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اإلحصاءات %22.0 :معدل البطالة خالل الربع األول من عام 2021

أصدرث دائرة اإلحصاءاث العاهت تقريرها الربعي حول هعدل البطالت في الوولكت للربع األول
هن عام  ،0201وفيوا يلي استعراض ألهن النتائج:
البطالة:
 بمغ معدل البطالة خالل الربع األول من عام  )%02.2( 0201بارتفاع مقداره  2.7نقطة
مئوية عن الربع األول من عام .0202
 وقد بمغ معدل البطالة لمذكور خالل الربع األول من عام  )%02.0( 0201مقابل
أن معدل البطالة قد ارتفع لمذكور بمقدار 1.1نقطة مئوية
( )%08.2لإلناث ،ويتضح ّ
كما وارتفع لإلناث بمقدار 4.2نقطة مئوية مقارنة بالربع األول من عام .0202
الشكل  :1معدالت البطالة الكلية حسب اجلنس واألرابع للسنوات
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المتعطلون

 بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حممة الشهادات الجامعية (األفراد
المتعطمون ممن يحممون مؤهل بكالوريوس فأعمى مقسوماً عمى قوة العمل لنفس المؤهل
العممي) ،حيث بمغ  %07.8مقارنة بالمستويات التعميمية األخرى.
 أشارت النتائج إلى أن  % 21.2من إجمالي المتعطمين هم من حممة الشهادة الثانوية
فأعمى ،وأن  %29.2من إجمالي المتعطمين كانت مؤهالتهم التعميمية أقل من الثانوي.
 تباينت نسبة المتعطمين حسب المستوى التعميمي والجنس ،حيث بمغت نسبة المتعطمين
الذكور من حممة البكالوريوس فأعمى  %02.1مقابل  %79.1لإلناث.
ُ سجل أعمى معدل لمبطالة في الفئتين العمريتين  19-15سنة  24-20سنة ،حيث بمغ
المعدل  %11.2و %22.7لكل منهما عمى التوالي.
 أما عمى مستوى المحافظات فقد ُسجل أعمى معدل لمبطالة في محافظة مادبا ،بنسبة
بمغت  ،%08.3وأدنى معدل لمبطالة في محافظة الكرك بنسبة بمغت .17.2

المشتغلون:

 %02.9 نسبة المشتغمين من مجموع السكان  12سنة فأكثر.

 تركز  %28.1من المشتغمين الذكور في الفئة العمرية  39-02سنة ،في حين بمغت
النسبة لإلناث .%28.3
 28.8 من المشتغمين كانت مؤهالتهم التعميمية أقل من الثانوي و %9.2ثانوي و%21.7

أعمى من الثانوي.

 أظهرت النتائج أن غالبية المشتغمين  %82.9هم مستخدمين بأجر ( %83.2لمذكور
مقابل  %91.1لإلناث).
قوة العمل( :المشتغلون والمتعطلون):

 أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعميمي والجنس،
حيث أن  %28.1من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعميمية دون الثانوية
مقابل  %12.3لإلناث .كما أشارت النتائج إلى أن  %72.1من مجموع قوة العمل من
اهن التعميمي بكالوريوس فأعمى مقارنة مع  %02.8بين الذكور.
اإلناث كان مستو ّ
 %02.1 معدل المشاركة اإلقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان).

 بمغ معدل المشاركة اإلقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان  12سنة فأكثر)
 %22.8( %32.2لمذكور مقابل  %12.2لإلناث) ،وذلك لمربع األول من عام 0201
مقارنة مع  %54.8( %32.2لمذكور و %12.2لإلناث) ،وذلك لمربع األول من عام
.0202
0
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