 

شخص  9.111وفي ظل هذا السياق لتطور سوق الشغل، يندرج تراجع عدد العاطلين ب 

وحسب وسط اإلقامة، استقر هذا المعدل بالوسط . نقطة 1,1ف لمعدل البطالة ب واالنخفاض الطفي

وهم هذا التراجع المسجل بالوسط الحضري أساسا . نقطة بالوسط الحضري 1,1القروي وتراجع ب 

في حين وبنفس المناطق (. نقطة 1,1-)على شهادة  نواألشخاص غير الحاصلي( نقطة 0,8-)الرجال 

وحاملي الشهادات ( نقطة 1,4+)البطالة ارتفاعا ملحوظا في صفوف النساء الحضرية، عرف معدل 

 .(نقطة 0,9+)سنة  14و  25والشباب المتراوح أعمارهم ما بين ( نقطة 1,5+)العليا 

وفي األخير فإن الشغل الناقص األكثر انتشارا بقطاع البناء واألشغال العمومية وقطاع الفالحة، 

 .1122نقطة خالل سنة  2,2قدر ب  الصيد والغابة، سجل تراجعا

 :يد جهة تادلة أزياللصععلى 

،  وذلك 1122منصب سنة  11225انخفض الحجم اإلجمالي للشغل ب  1121بالمقارنة مع سنة 

و بلغ معدل البطالة على المستوى . بالقرى امنصب 24522بالمدن و  امنصب 12294نتيجة فقدان 

 % 2,1مقابل  ( بالوسط القروي  % 4,2بالوسط الحضري و    %1,2)   1122سنة  %2,2الجهوي 

  .1121خالل سنة 

خالل سنة  اشخص 512112سنة فما فوق  25بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 

بالمجال  % 1تراجع ب )  1121مقارنة مع سنة  % 1,1مسجال بذلك تراجعا طفيفا ب  1122

حيث انتقل من  نقطة 1,5اما معدل النشاط فقد انخفض ب (. ويبالوسط القر % 1,9الحضري و ب   

 .1122خالل سنة  %42,2إلى  1121سنة  51,2%
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إحداث ) رة تمنصب شغل مؤدى عنه خالل هذه الف 4122فيما يخص التشغيل، فقد تم إحداث 

 و على العكس من ذلك عرف التشغيل غير (.منصب بالمدن 5412منصب جديد بالقرى و فقدان  9212

 (.بالمجال القروي 14192بالمجال الحضري و  229) منصب شغل  15121ب المؤدى عنه تراجعا 

إلى  491221من  1122و  1121كنتيجة لذلك، انتقل الحجم اإلجمالي للتشغيل ما بين 

 2294) منصب  11225، و هو ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 421215

 (.منصب شغل بالقرى 24522منصب جديد بالمدن و 

و حسب و سط اإلقامة، فقد . % 44,2إلى   % 42,5يخص معدل الشغل فقد انتقل من   اأما فيم

 1و ب ( % 14,2إلى  % 12,2منتقال من )نقطة بالوسط الحضري  1,1عرف هذا المعدل انخفاضا ب 

 (.  % 44,2إلى % 42,5منتقال من  )نقط بالوسط القروي 

 5241ب " الخدمات " القطاعاتي، انحصرت المناصب المحدثة على قطاع على المستوى 

منصب جديد ثم األنشطة المبهمة  2152ب  "األشغال العمومية "و" الصناعة " منصب جديد و قطاع 

من مناصب الشغل تتمثل أساسا في  او بالمقابل فقدت القطاعات األخرى عدد .منصب جديد 112ب 

 .منصب 12122ب  "الصيد الفالحة، الغابات و"قطاع 

على التوالي " الصناعة و األشغال العمومية " و " الخدمات " بالوسط الحضري، فقد قطاعا 

و كذلك . منصب شغل جديد 4452حداث إ" الخدمات " فيما عرف قطاع . منصب شغل 2221و  9129

 .منصب جديد 112األنشطة المبهمة ب 

منصب شغل ناتجة من جهة، عن فقدان  24522 بالوسط القروي، نقدر المناصب المفقودة ب

منصب  1141و من جهة أخرى عن احداث " الفالحة، الغابات و الصيد " منصب شغل بقطاع  29111

منصب جديد بقطاع  2192و كذلك احداث " األشغال العمومية "و  "الصناعة"" شغل بقطاعي 

 . الخدمات

  11521على المستوى الجهوي منتقال من  %21,9عرف عدد العاطلين ارتفاعا ملحوظا ب 

 1225) عاطل  1551أي بارتفاع قدره  1122عاطل خالل سنة  12211لى إ 1121عاطل خالل سنة 

 (.عاطل بالقرى  222عاطل بالمدن و 

و حسب وسط  1122سنة  %2,2إلى .1121سنة  % 2,1و هكذا انتقل معدل البطالة من 

 % 4,2إلى  %1,2بالوسط الحضري و من   %21,2إلى  %22,1اإلقامة، انتقل هذا المعدل من  

و قد سجلت أهم اإلرتفاعات في معدل البطالة بالوسط الحضري لدى األشخاص  .بالوسط القروي

سنة   % 29,1نقطة حيث انتقل من   5,1سنة حيث ارتفع المعدل ب  15إلى  25البالغين من العمر 

سنة  %11,2صلين على شهادات عليا حيث انتقل من ، و كذلك لدى الحا1122سنة  %14,2إلى  1121

 .1122سنة  % 19,1إلى   1121

بالمدن  %22,4إلى  %22,2من )  %21,5إلى  %22,2أما معدل الشغل الناقص فقد انتقل من 

 (.بالقرى %22,2إلى  %9,1و من 
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 تقديم

 

، 2922البحث الوطني حول التشغيل، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط منذ  يعتبر

و هو بحث دائم يتم الحصول من خالله على المعلومات اإلحصائية . أهم مصدر للمعلومات حول الشغل

على الصعيد ( البطالة و الشغل الناقص الشغل، النشاط،)الكفيلة بإعداد وضعية و تطور سوق الشغل 

 .وطني و الجهوي و كذا على مستوى بعض العماالت و األقاليم الكبرىال

كما يمكن هذا البحث من قياس مستوى استفادة السكان من الخدمات االجتماعية األساسية  

  .التجهيزات المنزلية األساسيةو  الصرف الصحي الكهرباء، الماء، التمدرس و محو األمية،)

هذه العينة  .بالوسط القروي 11111أسرة ،منها  21111در ب يهم هذا البحث عينة من األسر تق

فيما يخص فترة تجميع . تمثل مختلف الفئات السوسيوـ اقتصادية و موزعة على كافة تراب المملكة

و المعطيات بالميدان فهي تمتد على مدار السنة حتى يتم األخذ بعين االعتبار تأثير الظرفية االقتصادية 

 .الشغل و البطالة على مؤشرات النشاط،التغيرات الموسمية 

تجدر اإلشارة إلى أن كل المفاهيم ،التعاريف و التصنيفات المستعملة خالل البحث الوطني حول 

 .التقرير االتشغيل تتالءم مع توصيات المكتب الدولي للشغل و سيتم عرضها بالملحق الخاص بهذ

الوطني حول التشغيل على المستوى الوطني يتضمن الجزء األول من هذا التقرير نتائج البحث 

في حين يتضمن الجزء االخير مجموعة من  ه الثاني،ئثم النتائج الخاصة بجهة تادلة ازيالل  في جز

المفاهيم و التعاريف المستعملة في الملف المنهجي الخاص بالبحث الوطني  جداول إحصائية،)المرفقات 

 (. حول التشغيل
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  الشغل سوق وضعية

 الوطني الصعيد على

 (*)1122 سنة خالل

 

 
 

 

هذه الجزء مأخوذ من الموقع االلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط (*)
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 : معدالت النشاط والشغل .2

