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 قـديــمت

يندرج البحث الوطني حول التشغيل ضمن نظام وطني للبحوث حول األسر 

  الذي يمكن من  الحصول على سيل من المعطيات و المؤشرات االجتماعية 

و الديمغرافية الكفيلة بإعداد تشخيص للوضع االجتماعي و االقتصادي ، وهو 

الحصول على  بحث دائم تهدف من خالله المندوبية السامية للتخطيط 

المعلومات اإلحصائية الكفيلة بإعداد تشخيص حول وضعية و تطور سوق 

ا على الصعيد الوطني و الجهوي وكذ )النشاط و الشغل و البطالة  (الشغل

 .على مستوى بعض العماالت و األقاليم الكبرى

، وقد همت 1796وقد انطلقت السلسلة األولى من البحوث حول التشغيل سنة 

أسرة خالل الفترة الممتدة  160111حصريا الوسط الحضري من خالل بحث 

أما السلسلة الثانية الممتدة من سنة . من فاتح أبريل إلى نهاية يونيو من كل سنة

، فقد عرفت تمديد فترة البحث لتغطي كل السنة مع 1773ى سنة إل 1794

أسرة، كما تم ألول مرة إجراء  320111زيادة في حجم العينة لتصل إلى 

إلى يوليوز  1796البحث بالوسط القروي خالل الفترة الممتدة من يونيو 

قد تميزت السلسلة الثالثة من البحوث  و. أسرة قروية 160111وشمل  1799

من جهة ببداية إصدار المؤشرات األساسية حول النشاط  1775/2115

والشغل و البطالة بصفة فصلية، ومن جهة ثانية، توسيع مجال البحث ابتداء 

ليشمل الوسط القروي طول السنة من خالل عينة تقدر  1777من سنة 

أما السلسلة الرابعة من البحوث حول التشغيل . أسرة قروية 160111ب

 610111يزت هي األخرى بتوسيع عينة البحث لتصل إلى فتم 2116/2114

، و استعمال تقنية تجميع المعطيات بواسطة )أسر قروية %25  (أسرة

  CAPI).)الحاسوب 

 :يهدف البحث الوطني حول التشغيل أساسا إلى
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تحديد حجم السكان النشيطين و خاصياتهم الديموغرافية و الثقافية بجميع  ▪

 ؛(الشغل و البطالة) مكوناتهم  

 المميزات المهنية و االقتصادية للسكان النشيطين؛ ▪

 دراسة خصائص البطالة و الشغل الناقص؛ ▪

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

 .(الماء و الكهرباء و الواد الحار) ت االجتماعية األساسيةالخدما

مختلف الفئات  ليهم البحث الوطني حول التشغيل عينة من األسر تمث

و قد بلغت عينة   اقتصادية موزعة على مختلف جهات المملكة،-السوسيو

 % 9.2)أسرة 1141 زعير –زمور  -سال -البحث على صعيد جهة الرباط

وتمتد فترة تجميع . أسرة بالوسط القروي 781منها   (من العينة الوطنية

المعطيات في الميدان على طول السنة حتى يتم ضبط تأثير الظرفية 

 . االقتصادية على مؤشرات النشاط، الشغل و البطالة

و سيتضمن هذا التقرير أهم نتائج  البحث الوطني حول التشغيل على مستوى 

 :تمحور حول األجزاء التاليةة حيث  ستالجه

زمور  -سال -الرباط  ملخص حول وضعية سوق الشغل بجهة: الجزء األول

 ؛2111زعير خالل سنة  –

 ؛2111وضعية النشاط، الشغل و البطالة خالل سنة : الجزء الثاني

  2111تطور مؤشرات النشاط، الشغل و البطالة بين سنتي : الجزء الثالث

 ؛2111و

ملحق حول المواضيع المعالجة و بعض المفاهيم و التعاريف : الجزء الرابع

 .المستعملة
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زعير خالل  –زمور  -سال -ملخص حول وضعية سوق الشغل بجهة الرباط

 2100سنة 

 
، بلغ حجم السكان 2111حسب معطيات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 

معدل  شخصا أما 9940999سنة فما فوق  15النشيطين البالغين من العمر 

وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل  %4401النشاط فقد استقر في حدود 

 %202وقد سجل هذا الحجم زيادة ب . %4702الوطني الذي وصل إلى 

بالمجال الحضري و تراجع  %301ناتجة عن زيادة ب 2111مقارنة بسنة 

                                .                                                بالمجال القروي %103ب

وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد انتقل الحجم اإلجمالي للتشغيل بالجهة من  

وهو ما يمثل  2111سنة  9910621إلى  2111نشيط مشتغل سنة  9610136

 %11منصبا، أي  110494إحداث عدد صاف من مناصب الشغل تقدر ب 

و حسب . ل نف  الفترةمن المناصب المحدثة على المستوى الوطني خال

منصب شغل إضافي بالمجال الحضري مقابل  130617الوسط فقد تم خلق 

أما معدل الشغل فقد انتقل خالل . منصبا 20125فقدان المجال القروي لحوالي 

نقطة  106، حيث سجل تراجعا ب %3904إلى  %3909نف  الفترة من 

نقطة بالوسط  1.2و تراجعا ب( %5101إلى  %5109من ) بالوسط القروي 

 (.                                                                                 %3602إلى  %3604من )الحضري 

أما على مستوى قطاعات النشاط االقتصادي، يبقى قطاع الخدمات أهم قطاع 

منصبا بارتفاع  160264بالجهة من حيث إحداث مناصب الشغل حيث خلق 

منصبا بزيادة  50762يليه قطاع البناء و األشغال العومية ب  %309قارب 

وفي األخير قطاع الفالحة و الغابات و الصيد البحري ب  %901وصلت إلى 

 140213، أما قطاع الصناعة فقد فقد %301منصبا وبزيادة شارفت  30999

                                                                           .                                    %1303منصب عمل أي بتراجع قدره 



7 
 

و حسب الحالة في المهنة، أبرزت معطيات البحث أن فئة المستأجرين تشكل 

من مجموع النشيطين المشتغلين بالجهة تليها فئة التشغيل الذاتي  61%

        . %709أما فئة الذين يمارسون شغال غير مؤدى عنه فتمثل  %27ب

و في  %403، تالحظ زيادة في عدد المستأجرين ب 2111و مقارنة بسنة 

بينما سجل عدد المناصب  %106عدد المشتغلين في عمل غير مؤدى عنه ب 

                                                                                                  .                                                                                                                            %309عند فئة الشغل الذاتي تراجعا ب 

 %905شهد حجم العاطلين زيادة بحوالي أما فيما يخص البطالة بالجهة، فقد 

 ، 2111عاطل سنة  1130169إلى  2111عاطل سنة  1150231منتقال من 

إلى  %1202نقطة خالل نف  الفترة منتقال من  106و ارتفع معدل البطالة ب

وهو معدل مرتفع بالمقارنة مع ما تم تسجيله على المستوى الوطني    1209%

.   2111سنة  %907إلى  2111سنة  %701 تراجعا طفيفا من و الذي عرف

 %14و حسب الوسط و خالل نف  الفترة، ارتفع معدل البطالة الحضري من 

.              %409بينما بقي مستقرا بالوسط القروي في حدود  %1409لى إ

أما حسب الجن ، فقد ارتفع معدل البطالة و بشكل ملحوظ عند اإلناث منتقال 

 .%11الذكور في حدود  بينما بقي شبه مستقر عند %2101إلى  %1902من 

كما أبانت نتائج البحث حول التشغيل حسب مستوى الشهادة المحصل عليها، 

أن الفئة األكثر تعرضا للبطالة هي الحاصلة على شهادة بمستوى متوسط 

، تليها 2111نقطة مقارنة بسنة  109وهو ما يمثل زيادة ب  %1707بمعدل 

نقطة، في حين تبقى  109أي بارتفاع  %1609لعليا بمعدل فئة ذوي الشواهد ا

الفئة األقل تعرضا للبطالة هي فئة بدون شهادة و التي انخفض عندها معدل 

 .                                                                                                        %5إلى   %503البطالة خالل نف  الفترة من 

و فيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين بالجهة و البالغين من 

من  2111و  2111سنة فأكثر، فقد انخفض معدله بين سنتي  15العمر 

خالل نف  الفترة على  %1105إلى  %1106من تراجع )  %9إلى  11%
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، و هو نف  المنحى المسجل بحواضر و بوادي الجهة حيث (المستوى الوطني

على )على التوالي  %607إلى  %706ومن  %904إلى  %1103تقلص من 

بالوسط  %1105إلى  %1106المستوى الوطني، تراجع خالل نف  الفترة من 

 (.القروي بالوسط %703إلى  %11الحضري ومن 
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 2100وضعية النشاط، الشغل و البطالة خالل سنة  :0الفصل

