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  تقدمي
  

يتوجب  لذا، منذ عقود تواجه االقتصاد األردين ما فتئت تعترب مشكلة البطالة من أخطر املشكالت اليت
جهة هذا ستراتيجيات اليت ميكن من خالهلا مواألباه هلا واإلسراع يف العمل على إجياد السياسات وااالنت

، وذلك من خالل ربط الربامج التعليمية والتدريبيـة باحتياجـات   مشكلةإىل  تفاقميحىت ال  التحدي
اليت تقـود   اإلجراءات سوق العمل، وكذلك ضرورة االهتمام باملشاريع الصغرية واملتوسطة من خالل

، باإلضـافة إىل األسـتمرار   اإلناث أو الذكورالصغرية اليت تدار من قبل  ازدهار الورش واملصاحل إىل
  .بسياسات التوسع بتشجيع االستثمار

  

، باإلضافة إىل      منهجية مسح العمالة والبطالة وأسلوب مجع البيانات وأهم التعاريف                         تفرير ال   ا تضمن هذ ي 
لتفصيلية        ئ      اجلداول ا لنتا لتحليلية  وا لعالقة باملوضوعات اليت غطاها املسح مبا خيص                   ذات    ج ا فة   ا كا

  . اخلصائص املتعلقة باملتعطلني
  

تربز  أن   و  ، 2010لعام   يف األردن       حول البطالة       التقرير     ا ويسر دائرة اإلحصاءات العامة أن تقدم هذ                     
ملتعطلني كالعمر    على شكل أعداد ونسب ألبرز خصائص ا              وفرها  ي اليت    املؤشرات    من جمموعة     تهأمهي  

الريف واحلضر واحملافظة واملستوى التعليمي واحلالة الزواجية ومدة التعطل                                التوزيع حسب      و   واجلنس   
يف   سوق العمل   ب والباحثني واملهتمني          القرار     صانعي واليت تساعد رامسي السياسات و             العمل  وحالة سبق    

وخلق فرص العمل        هاسبة للحد من  تصور واضح عن واقع وحجم البطالة واختاذ اإلجراءات املنا                          تكوين   
   .اجلديدة وتنفيذ اخلطط والربامج املناسبة األكثر فعالية وكفاءة

                                                                       
 

  
 
 
 املدير العام
 

حيدر فرحيات.د  
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 ملخص تنفيذي

  
دائرة اإلحصاءات العامة يف كل عام  والبطالة الذي تنفذُهأستند هذا التقرير على بيانات مسح العمالة 

كما صممت عينة املسح . على أربع جوالت، ويتم دمج البيانات لتعطي مؤشرات للنتائج السنوية
بأسلوب املعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتني، وهي عينة ممثلة على مستوى اململكة واحلضر والريف 

ويهدف هذا  .أسرة 53440حجم العينة الكلي للجوالت األربعة هلذا املسح   وبلغ. واألقليم واحملافظات
وتربز أمهية هذا التقرير من جمموعة  .املسح إىل التعرف على اخلصائص املختلفة للمشتغلني واملتعطلني

صائص اخلز األبر وجداول تفصيلية واشكال بيانيةعلى شكل نسب مئوية وأرقام  املؤشرات اليت يوفرها
 ،لمتعطلني األردنيني كالعمر واجلنس واملستوى التعليمي واملهنة واحلالة العملية ومدة التعطللتلفة املخ

   :النتائجوفيما يلي أهم 

عـدد  كما بلـغ   .2010 يف عام 1412134 حوايلجمموع قوة العمل من السكان األردنيني  بلغ •
من إمجايل قوة العمـل   %81.6 أو ما نسبته فرداً 1152853 حوايلالنشيطني اقتصاديا من الذكور 

   .%18.4 فرداً أو ما نسبته 259182 األردنية، وبلغ عدد النشيطات اقتصاديا من اإلناث األردنيات

مقارنة مع  2010يف عام % 12.5نقطة مئوية ليبلغ  0.4 رهاقدا مطفيفً ااخنفاضسجل معدل البطالة  •
 .2009يف عام % 12.9

% 10.3مقارنة مع  2010بني اإلناث يف عام  %21.7ور مقابل بني الذك %10.4معدل البطالة بلغ  •

 .2009على التوايل يف عام للذكور واإلناث   %24.1و

 بينمـا  ألف متعطـل،  176املتعطلني واملقدرة حبوايل من جمموع  %68 الذكور ما نسبته شكل  •
   .2010يف عام  %32شكلت اإلناث 

يف حني بلغ املعدل يف  بني اإلناث يف احلضر، %21.1بني الذكور مقابل  %10.2بلغ معدل البطالة  •
 .2010 يف عام لإلناث %24.8للذكور مقابل  %11.5الريف 
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، يف حني 2010لإلناث يف عام  %9.4مقابل  %40.2بلغ معدل املشاركة االقتصادية اخلام للذكور  •
يف عـام   لإلنـاث  %14.7للذكور مقابـل   %63.5حوايل  املشاركة االقتصادية املنقح بلغ معدل

2010.  