شخصا، خالل  22.512.111 سنة فما فوق 25حجم السكان النشيطين البالغين من العمر  بلغ

بالمجال الحضري   %2,2زيادة ب) 2010مقارنة مع سنة  % 1,2، مسجال بذلك تزايدا بـ1122سنة 

خالل سنة  % 49,2 نقطة منتقال من  1,4أما معدل النشاط فقد تراجع بـ (. واستقرار بالمجال القروي

 .1122خالل سنة % 49,1 إلى 1121

منصب شغل مؤدى عنه خالل هذه الفترة، وذلك  24.111وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد تم إحداث 

كما عرف الشغل غير المؤدى . منصب بالقرى 41.111منصب بالمدن وفقدان  222.111نتيجة إحداث 

مناطق الحضرية، أي منصب بال 24.111 منصب بالمناطق القروية وفقدان 45.111عنه ارتفاعا ب 

وتجدر اإلشارة إلى أن أغلب مناصب الشغل المحدثة غير المؤدى . منصب شغل جديد 12.111إحداث 

على  14.000منصب مقابل تراجع ب  (45.000+" الغابة والصيد الفالحة،"سجلت بقطاع  عنها

 (.األخرى مستوى القطاعات

 حسب وسط اإلقامة 1122و  1121إحداث مناصب الشغل مابين سنة : 2مبيان 

 

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

  

سنة  21.521.111إلى  1121سنة  21.415.111وهكذا، انتقل الحجم اإلجمالي للتشغيل من  

 منصب 211.111)منصب  215.111، و هو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب 1122

 (.منصب بالمناطق القروية 1.111بالمناطق الحضرية و

  1,2 تراجع بو، % 44,2 إلى % 45,2أما معدل الشغل فقد انتقل، خالل هذه الفترة، من  

  %52,1 من)نقطة بالوسط القروي  1,5و ب ( % 12,5إلى %12,2 من)نقطة بالوسط الحضري 

 (. % 55,2إلى

-14000 

45000 
31000 

117000 

-43000 

74000 

103000 

2000 

105000 

 وطني قروي حضري

 الشغل اإلجمالي الشغل المؤدى عنه الشغل غير المؤدى عنه
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 :االقتصاديةشغل حسب قطاعات النشاط مناصب ال إحداث .1

 :على المستوى القطاعاتي شمل إحداث مناصب الشغل 

 "2,9%منصب جديد أي بتزايد حجم التشغيل بالقطاع بـ   224.111، ب "الخدمات .

ويرجع ارتفاع التشغيل بهذا القطاع أساسا إلى فروع التجارة بالتقسيط وإصالح 

منصب  15.111منصب حصريا بالوسط الحضري منها  41.111)األدوات المنزلية 

منها   12.111منصب،  44.111)والنقل البري ( في التجارة بالتقسيط خارج المتجر

 ؛( بالوسط الحضري

 "مقابل ( % 1.9أي بزيادة قدرها )منصب شغل  11.111، "البناء واألشغال العمومية

 1112بين  منصب شغل خالل الفترة الممتدة ما 21.111متوسط سنوي قدر ب 

 ؛ 1121و

 "منصب 2.111، "ة المبهمةاألنشط. 

  منصب شغل  12.111" الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية "في حين فقد قطاع

 .%0,2-))منصب  9.111، "الفالحة، الغابة والصيد"وقطاع   (-2,5%)

 اإلحداث الصافي لمناصب الشغل حسب قطاع النشاط االقتصادي ووسط اإلقامة: 2مبيان 

 

 حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيطالبحث الوطني  :المصدر

      منصب شغل 2.111" الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"بالوسط الحضري، فقد قطاع 

 : ، أما في ما يخص القطاعات األخرى(من حجم التشغيل بهذا القطاع % 0,6-أي )

  "؛ا القطاعمن حجم التشغيل بهذ% 2,6منصب، أي بزيادة  21.111، أحدثت "الخدمات 
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 "؛ 2,5% منصب شغل أي بزيادة  22.111، "البناء واألشغال العمومية 

 "؛ %1.2منصب أي بزيادة   9.111، "الفالحة، الغابة والصيد 

 "منصب 2.111، "األنشطة المبهمة. 

منصب بقطاع  12.111شغل جديد نتيجة خلق  منصب 1.111بالوسط القروي، تم إحداث 

قطاع البناء واألشغال "منصب ب  24.111و( %4,6أي زيادة التشغيل بهذا القطاع ب " )الخدمات"

 15.111ب " الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، وتراجع التشغيل بقطاعات (3,6+%(" العمومية

 (.0,5-%(منصب  22.111ب " الفالحة، الغابة والصيد"و( 10,8-%(منصب 

 :الشغل الناقص و البطالة  يمعدل تطور .3

عاطل سنة  2.112.111على المستوى الوطني منتقال من  % 0,9عرف عدد العاطلين تراجعا بـ

عاطل و شمل هذا التراجع حصريا  9.111، أي بانخفاض قدره 1122سنة  2.112.111إلى  1121

 .سط القرويالنشيطين الذكور سواء بالوسط الحضري أو بالو

وسط اإلقامة،  وحسب. 1122سنة %  9,8إلى 1121سنة %  9,2وهكذا، انتقل معدل البطالة من

 .بالوسط القروي % 1,9بالوسط الحضري، واستقر في % 21,4 إلى%  21,2انتقل هذا المعدل من

 %(ب) تطور معدل البطالة حسب وسط اإلقامة : 3مبيان 

 

 التشغيل، المندوبية السامية للتخطيطالبحث الوطني حول  :المصدر
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و لدى األشخاص غير ( نقطة 0,8-)وسجلت أهم التراجعات بالوسط الحضري لدى الرجال 

في حين، سجلت أهم االرتفاعات في الوسط الحضري كذلك لدى (. نقطة 1,1-)الحاصلين على شهادة 

 25البالغين من العمر ما بين  ، والشباب(نقطة 1,5+)، وحاملي الشهادات العليا (نقطة 1,4+)النساء 

 .(نقطة 0,9+)سنة  14و

وفي ما يتعلق بخصائص السكان النشيطين العاطلين، أربعة من بين خمسة هم حضريون، واثنين 

سنة وواحد من بين أربعة حاصل على شهادة ذات  19و 25من بين ثالثة تتراوح أعمارهم مابين 

لم يسبق له أن اشتغل، وما يقارب الثلثين تفوق مدة ( %52.2 )ثنين واحد من بين إو مستوى عالي 

وتعود الظروف التي على إثرها أصبحوا في حالة بطالة، إلى إتمام الدراسة أو التكوين . بطالتهم السنة

، أو االنقطاع عن (%29,5)أو توقف نشاط المؤسسة أو الطرد  %(14.2) بعد الحصول على شهادة 

 ( .%16,8)ول على شهادة ب الدراسة دون الحص

سنة فما فوق فقد  25وفيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 

إلى  525.111من )  1122شخص سنة  2.212.111إلى  1121سنة  2.112.111انخفض حجمه، من 

شغل الناقص فقد أما معدل ال(. شخص بالقرى 222.111إلى  291.111شخص بالمدن ومن  491.111

 (. بالقرى %22.2إلى %21.1 بالمدن ومن %9.1إلى %21.1 من) %21.5 إلى %22.2 انتقل من

 %(ب) تطور معدل الشغل الناقص حسب وسط اإلقامة : 4مبيان 

 

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

بنية االقتصاد الوطني  تعكس ضعيفة التأهيلهيمنة العمالة أن وفي األخير، تجدر اإلشارة إلى 

وبالتالي فإن التحسن في النمو لم يصاحبه تغيير ملموس للبنيات االقتصادية . ومستوى إنتاجية قطاعاته

وتبقى قطاعات الفالحة والبناء واألشغال العمومية وقطاع . لصالح األنشطة ذات التكنولوجيا العالية
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وقد . من القيمة المضافة اإلجمالية %21و االقتصادي، إذ تساهم بنسبة الخدمات المحركات األساسية للنم

على التوالي في حين لم يتعد نمو قطاع الصناعة  %5 و %2.17، %5.2 األخيربلغ نموها خالل العقد 

1%. 