 النشاط. 0

سنة فما فوق حسب نوع النشاط ووسط  01السكان البالغون من العمر . 0.0

 اإلقامة

البالغين )زعير في سن النشاط  –زمور  -سال -يقدر عدد سكان جهة الرباط

 %906)شخصا  201160712، ب 2111، سنة (سنة فما فوق 15من العمر 

يقيمون  %9307منهم ( من الساكنة في سن النشاط على الصعيد الوطني

 .بالوسط الحضري

وفيما يخص تركيبة الساكنة حسب نوع النشاط، فتظهر هيمنة فئة غير 

، %3904ة النشيطين المشتغلين بنسبة متبوعة بفئ %5507النشيطين بنسبة 

 . %506فيما لم تتعد نسبة السكان العاطلين 

حسب الوسط، بلغت هذه النسب عند غير النشيطين و النشيطين المشتغلين 

بالوسط الحضري، على  %602و %3602و  %5905والعاطلين على التوالي 

 %5101عك  الوسط القروي الذي عرف هيمنة نسبة النشيطين المشتغلين 

 .%205و العاطلين  %4905 على حساب فئتي غير النشيطين 

 سنة فما فوق 11توزيع الساكنة البالغة من العمر : 1الجدول
 حسب نوع النشاط و وسط اإلقامة 

 نوع النشاط

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 1105390555 9940999 504490191 1670441 601970394 9150349 النشيطون

 1105170315 9910621 502360993 1610492 502920422 6110139 المشتغلون -    

 101290251 1130169 2110279 90759 9160752 1150217 العاطلون -    

 1107310111 101220125 307530516 1530161 907990574 7690765 غير النشيطين

 311..22.43 02..2.113 410.3.9.. 222.311 .3..04.133 0.3.4.202 المجموع

 (مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر
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 سنة فما فوق  21لسكان النشيطون البالغون من العمر ا. 1.2

 9940999سنة فما فوق  15بلغ عدد السكان النشيطين البالغين من العمر 

 من مجموع السكان المنتمين لنف  الفئة العمرية %4401شخصا، أي ما يمثل 

 (.من الساكنة النشيطة على الصعيد الوطني 909%)

حسب وسط اإلقامة، تشير معطيات البحث حول التشغيل إلى أن هاته النسبة  

بالوسط القروي و أن غالبية  %5205مقابل  %4205 بلغت بالوسط الحضري

 .% 9109 الحضري ب الساكنة النشيطة بالجهة تستقر بالوسط 

 حسب الجنس و وسط اإلقامة   1معدل النشاط. 3.2

سنة فما  15، للسكان البالغين من العمر 2111بلغ معدل النشاط خالل سنة 

 .على المستوى الوطني %4702مقابل  %4401فوق، 

 سنة فما فوق 11معدل نشاط الساكنة البالغة من العمر : 2الجدول 

 )% ب(حسب الجن  و وسط اإلقامة 

 الجنس

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 9403 6603 9105 9505 9101 6404 الذكور

 2505 2301 3606 2906 1901 2201 اإلناث

 2..4 44.0 ..19 12.1 42.2 42.1 المجموع
 (مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر       

 

 :أهم ما يميز هذا المعدل

معدالت النشاط المسجلة على مستوى الجهة أدنى من نظيرتها المسجلة على 

مقابل  %4205الصعيد الوطني سواء حسب وسط اإلقامة، حيث سجل 

بالوسط القروي أو من  %5907مقابل  %5205بالوسط الحضري و  4303%

ى مجموع البالغين على التوالي لد %4702مقابل  %4401حيث المعدل الكلي 

سنة فما فوق أو حسب الجن  حيث بلغ هذا المعدل لدى الذكور  15من العمر 

                                                           
 نسبة الساكنة التي تساهم أو تبحث عن المساهمة في إنتاج السلع و الخدمات بالنسبة لمجموع سكان البالد 1



13 
 

 %23على المستوى الوطني و %9403على صعيد الجهة مقابل  6603%

على التوالي لدى اإلناث، مع اإلشارة إلى أن معدل النشاط لدى  %2505مقابل 

ث حيث سجل على أضعاف نظيره لدى اإلنا 3الذكور بالجهة يصل إلى 

 . %23و  %6603التوالي 

 النشاط حسب الفئات العمرية و وسط اإلقامة لمعد.  4.2

يالحظ أن معدالت النشاط المسجلة على المستوى الجهوي تقل بشكل متفاوت 

، (سنة 34-25ما عدا عند الفئة العمرية )عن نظيرتها على الصعيد الوطني 

سنة فما فوق  45سنة و  24-15وإذا كان الفارق مهم عند الفئتين العمريتين 

، فإن هذا المعدل متقارب عند الفئتين )نقطة على التوالي 903نقط و 11ب (

 (.  في حدود نقطة مئوية واحدة) سنة 44-35و  سنة 34-25العمريتين 

تفع مع ارتفاع تحليل معطيات الجدول أسفله ، أن معدل النشاط ير كما يبرز

تليه الفئة  سنة 34-25لدى الفئة العمرية ( %6203)السن ليصل أقصاه 

، بينما استقر في أدنى مستوى له لدى  الفئة % 6102ب  سنة 44-35العمرية 

 . سنة  24-15العمرية 

حسب الوسط، سجل أعلى معدل نشاط بالوسط الحضري لدى الفئتين 

على التوالي،  %5703و  %6209ب سنة 44-35و  سنة 34-25العمريتين 

بينما عرف الوسط القروي معدالت نشاط مرتفعة عند كل الفئات العمرية 

سنة  24 -15ما عدا لدى  الفئة العمرية  (%6509و  %5407تراوحت بين )

 .%3509التي سجلت 
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 حسب الفئات العمرية و وسط اإلقامة  )%ب(معدل النشاط : 3الجدول 

 الفئات العمرية

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 1.4. 41.2 22.4 1.3. 41.2 2..4 سنة 51-42

 25.6 ..24 21.1 12.6 12.2 24.6 سنة 2.-41

 25.2 24.4 34.4 21.3 13.1 ..12 سنة 1-22.

 22.6 2.1. 16.4 12.2 2.3. 2... سنة فما فوق 21

 .552 5524 4.25 4.24 5424 5.24 اجملموع

 (مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر

 

تفيد مقارنة معدل النشاط حسب الفئات العمرية و الوسط، أن مستوى هذا 

ما عدا بالنسبة )المعدل مرتفع بالوسط القروي بالمقارنة مع الوسط الحضري 

االرتفاع أكثر حدة عند  ، مع اإلشارة إلى أن هذا(سنة 34-25للفئة العمرية 

 1201سنة فما فوق، إذ يصل الفرق إلى  45سنة و 24-15الفئتين العمريتين 

 .نقطة مئوية على التوالي 2105نقطة مئوية و 

 

سنة 15-24 سنة 25-34  سنة 35-44  سنة فما فوق 45   المجموع 

 42,5 33,4 59,3 62,8 23,6 حضري

 52,5 54,9 65,7 59,8 35,7 قروي

 44,1 31,5 60,2 62,3 25,9 المجموع
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 معدل النشاط حسب مستوى الشهادة و وسط اإلقامة . 1.2

تشير معطيات الجدول أسفله، من جهة، إلى أن معدل النشاط مرتفع على 

لوطني مقارنة بالجهة لدى مختلف مستويات الشهادة المحصل المستوى ا

عليها، مع اإلشارة إلى أن الفارق بين المعدلين مهم عند األشخاص بدون 

و من جهة . )نقطة 606ب (و ذوي مستوى عالي  )نقطة 901ب (شهادة      

أخرى، إلى أن معدل النشاط على صعيد الجهة يتغير حسب مستوى الشهادة، 

أعلى مستوى له لدى األشخاص الحاصلين على شواهد عليا إذ بلغ 

، في حين سجل معدل نشاط متقارب عند األشخاص بدون أي %5902ب

 .على التوالي %41و  %4105شهادة و ذوي شهادة متوسطة المستوى ب 

أما حسب وسط اإلقامة، فيالحظ ارتفاع معدل النشاط بالوسط القروي مقارنة  

الحضري عند كل من األشخاص الذين ال يتوفرون بنظيره المسجل بالوسط 

 604و  1909يبلغ الفرق ) على أي شهادة و ذوي شهادة متوسطة المستوى 

، بينما يفوق معدل النشاط بالوسط الحضري وبفارق )نقطة مئوية على التوالي

            ضئيل المعدل المسجل بالوسط القروي عند ذوي الشواهد العليا 

 (.يةنقطة مئو 205)