 اإلنـاث  بني %47.1بني الذكور مقابل  %23.8 سنة 24-15يف األعمار  معدل بطالة الشباببلغ  •
 .2010يف عام 

 .2010يف عام  سنة 24-15يف الفئة العمرية  هم عطلني عن العملتاملإمجايل من  50.1% •

قـوة   يف البالغنيفئة مجايل سنة فأكثر منسوباً إىل إ 25ممن أعمارهم  البالغني بنيبلغ معدل البطالة  •
 .2010يف عام  لإلناث %14.6للذكور مقابل  %6.6العمل حوايل 

لـذكور مقابـل   ل من إمجايل قوة العمل %3.2ما نسبته  )سنة ألكثر من(ن والذكور املتعطلل شك •
من إمجـايل   %30.7شكل الذكور و. 2010من إمجايل قوة العمل لإلناث يف عام  لإلناث 9.1%

 .2010لإلناث من إمجايل املتعطالت اإلناث يف عام  %41.9، مقابل لذكوراملتعطلني ا

 من إمجايل املتعطالت %61.5حوايل فأعلى  سبكالوريو ننسبة اإلناث املتعطالت ممن حيمل بلغت •
 .2010يف عام  ألف متعطلة تقريبا 56اإلناث واملقدر حبوايل 

 من إمجايل املـتعطلني الـذكور   %62.1 دون الثانوي ةالتعليمي التمن محلة املؤه شكل الذكور •
 .2010يف عام  ألف متعطل 120واملقدر حبوايل 

 الذين سبق هلم الزواج وأاملعدل للمتزوجني  يف حني بلغ، لغري املتزوجني %23.3 معدل البطالة بلغ •
وشكل غري املتزوجني  ،على التوايل %13.9و %5.5 )منفصلة/أرملة، منفصل/مطلفة، أرمل/مطلق(

 .2010 يف عام إمجايل املتعطلني من 72%

يف حني سـجل أدىن معـدل    ،%13سجلت حمافظة مادبا أعلى معدل بطالة للذكور حيث بلغ  •
 .2010 يف عام %9.1حيث بلغ  بطالة للذكور يف حمافظة عجلون

يف حني بلغ أدىن معدل بطالة  ،)%32.2حوايل (سجلت حمافظة عجلون أعلى معدل بطالة لإلناث  •
 .2010 يف عام) %19.2( افظة العاصمةلإلناث يف حم
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مقدمة  1.1  

وضع اخلطط التنموية وبناء قاعدة لملية التخطيط دراسة العمالة والبطالة اخلطوة األوىل يف ع تشكل
خالل فترة  البطالةتعترب دراسة التغريات اليت حتدث على كما  .اقتصادية واجتماعية لسكان اجملتمع األردين

 أو املؤشرات اهلامة اليت تعرب عن مدى قدرة االقتصاد على توفري فرص عمل جديدة، حدأزمنية معينة 
  .االقتصادي ؤوالتباطل التراجع اخنفاض فرص العمل يف ظ

مبواطنيها  ةرتبطاملحتقيق جمموعة من األمور على اختالف مراحل تطورها  ىالدول واجملتمعات وعلتعمل و
يتمثل أمهها بتوفري وحتديد العنصر البشري املطلوب لتنفيذ مشروعات التنمية، والسعي املستمر لضمان 

ث تنعكس هذه ي، وحتقيق استغالل أمثل للعنصر البشري، حبحتقيق التشغيل الكامل للمتعطلني عن العمل
والتطور االقتصادي مما يؤدي إىل حتقيق النمو والتوظيف ومستوى املعيشة ا على األجور إجياب اإلجراءات

  .السريع للمجتمع

  املنهجية 2.1

وقد مت دمـج  ، 2010عام خالل دائرة اإلحصاءات العامة مسح العمالة والبطالة على أربع جوالت ت ذنف
وبلغ احلجـم الكلـي    .كامالً 2010للنتائج على مستوى عام  مؤشراتبياناا مع بعضها البعض لتعطي 

وصممت عينة هذا املسح بأسلوب املعاينة الطبقية العنقودية، ألف أُسرة،  53للعينة لألربع جوالت حوايل 
ـ  اأن عينة هذو .واحملافظاتممثلة على مستوى اململكة واحلضر والريف  هذا املسح عينة تعتربو ال  حاملس

متثل السكان غري األردنيني وذلك ألا مبنية على أساس األسر اليت تقيم يف مساكن تقليدية وال تشـمل  
املسح هي إىل  اشملها هذيسر غري األردنيني اليت اليت تقيم يف املساكن اجلماعية، لذا فإن أُواألسر اجلماعية 

هلذه األسباب مجيعها فإن مستوى تغطية  .مجاعية تسكن يف مساكن تقليدية سرسر خاصة أو أُحد كبري أُ
السـكان غـري    ، لذا مل يتم نشر أي بيانات عـن مل تكن مكتملة مسح العمالة والبطالةغري األردنيني يف 

ويقدم هذا املسح معلومات على شكل نسب مئوية ألبرز خصـائص السـكان واملشـتغلني     .األردنيني
 واحلالـة الزواجيـة،   ردنيني كالعمر، واجلنس، واملستوى التعليمي، واملهنة، واحلالة العملية،واملتعطلني األ