إذ أنه بإنشاء . مضاعف العمالة خاصة العمالة المؤهلة غير أن هذه القطاعات تتميز بضعف في

وظائف مباشرة في كل قطاع فالفالحة ال توفر سوى فرصتي عمل بشكل غير مباشر، أما قطاع  21

. بالنسبة لقطاع الخدمات 1وظيفة و ال يتعدى هذا العدد  1,2البناء واألشغال العمومية فال يوفر سوى 

ات في توظيف العمالة المؤهلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبذلك تبقى مساهمة هذه القطاع

من العمالة %25، تمثل اليد العاملة بدون مؤهالت    ففي المتوسط. ضعيفة رغم توظيفها المكثف للعمالة

 ".منها متمثلة في المساعدين العائليين %11المتراكمة بهذه الصناعات وتضل 
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خالل  جهة تادلة أزياللب
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 النشاط 1.

 سنة فما فوق حسب النشاط و الوسط 21السكان البالغون من العمر .  2.2

 2151192، 1122سنة فما فوق سنة  25البالغين من العمر  عدد سكان جهة تادلة ازيالل يبلغ

 (.في حالة بطالة 12211يتوفرون على شغل و  421215)  منهم نشيطون  512112،شخصا

هذه  .سنة فما فوق، تقطن بالوسط القروي 25من ساكنة الجهة، البالغين % 52.9 ،حسب الوسط

  .(للعاطلين% 12.5مشتغلين و لل% 22) ن يفيما يخص النشيط%  25.9النسبة تصل إلى 

 

 (1121،1122) سنة فما فوق حسب نوع النشاط و الوسط 21توزيع الساكنة البالغة من العمر  :2الجدول 

1121 1122 

 نوع النشاط

 الحضري القروي المجموع الحضري القروي المجموع

 :النشيطون منهم 221252 111421 512112 222122 142224 511451

 المشتغلون          251111 129911 421215 252192 114421 491221

 العاطلون            11554 21522 12211 29229 21292 11521

 غير النشيطين 159451 122212 542221 145112 125912 521941

 المجموع 411121 211222 2151192 412191 221211 2114191

 )%(النشاط  معدل 41.1 51.2 42.2 42.2 52.2 51.2

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 

من مجموع السكان  %4.4شكل السكان النشيطون بجهة تادلة أزيالل  1122خالل سنة 

 .النشيطين على المستوى الوطني

إلى  511451انتقل عدد السكان النشيطين بجهة تادلة أزيالل من  1121مقارنة مع سنة 

و حسب الوسط ، نجد نفس الوضعية حيث أن عدد %. 1.1مسجال بذلك انخفاضا قدره   512112

 .بالوسط الحضري %1بالوسط القروي و % 4النشيطين قد انخفض  ب  
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 معدل النشاط حسب الجنس و الوسط .1.2  

مقارنة ، 1122فقط من النساء نشيطات سنة % 12ن أدراسة معدل النشاط حسب الجنس توضح 

 %.42.2نقطة مئوية عن المعدل الجهوي  12كما ان معدل نشاط النساء يقل . 1121سنة % 19.1ب 

في المقابل، يالحظ أن مشاركة الرجال في سوق الشغل تبقى مهمة حيث أن ثالثة أرباع الذكور 

 %(.22.5) 1121أو سنة %( 24) 1122ء سنة نشيطون سوا

و % 41) 1122 حسب الوسط يالحظ تفاوت بين الوسطين الحضري و القروي سواء سنة 

 (.على التوالي% 52.2و % 42.2)  1121أو سنة ( على التوالي% 51.2

سنة فما فوق حسب الجنس و الوسط  21معدل نشاط الساكنة البالغة من العمر :  1الجدول 

(1121،1122) 

 الجنس
1122 1121 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 22.5 21.1 22.1 24.1 22.4 29.2 الذكور

 19.1 12.1 22.2 12.1 14.2 22.2 اإلناث

 51.2 52.2 42.2 42.2 51.2 41.1 المجموع

 ، المندوبية السامية للتخطيطالبحث الوطني حول التشغيل :المصدر

 1121بين سنتي (  %42.2إلى  %51.2من ) نقطة مئوية  1.5النشاط بالجهة ب انخفض معدل 

 1.2بالوسط الحضري و (  %41إلى  %42.2من ) درجة مئوية  2.2نتيجة انخفاضه ب  1122و 

 .بالوسط القروي(  %51.2إلى % 52.2من ) نقطة مئوية   

أقل من % ( 42.2)  أزيالل ، يبقى معدل النشاط المسجل بجهة تادلةبالمستوى الوطنيمقارنة 

 (. %49.1) ذلك المسجل على المستوى الوطني  

 معدل النشاط حسب الفئات العمرية و الوسط .3.2  

تحليل معطيات معدل النشاط حسب الفئات العمرية بجهة تادلة أزيالل يوضح أن هذا المؤشر 

في حين أنه ال يتعدى  ،سنة 44-15لدى الفئة العمرية ( %21.2)يرتفع مع ارتفاع السن ليصل أقصاه 

 .سنة 45يفوق سنهم  الذين لدى السكان النشيطين % 42.2

 ،بكال الوسطين( سنة 44-15)حسب الوسط ، عرف معدل النشاط أقصاه لدى نفس الفئة العمرية 

 .بالوسط القروي %22.2بالوسط الحضري و  %54.5حيث بلغ 
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بالوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري و  من جهة أخرى يبقى مستوى معدل النشاط مرتفعا

 .ذلك أيا كانت الفئة العمرية

 (1121،1122)حسب الفئات العمرية و الوسط )%( معدل النشاط  ب :  3الجدول                           

 فئات األعمار

1122 1121 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 12.1 41.2 12.2 15.2 19.2 19.1 سنة 21-14

 52.2 22.2 54.2 55.1 59.2 42.9 سنة 11-34

 24.2 21.1 52.1 21.2 22.2 54.5 سنة 31-44

 51.1 21.1 12.2 42.2 52.2 14.1 سنة فما فوق 41

 51.2 52.2 42.2 42.2 51.2 41.1 المجموع

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 

تظهر أن معدالت  1122و  1121سنتي بجهة تادلة أزيالل بين  معدل النشاطمقارنة تطور 

 .                       النشاط الموافقة لكل الفئات العمرية قد عرفت انخفاضا خالل هذه الفترة

 معدل النشاط حسب الشهادة و الوسط. 4.2   

يتغير حسب مستوى الشهادة، تشير معطيات الجدول أسفله أن معدل النشاط بجهة تادلة أزيالل 

لدى األشخاص الحاصلين على شواهد عليا في حين سجل أدنى معدل %( 24)فقد بلغ أعلى مستوى له 

ال يتوفرون على أية  الذين أما األشخاص  .شواهد متوسطة لدى األشخاص الحاصلين على%( 41.2)

 .%41.2 شهادة فيبلغ معدل نشاطهم 

في  ،%(25.2)الحضرية المتوفرة على دبلوم عالي نشيطة  ثالث أرباع الساكنةحسب الوسط، 

معدالت النشاط بين  فيرق اكما ان أكبر ف .فقط% 22حين تصل هذه النسبة بالوسط القروي إلى 

 (.1122نقطة مئوية كفارق سنة  11) الوسطين سجل عند الساكنة التي ال تتوفر على أي شهادة
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 (1121،1122)حسب مستوى الشهادة و الوسط )%( معدل النشاط  ب  :  4الجدول 

 مستوى الشهادة

1122 1121 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 52.2 52.5 12.2 42.1 55.2 15.2 بدون شهادة

 44.2 49.2 41.9 41.2 42.1 19.1 مستوى متوسط

 22.2 51.4 22.1 24.1 22.1 25.2 مستوى عالي

 51.2 52.2 42.2 42.2 51.2 41.1 المجموع

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 

تظهر انخفاض هذا  1122و  1121مقارنة توزيع معدل النشاط حسب مستوى الشهادة بين سنتي 

 يتوفرون على شهادات عليا حيث انتقل هذا المعدل الذين المعدل بالنسبة لكل الفئات باستثناء النشيطين 

.1122سنة % 24إلى  1121سنة  %22.2من 

 الشغل2.
   