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

مستوى 
 الشهادة

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 22.2 25.1 12.6 11.4 ..6. ..3. بدون شهادة

 6..2 25.4 22.2 22.1 25.6 24.5 مستوى متوسط

 6..2 13.4 21.6 12.6 2..2 ..13 مستوى عالي

 .552 5524 4.25 4.24 5424 5.24 المجموع

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر  

 معدل النشاط حسب عماالت و إقليم الجهة و وسط اإلقامة. 6.2

حسب عماالت و إقليم الجهة، عرف إقليم الخميسات أكبر معدل للنشاط 

 .%4101معدل على مستوى عمالة الرباط ب ، بينما سجل أصغر %4901ب
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أما حسب وسط اإلقامة، فيالحظ أن هناك تفاوتا بين معدالت النشاط المسجلة 

بالوسطين بمختلف عماالت وإقليم الجهة، حيث يصل أقصى فارق بين 

نقطة مئوية سجلت على مستوى إقليم  1702الوسطين الحضري و القروي إلى 

بينما سجل ( بالوسط القروي %56بالوسط الحضري و  %3609)الخميسات 

الصخيرات تمارة  نف  معدل النشاط بالوسطين الحضري و القروي بعمالة

بصفة عامة، توجد عالقة عكسية بين مستوى التمدن و معدل  .(4601%)

 .النشاط المسجل

 حسب عماالت و إقليم الجهة و وسط اإلقامة )%ب(معدل النشاط : 1 الجدول

 لة أو اإلقليمالعما
 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 25.5 _ 25.5 الرباط

 2..2 15.5 5..2 سال

 22.4 22.4 22.4 الصخيرات تمارة

 26.5 12.4 2.6. الخميسات

 5524 4.24 5.24 المجموع

 .552 4.25 5424 المعدل الوطني

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر         
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 الشغل. 1

 السكان النشيطون المشتغلون حسب الجنس و وسط اإلقامة. 2.1

نشيط مشتغل سنة  9610136انتقل الحجم اإلجمالي للتشغيل بالجهة من  

منهم حضريون بينما  %91أكثر من ) 2111سنة  9910621إلى  2111

، وهذا ما يمثل إحداث (على الصعيد الوطني %5102 تصل هذه النسبة إلى

من  %11منصبا، أي  110494عدد صاف من مناصب الشغل تقدر ب 

 .المناصب المحدثة على المستوى الوطني خالل نف  الفترة

منصب شغل إضافي بالمجال  130617و حسب وسط اإلقامة، فقد تم خلق  

منصبا، أما معدل  20125مقابل فقدان المجال القروي لحوالي  الحضري

، حيث سجل %3904إلى  %3909الشغل فقد انتقل خالل نف  الفترة من 

و تراجعا ( %5101إلى  %5109من )نقطة بالوسط القروي  106اجعا ب تر

  (.%3602إلى  %3604من )نقطة بالوسط الحضري  102ب

بشكل كبير في النشاط االقتصادي، إذ من يساهم ذكور الجهة   حسب الجن ،

ذكرا، وهي نف  النسبة المسجلة  95نشيط مشتغل نجد أكثر من  111بين كل 

 .تقريبا بوسطي اإلقامة بالجهة

 النشيطون المشتغلون حسب الجن  و وسط اإلقامة: 6 الجدول

 الجنس

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 3.322.164 55..164 141.323.. 2...544 2.4.6.6.1 225.233 الذكور

 .4.322.34 42..562 5.3.5.5.2 25.526 163...5.4 526.525 اإلناث

 4124152414 428.1.. 42.482664 .484256 ..25...42 8412446 المجموع

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر
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 حسب وسط اإلقامة 2الشغلمعدل . 1.1

أما . على المستوى الوطني %4409مقابل  %3904بلغ معدل الشغل الجهة  

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

، و هو نف  الفارق المسجل (%3602مقابل  %5101)مرة  104الحضري ب 

على  %3905مقابل  %5509)تقريبا بين الوسطين على المستوى الوطني 

 (.التوالي

 حسب وسط اإلقامة )%ب(معدل الشغل : 7 الجدول

 المستوى
 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 6.2. 14.5 2.4. جهوي

 22.6 11.3 3.1. وطني
 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر             

 بنية السكان النشيطين المشتغلين حسب الفئات العمرية و وسط اإلقامة. 3.1

 %97أن   تبين دراسة بنية السكان النشيطين المشتغلين حسب الفئات العمرية،

و أن أكثر من الثلث ( على المستوى الوطني %9209)سنة  25يفوق سنهم 

الساكنة النشيطة المشتغلة بالجهة أقل شبابا من نظيرتها . سنة 45يفوق سنهم 

السكان النشيطين المشتغلين بالجهة ال تتجاوز  من %3707الوطنية حيث أن 

وحسب وسط اإلقامة، يالحظ أن . وطنيا %4505سنة مقابل  35أعمارهم 

 44و  25المشتغلين الحضريين تتراوح أعمارهم بين من  %5909أكثر من 

من  %704بالوسط القروي و أن  %4903سنة بينما ال تتجاوز هذه النسبة 

سنة وهي نسبة أقل من  24و  15المشتغلين الحضريين تتراوح أعمارهم بين 

و يسلك توزيع النشيطين المشتغلين . نقط 901تلك المسجلة بالوسط القروي ب 

 %59)ى الصعيد الوطني نف  االتجاه و إن كان بفوارق مختلفة بالوسطين عل

من النشيطين المشتغلين بالوسطين الحضري و القروي على  %4506مقابل 

                                                           
 لنف  الفئة العمريةسنة فما فوق على مجموع السكان المنتمين  11حاصل السكان النشيطين المشتغلين البالغين من العمر  2
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على  %2304و  %1102سنة، بينما  44و  25التوالي تتراوح أعمارهم بين 

 (.سنة 24و  15التوالي تتراوح أعمارهم بين 

 
 حسب فئات األعمار و وسط اإلقامة )%ب(غلين توزيع النشيطينن المشت: 8الجدول 

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر

بنية السكان النشيطين المشتغلين حسب الحالة في المهنة و وسط  .4.2

 اإلقامة

هيمنة فئة يبرز توزيع النشيطين المشتغلين بالجهة حسب الحالة في المهنة، 

مشتغلين من بين كل عشرة و ضعف نسبة المشتغلين  6المستأجرين بأكثر من 

في شغل غير مؤدى عنه التي تقل عن واحد من عشرة، أما الباقي فيشتغلون 

و في مقابل هذا التشتت . )مشتغلين من بين كل عشرة تقريبا 3(لحسابهم الذاتي

تشتتا أقل حدة في توزيع  المهم في توزيع المشتغلين جهويا، نجد أن هناك

النشيطين المشتغلين على المستوى الوطني حسب الحالة في المهنة، إذ بلغت 

 .على التوالي  %3302و  %2303و  %4304هذه النسب 

وحسب وسط اإلقامة، سجلت تفاوتات جد مهمة بين الوسطين، خاصة عند 

الوسط فئتي المستأجرين و الشغل غير المؤدى عنه،  حيث يتسم الشغل ب

متبوعا بالعمل للحساب الذاتي  %6701الحضري بهيمنة العمل المأجور ب

وفي المرتبة األخيرة األشخاص ذوي الشغل غير المؤدى عنه  %2903ب

عند  %3106بينما تتقارب هذه النسب بالوسط القروي لتتراوح بين  %304ب

فئات 
 األعمار

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

51-42 
 سنة

2.2 55.4 53.1 4..2 55.5 53.. 

41-.2 
 سنة

42.6 .4.5 41.4 42.4 46.6 46.4 

.1-22 
 سنة

46.4 42.2 44.. 52.2 42.6 4..4 

سنة فما  21
 فوق

.4.2 .5.3 .1.4 .4.2 ...2 .5.. 