  .اخل...ومدة التعطل للمتعطلني

ومت تقسـيم  . 2004اإلطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان واملساكن لعام  إىلتستند عينة املسح 
و يزيد عدد سكاا عن مائة ألف نسمة مدينة كبرية، عتربت كل مدينة يبلغ أأحيث  ،اململكة إىل طبقات
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إىل ريف وحضر حيـث  ) باستثناء الست مدن الكبرية( وقد بلغ عددها ستة مدن، وقسمت كل حمافظة 
أعترب بقية احلضر يف كل حمافظة طبقة مستقلة كذلك بالنسبة للريف أعترب طبقة مستقلة وبلغ عدد الطبقات 

تفاوت كبري يف اخلصائص االجتماعية واالقتصادية يف املدن الكـربى ويف  ونظرا لوجود . طبقة 30الكلي 
فقد مت تقسيم كل طبقة من طبقات املدن الكربى وطبقات احلضر إىل أربع طبقات جزئية حسـب  احلضر 

وذلك ـدف   2004اخلصائص االجتماعية واالقتصادية اليت وفرها إطار التعداد العام للسكان واملساكن 
وهـم  ( وجتدر اإلشارة بأنه استثىن من اإلطار السكان املقيمون يف املناطق النائية . متجانسةتوفري طبقات 

مثـل الفنـادق   ( إضافة إىل أن اإلطار اليشمل املساكن اجلماعية  )على األغلب سكان من البدو الرحل
  ).واملستشفيات ومعسكرات العمال والسجون وما إىل ذلك

ة جبمع البيانات عن طريق إستمارة إلكترونية صممت علـى األجهـزة   تقوم دائرة اإلحصاءات العامكما 
، وبطريقة تضمن إدخال البيانات مباشرة يف امليدان بسالسة وذلك بدال مـن اسـتخدام   )PDA(الكفية 

لألسـر   اإلستمارة الورقية، وتنفذ هذه العملية عن طريق املقابلة الشخصية من قبل كوادر الدائرة امليدانية
  .العينةب املشمولة
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  التعاريف 3.1

هم قوة العمل يف اجملتمع  اليت تشـمل  و النشيطني أقتصادياً: فئتني سكانيتني مهاتتألف القوى البشرية من 
ة مـن السـكان   الثاني الفئةسواء يعملون فعال أو يبحثون عن عمل، أما  املشتغلني واملتعطلني مجيع األفراد
ممن أعمارهم ) مرضى، أخرى/طالب، مدبر مرتل، له دخل، عاجز(  موها أقتصادينشيطني الفتشمل غري 

أي ال يعملون وال يبحثون عن عمل وغري متاحني للعمل وغري قادرين (سنة فأكثر وخارج قوة العمل  15
 يفاهلدف الرئيسي من قياس البطالـة  ويتمثل  .ويطلق على هؤالء األفراد خارج قوة العمل ،)على العمل

البطالـة علـى    معدلشامل عن األداء االقتصادي وأوضاع السوق، ويدل ارتفاع  احلصول على مؤشر
  .اخنفاض عرض العمل

  

قوة  إمجايلإىل  )املتعطلون( ألشخاص الذين ال يعملوناملئوية لنسبة الهو عبارة عن  :معدل البطالة 
 .)عدد العاطلني+ عدد العاملني ( العمل

  

لنسبة املئوية لعدد األشخاص النشيطني اقتصادياً إىل عدد ميثل ا :معدل املشاركة االقتصادية اخلام 
 .مجيع األعمار يفالسكان 

  

  :أسلوب حساب املؤشر
  

 = معدل املشاركة االقتصادية اخلام         

  

 
يف ميثل النسبة املئوية لعدد األشخاص النشيطني اقتصادياً  :معدل املشاركة االقتصادية املنقح 

 .سنة فأكثر 15عدد السكان يف سن العمل ممن أعمارهم  إىلسنة فأكثر  15األعمار 
 

:أسلوب حساب املؤشر كما يلي  
 

  =معدل املشاركة االقتصادية املنقح                
 

  

سنة فأكثر  15واملتعطلني يف األعمار أعداد العاملني   
 

سنة فأكثر 15عدد السكان   
% 100 x 

سنة  15واملتعطلني يف األعمارأعداد العاملني
 

مجيع األعمار يفعدد السكان   
 % 100 x 
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سنة فأكثر، القادر على العمل واملتاح لـه والباحـث       15 عمرها/هو الفرد الذي عمره :املتعطل 
 .إلسناد الزمينعنه والذي مل يزاول أي عمل خالل فترة ا

 :املتعطلون قسمان 

، القادر علـى العمـل   سنة فأكثر 15هو الفرد البالغ من العمر  :متعطل سبق له العمل .1
والذي مل يزاول أي عمل خالل السبعة أيام اليت سبقت يوم املقابلة، املتـاح للعمـل،   

 . والباحث عنه، لكن سبق له العمل سواء داخل األردن أو خارجه
سنة فأكثر، القادر على العمـل   15هو الفرد البالغ من العمر  :له العمل متعطل مل يسبق .2