  السكان النشيطون المشتغلون حسب الجنس و الوسط. 1.2 

 

سنة فما فوق  25وصل عدد السكان النشيطين المشتغلين البالغين من العمر  ،1122 خالل سنة

 نفس من %4.5 يمثل ما أي (1121 سنة (490870 مشتغال نشيطا 470105 إلى بجهة تادلة ازيالل

 .بالوسط القروي 319902بالوسط الحضري و 150203 إلى، موزعين الوطني صعيدال على الفئة

 (1121،1122) السكان النشيطون المشتغلون حسب الجنس و الوسط 5: الجدول

 الجنس

1122 1121 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 111251 121992 211251 327329 208121 119208 الذكور

 252211 212425 15245 142776 111781 30995 اإلناث

 491221 114421 252192 470105 319902 150203 المجموع

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر
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 هذه وصلت وقد%21إلى االقتصادي النشاط في الذكور مشاركة نسبة بلغت الجنس، حسب أما

 .القروي الوسط في %65و الحضري الوسط في %79إلى ةنسبال

 (سنة فما فوق 25مجموع الساكنة البالغة / السكان النشيطين) ، بلغ معدل الشغل1122خالل سنة 

 .1121نقطة مئوية مقارنة بسنة  1.2مسجال تراجعا ب % 44.2بالجهة 

  و الوسط العمرية الفئاتالسكان النشيطون المشتغلون حسب . 2.2

 السكان النشيطين يالحظ ان ثلث ،1122من خالل بنية السكان النشيطين المشتغلين بالجهة سنة 

%( 11)نفس المالحظة يمكن تسجيلها سواء بالوسط الحضري  .سنة فما فوق 45ينتمون للفئة العمرية 

 %(.14.2) أو بالوسط القروي 

  (1121،1122) و الوسط العمرية الفئاتن حسب ين المشتغليالسكان النشيطبنية  6 :  الجدول

 فئات األعمار

1122 1121 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 211292 25912 14121 93025 69366 23659 سنة 21-14

 211244 22514 44241 111947 75661 36286 سنة 11-34

 212229 22551 41229 105706 63452 42254 سنة 31-44

 221121 225491 42222 159427 111423 48004 سنة فما فوق 41

 491221 114421 252192 470105 319902 150203 المجموع

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 

% 29.2النشيطة المشتغلة على باقي الفئات يمكن اعتباره متوازنا حيث ينتقل من  توزيع الساكنة

 .سنة كحد أقصى 44-15بالنسبة للفئة العمرية % 11.5دنى ليصل لنسبة أسنة كحد  14-25بالنسبة للفئة 

لم يطرأ تغيير كبير على بنية النشيطين المشتغلين سواء بالوسط  ،1121مقارنة مع سنة 

 .لقرويالحضري أو ا

و  1121مابين % 4.1أما على مستوى الحجم اإلجمالي للنشيطين المشتغلين فقد انخفض ب 

 (.نشيط مشتغل 421215نشيط مشتغل إلى  491221منتقال من )  1122
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  و الوسط المهنة في الحالةالسكان النشيطون المشتغلون حسب . 3.2

 الذين  السكان هيمنة المهنة في الحالة حسب المشتغلين النشيطين السكان بنية دراسة تبين

 يليهم بالجهة، المشتغلين النشيطين السكان من 39% نسبتهم بلغت إذالذاتي  لحسابهم يشتغلون

  .(30.1%) عنه مؤدى الغير الشغل ذوو ثم( % 11.9) المستأجرون

باألشخاص  بوعينتمن النشيطين المشتغلين م% 51.2يمثل المأجورون  بالوسط الحضري،

من النشيطين % 2.2فيما ال يمثل الشغل الغير مؤدى عنه سوى % 12.2المشتغلين لحسابهم الخاص ب 

 .الحضريين

من النشيطين المشتغلين متبوعا % 41.5فالشغل غير المؤدى عنه يمثل  الوسط القروي،بأما 

من النشيطين % 11.1فيما المستأجرون يمثلون % 19.1باألشخاص المشتغلين لحسابهم الخاص ب 

 .القرويين

 من انتقلت إذ الذاتي لحسابهم يعملون الذين األشخاص نسبة ارتفعت ،1121 سنة مع بالمقارنة و

 ،المستأجرين نسبة ارتفعت كما .1122سنة  بالجهة المشتغلين النشيطين مجموع من %19 إلى% 12.1

 الشغل يذو األشخاص عكس على ،1122سنة  %11.9 إلى 1121 سنة% 19.2 من بدورها انتقلت إذ

 .1122سنة  %11.2 إلى %11.9 من نسبتهم انخفضت الذين  عنه مؤدى الغير

 حسب الحالة في المهنة و الوسط )%( نين المشتغليتوزيع السكان النشيط  7:الجدول

(1121،1122) 

 للتخطيطالبحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية  :المصدر

 

 

 

 

1121 1122 

 الحالة في المهنة

 الحضري القروي   المجموع الحضري القروي  المجموع

  مستأجرون 51.2 11.1 11.9 51.9 22.2 19.2

 حساب ذاتي  12.2 19.1 19.1 12.2 15.1 12.1

 شغل غير مؤدى عنه  7.8 41.5 11.2 2.1 42.1 11.9

 آخر 1.1 1.1 1.1 1.4 1.1 1.2

 المجموع 100,0 100,0 100,0 211.1 211.1 211.1
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 السكان النشيطون المشتغلون حسب قطاع النشاط و الوسط  .4.2

 اليد من األوفر النصيب ازيالل تادلة بجهة "البحري الصيد و الغابة الفالحة،" قطاع يحتضن

 يعملون (الوطني الصعيد على 39.8% ) المشتغلين النشيطين السكان من% 52.2 أن إذ بالجهة العاملة

و  8.5%، 6.9% ب "الصناعة" ثم "العمومية واألشغال البناء" ،"الخدمات" قطاع يليه القطاع، بهذا

 .التوالي على %27.7

 العاملة اليد من %22.1 يحتضن حيث القروي الوسطب "الفالحة" قطاع يهيمن لوسط،ا حسب أما

 و "الخدمات" قطاع في به المشتغلين النشيطين غلبأ يعمل حيث الحضري الوسط عكس على المشتغلة

 . 61.3%إلى نسبتهم تصل

 (1121،1122) ن حسب قطاع النشاط و الوسطيالمشتغل )%(نيالسكان النشيط توزيع  8:الجدول

 للتخطيطالبحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية  :المصدر

  مستوى الشهادة و الوسطحسب  الشغل معدل .5.2     

  المستوى على%  44.2)% 44.2 الجهة مستوى على الشغل معدل بلغ، 1122خالل سنة 

 المعدل (% 52.2)القروي  بالوسط الشغل معدل فاق الوسط حسب. 1121 سنة%42.5 مقابل( الوطني

 . ( %14.2) الحضري بالوسط المسجل

 الشواهد أصحاب لدى له مستوى أعلى بلغ أنه تبين الشهادة، مستوى حسب المعدل هذا مقارنة