 411 411 411 411 411 411 المجموع
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سابهم كحد أقصى عند فئة المشتغلين لح %3509فئة المستأجرين كأقل نسبة و 

 .الذاتي

 حسب الحالة في المهنة و وسط اإلقامة )%ب(توزيع النشيطين المشتغلين : 9 الجدول

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر

 النشيطون المشتغلون حسب قطاعات النشاط االقتصادي و وسط اإلقامة .1.1

بالجهة هو " الخدمات"يتبين أن قطاع حسب قطاعات النشاط االقتصادي، 

من مجموع السكان  %5709المشغل الرئيسي للسكان، إذ يشتغل بهذا القطاع 

المتبقية  %41سنة فما فوق، أما  15النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 

" الفالحة، الغابة والصيد البحري"فتتقاسمها وبشكل متقارب قطاعات 

 %12و  %1602ب " العموميةاء و األشغال البن"ثم قطاع " الصناعة"و

الفالحة "بينما على الصعيد الوطني نالحظ أن قطاع . على التوالي %1106و

يعتبر قطاعا مهما في تشغيل اليد العاملة إلى جانب " والغابة و الصيد البحري

على التوالي، في حين تتقاسم  %3903و  %3709ب  "الخدمات"قطاع 

 . العاملة و بنسب متقاربة القطاعات األخرى الحصة المتبقية من اليد

 
 
 

 
 
 

 الحالة في المهنة

 وسط اإلقامة

 قروي حضري
 المجموع

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 4.2. 22.4 22.5 مستأجرون
44.2 25.4 2..2 

 1.3. ..5. ..43 حساب ذاتي
.1.5 42.4 ...4 

 2... ..2 2.. غير مؤدى عنهشغل 
24.2 2.3 4... 

 4.5 4.5 4.4 آخر
4.4 4.4 4.5 

 المجموع
411 411 411 

411 411 411 
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 حسب قطاعات النشاط و وسط اإلقامة )%ب(النشيطون المشتغلون :  11 الجدول

 (.اإلحصاءمديرية )معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر

 
المشغل " الفالحة، الغابة و الصيد البحري"حسب الوسط، يعتبر قطاع 

" الخدمات"متبوعا بقطاع  %6904الرئيسي لليد العاملة بالوسط القروي ب 

فيشغالن على " الصناعة"و " البناء و األشغال العمومية"أما قطاعي  %21ب

بالوسط الحضري " الخدمات"، في حين يحتل قطاع %407و %906التوالي 

البناء "ثم   %1307ب " الصناعة"قطاع  ، يليه%9104المرتبة األولى ب 

الفالحة، الغابة "فيما لم تتجاوز حصة قطاع  %1209ب " واألشغال العمومية

 .%209" والصيد البحري

 1122صافي مناصب الشغل المحدثة خال ل سنة . 6.1

منصب شغل جديد وهو  110494لجهوي من خلق ما يقارب  تمكن االقتصاد ا

من المناصب المحدثة على الصعيد الوطني، حيث تم  %11ما يمثل تقريبا 

منصب شغل بالوسط الحضري بينما فقد الوسط القروي  130617إحداث 

 .منصب عمل 2125

منصب شغل   9993حسب الجن ، فقد تم على صعيد الجهة، خلق ما يقارب 

منصب شغل بالوسط  515ور، وذلك نتيجة تراجع تشغيلهم ب لدى الذك

على عك  اإلناث، . منصبا لديهم بالوسط الحضري 9399القروي و إحداث 

 قطاع النشاط

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

الفالحة، الغابة و الصيد 
 البحري

4.3 2.2 23.2 32.2 52.4 .2.6 

 55.6 54.4 2.. 2.2 52.1 2..5 الصناعة

 54.5 55.2 3.3 3.2 54.1 54.3 العمومية األشغالالبناء و 

 ..6. 12.6 1..5 44.4 24.2 34.2 الخدمات

 4.5 ..4 4.4 4.4 4.4 4.2 أنشطة أخرى

 411 411 411 411 411 411 المجموع
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منصبا على  5221منصب عمل واستفدن من إحداث  1621اللواتي فقدن 

 . التوالي بالوسطين القروي و الحضري

البناء و األشغال  "و "لصناعةا"على المستوى القطاعاتي، وباستثناء قطاعي

في  %403 منصب شغل أي بانخفاض  9251الذين فقدا مجتمعين  "العمومية

الغابة    و الفالحة "، عرف قطاعا 2111حجم التشغيل بهذا القطاع مقارنة بسنة 

منصب شغل على  160264و  30999خلق    "الخدمات"و  "و الصيد البحري

     %301 طاعين تقدر على التوالي ب زيادة في حجم التشغيل بالق التوالي، أي

 . 2111مقارنة بسنة  %309 و

 اإلقامة، بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة بالوسط الحضري حسب وسط

من المناصب المحدثة بالوسط الحضري  %1302)منصب شغل  130617

 "الخدمات"منصب بقطاع  140619و ذلك يرجع باألسا  إلى خلق ( وطنيا

و فقدان  "و الصيد البحري و الغابة الفالحة" طاعمنصب شغل بق 60279و

 "الصناعة بما في ذلك البناء و األشغال العمومية"منصب شغل بقطاع  9159

منصب  2125فسجل ضياع  ،أما بالنسبة للوسط القروي. من جهة أخرى

من جهة و  "الخدمات "منصب شغل بقطاع 1659شغل نتج من جهة عن خلق 

الصناعة "قطاعات  منصب شغل بكل من 2511و  1173فقدان أخرى، 

على  "الفالحة، الغابات و الصيد البحري"و "والبناء واألشغال العمومية

 .التوالي
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 2111صافي مناصب الشغل المحدثة خالل سنة : 11 الجدول

 

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 الجن 
 553524 .366 42.4 -141 552454 6.66 الذكور

 -54224 245. -...5 -5244 -55512 1445 اإلناث

فئات 
 األعمار

 -25222 5243 سنة 51-42
4223- .5431- 5444- 

3.432- 

 6254. 55241 سنة 2.-41
.554- 51442 6421 

1.2.2 

 26222 .542 سنة 1-22.
4244 52252 .22. 

21161 

 16241 122 54.2 654 13535 -422 سنة فما فوق 21

القطاعات 
 االقتصادية

الغابة و , الفالحة
 الصيد البحري

2423 2226 4154- 5612.- .363 2421- 

البناء و والصناعة 
 العمومية األشغال

3416- 2.32 552.- 55444- 6415- 5222- 

 552122 52422 5433. 5213 6.153 52243 الخدمات

 321 -52. 61 -32 354 -4.3 األنشطة المبهمة

الحالة في 
 المهنة

 -22316 52562 -6.444 621 2422. 56.52 مستأجرون

 5441.5 -6654 2152. -42.2 65454 -2.32 حساب ذاتي

 4.12. 5554 22322 -112 -52241 5222 شغل غير مؤدى عنه

 156 _ 56. _ 444 _ آخر

 415841 44565 4455 -4.4. 414144 44815 المجموع

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر  

 

ومن جانب آخر وحسب الحالة في المهنة، عرف التشغيل مقابل أجر تطورا 

منصب  190317منصب عمل موزعة ما بين  170194مهما وذلك بإحداث 

بينما لم تتجاوز ( من مجموع المناصب المحدثة %7505)بالوسط الحضري 

 %405صب التي تم خلقها لدى فئة المستاجرين بالوسط القروي نسبة المنا

منصب شغل، و هذا عك  النتائج المحصلة وطنيا حيث فقدت فئة  965ب

منصب  930112منصب عمل ناتجة عن فقدان   460959المستأجرين 

 .منصب بالوسط الحضري 360244بالوسط القروي و خلق 

منصب شغل فقط ناتجة  .1.11بدوره شهد العمل الغير المؤدى عنه خلق  

منصب بالوسط القروي ومن جهة أخرى عن خلق  556من جهة عن فقدان 
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منصب بالوسط الحضري، وهو منحى معاك  لما تم تسجيله على  10666

منصب عمل ناتجة عن خلق  310357الصعيد الوطني حيث تم إحداث 

منصب بالوسط  140415منصب بالوسط القروي و فقدان  440964

 .يالحضر

 2111و  2111في حين عرف العمل للحساب الذاتي تراجعا بين سنتي 

منها بالوسط الحضري، أما  %9304منصب بالجهة  90911بفقدان ما يناهز 

عمل أكثر  منصب 1210531على الصعيد الوطني فعرفت هذه الفئة إحداث 

 .من الثلثين تم تسجيلها بالوسط الحضري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

ثة
حد

لم
 ا
ب

ص
نا
لم

 ا
دد

ع

قطاعات النشاط االقتصادي

عدد مناصب الشغل المحدثة بين سنتي 2010 و 2011حسب القطاعات ووسط اإلقامة

حضري 6297 -7058 14607 -237 13609

قروي -2510 -1193 1657 -79 -2125

المجموع 3787 -8251 16264 -316 11484

الفالحة, الغابة و 

الصيد البحري

الصناعة والبناء 

و األشغال 
الخدمات األنشطة المبهمة مجموع الجهة
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 ة ــــــالبطال. 2