والذي مل يزاول أي عمل، املتاح للعمل والباحث عنه ألول مرة خالل األربعة أسـابيع  
 .السابقة ليوم املقابلة ومل يسبق له العمل سواء داخل األردن أو خارجه

 

  -:وهي تتوافر الشروط التالية يف املتعطل أنلذا جيب  

أن ال يكون الشخص قد عمل ملدة ساعة فأكثر من  :)دون عمل(ال يزاول أي عمل  
، ومل يكـن متغيبـا   )الفترة املرجعية(  الزمن خالل السبعة أيام اليت سبقت يوم املقابلة

أي مل يكن يعمل بأجر أو لدى األسرة أو للحساب اخلاص  .بصورة مؤقتة عن العمل
 .)ILO(ويل من قبل منظمة العمل الدولية كما هو حمدد يف التعريف الد

أي أن يكون الشخص يف وضع يسمح له بإستالم العمل فوراً خـالل   :املتاح للعمل 
 .السبعة أيام السابقة ليوم املقابلة أو خالل اخلمسة عشر يوماً الالحقة هلا

أن يكون الشخص قد أختذ خطوات حمددة للبحث عن عمل لبعض  :البحث عن عمل 
كله بصفة دائمة يف فترة قريبة معينة خالل األربعة  أسابيع اليت سبقت يـوم  الوقت أو 

إىل أصحاب العمل، البحث املقابلة، تشمل اخلطوات احملددة التسجيل والتقدم مباشرة 
يف أماكن التجمعات اخلاصة، نشر إعالنات يف الصحف والتقـدم والـرد عليهـا،    

 .اخل....ارب أو أي إجـراء مماثـل   والتحري عن فرص العمل لدى األصدقاء أو األق
اىل ديوان اخلدمة املدنية ومتابع تقدم بطلب توظيف من ويعترب من ضمن املتعطلني كل 

، على أن يـرد أسـم   والذي مل يزاول أي عمل خالل فترة اإلسناد الزمين هلذا الطلب
 . ب التوظيف ضمن أحدى أفراد األسر الواقعة ضمن عينة املسحلطاملتقدم ب
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للعمل ومل يبحثوا عـن   اًاألشخاص املتاحون حالي ترب من ضمن املتعطلني أيضاكما يع 
ليوم املقابلة بسبب إنتظارهم للعودة لعملهم السابق السابقة العمل خالل األربعة أسابيع 

  .وبانتظار املباشرة به الحقاًأو أم وجدوا عمالً 

  أنواع البطالة 

  :أنواع البطالة فيما يليأهم ميكن حتديد 

هي البطالة اليت حتدث بسبب التنقالت املستمرة للعـاملني بـني   : حتكاكيةإلالبطالة ا 
وقد تنشأ عنـدما ينتقـل    .املناطق واملهن املختلفة الناجتة عن تغريات يف االقتصاد الوطين

عامل من منطقة أو إقليم جغرايف إىل منطقة أخرى أو إقليم جغرايف آخر، أو عندما تقرر 
 .خلروج إىل سوق العمل بعد أن جتاوزت مرحلة تربية أطفاهلا و رعايتهمربة البيت مثال ا

إن هذه البطالة جزئية، مبعىن أا تقتصر على قطاع إنتاجي أو صناعي  :البطالة اهليكلية 
ميكن أن ينتشر هذا النوع مـن  . معني، وهي ال متثل حالة عامة من البطالة يف االقتصاد

تعرف البطالة اهليكلية على حيث  .يف أقاليم البلد الواحد البطالة يف أجزاء واسعة ومتعددة
أا البطالة اليت تنشأ بسبب االختالف والتباين القـائم بـني هيكـل توزيـع القـوى      

يقترن ظهورها بإحالل اآللة حمل العنصر البشري و. العاملـــة وهيكل الطلب عليها
ا حتدث بسبب وقوع تغـريات  ستغناء عن عدد كبري من العمال، كما أإلمما يؤدي إىل ا

قـد عرفـت   . يف قوة العمل كدخول املراهقني والشباب إىل سوق العمل بأعداد كبرية
البلدان الصناعية املتقدمة نوعا جديدا من البطالة اهليكلية بسبب إفرازات النظام العـاملي  
 اجلديــد والذي تسارعت وتريته عرب نشاط الشركات املتعددة اجلنسيات اليت حولت

 .صناعات كثرية منها إىل الدول الناميــة بسبب  ارتفاع معدل الربح

ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ركود قطاع العمـال و   :البطالة الدورية أو املومسية 
يفسر ظهورهـا بعـدم قـدرة الطلـب     و. عدم كفاية الطلــب الكلي على العمل

ـ   ؤدي إىل ظهـور الفجـوات   الكلــي على استيعاب أو شراء اإلنتاج املتاح ممـا ي
تعترب البطالة املومسية إجبارية على اعتبـار أن  و .االنكماشية يف االقتصاد املعين بالظاهرة
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على استعداد للعمل باألجور السائـدة إال أم مل  هم عن العمل يف هذه احلالة نيالعاطل
 .جيدوا عمال