 و%( 42.5) شهادة أي على يتوفرون ال الذين  األشخاص لدى المسجل المعدل يليه (%52.4) العليا

 .%(12.2) المتوسطة الشواهد أصحاب لدى معدل ادنى سجل أخيرا

من النشيطين المشتغلين ال يتوفرون على أية شهادة و ذلك % 51.2ن ايتبين  أما حسب الوسط،

بالمقابل . لطبيعة العمل بالوسط القروي الذي ال يحتاج في أغلب الحاالت لتكوين او دراسات عليا

 .من النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري يتوفرون على شهادات عليا% 51.5

1121 1122 
 قطاع النشاط

 الحضري القروي المجموع الحضري القروي المجموع

 الفالحة، الغابة و الصيد البحري 11,2 78,2 56,8 22.2 21.4 21.2

 الصناعة 13,2 4,0 6,9 21.1 1.2 2.2

 البناء و االشغال العمومية 14,1 5,9 8,5 24.1 4.9 2.9

 الخدمات 61,3 12,0 27,7 52.1 22.1 15.4

 المبهمة األنشطة 0,1 0,0 0,0 1.1 1.1 1.1

 المجموع 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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 1121،1122 حسب مستوى الشهادة و الوسط )%( الشغل معدل  :9 الجدول 

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 بالوسطين الحضري و القروي انخفاضابين معدل الشغل  الفارق، سجل 1122و  1121ما بين 

إلى  1121مئوية سنة  نقطة 12.2من " بدون شهادة" حيث انتقل الفرق بالنسبة لفئة .بالنسبة لكل الفئات

 12.2ليمر من " مستوى عالي"انخفض هذا الفرق كذلك فيما يخص فئة ،1122نقطة مئوية سنة  11.9

 .1122نقطة مئوية سنة  22.2إلى  1121نقطة مئوية سنة 

 بنية الشغل حسب قطاعات التشغيل .2.6

% 4.9من الساكنة النشيطة المشتغلة تعمل بالقطاع الخاص مقابل % 94، 1122سنة  خالل

على % 4.2و % 94.9)  1121هذه النسب لم تعرف تغييرا كبيرا مقارنة بسنة . تعمل بالقطاع العام

 (. التوالي

 (1121،1122)بنية الشغل حسب قطاعات التشغيل   : 21الجدول 

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

1121 1122 
 مستوى الشهادة

 الحضري القروي  المجموع الحضري القروي   المجموع

 بدون شهادة  32,8 53,7 46,5 15.4 52.1 49.2

 مستوى متوسط  33,2 43,7 38,1 15.2 45.1 19.2

 مستوى عالي  53,5 43,7 51,4 52.5 12.2 51.2

 المجموع 34,8 51,6 44,7 12.2 54.2 42.5

1121 1122 
 القطاع

 الحضري القروي  المجموع الحضري القروي   المجموع

 قطاع عام 21.1 2.1 4.9 22.1 1.2 4.2

 قطاع خاص 24.2 92.4 94.1 22.2 92.2 94.9

 آخر 1.2 1.2 2.2 1.1 1.2 2.1

 المجموع 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1 211.1
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الوسط، هناك تفاوت بين المدن و القرى حيث أن نسبة النشيطين المشتغلين بالقطاع العام  حسب

بالمدن % 22.1)  1121نفس الوضعية سجلت سنة . بالقرى% 2بالمدن فيما ال تتجاوز % 21.1تصل 

 (.بالقرى% 1.2و 

 في العمل االستمراريةبنية الشغل حسب  .2.7

من الساكنة النشيطة المداومة تخصص وقتها الكامل للعمل مقابل  %25 ،1122خالل سنة 

من الساكنة % 1.1يخصصون جزءا فقط من وقتهم للعمل، في حين ال يشكل الموسميون سوى % 12

على % 1.5و  %11.5، %21.2)  1121هذه النسب لم تعرف تغييرا كبيرا مقارنة مع سنة . النشيطة

 (.التوالي

من السكان الحضريين % 91.1ما بين المدن و القرى حيث ان  حسب الوسط، هناك تفاوت

يخصصون  الذين في حين تبلغ نسبة  .بالقرى% 22.2يخصصون كل وقتهم للعمل مقابل المشتغلين 

 .بالمدن% 4مقابل % 19جزءا من وقتهم للعمل بالقرى 

 (1121،1122)بنية الشغل حسب االستمرارية في العمل   : 22الجدول 

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 

 

 

 

1121 1122 
 االستمرارية

 الحضري القروي  المجموع الحضري القروي   المجموع

21.2 25.4 29.5 25.1 22.2 91.1 
مداوم يخصص وقته الكامل 

 للعمل

11.5 11.1 2.1 12.1 19.1 4.1 
مداوم ال يخصص إال جزءا 

 من وقته للعمل

 صدفي 1.2 1.9 1.2 2.1 1.2 1.9

 موسمي 1.9 1.1 1.1 1.1 1.2 1.5

 آخر 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1

 المجموع 211.1 211.1 100.0 100.0 100.0 100.0
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  البطالة 3.

 الوسط حسب البطالة معدلالسكان العاطلون و . 2.3 

حيث مر  1122و  1121ما بين % 21.9تزايد عدد النشيطين العاطلين بجهة تادلة أزيالل بنسبة 

هذا االرتفاع ناتج باألساس عن تزايد . 1122عاطل سنة  12211إلى  1121عاطل سنة  11521من 

 .ترةخالل نفس الف%( 21.4) عدد العاطلين بالوسط الحضري 

 1122سنة % 2.2نقطة مئوية حيث سجل معدل 1.9معدل البطالة عرف هو اآلخر ارتفاعا ب 

و تبقى ظاهرة البطالة ظاهرة حضرية بامتياز بجهة تادلة ازيالل على اعتبار . 1121سنة % 2.1مقابل 

 ومدن بال% 21.2) نقط مئوية 9ان الوسط الحضري يعرف نسبة بطالة تفوق مثيلتها بالوسط القروي ب 

 (.بالقرى% 4.2

سنة % 21.2ليسجل % 22.1، ارتفع معدل البطالة بالوسط الحضري من 1121مقارنة بسنة 

 (.1122سنة % 4.2و  1121سنة % 1.2) فيما شهد معدل البطالة بالقرى شبه استقرار . بعد ذلك

 (1121،1122)الوسط  حسب )%( البطالة السكان العاطلون و معدل: 21الجدول

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 الوسط والجنس  حسب البطالة معدل. 2.3

فيما يتعلق بمعدل البطالة حسب الجنس و الوسط يتضح أن النساء الحضريات اكثر عرضة 

 1121مما يشكل ضعف المعدل المسجل سنة ( 1122سنة % 15.1)للبطالة حيث أن ربعهن عاطالت 

% 1.1بالوسط القروي، لم يسجل اختالف كبير حيث انتقل معدل البطالة لدى اإلناث من %(. 21.1)

 .1122سنة % 1.2 إلى 1121سنة 

و % 9.1) فيما يخص العاطلين الذكور، فقد عرفت نسبتهم شبه استقرار سواء بالوسط الحضري 

على التوالي سنة % 4.5و % 4.2) و بالوسط القروي أ( 1121و  1122على التوالي سنة % 21.2

 (.  1121و  1122

 

1121 1122 

 المؤشر

 الحضري القروي  المجموع الحضري القروي   المجموع

 عدد السكان العاطلين 11554 21522 12211 29229 21292 11521

 معدل البطالة 21.2 4.2 2.2 22.1 1.2 2.1
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 (1121،1122)والوسط الجنس  حسب )%( البطالة معدل: 23 الجدول

 الجنس

1122 1121 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 2.2 4.5 21.2 6,3 4,6 9,2 الذكور