  السكان العاطلون بالجهة. 2.3

عاطال  1130169، 2111ناهز عدد السكان العاطلين عن العمل بالجهة سنة 

نشيطا، وبذلك يكون قد شهد حجم العاطلين زيادة بحوالي  9940999من بين 

ويتوزع النشيطون العاطلون حسب وسط . 2111مقارنة مع سنة  905%

عاطل قروي،  90759عاطل مقيم بالوسط الحضري و  1150217اإلقامة إلى 

من مجموع العاطلين  %73لتكون بذلك حصة العاطلين بالوسط الحضري 

 .بالجهة

 السكان العاطلون حسب وسط اإلقامة:   12الجدول

 (مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر

 بنية البطالة بالجهة حسب السن و وسط اإلقامة. 1.3

بنية الساكنة العاطلة حسب الفئات العمرية على الصعيدين الجهوي    يبين تحليل

على  % 9102و  % 9205و الوطني، أن البطالة تم  فئة الشباب مادام  أن 

وقد  بلغت هذه النسبة حسب . سنة 35التوالي من العاطلين ال يتجاوز سنهم 

          %9109على التوالي بالوسط القروي و  %9407و  %7309الوسط 

 .على التوالي بالوسط الحضري %9103و 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بيانات

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 5.446.414 523..55 455.426 3216 652.214 541.442 العاطلونالسكان 

 1105390555 9940999 504490191 1670441 601970394      9150349 السكان النشيطون
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 حسب الفئات العمرية و وسط اإلقامة )%ب(توزيع السكان العاطلين : 13 الجدول

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر      

 بالجهة حسب الجنس و وسط اإلقامة  3معدل البطالة. 2.2

 106إذ عرف ارتفاعا ب  %1209، 2111ناهز معدل البطالة بالجهة سنة 

و هو معدل . %1209إلى  %1202منتقال من  2111نقطة مقارنة مع سنة 

نقطة، كما أن  307بالمقارنة مع ما تم تسجيله على المستوى الوطني ب  مرتفع

 %907إلى  2111سنة  %701معدل البطالة الوطني عرف تراجعا طفيفا من 

حسب وسط اإلقامة، معدل البطالة بالوسطين الحضري و القروي . 2111سنة 

على  %307و  %1304مقابل  %409و  %1409)يفوق نظيره الوطني 

 .(التوالي

و تعتبر البطالة ظاهرة تم  بشكل كبير النشيطين بالوسط الحضري، لكون 

نقط  11معدل البطالة المسجل بهذا الوسط يفوق نظيره بالوسط القروي ب 

وهو نف  المنحى المسجل على المستوى ( %409مقابل  %1409)مئوية 

 (.%307مقابل  %1304)الوطني 

طالة من الذكور حيث أن معدل حسب الجن ، اإلناث بالجهة أكثر عرضة للب

البطالة لديهن يصل إلى ضعف ما تم تسجيله عند الذكور سواء بالوسط 

 %909و  %1109مقابل  %2209) الحضري أو القروي أو بالجهة ككل 

و هو نف  اإلتجاه الذي ( على التوالي %1101مقابل  %2101و  %302مقابل 

                                                           
 . سنة فما فوق 11الساكنة التي ال تتوفر على شغل و تبحث عنه ضمن الساكنة النشيطة البالغة من العمر نسبة   3

 األعمارفئات 

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 سنة 51-42
.4.6 .2.2 22.4 

11.4 ...3 .6.2 

 سنة 2.-41
22.4 21.2 23.1 

42.2 26.6 24.2 

 سنة 1-22.
51.4 52.4 4.2 

6.6 52.. 54.2 

 سنة فما فوق 21
..4 1.3 ..3 

2.4 ..5 1.6 

 411 411 411 411 411 411 المجموع
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الجنسين بالوسط الحضري وطنيا ينحوه معدل البطالة و بنف  الفارق بين 

، ويتقلص هذا الفارق إلى أقل من نقطتين في (%1103مقابل  2102%)

، بينما يصبح الذكور أكثر عرضة (%904مقابل  %1102)المجموع الوطني

 %201مقابل  %409)للبطالة من اإلناث بالوسط القروي على الصعيد الوطني 

 (.على التوالي

 
 بالجهة و حسب الجن  و وسط اإلقامة )%ب(معدل البطالة : 14 الجدول

 الجنس

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 6.2 54.5 2.3 4.. ..55 55.6 الذكور

 54.4 45.5 4.5 6.6 45.4 44.6 اإلناث

 625 4.26 425 .52 4425 .452 المجموع

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر  
 

 معدل البطالة بالجهة حسب الفئات العمرية و وسط اإلقامة. 4.2

بخصوص معدل البطالة حسب الفئات العمرية، يوضح المبيان الموالي أن 

مستوى هذا المؤشر يتغير حسب الفئة العمرية و الوسط، وهكذا سجل أعلى 

  %1105و %3906) %3107سنة  24-15البطالة لدى الفئة العمرية معدل 

في حين سجل أدنى معدل ( على التوالي بالوسطين الحضري والقروي

بالوسط الحضري  %106)سنة فما فوق  45لدى الفئة العمرية  %103ب

  (.بالوسط القروي %105و
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 معدل البطالة حسب الشهادة و وسط اإلقامة. 1.3

 
 حسب الشهادة و وسط اإلقامة )%ب(معدل البطالة : 11 الجدول

مستوى 
 الشهادة

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 2.4 1.4 ..4 ..5 3.4 2.6 بدون شهادة

 51.2 52.2 2.3 55.5 53.6 45.2 مستوى متوسط

 52.2 52.6 42.3 46.2 52.4 52.1 مستوى عالي

 625 4.26 425 .52 4425 .452 المجموع

 .(مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر

 

حسب الشهادة، إذا كان معدل البطالة على المستوى الوطني يتغير بشكل 

كلما ارتفع مستوى الشهادة إال وارتفع معدل )طردي مع مستوى الشهادة

عند  %1704عند األشخاص بدون شهادة إلى  %4، حيث ينتقل من (البطالة

ذوي الشواهد العليا، فإنه يتغير بشكل متذبذب على مستوى الجهة، حيث 

و أعلى معدل  %5تتوفر على أي شهادة ب  يسجل أدنى قيمة عند الفئة التي ال

أما ذوو الشواهد العليا فبلغ هذا  %1707بطالة لدى متوسطي الشهادة ب 

 . %1609المعدل لديهم 

سنة 15-24 سنة 25-34  سنة 35-44  سنة فما فوق 45   

 1,6 8,6 22,1 37,6 الوسط حضري

 0,5 0,6 8,6 11,5 الوسط قروي

 1,3 7,3 19,9 30,9 الوسط المجموع
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27 
 

حسب الوسط، نالحظ أن  معدالت البطالة بالوسط القروي تتغير بشكل طردي 

عند األشخاص بدون شهادة  %103مع مستوى الشهادة وتراوح مابين 

عند ذوي الشواهد العليا، أما بالوسط الحضري فتم تسجيل أعلى  %2906و

و أدنى معدل عند الفئة  %2104معدل بطالة عند متوسطي مستوى الشهادة ب 

أما بالنسبة للمستوى العالي بالوسط  %609لتي ال تتوفر على شهادة ب ا

 .%1605الحضري فقد ناهز معدل البطالة 

 معدل البطالة حسب عماالت و إقليم الجهة و وسط اإلقامة. 6.3

، أما حسب عماالت وإقليم %1209في  2111استقر معدل البطالة بالجهة سنة 

متبوعا بعمالة   %1901معدل للبطالة أكبر " سال"الجهة فقد سجل بعمالة 

و أخيرا عمالة  %1209ب " الخميسات"ثم إقليم  %1303ب " الرباط"

 .%1109ب " تمارة_الصخيرات"

و يخفي توزيع هذا المعدل حسب وسط اإلقامة تفاوتات بين الوسطين 

نقطة مئوية بإقليم  16الحضري و القروي حيث تراوح ما بين أكثر من 

نقطة مئوية بعمالة   -105و  (%109مقابل  %19.9" )الخميسات"

 (.%1109مقابل  %1103" )تمارة _الصخيرات"

 

 حسب عماالت و إقليم الجهة و وسط اإلقامة )%ب(معدل البطالة : 16 الجدول

 العمالة أو اإلقليم
 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 ...5 _ ...5 الرباط

 53.4 1.4 53.2  سال

 54.3 55.6 ..54 الصخيرات تمارة

 2.6 5.3 53.3 الخميسات

 4.26 .52 .452 المجموع

 625 425 4425 الوطني لالمعد

 .(مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر           
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 معدل البطالة حسب الجهات و وسط اإلقامة .3.3