  :عةالبطالة املقّن 

يكون فيها عدد العمال املشغلني يفوق احلاجة الفعلية  تنشأ البطالة املقنعة يف احلاالت اليت  
للعمل، مما يعين وجود عمالة فائضة ال تنتج شيئا تقريبا حيث أا إذا ما سـحبت مـن   

  .أماكن عملها فأن حجم اإلنتاج لن ينخفض
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   البطالة 1.2

يف عام  %12.5ليبلغ  2009نقطة مئوية عن مستواه يف عام  0.4قدره ا يفًطف اخنفاضاًسجل معدل البطالة 
فقا للنتائج السنوية ملسح العمالة والبطالة الذي نفذته الدائرة يف و 2009يف عام  %12.9مقارنة مع  2010
ه وبالرغم من أن هذ ،من املشكالت الرئيسة اليت يعاين منها اجملتمع األردينالبطالة تعد و. 2010عام 

 معانمحافظة كاملشكلة ال تقتصر على حمافظة معينة أو منطقة معينة إال أا أكثر شدة يف بعض احملافظات 
مشكلة تنموية تستحق البحث والدراسة من  هامنمما جيعل  مادبا وحمافظة العقبةوحمافظة  الكركوحمافظة 

ن املعدالت املرتفعة مقارنة باملعدل م األردنمعدل البطالة يف يعترب و .كافة اجلهات املعنية بسوق العمل
 2008 يف عام %6.1 مقارنة مع  2009حسب تقديرات منظمة العمل الدولية يف عام %6.6والبالغ  العاملي

 يف سوق العمل حقيقية ، مما يدل على وجود مشكلة2007 نقطة مئوية عن عام 0.9 مقدارها وبزيادة
  .ووضع احللول الالزمةدراسة التستدعي  األردين
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 فأكثرسنة  15ممن أعمارهم  لألردنيني معدل البطالة أنسح العمالة والبطالة إىل ملأشارت النتائج السنوية و
على  %24.1و% 10.3مقارنة مع  2010بني اإلناث يف عام  %21.7بني الذكور مقابل  %10.4قد بلغ 

من جمموع  %68ن الذكور شكلت كما يتضح أن نسبة القوى العاملة املتعطلة م. 2009التوايل يف عام 
إمجايل ن عدد املتعطلني الباحثني عن العمل من الذكور أكثر من ثلثي إوبالتايل ف القوى العاملة املتعطلة

  .2010يف عام  )%32(املتبقية النسبة شكلت اإلناث ، بينما املتعطلني

  البطالة والعمر  2.2

ن الشباب هم أل الشباب فئة وأ) 24-15(فئة العمرية ال يفاملتعطلني  ةمعرفهو ن اهلدف من هذا املؤشر إ
وتكمن أمهية هذا . بينهمبسبب ارتفاع معدل البطالة  للثأثرهم األكثر عرضة و الفئة القادرة على اإلنتاج

م النظام يفيد يف تقيوي ح أحد جوانب مشاكل سوق العمليوضيساهم بشكل كبري يف ت املؤشر من كونه
ؤشر من املؤشرات اهلامة يف كثري من دول العامل وحسب توصيات منظمة العمل يعترب هذا املو. التعليمي
   .سنة فأكثر 25 يف العمرفهم األفراد املتعطلني  نيالبالغتعريف أما  .الدولية

 %23.8 حوايل 24-15 أعمارهممعدل بطالة الشباب منسوباً إىل إمجايل الشباب ضمن قوة العمل ممن  بلغ
    حوايل يف هذه الفئة العمرية لكال اجلنسنيالبطالة  بينما بلغ معدل إلناث، ابني %47.1وبني الذكور 

سنة فأكثر منسوباً إىل  25ممن أعمارهم  لبالغنيا بنيبلغ معدل البطالة  املقابل،يف و .2010يف عام  28.1%
  وتشري النتائج بأن معدل. لإلناث %14.6للذكور مقابل  %6.6ضمن قوة العمل حوايل البالغني فئة إمجايل 

إذ أن  ،سنة فأكثر 25الفئة العمرية مع البطالة يف مقارنة  أعلى 24-15بطالة الشباب يف الفئة العمرية 
، ونسبتهم وهم األكثر عرضةً للبطالة سنة 24-15يف الفئة العمرية  هم من العاطلني عن العمل 50.1%

كن تقليص البطالة لدى فئة الشباب من خالل تشجيع ومي .اإلناث بني %48.1و الذكور بني 51%
رشاد والتوجيه من إلستحداث وظائف جديدة والتوسع يف اإلنتاج، وتقدمي اااملؤسسات الوطنية على 

  . خالل املناهج التعليمية املهنية

 يف %10.7حيث بلغت نسبتها  ،سنة فأكثر 40دىن معدل للبطالة يف الفئة العمرية أ وأظهرت البيانات بأن 
بلغت ، حيث وتباينت النسبة بني الذكور واإلناث تباينا جوهريا .2009 يف عام% 11.6 مقابل 2010 عام

 يف عام %15.4مقابل  2010يف عام  %14.2 حوايل سنة فأكثر 40الذكور يف الفئة العمرية  بنينسبتها 

   .2009 يف عام %4.3مقابل %3.3اإلناث حوايل  بنيالنسبة ، بينما كانت 2009
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  البطالة طويلة األمد 3.2