 4.9 1.1 21.1 9,0 3,1 25,3 اإلناث

 2.1 1.2 22.1 7,1 4,1 13,1 المجموع

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 

 (1122)  الجنسو معدل البطالة حسب وسط اإلقامة : 1مبيان 

 

 

 و الوسط العمرية الفئات حسب البطالة معدل .3.3

توزيع البطالة حسب الفئة العمرية تظهر أن هذه الظاهرة تمس بشكل كبير الشباب و تتقلص 

ربع كما انها تهم بالخصوص الشباب بالوسط الحضري إذ أن  .حدتها مع تقدم العاطلين في السن

بل امق%( 14.2) 1122سنة عاطلون عن العمل خالل  14-25ية رالنشيطين المنتمين للفئة العم

كمعدل % 4.2هذا المعدل ينخفض كلما ارتفع سن النشيطين ليصل ل  .1121فقط خالل % 29.1

 .سنة و ما فوق 45للبطالة للفئة العمرية 
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(1122) العمرية الفئاتو معدل البطالة حسب وسط اإلقامة تطور  : 6مبيان 

 

هذا التفاوت بين معدالت البطالة الخاصة بالفئات العمرية يسجل كذلك بالوسط القروي و لكن 

لدى الفئة % 2.5سنة ليصل إلى  14-25بالنسبة للنشيطين البالغين % 2.2ينخفض من  ذبحدة أقل إ

 .سنة فما فوق 45العمرية 

 (1121،1122) األعمار و الوسطحسب فئات )%(  معدل البطالة توزيع :24 الجدول 

 فئات األعمار

1122 1121 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 21.1 2.1 29.1 22.9 2.2 14.2 سنة 21-14

 9.1 4.1 22.2 22.4 2.2 29.2 سنة 11-34

 4.2 1.2 2.2 4.9 1.5 2.1 سنة 31-44

 1.2 2.2 4.4 1.1 2.5 4.2 سنة فما فوق 41

 2.1 1.2 22.1 2.2 4.2 21.2 المجموع

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر
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 معدل البطالة حسب الشهادة و الوسط .34.

ها يو كانت الشهادة المحصل عل ايرتفع معدل البطالة بالجهة كلما كان المستوى الدراسي مرتفع

فيما تصل هذه النسبة % 1.2إذ ان معدل بطالة النشيطين غير المتوفرين على أي شهادة ال يتجاوز  .عليا

نفس الوثيرة يمكن مالحظتها سواء بالوسط الحضري أو  .لدى أصحاب الشواهد العليا% 11.5إلى 

 .القروي

. يبالوسط الحضر% 19.1من أصحاب الشواهد العليا عاطلين مقابل % 15.2بالوسط القروي، 

بالوسطين القروي و الحضري على % 2.2و % 1.5فيما العاطلون بدون شهادة ال يمثلون سوى 

 .التوالي

 (1122)  و الشهادةمعدل البطالة حسب وسط اإلقامة : 7مبيان 

 

، يالحظ ارتفاع نسبة بطالة أصحاب الشواهد العليا إذ انتقل المعدل من 1121مقارنة مع 

مستوى " و "بدون شهادة ) "قرت هذه النسبة بالنسبة للفئات األخرى في حين است% 11.5إلى % 11.1

 "( .متوسط

نقطة مئوية  21.1كما يجب اإلشارة أن معدل بطالة القرويين اصحاب الشواهد العليا تراجع ب 

في حين ارتفع هذا المعدل بالوسط الحضري ب  .سنة بعد ذلك% 15.2 ىلإ 1121سنة % 42ال من قمنت

 (.1122سنة % 19.1و  1121سنة % 11.2) نقطة مئوية 2.2
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 (1121،1122)حسب الشهادة و الوسط )%( معدل البطالة :  21الجدول           

 مستوى الشهادة

1122 1121 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 1.5 1.1 2.1 1.2 1.5 2.2 بدون شهادة

 22.1 2.1 24.1 22.2 2.2 24.9 مستوى متوسط

 11.1 42.1 11.2 11.5 15.2 19.1 مستوى عالي

 2.1 1.2 22.1 2.2 4.2 21.2 المجموع

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 معدل البطالة حسب اإلقليم و الوسط .31.

يضم كل من إقليمي بني مالل و الفقيه بن ) المقارنة بين أقاليم الجهة توضح أن إقليم بني مالل 

 .فقط بإقليم أزيالل% 4.2مقابل % 2.2سجل معدل بطالة قدره ( صالح حسب التقسيم اإلداري السابق

ليم وتات كبيرة  بين الوسطين داخل نفس اإلقاظهر تواجد تفيتوزيع هذا المعدل حسب الوسط  

 .نقطة مئوية بإقليم أزيالل 21.2نقطة مئوية بإقليم بني مالل و  2.5هذا التفاوت يتراوح ما بين .

ن هذا أإقليمي الجهة باعتبار ب اطفيف اارتفاعمعدالت البطالة  ارتفعت، 1121مقارنة مع سنة 

 .نقطة مئوية بإقليم أزيالل خالل هذه الفترة 2.1بأقل من نقطة مئوية بإقليم بني مالل و  تزايدالمؤشر 

 (1121،1122)حسب اإلقليم و الوسط )%( معدل البطالة : 26الجدول 

 اإلقليم

1122 1121 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 2.1 4.5 22.5 2.2 4.2 21.2 الفقيه بن صالح+ بني مالل

 1.1 1.1 21.2 4.2 1.9 21.1 أزيالل

 2.1 1.2 22.1 2.2 4.2 21.2 المجموع

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر
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 معدل الشغل الناقص حسب اإلقليم و الوسط .36.

الشغل الناقص مظهرا من مظاهر البطالة، و هو يعكس بشكل آخر نقصا في حجم التشغيل        يعتبر

العمل ال يتماشى مع ) و سوءا في توزيع اليد العاملة أ( العمل أقل من عدد ساعات العمل العادية)

 (.التكوينو المؤهالت

شغل ناقص بالجهة  بما دراسة بيانات الشغل الناقص تبين أن إقليم بني مالل سجل أكبر معدل 

 .لبإقليم أزيال %22.1مقابل   %24.1قدره 

 1122، 1121حسب اإلقليم و الوسط )%( معدل الشغل الناقص :  27الجدول

 اإلقليم

1122 1121 

 الحضري
 القروي

 الحضري المجموع
 القروي

المجمو

 ع

 21.1 9.1 22.9 14,3 12,4 17,3 الفقيه بن صالح+ بني مالل

 9.9 9.1 25.1 11,3 10,0 18,4 أزيالل

 22.2 9.1 22.2 13,5 11,6 17,4 المجموع

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

يتضح أن معدل الشغل الناقص ارتفع باإلقليمين معا حيث  ،1121بالمقارنة مع معطيات سنة 

 .أزياللإقليم ب% 22.1إلى  9.95و من إقليم بني مالل ب %24.1إلى % 21.1انتقل من 

نقطة مئوية على  1.4و  1.2نجد نفس الوضع حيث أن هذا المؤشر ارتفع ب  ،حسب الوسط

 .ضري  والقرويحالوسطين المن التوالي بكل 
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 ملحق احصائي 
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 تطور معدل البطالة بجهة تادلة أزيالل حسب الوسط:  2 جدول