زعير ثاني أعلى باستثناء األقاليم الجنوبية، سجل بجهة الرباط سال زمور 

و بمقارنة النتائج المحصلة على . %1209معدل للبطالة بعد الجهة الشرقية 

جهات يقل فيها معدل البطالة عن المعدل  9الصعيد الوطني، نالحظ أن هناك 

" عبدة دكالة"بجهة  %905، حيث يتراوح هذا المعدل بين (%907)الوطني 

الجهات فيفوق معدل  ، أما باقي"الحوز-تانسيفت-مراكش"بجهة %405و

 %705و" الشرقية"بالجهة  %1909البطالة بها نظيره الوطني متراوحا بين 

 ".  بني يحسن -شراردة-الغرب"بجهة 

 
 حسب الجهات و وسط اإلقامة )%ب(معدل البطالة : 17 الجدول

 الجهة
 وسط اإلقامة

 المجموع القروي الحضري

 -العيون : 4الكويرة والجهة  -واد الذهب : 5الجهة 
 السمارة -كلميم : .الساقية الحمراء والجهة   -بوجدور

53.5 6.2 51.4 

 2.1 4.3 54.1 درعة -ماسة  -سو  : 2الجهة 

 2.1 2.2 53.4 بني حسن -شراردة  -الغرب : 1الجهة 

 1.2 5.2 2..5 ورديغة -الشاوية : 2الجهة 

 2.1 5.4 2.3 الحوز -تانسيفت  -مراكش : 3الجهة 

 53.3 52.2 52.2 الشرقية: 6الجهة 

 54.5 6.5 54.4 البيضاء الكبرى: 2الجهة 

 54.6 2.3 52.3 زعير -زمور  -سال  -الرباط : 54الجهة 

 6.1 4.4 45.6 عبدة -دكالة : 55الجهة 

 3.5 2.5 5..5 ازيالل -تادلة : 54الجهة 

 54.2 2.2 51.1 تافياللت-مكنا : .5الجهة 

 1.1 5.2 3.5 بولمان -فا  : 52الجهة 

 2.2 2.6 51.2 تاونات -الحسيمة  -تازة : 51الجهة 

 2.3 2.1 4..5 تطوان -طنجة : 52الجهة 

 625 425 4425 المعدل الوطني
 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر

 

كما تبين معطيات الجدول أعاله، أن هناك تباينا كبيرا ما بين الجهات إزاء 

"   الشرقية"بالجهة  %1909ظاهرة البطالة حيث تراوح معدل البطالة ما بين 
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هذا التباين نلمسه أيضا على ". الحوز-تانسيفت-مراكش"بجهة  %405و

" عبدة_دكالة"بجهة  %2109ما بين )مستوى كل من الوسط الحضري 

بالجهة  %1406ما بين )و الوسط القروي "( بولمان-فا "بجهة  %901و

 "(.الحوز-تانسيفت-مراكش"بجهة  %102و " الشرقية"

 حسب الجنس و وسط اإلقامة 4معدل الشغل الناقص. 3.3

دراسة بيانات معدل الشغل الناقص المبينة في الجدول الموالي، تمكن من 

 :استخالص المالحظات التالية

  معدالت الشغل الناقص المسجلة وطنيا، سواء من حيث المجموع أو

قروي، أكبر من نظيراتها على مستوى الوسطين الحضري و ال

مقابل  %11.8و  %6.9مقابل  %9.3و  %7مقابل  %11.1)الجهة 

7.4%) ، 

  معدل الشغل الناقص مرتفع لدى الذكور مقارنة باإلناث سواء تعلق

أو بالوسط القروي ( %6.8مقابل  %7.1)األمر بالمستوى الجهوي

اإلناث معدل إال أنه بالوسط الحضري تسجل ( %2.3مقابل  9.1%)

 ،(%6.6مقابل  %8)شغل ناقص أكبر من الذكور

  معدل الشغل الناقص بالوسط القروي يفوق مثيله بالوسط الحضري

 %6.6مقابل  %7.4و  %9.1)بالنسبة للذكور و مجموع الوسط 

 %8، أما بالنسبة لإلناث فسجل هذا المعدل (على التوالي %6.9و

 .عند القرويات %2.3عند الحضريات مقابل 

 
 
 
 

                                                           
العمل ال يتماشى مع ) و سوءا في توزيع اليد العاملة( العمل أقل من عدد ساعات العمل العادية) يعك  نقصا في حجم التشغيل   4

 (.نالمؤهالت و التكوي
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 حسب الجن  و وسط اإلقامة )%ب( معدل الشغل الناقص: 18 الجدول

 الجنس

 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 وطني جهوي وطني جهوي وطني جهوي

 54.2 3.5 ..52 2.5 ..2 2.2 الذكور

 1.4 2.6 4.3 ..4 2.2 6.4 اإلناث

 4124 21. 4426 25. 524 825 المجموع

 (.مديرية اإلحصاء)الوطني حول التشغيل  معطيات البحث: المصدر

 معدل الشغل الناقص حسب العمالة أو اإلقليم و الوسط. 9.3

حسب عماالت و إقليم الجهة، عرفت عمالة سال أكبر معدل شغل ناقص 

 .%506، بينما سجل أصغر معدل على مستوى عمالة الرباط ب % 906ب

معدالت الشغل الناقص حسب وسط اإلقامة، يالحظ أن هناك تقارب نسبي في 

المسجلة بالوسطين بمختلف عماالت وإقليم الجهة، حيث أن أقصى فارق بين 

نقطة سجلت على مستوى عمالة  207الوسطين الحضري والقروي ال يتعدى 

و أدنى فارق ( بالوسط القروي %1103بالوسط الحضري و  %904)سال 

بالوسط الحضري  %901)نقطة مئوية بإقليم الخميسات  -107وصل إلى 

 .(بالوسط القروي %902و

 حسب عماالت و إقليم الجهة  )%ب(معدل الشغل الناقص : 19 الجدول

 و وسط اإلقامة

 العمالة أو اإلقليم
 وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري

 1.2 _ 1.2 الرباط

 6.2 ..55 6.2 سال

 2.5 ..2 2.4 الصخيرات تمارة

 3.4 3.4 6.5 الخميسات

 21. 25. 825 المجموع

 4124 4426 524 المعدل الوطني

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر               
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 2100و  2111تطور مؤشرات النشاط و الشغل و البطالة مابين : 2الفصل
 

 تطور مؤشرات النشاط. 0.2

سنة  9170116انتقل عدد السكان النشيطين بجهة الرباط سال زمور زعير من 

و حسب . %9مسجال بذلك ارتفاعا قدره  2111سنة  9940999إلى  2111

 عدد السكان النشيطين بالوسط الحضري الوسط، ناهزت نسبة الزيادة في

أما معدل النشاط فقد انخفض بين . بالوسط القروي %1104مقابل   903%

 نتيجة %) 4401إلى  %5101  من  (نقط مئوية  6ب  2111و  2111ي سنت

و ( %5205إلى  %5406  بالوسط القروي من  (نقط مئوية  201انخفاضه ب 

 . %) 4205إلى  % 4702  من (نقط مئوية بالوسط الحضري  609

وحسب الجن ، نالحظ أن معدل النشاط عرف انخفاضا متفاوت األهمية 

سواء على صعيد الجهة أو بالوسطين الحضري و القروي مع بالنسبة للجنسين 

و  2111استثناء اإلناث القرويات الآلئي انتقل عندهن معدل النشاط بين سنتي 

 . %2906إلى  %2202من  2111

أما حسب الفئات العمرية، فنجد أن معدل النشاط سجل خالل نف  الفترة 

وى الجهة أو بالوسطين انخفاضا عند جميع الفئات العمرية سواء على مست

سنة  45سنة و  44-35الحضري و القروي ماعدا الفئتين العمريتين القرويتين 

إلى  %4509و من  %6509إلى  %6201فما فوق اللتين سجلتا ارتفاعا من 

  .على التوالي 5407%

 2111و  2111وهذا اإلتجاه نحو االنخفاض في معدل النشاط بين سنتي 

ويات الشهادة أو عماالت و إقليم الجهة بالوسطين سجل كذلك سواء حسب مست

الحضري و القروي و في مجموع الجهة، مع استثناء فئة بدون شهادة بالوسط 

و معدل النشاط بالوسط القروي  %55إلى  %5306القروي التي ارتفعت من 

 .%56إلى  %5509بإقليم الخميسات الذي عرف تحسنا طفيفا منتقال من 
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 .2111و  2111مؤشرات النشاط بين سنتي تطور : 21 الجدول

 البيانات

.111 .144 

 وسط اإلقامة وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

 عدد السكان

 .6652.6 4852551 .44245. 6452118 44.2411 8882518 نلنشيطيا

 .2118254. 2811..4 4286524.4 428452855 62414.. 424482454 سنة فما فوق 51البالغين 

 )%ب(معدل النشاط

 الجن 
 ..22 31.1 22.2 32.2 ...6 4..3 الذكور

 4..4 46.2 44.4 41.5 44.4 41.3 اإلناث

الفئات 
 العمرية

 41.2 1.3. 2..4 6.1. 5..1 2.6. سنة 51-42

 ..24 12.6 24.6 21.5 24.6 21.2 سنة 2.-41

 24.4 21.3 ..12 25.2 24.5 25.2 سنة 1-22.