 لفترة أكثر نسبة املتعطلني تبلغ ، وقدأكثر من سنةعلى أا مدة التعطل لفترة  البطالة طويلة األمدف تعّر
شكل و ،2009يف عام  %34.9 ةسبنا مقارنة مب %34.3من إمجايل املتعطلني  معا لكال اجلنسني من سنة

لإلناث من إمجايل املتعطالت اإلناث  %41.9، مقابل تعطلني الذكورمن إمجايل امل %30.7الذكور ما نسبته 
بفترة التعطل للمتعطلني عن العمل، وهي الفترة  يتعلقأن هذا املؤشر إىل  اإلشارةوجتدر  .2010يف عام 

له آثار سلبية أكثر من سنة والتعطل لفترات طويلة . اليت يكون فيها الشخص دون عمل ويبحث عن عمل
وخروج جزء من قوة العمل إىل خارج  لباحثني عن عمللمصدر الدخل وتناقص قابلية العمل  منها فقدان

ن املشاكل اإلجتماعية ألوتعترب الفترات القصرية للتعطل عن العمل أقل أمهية نظراً . السوق نتيجة اإلحباط
  .املتعلقة بالتعطل تكون أقل
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  املستوى التعليمي حسب البطالة  4.2

لكال س فأعلى والذين حيملون بكالورياملتعطلني بني  %16.1قد بلغ  البطالة معدل أنلنتائج إىل أشارت ا
التعليمي  ملؤهللنفس ابلغ معدل البطالة و .2009يف عام  %16.2 معمقارنة   2010يف عام  اجلنسني

التعليمي  املتعطلون من محلة هذا املؤهل لشكو. 2010يف عام  لإلناث %24.9مقابل  %10.9لذكور ل
ن ممن حيملون واملتعطلمن إمجايل املتعطلني، يف حني شكل الذكور  %34.1ما نسبته للذكور واإلناث 

. 2009يف عام % 19مقابل  2010من إمجايل املتعطلني الذكور يف عام  %21.2ما نسبته بكالوريوس فأعلى 
من  %61.5حوايل  بلغتأعلى قد س فوومن اجلدير بالذكر أن نسبة اإلناث املتعطالت ممن حيملن بكالوري

معدل  أن كما أشارت النتائج إىل. 2009 يف عام% 53.8 مقارنة بنسبة 2010يف عام  إمجايل املتعطالت
من إمجايل قوة العمل  %11.5لكال اجلنسني قد بلغ " أقل من ثانوي"التعليمي  محلة املؤهلالبطالة بني 

يف عام  %11.3لذكور ل، يف حني بلغ هذا املعدل 2009يف عام  %11.9مقابل  2010يف عام لنفس املؤهل 
مقابل  2010يف عام  %14.7بالنسبة لإلناث فقد بلغ املعدل  أما، 2009يف عام  املعدلنفس مقابل  2010

  .2009يف عام  21%
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من  % 45.4شكلوا قد قل من ثانوي لكال اجلنسني أ من محلة املؤهل التعليمياملتعطلني  أن الحظوُن
من  %62.1يف حني شكل الذكور ما نسبته . 2009يف عام  %46.1مقابل  2010ايل املتعطلني يف عام مجإ

 نشكلاإلناث فقد  أما .2009يف عام  %63.0مقابل  2010يف عام لنفس املؤهل إمجايل املتعطلني الذكور 
املتعطلني من  بلغت نسبة كما .2009يف عام  %13.8مقابل  2010املتعطالت يف عام  من إمجايل 9.8%

  .%53.8 الثانوي فأعلى الت التعليميةمحلة املؤه
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سجلت بينما ، األقل من الثانوي بني محلة املؤهلكانت  لذكورا نيتعطلامل منتبني أن أعلى نسبة  كما
نسبة املقابل، كانت يف و .فأعلى سبكالوريو ةالتعليميالت بني محلة املؤهلإلناث بطالة نسبة أعلى 
  .األقل هياألميني  املتعطلني

  احلالة االجتماعية حسب البطالة  5.2

 وألمتزوجني لاملعدل  بلغ كما ،غري املتزوجني بني %23.3قد بلغ  البطالة معدل أنأشارت النتائج إىل 
يف عام  على التوايل %13.9و %5.5) منفصلة/أرملة، منفصل/مطلفة، أرمل/مطلق( الذين سبق هلم الزواج

سبق هلم  الذين"و ،"نوالذكور املتزوج"، و"غري املتزوجنيمن الذكور " بنيملعدل يف حني بلغ ا .2010
غري  اإلناث" بني% 12.5و %12.1و %32.4 مقابل على التوايل %16.1و %4.4و %20.6 "الزواج

كما تبني بأن  .2010يف عام  على التوايل" اللوايت سبق هلن الزواج"، و"املتزوجات اإلناث"، و"املتزوجات
املعدل بني األفراد يف أعلى مقارنة مع " اإلناث غري املتزوجات"و" لذكور غري املتزوجنيل"البطالة  معدل