 المجموع قروي حضري السنة

1112 25.2 4.5 2.2 

1111 21.2 1.2 2.5 

1113 21.2 1.9 2.9 

1114 24 1.2 2.2 

1111 24.5 1 5.2 

1116 22.4 1.2 5.2 

1117 24.4 1.2 2.1 

1112 21.4 1.1 5.2 

1119 22.2 1.1 5 

1121 22.1 1.2 2.1 

1122 21.2 4.2 2.2 

 حسب الجنس ـطور معدل البطالة بالجهةت:  1 جدول

 المجموع اإلناث الذكور السنة

1112 2.1 2.2 2.2 

1111 5.9 2.4 2.5 

1113 2 2.5 2.9 

1114 2 2 2.2 

1111 5.2 5.2 5.2 

1116 4.9 5.2 5.2 

1117 5.2 2.4 2.1 

1112 5.4 2.2 5.2 

1119 5 5.2 5 

1121 2.2 4.9 2.1 

1122 2.1 9.1 2.2 

 التشغيل، المندوبية السامية للتخطيطالبحث الوطني حول  :المصدر
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 وسط اإلقامةبالجهة حسب النشاط ـطور معدل ت:  3 جدول

 المجموع قروي حضري السنة

1112 42.2 22.1 51.9 

1111 41.2 55.2 49.2 

1113 42.2 52.2 52 

1114 42.2 21.5 51.4 

1111 41.4 59.2 51.4 

1116 42.2 52.5 52.1 

1117 42.9 21.2 51 

1112 41.2 52.4 51.2 

1119 42.2 52.5 52.1 

1121 42.2 52.2 51.2 

1122 41.1 51.2 42.2 

 الجنسبالجهة حسب النشاط ـطور معدل ت:  4 جدول

 المجموع اإلناث الذكور السنة

1112 22.1 12 51.9 

1111 22.9 15.2 49.2 

1113 22.1 12.5 52 

1114 22.2 11.2 51.4 

1111 22.4 19.4 51.4 

1116 25.1 12.1 52.1 

1117 22.1 11.2 51 

1112 22.5 11.2 51.2 

1119 22.2 19.9 52.1 

1121 22.5 19.1 51.2 

1122 42.2 12.1 42.2 

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر
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 ن بالجهة  حسب قطاعات النشاطين المشتغليتوزيع السكان النشيط:  1 جدول

 

 1122سنة فما فوق حسب الجهات ،  21النشاط و البطالة لدى البالغين  تمعدال:  6جدول 

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

الفالحة،الغابة و الصيد  السنة

 البحري

 المجموع الخدمات الصناعة ،البناء و األشغال العمومية

1111 21.1 21.4 14.2 211.1 

1116 55.9 21.1 11.9 211.1 

1117 22.5 24.1 14.5 211.1 

1112 22.1 21.9 15.2 211.1 

1119 21.1 21.5 15.1 211.1 

1121 21.2 24.5 15.4 211.1 

1122 52.2 25.4 12.2 211.1 

 الجهة
 معدل البطالة معدل النشاط

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

 25.1 2.9 22.2 42.2 41.1 41.4 العيون-لكويرة-واد الذهب

 2.5 1.2 21.5 51.2 52.5 41.2 درعة-ماسة-سوس

 9.5 4.9 22.1 52.1 29.1 42.1 شراردة بني حسن–الغرب 

 5.9 2.4 21.4 52.4 29.5 42.2 الشاوية ورديغة

 4.5 2.1 9.2 54.1 22.2 45.9 مراكش تانسيفت الحوز

 22.2 24.2 29.2 44.2 42.2 41.2 الجهة الشرقية

 21.2 2.2 21.1 45.2 49.1 45.5 الدار البيضاء

 21.2 4.2 24.2 44.2 51.5 41.5 زمور زعير الرباط سال

 2.5 1.1 12.2 21.1 22.2 42.2 دكالة عبدة

 2.2 4.2 21.2 42.2 51.2 41.1 تادلة أزيالل

 21.4 4.9 25.5 41.2 52.2 12.2 مكناس تافياللت

 5.5 2.9 2.2 45.2 52.2 41.1 فاس بولمان

 2.9 4.2 25.9 51.2 55.2 12.1 تازة الحسيمة تاونات

 9.2 4.5 21.1 41.5 44.5 42.1 طنجة تطوان

 2.9 1.9 21.4 49.1 52.9 41.1 المجموع
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 على المستوى الوطني لنشـاط والبطالـة حسـب وسـط اإلقامـةامؤشـرات :  7 جدول

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 

 

 المـؤشـــــرات 1121سنة  1122سنة
 

   حضري قـروي المجموع حضري قـروي المجموع
 

 (باآلالف)السكـان النشيطـون  993 5 449 5 442 11 090 6 448 5 538 11

ل 
شغي

والت
ط 

شـا
الن

 (
2
1

سنـة فأكثـر
) 

 )%(نسبـة اإلنـاث ضمـن السكـان النشيطيـن   7 .21 5 .32 8 .26 5 .21 5 .32 7 .26

 )%(النشـاط  معـدل 6 .43 4 .58 6 .49 3 .43 58 2 .49

 ذكـور        3 .70 1 .81 7 .74 1 .70 5 .80 3 .74
 حسب الجنس

 إنـاث        4 .18 9 .36 9 .25 1 .18 6 .36 5 .25

 سنـة15 – 24    1 .27 8 .46 2 .36 6 .25 46 35

 حسب السن
 سنـة25 – 34    1 .59 66 8 .61 4 .59 5 .65 8 .61

 سنـة35 – 44    57 7 .69 6 .61 5 .57 70 62

 سنـة فأكثـر45    1 .37 9 .58 4 .45 7 .36 2 .58 8 .44

 بـدون شهـادة       5 .38 1 .60 9 .49 3 .38 8 .59 6 .49

 حسب الشهادة
48. 6 50. 8 48 49. 1 51. 6 48. 4 

حاصـل علـى      

 شهـادة

 (باآلالف)النشيطـون المشتغلـون السكـان  170 5 235 5 405 10 273 5 237 5 510 10

44. 8 55. 7 37. 5 45. 1 56. 2 37. 6 
نسبة الشغل ضمن مجموع السكان في سن  

 العمل

76. 7 57. 6 95. 7 76. 7 58. 4 95. 3 
نسبة الشغل المؤدى عنه ضمـن الشغـل الكلي،  

 :منها 

  العمل المستأجر .  68 1 .41 7 .57 1 .67 9 .38 6 .56

  الشغل الذاتي .  32 9 .58 3 .42 9 .32 1 .61 4 .43

1 106 616 490 1 208 693 515 

السكان النشيطون المشتغلون في حالة شغل 

 (باآلالف)ناقص 

 )%(معدل الشغل الناقص  10 2 .13 6 .11 3 .9 8 .11 5 .10

 (باآلالف)السكـان النشيطـون العاطلـون   823 214 037 1 817 211 028 1

طالـة
الب

 

30. 6 17. 7 34 28. 3 16. 7 31. 3 
نسبة اإلنـاث ضمـن السكان النشيطين العاطلين  

)%( 

 ( )%معـدل البطالـة  7 .13 9 .3 1 .9 4 .13 9 .3 9 .8

 ذكـور  1 .12 8 .4 9 .8 3 .11 7 .4 4 .8
 حسب الجنس

 إنـاث  8 .19 2 6 .9 2 .21 1 .2 2 .10

 سنـة  15 – 24    3 .31 4 .8 6 .17 2 .32 7 .8 9 .17

 حسب السن
 سنـة  25 – 34    1 .19 4 .4 8 .12 1 .19 4 .4 9 .12

 سنـة  35 – 44    9 .7 2 5 .5 4 .7 8 .1 2 .5

 سنـة فأكثـر  45    2 .3 1 1 .2 7 .2 8 .0 8 .1

 بـدون شهـادة  1 .8 4 .2 5 .4 7 3 .2 4
 حسـب الشهـادة

 حاصـل علـى شهـادة  1 .18 4 .11 7 .16 3 .18 2 .11 7 .16
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 بجهة تادلة أزيالل لنشـاط والبطالـة حسـب وسـط اإلقامـةامؤشـرات :  2 جدول

 البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

 

 

 المـؤشـــــرات 1121سنة  1122سنة
 

   حضري قـروي المجموع حضري قـروي المجموع
 

 السكـان النشيطـون  276126 347264 113411 271717 333421 116137

ل 
شغي

والت
ط 

شـا
الن

 (
2
1

سنـة فأكثـر
) 

 )%(معـدل النشـاط  42.2 16.6 11.6 41.1 13.2 42.2

 ذكـور        22.1 21.1 22.5 29.2 22.4 24.1
 حسب الجنس

 إنـاث        22.2 12.1 19.1 22.2 14.2 12.1

 سنـة15 – 24    12.1 41.2 12.2 15.2 19.2 19.1

 حسب السن
 سنـة25 – 34    52.2 22.2 54.2 55.1 59.2 42.9

 سنـة35 – 44    24.2 21.1 52.1 21.2 22.2 54.5

 سنـة فأكثـر45    51.1 21.1 12.2 42.2 52.2 14.1

 بـدون شهـادة       12.2 52.5 52.2 15.2 55.2 42.1

 متوسطة حاصـل علـى شهـادة      41.2 49.2 44.2 19.1 42.1 41.2 الشهادةحسب 

 عليا حاصـل علـى شهـادة      22.1 51.4 22.2 25.2 22.1 24.1

 السكـان النشيطـون المشتغلـون  216397 347264 113411 271717 333421 116137

 نسبة الشغل ضمن مجموع السكان في سن العمل  12.2 54.2 42.5 14.2 52.2 44.2

 بـدون شهـادة       15.4 52.1 49.2 11.2 51.2 42.5

 متوسطة حاصـل علـى شهـادة      15.2 45.1 19.2 11.1 41.2 12.2 حسب الشهادة

 عليا حاصـل علـى شهـادة      52.2 12.2 51.2 51.5 41.2 52.4

 )%(معدل الشغل الناقص  26.6 9.1 22.6 27.4 22.6 23.1

 السكـان النشيطـون العاطلـون   29229 21692 31121 11114 23172 36231

طالـة
الب

 

 ( )%معـدل البطالـة  22.1 1.2 2.1 21.2 4.2 2.2

 ذكـور  21.2 4.5 2.2 9.1 4.2 2.1
 حسب الجنس

 إنـاث  21.1 1.1 4.9 15.1 1.2 9.1

 سنـة  15 – 24    29.1 2.1 21.1 14.2 2.2 22.9

 حسب السن
 سنـة  25 – 34    22.2 4.1 9.1 29.2 2.2 22.4

 سنـة  35 – 44    2.2 1.2 4.2 2.1 1.5 4.9

 سنـة فأكثـر  45    4.4 2.2 1.2 4.2 2.5 1.1

 بـدون شهـادة  2.1 1.1 1.5 2.2 1.5 1.2
حسـب 

 متوسطة حاصـل علـى شهـادة      24.1 2.1 22.1 24.9 2.2 22.2 الشهـادة

 عليا حاصـل علـى شهـادة      11.2 42.1 11.1 19.1 15.2 11.5
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 مفاهيم و تعاريف
 

المتوفرة و الذين يشكلون اليد العاملة ، تتكون من جميع األشخاص من كال الجنسين: الساكنة النشيطة

 كل األشخاص الذين يتوفرون على شغل أو النشيطين المشتغلين، تضم من جهة، .إلنتاج السلع و الخدمات

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

سنوات فما  2الساكنة النشيطة المشتغلة تضم جميع األشخاص البالغين من العمر  :النشيطون المشتغلون

خالل فترة مرجعية وجيزة و  و لو لمدة ساعة واحدة، فوق و الذين يساهمون في إنتاج السلع و الخدمات،

يتعلق األمر هنا بتصور  .محددة و كل األشخاص الذين يتوفرون على شغل و تغيبوا عنه لسبب عارض

ع يشمل كل أنواع الشغل بما في ذلك الشغل الظرفي أو الشغل لفترة محدودة و كل أنواع التشغيل غير واس

 .المنتظم

سنة فما فوق و ال  25تتكون الساكنة النشيطة العاطلة من كل األشخاص البالغين من العمر  :العاطلون

 .يتوفرون على نشاط مهني و هم بصدد البحث عن شغل

م البحث عن شغل يستعمل بمعناه الواسع ،حيث أن المبحوثين الذين يصرحون أن و لإلشارة فإن مفهو

األشخاص الذين وهن عزمهم و كلوا )يعتبرون عاطلين  سبب عدم البحث عن عمل خارج عن إرادتهم،

 :و هو وضع كل األشخاص الذين(. من البحث الفعلي

 يعتقدون أن الشغل غير متوفر في مكان إقامتهم، -

ال يتوفرون على مؤهل أو تجربة او مستوى تكوين يساعدهم على الحصول يصرحون أنهم  -

 على شغل،

 يعتقدون أنهم لم يبلغوا بعد أو تجاوزوا سن الشغل، -

 لديهم وعد بالعمل، -

 .ينتظرون جوابا من المشغل -

و تضم الساكنة غير . يعتبر غير نشيط كل شخص ليس بنشيط مشتغل و ال بعاطل :النشيطةغيرالساكنة 

النشيطة التالميذ و الطلبة و ربات البيوت و المتقاعدين و المالكين و المعاقين و المرضى و المسنين و 

 .غير النشيطين االخرين

 



   

 44 وضعية سوق الشغل بجهة تادلة أزيالل

 

 

و يقيس نسبة السكان .شاطيعتبر هدا المعدل من المؤشرات األساسية لقياس مستوى الن : معدل النشاط

 .من مجموع السكان أو يعملون على المساهمة في انتاج السلع و الخدمات، الذين يساهمون بشكل فعلي،

 :سنة فما فوق كالتالي 25يقاس معدل النشاط لدى الساكنة البالغة من العمر 

سنة  21البالغين مجموع السكان /سنة فأكثر 21السكان النشيطين البالغين ) =)%(معدل النشاط 

 211(*فأكثر

و يحدد نسبة . يمكن هذا المعدل من إبراز مستوى االختالل بين عرض و طلب الشغل :معدل البطالة

ضمن الساكنة النشيطة البالغة من  الساكنة التي ال تتوفر على شغل و تبحث عنه بشكل فعال أو غير فعال،

 :و يقاس هذا المعدل كالتالي. سنة فما فوق 25العمر 

 211(*سنة فأكثر 21السكان النشيطين البالغين / السكان العاطلين) =)%(معدل البطالة 

 .يعبر عن نسبة الساكنة المشتغلة ضمن ساكنة معينة :معدل الشغل

 211(*مجموع السكان/السكان النشيطين المشتغلين) =)%(معدل الشغل

 :سكانتتكون هذه الفئة من ال :السكان النشيطون في حالة شغل ناقص 

الراغبين في القيام بعدد أكبر من  سنة فما فوق، 25من العمر  ، البالغينالنشيطين المشتغلين -

 ساعة، 42ساعات العمل و المستعدين لذلك و الذين عملوا خالل أسبوع المرجع لمدة تقل عن 

ع سنة فما فوق و الذين عملوا خالل أسبوع المرج 25النشيطين المشتغلين البالغين من العمر  -

أكثر من العتبة المشار إليها أعاله و الذين هم بصدد البحث عن شغل آخر لتغيير شغلهم الحالي 

 :ألحد السببين

 ،عدم مالئمة شغلهم للمؤهالت و للتكوين الذي يتوفرون عليه 

 عدم القناعة بالمد خول الذي يجنونه من عملهم. 

المظاهر األساسية لسوء استخدام اليد العاملة يمكن هذا المعدل من اإلحاطة بأهمية : معدل الشغل الناقص 

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

 .سنة فما فوق 25البالغين من العمر 
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