 2.1. 12.2 1... 24.4 21.6 6.3. سنة فما فوق 21

مستوى 
 الشهادة

 25.1 11.4 ..3. 22.6 2..1 25.2 بدون شهادة

 25.4 22.1 24.5 15.1 ..13 14.6 مستوى متوسط

 13.4 12.6 ..13 26.6 ..31 26.3 مستوى عالي

العمالة 
 أو اإلقليم

 25.5 - 25.5 15.1 - 15.1 الرباط

 2..2 15.5 5..2 26.1 12.2 26.4 سال

 22.4 22 22.4 26.4 22.6 23.3 الصخيرات تمارة

 26.5 12 2.6. 15.2 11.3 22.1 الخميسات

 5524 4.24 5.24 4124 4528 .552 المجموع

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر
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 تطور مؤشرات الشغل. 2.2

، 2111و  2111مؤشرات الشغل بالجهة ما بين سنتي تمكن دراسة تطور 

 :استخالص مالحظات جوهرية أهمها

  حسب الجن ، شبه استقرار في تركيبة النشيطين المشتغلين

بمجموع الجهة مع تحسن في نسبة الذكور المشتغلين على حساب 

يقابله تراجع أكثر ( نقطة مئوية 1.1)اإلناث بالوسط الحضري 

ور المشتغلين بالوسط القروي لصالح اإلناث أهمية في نسبة الذك

 ؛  (نقطة مئوية 1.4)

  حسب الفئات العمرية، ارتفاع مهم في نسبة المشتغلين البالغين من

نقطة على حساب الفئة العمرية      8.1سنة فما فوق ب  41العمر 

نقطة، و هو نف   7.1سنة أساسا التي تراجعت حصتها ب 11-24

اإلقامة ولكن بدرجة متفاوتة، حيث  المنحى المسجل حسب وسطي

نقطة مقابل تراجع  7.6سنة فما فوق ب  41ارتفعت حصة فئة 

نقطة بالوسط الحضري بينما ارتفعت  1.4سنة  24-11حصة فئة 

نقطة مقابل تراجع حصة الفئة الثانية ب  9.7حصة الفئة األولى ب 

ة نقطة بالوسط القروي حيث استفادت من هذا االنخفاض الفئ 13.9

 ؛%22.3إلى  %16سنة التي انتقلت حصتها من 44-31العمرية 

  حسب الحالة في المهنة، تم تسجيل تغيرات طفيفة على صعيد الجهة

نقطة لدى  14لدى كل الفئات تراوحت ما بين انخفاض ب 

نقطة لدى المشتغلين لحساب ذاتي،أما  1.9المستأجرين و ارتفاع ب 

مشتغلين لحساب ذاتي حسب الوسط فنالحظ تراجع مهم لدى ال

نقطة لصالح المستأجرين الذين انتقلت  3.4بالوسط القروي ب 

، أما بالوسط الحضري، فقد %31.6إلى  %26.4حصتهم من 
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نقطة على حساب  1.9تحسنت حصة المشتغلين لحساب ذاتي ب 

 -1.7)و الشغل غير مؤدى عنه( نقطة -1.2)فئي المستأجرين 

 ؛(نقطة

  في نسبة   -جهة ككل أو بالوسط الحضريسواء بال -شبه استقرار

مقابل ارتفاع " الفالحة، الغابة والصيد البحري"المشتغلين في قطاع 

نسبة النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات بأكثر من نقطتين مئويتين 

، أ ما "البناء واألشغال العمومية"و " الصناعة"على حساب قطاعي 

نسبة المشتغلين في قطاعي بالوسط القروي فيالحظ شبه استقرار في 

مقابل ارتفاع نسبة " البناء واألشغال العمومية"و " الصناعة"

نقط مئوية على حساب  3.2النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات ب 

 ؛"الفالحة، الغابة والصيد البحري"قطاع 

  سجل تراجع لمعدل الشغل حسب مستوى الشهادة سواء على صعيد

ومن  %38.4إلى  %39.8ن م)الجهة أو بالوسط الحضري 

نتج أساسا عن تراجع معدل ( على التوالي %36.2إلى  38.2%

الشغل عند ذوي الشواهد المتوسطة و العليا، بينما ارتفع معدل 

وذلك راجع  %11.1إلى  %47.8الشغل بالوسط القروي من 

باألسا  إلى االرتفاع المحسو  في معدل الشغل لدى األشخاص 

 (. %14.3إلى  %49.6من )بدون شهادة 
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 .2111و  2111تطور مؤشرات الشغل بين سنتي : 21 الجدول

 البيانات

2 000 144 . 

 وسط اإلقامة وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

 )%ب( نين المشتغليالسكان النشيطبنية 

 الجن 
 31.1 32.1 31.3 31.3 32.2 32.2 الذكور

 42.1 41.1 ..42 ..42 44.5 41.2 اإلناث

الفئات 
 العمرية

 55.5 53.1 2.2 56.4 5.2. 52.6 سنة 42  - 51

 46.6 41.4 42.6 42.3 43.5 ..4. سنة 2. - 41

 42.6 ..44 46.4 42.6 52.4 42.2 سنة 22 - 1.

 2... 1.4. 4.2. ..41 41.1 ..41 سنة فما فوق 21

الحالة 
في 
 المهنة

 25.4 4.2. 22.5 25.2 42.2 ..34 مستأجرون

 42.4 1.3. ..43 46.4 2.5. 41.2 حساب ذاتي

 2.3 2... 2.. ..54 2.2. 2.5 شغل غير مؤدى عنه

 4.4 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 آخر

قطاعات 
 النشاط

 52.4 23.2 4.3 52.1 34.2 4.1 ,الفالحة

البناء و  ،الصناعة
 العمومية األشغال

46.4 54.2 41.1 42.2 54.1 4..2 

 12.6 44.4 34.2 13.1 52.6 26.4 الخدمات

 ..4 4 4.2 ..4 4 4.4 األنشطة المبهمة

 41121 41121 41121 41121 41121 41121 المجموع

 )%ب( معدل الشغل

مستوى 
 الشهادة

 2.1. ..12 2.3. 2.5. 22.2 1.2. بدون شهادة

 4.6. 25.2 5.2. 2.1. 25.4 2.4. مستوى متوسط

 23.2 2.5. 23.2 15.4 25.1 15.4 مستوى عالي

 4625 4124 .482 4526 5.26 .462 الجهة مجموع

 (.مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر
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 تطور مؤشرات البطالة .2.2

يبين تحليل تطور معدل البطالة على صعيد جهة الرباط سال زمور زعير 

،انخفاضا في مستوى هذا المؤشر إذ انتقل من 2111و  2111مابين سنتي 

، وتراجع معدل البطالة خالل 2111سنة  %1209إلى  2111سنة   2106%

إلى  %2204من )نف  الفترة بنف  الوثيرة في الوسطين الحضري و القروي 

 (. على التوالي %409إلى  %1204و من  1409%

ذ تراجع لديهم معدل البطالة يعتبر الذكورأهم المستفيدين من هذا االنخفاض إ

 1103نقطة بالوسط الحضري و  706نقطة على مستوى الجهة و  709ب 

نقطة بالوسط القروي، أما اإلناث فعرف معدل البطالة لديهن تغيرا طفيفا 

نقطة على  206تراوح بين الزيادة بنقطة واحدة بالوسط القروي و التراجع ب 

 .صعيد الجهة

 سنة 34-25سنة و   24-15د أن الفئتين العمريتين حسب الفئات العمرية، نج

هي التي عرفت انخفاضا مهما في معدل البطالة سواء على مستوى الجهة أو 

 34-25نقطة عند الفئة العمرية  702تراوح االنخفاض بين )بوسطي اإلقامة 

باإلضافة إلى الفئة (  سنة 24-15نقطة عند الفئة العمرية   409و سنة

نقطة  405جع لديها المعدل ب سنة بالوسط القروي التي ترا 44-35العمرية 

 ؛مئوية

عرف معدل البطالة انخفاضا مهما عند مختلف مستويات الشهادة سواء على 

في  عاجأكبر ترفقد سجل . مستوى الجهة أو بالوسطين الحضري و القروي

نقطة  19معدل البطالة عند ذوي مستوى شهادة متوسط بالوسط القروي ب 

يتوفرون على أي  نقطة مئوية عند كل من األشخاص الذين ال 909و أدناه ب 

. شهادة بالوسط القروي و ذوي مستوى شهادة متوسط بالوسط الحضري

بالوسط  ويبقى الوسط القروي أكثر استفادة من تراجع معدل البطالة مقارنة

( نقطة 909نقطة مقابل  19) الحضري عند ذوي مستوى شهادة متوسط 
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بينما تراجع هذا المعدل بحدة ( نقطة 907نقطة مقابل  1603)ومستوى عالي 