  .األخرى الزواجيةاحلاالت 
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من غري  إمجايل املتعطلني كانتمن  %72 ما نسبته يتضح من نتائج مسح العمالة والبطالة أن كما
 %70.7الذكور،  بني %72.6نسبتهم بلغت ، و2009 يف عام% 69.8 مقارنة مع 2010يف عام  املتزوجني

  يف عام من إمجايل املتعطلني %28سبق هلم الزواج ممن املتزوجني أو  منبلغت نسبة املتعطلني و. اإلناث بني

من  %27.4سبق هلم الزواج ممن ن أو وشكل الذكور املتزوجو ،2009 يف عام% 30.2 مقارنة مع 2010
  .2010من إمجايل املتعطالت اإلناث يف عام  لإلناث %29.3 إمجايل املتعطلني الذكور مقابل

  البطالة حسب احلضر والريف 6.2

بني اإلناث يف عام  %21.1بني الذكور مقابل  %10.2قد بلغ يف احلضر أظهرت النتائج أن معدل البطالة 
طالة يف الريف يف حني بلغ معدل الب. 2009على التوايل يف عام  %23.3و %10.1، بينما بلغ املعدل 2010
لإلناث  %28.1و للذكور %11.7، بينما بلغ املعدل 2010إلناث يف عام ل %24.8لذكور مقابل ل 11.5%

بلغت  قد كما يتضح من البيانات أن نسبة املتعطلني من الذكور يف احلضر .2009على التوايل يف عام 
يف . 2010تعطلني الذكور يف عام يف الريف من إمجايل امل %18.7و من إمجايل املتعطلني الذكور 81.3%

يف  %19.2من إمجايل املتعطالت اإلناث مقابل ما نسبته  %80.8إلناث يف احلضر لحني بلغت النسبة 
  .2010الريف من إمجايل املتعطالت اإلناث يف عام 
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  احملافظات  حسبالبطالة  7.2

يف حمافظات معينة  2009م مقارنة بعا 2010معدالت البطالة يف عام  ارتفاع 8من الشكل  يالحظ 
 معان والكرك حمافظاتكانت أعلى معدالا يف يف حني  ،العقبةو ،املفرق، وحمافظة العاصمةمحافظة ك
حيث  ،2010و 2009عامي يف حمافظة معان أعلى معدل للبطالة  وسجلت. 2010يف عام  العقبة ومادباو
تعاين أكثر من غريها من تدين حجم  ، مما يعين أن هذه احملافظةعلى التوايل %15.7،%17.7 بلغ

البطالة  التاخنفاض معدالنتائج أظهرت و. بشكل رئيسي فرص العمل فيهاضآلة االستثمارات واملشاريع و
، نقطة مئوية 2معان مبقدار ، ونقطة مئوية 2.3الطفيلة مبقدار محافظة يف بعض احملافظات ك 2010عام  يف
نقطة  1.1مبا مقداره البلقاء و ،نقطة مئوية 1.7 مبا مقداره ربداو ،نقطة مئوية 1.5 مبا مقداره عجلونو

نقطة  0.4 مبا مقداره نقطة مئوية والزرقاء 0.8 مبا مقداره نقطة مئوية ومادبا 0.9 مبا مقداره الكركو ،مئوية
  .2009مئوية مقارنة مع عام 
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قد سجلت أعلى معدل  مادباظة أن حماف يتضحلذكور يف احملافظات، لعند املقارنة بني معدالت البطالة و
، حيث سجل معدل البطالة العقبةو معان تاحمافظ تالها  .2010 يف عام  %13بلغ  حيثبطالة للذكور 

يف  على التوايل% 10.4و %14.1مقابل  2010يف عام  على التوالي% 12.7و %12.9لكل منهما للذكور 
مقابل  2010يف عام % 9.4 بلغ، حيث أربدة يف حني بلغ أدىن معدل بطالة للذكور يف حمافظ. 2009عام 
  . )2009يف عام  %9.4مقابل  2010يف عام  %9.8( العاصمةحمافظة  تالها. 2009يف عام  10.7%
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سجلت أعلى معدل بطالة قد  عجلونأن حمافظة ومبقارنة معدل البطالة لإلناث حسب احملافظات، يتضح 
         مقابل )%27( جرشحمافظة  يليها. 2009عام  يف )%33.1(مقابل  2010يف عام  )%32.2(حوايل 

يف عام  %30.8مقابل  2010عام  %26.4 بلغ مبعدل بطالة معانمث حمافظة . 2009يف عام  )28.9%(
مقابل  2010يف عام  %19.2 إلناث يف حمافظة العاصمة حوايلليف حني بلغ أدىن معدل بطالة . 2009

  .2009يف عام  19%

  

  

  

يف عام  %32.2بلغ و عجلونيف حمافظة  قد ُسّجل إلناثلأن أعلى معدل بطالة  11 شكلالحظ من الُيو
مقابل  %27إلناث لبلغ معدل البطالة  حيث جرشيليها حمافظة . لذكور لنفس العامل %9.1مقابل  2010
 يف حني بلغ أدىن  .لذكورل %12.9إلناث مقابل ل %26.4 معانمث حمافظة  ،2010لذكور يف عام ل 10.4%