      أكبر بالوسط الحضري مقارنة بالوسط القروي عند فئة بدون شهادة 

 (.نقطة 602نقطة مقابل  901)

 
 .2111و  2111بين سنتي  )%ب(تطور معدل البطالة : 22 الجدول

 البيانات

.111 .144 

 وسط اإلقامة وسط اإلقامة

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

 )%ب(معدل البطالة 

 الجن 

 54.5 4.. 55.6 52.6 1..5 45.2 الذكور

 44.5 6.6 44.6 44.3 3.6 41.4 اإلناث

 4.26 .52 .452 128. 4.25 25.. المجموع

الفئات 
 العمرية

 4.2. 55.1 3.2. 2.5. 44.5 24.2 سنة 42 -51

 52.2 6.2 44.5 46.3 52.2 ..5. سنة 2.-41

 ..3 4.2 6.2 2.4 1.5 2.1 سنة 1-22.

 ..5 4.1 5.2 6.. ..4 2.4 سنة فما فوق 21

مستوى 
 الشهادة

 1.4 ..5 2.6 54.3 3.1 52.2 بدون شهادة

 52.2 55.5 45.2 42.4 46.5 42.5 مستوى متوسط

 52.6 46.2 52.1 41.2 22.2 41.2 مستوى عالي

و االعمالة 
 قليماإل

 ...5 - ...5 44.1 - 44.1 الرباط

 53.4 1.4 53.2 44.1 5.2 45.2 سال

 54.3 55.6 ..54 52.2 44.2 56.2 الصخيرات تمارة

 2.6 5.3 53.3 56.2 55.3 46.5 الخميسات

 .(مديرية اإلحصاء)معطيات البحث الوطني حول التشغيل : المصدر  
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 الملحـــــــــق
 

 المواضيع المعالجة

القرابة مع رب ) تحديد أفراد األسرة ومميزاتهم الديموغرافية األساسية  ▪

 ؛(األسرة، الجن ، السن، الحالة الزواجية

المستوى ) سنوات فأكثر  .المميزات الثقافية للبالغين من العمر  ▪

 ؛...(الدراسي 

ظروف البطالة، مدتها، الوسيلة ) مميزات السكان النشيطين العاطلين ▪

المستعملة للبحث عن الشغل، القطاع المفضل، الحالة في المهنة، األجر 

 ؛..(.الشهري األدنى 

المميزات المهنية و االقتصادية األساسية المتعلقة بالنشاط الرئيسي  ▪

االقدمية في  ،المهنة الرئيسية، االستمرارية في العمل)ان النشيطين للسك

 ؛...(العمل، عدد ساعات العمل، حجم المؤسسة 

 ؛دراسة الشغل الناقص بالنسبة للنشيطين المشتغلين ▪

 ؛دراسة راتب النشيطين المشتغلين المستأجرين ▪

 
الدولية المتعارف تحدد مقايي  البطالة و الساكنة النشيطة طبقا لالتفاقيات 

 .عليها في إطار المكتب الدولي للشغل

 

  مفاهيـــم و تعاريـــف

تتكون من جميع األشخاص من كال الجنسين، و الذين  :الساكنة النشيطة

تضم من جهة، كل . اليد العاملة المتوفرة إلنتاج السلع و الخدمات يشكلون

األشخاص الذين يتوفرون على شغل أو النشيطين المشتغلين، و من جهة 

 أخرى، األشخاص النشيطين الذين هم في حالة بطالة
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النشيطة المشتغلة تضم جميع األشخاص  الساكنة :النشيطون المشتغلون

سنوات فما فوق و الذين يساهمون في إنتاج السلع و  3البالغين من العمر 

الخدمات، و لو لمدة ساعة واحدة، خالل فترة مرجعية و جيزة و محددة و 

. كل األشخاص الذين يتوفرون على شغل و تغيبوا عنه لسبب عارض

يتعلق األمر هنا بتصور و اسع يشمل كل أنواع الشغل بما في ذلك الشغل 

 .محدودة و كل أنواع التشغيل غير المنتظم الظرفي أو الشغل لفترة

الساكنة النشيطة العاطلة من كل األشخاص البالغين من  تتكون :العاطلون

سنة فما فوق و ال يتوفرون على نشاط مهني وهم بصدد البحث  51العمر 

 .عن شغل

حيث عن . و لإلشارة فإن مفهوم البحث عن شغل يستعمل بمعناه الواسع

خارج عن إرادتهم، " لعدم البحث"صرحون بسبب المبحوثين الذين ي

األشخاص الذين وهن عزمهم و كلوا من البحث ) يعتبرون عاطلون 

 :و هو وضع كل األشخاص الذين(. الفعلي

 يعتقدون أن الشغل غير متوفر في مكان إقامتهم؛ ▪

يصرحون أن ال يتوفرون على مؤهل أو تجربة أو مستوى تكوين  ▪

 لى شغل؛يساعدهم على الحصول ع

 يعتقدون أنهم لم يبلغوا بعد أو تجاوزوا سن العمل؛ ▪

 لديهم عائق شخصي يمنعهم من الحصول على شغل؛ ▪

 لديهم و عد بالعمل؛ ▪

 .ينتظرون جوابا من المشغل ▪

يعتبر غير نشيط كل شخص لي  بنشيط مشتغل : الساكنة غير النشيطة

الطلبة و ربات البيوت  و تضم الساكنة غير النشيطة التالميذ و. وال بعاطل



42 
 

و المتقاعدين و المالكين و المعاقين و المرضى و المسنين و غير 

 .النشيطين اآلخرين

 

معدل النشاط من أهم مؤشرات مستوى النشاط و يدل على  :معدل النشاط

نسبة األشخاص الذين يساهمون أو يبحثون من اجل المساهمة في إنتاج 

 .السلع و الخدمات ضمن ساكنة معينة

سنة فما فوق  51و يقا  معدل النشاط لدى الساكنة البالغة من العمر  

 :كالتالي

مجموع السكان / سنة فأكثر 01البالغين السكان النشيطين ( = )%)معدل النشاط 

 011(*سنة فأكثر  01البالغين 

 

يمكن هذا المعدل من إبراز مستوى االختالل بين عرض و  :معدل البطالة

و يحدد نسبة الساكنة التي ال تتوفر على شغل و تبحث عنه . طلب الشغل

سنة  51بشكل فعال أو غير فعال، ضمن الساكنة النشيطة البالغة من العمر 

 :و يقا  هذا المعدل كالتالي. فما فوق

 011(*سنة فأكثر 01السكان النشيطين البالغين /السكان العاطلين) = (%) معدل البطالة

 

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

 011(*مجموع السكان/ السكان النشيطين المشتغلين( = )%) معدل الشغل
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 :تتكون هذه الفئة من السكان :النشيطون في حالة شغل ناقصالسكان 

سنة فما فوق الراغبين في  51النشيطين المشتغلين البالغين من العمر  ▪

القيام بعدد اكبر من ساعات العمل و المستعدين لذلك و الذين عملوا خالل 

 ساعة؛ 26أسبوع المرجع لمدة تقل عن 

سنة فما فوق و الذين عملوا  51لعمر النشيطين المشتغلين البالغين من ا ▪

خالل أسبوع المرجع أكثر من العتبة المشار غليها أعاله و الذين هم 

 :بصدد البحث عن شغل آخر لتغيير شغلهم الحالي ألحد السببين

 عدم مالئمة شغلهم للمؤهالت و للتكوين الذي يتوفرون عليه، -

 .لهماعمأمن  اي يجنونهتال يلخابالمدعدم القناعة  -

 

يمكن هذا المعدل من اإلحاطة بأهمية المظاهر  :معدل الشغل الناقص

و يحدد نسبة النشيطين . األساسية لسوء استخدام اليد العاملة المشتغلة

المشتغلين في حالة شغل ناقص ضمن السكان النشيطين المشتغلين البالغين 

 .سنة فما فوق 51من العمر 
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