، مادبايليها حمافظة . 2010يف عام  لذكورل %9.8مقابل  يف حمافظة العاصمة إلناثل )%19.2( معدل بطالة
  . 2009يف عام   للذكور% 13 مقابل %19.9لإلناث معدل البطالة حيث بلغ 
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   واملنقح معدل املشاركة االقتصادية اخلام. 3

ة االقتصادية اخلام أي قوة العمل منسوبة إىل جمموع بينت نتائج مسح العمالة والبطالة أن معدل املشارك
يف . 2009يف عام  %25.4 رنة مع مقا 2010يف عام  %25.1حيث بلغ حوايل  متدنيا،السكان ال يزال 

يوضـح معـدل املشـاركة    و  .2010يف عام  لإلناث %9.4مقابل  %40.2لذكور ل املعدل حني بلغ
كلما دل ذلك على ارتفاع  امنخفض املعدل ان، وكلما كان هذاخلام الفئة املنتجة من السكااالقتصادية 

  .اإلعالة نسبة

سـنة   15 أعمـارهم معدل املشاركة االقتصادية املنقح أي قوة العمل منسوبة إىل السكان ممن  ويتباين
أي أن معدل املشاركة  ،2010يف عام  لإلناث %14.7للذكور مقابل  %63.5حوايل ، حيث بلغ فأكثر
% 40.1مقابل  2010يف عام  %39.5 معاً إلناث، يف حني بلغت النسبة لكال اجلنسنيلمنه  ذكور أعلىلل

يف عـام   %44.8بلغ  منقح حيث وسجلت حمافظة العقبة أعلى معدل مشاركة اقتصادية .2009يف عام 
 .لنفس العام %35.4بلغ  حيث مشاركةلل، يف حني سجلت حمافظة عجلون أقل معدل 2010
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  األردنيةقوة العمل . 4

سنة  15العمل عدد السكان األردنيني يف سن  بأنالتقديرات من واقع نتائج مسح العمالة والبطالة تشري 
يف عام  %49.3، واإلناث ما نسبته %50.7فرداً، وشكل الذكور منهم ما نسبته  3578334فأكثر قد بلغ 

أو ما  سنة فأكثر 15أعمارهم  فرداً ممن 1412134حوايل عدد النشيطني اقتصاديا  بأن وتبني. ،2010
 من النشيطني اقتصاديا الذكوريف سن العمل، وقد شكل األردنيني من إمجايل السكان  %39.5نسبته 

اقتصاديا من  اتعدد النشيطبلغ ، والنشيطني أقتصادياًمن إمجايل  %81.6 أو ما نسبته فرداً 1152853
  .%18.4 فرداً أو ما نسبته 259182اإلناث 

من  %87.5ما نسبته  أي، مشتغالً 1235948البيانات بأن عدد املشتغلني األردنيني قد بلغ  كما أظهرت
مشتغل  202933و  1033015 شكل الذكور واإلناث منهم ،2010يف عام  النشيطني اقتصاديا إمجايل

يل من إمجا %12.5 تهبما نسأو  176186 األردنينيعدد املتعطلني  بلغيف حني  .على التوايلومشتغلة 
  .النشيطني اقتصاديا

  

وجتدر اإلشارة بأن العدد األكرب من السكان األردنيني يف سن العمل هم من غري النشيطني اقتصاديا 
، وشكلت اإلناث النسبة األعلى %30.5، سجل الذكور منهم ما نسبته فرداً 2166200 واملقدر حبوايل

69.5%.   
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املالحق .5  
تفصيليةاجلداول ال  
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  اجلنسحسب سنة فأكثر  15أعمارهم ن معدل البطالة لألردنيني مم 1جدول 
  2010 -2006 للسنوات

 2010 2009 2008 2007 2006  اجلنس

 10.4 10.3 10.1 10.3  11.9  ذكور

 21.7 24.1 24.4  25.6 25.0 إناث

 12.5 12.9 12.7 13.1 14.0  املعدل العام
  صاءات العمل من مسح العمالة والبطالةإح قسم تقديرات :املصدر

  

  2010 -2006 للسنواتمعدالت البطالة الربعية  2 جدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 الربع

 12.4 12.1 14.1 14.3 14.4األول

 12.2 13.0 12.5 10.8 13.1الثاين

 13.5 14.0 12.0 14.3 15.4الثالث

 11.8 12.2 12.0 13.0 13.0الرابع

  إحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامة قسم ر تقديراتاملصد
  

                   واجلنساحلضر والريف  بحس سنة فأكثر 15لألردنيني ممن أعمارهم  معدل البطالة 3جدول 
  2010 -2008 للسنوات

 الريف -احلضر 
2008 2009 2010 

 اموع أناث ذكور موعا إناث ذكوراموع إناثذكور
 12.2 21.1 10.2 12.5 23.3 10.1 12.1 23.0 9.7 حضر

 13.9 24.8 11.5 14.8 28.1 11.7 15.8 12.431.4 ريف

 12.5 21.7 10.4 12.9 24.1 10.3 12.7 10.124.4 املعدل العام
  العامةإحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات قسم تقديرات  :املصدر
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        واجلنس  الفئات العمريةسنة فأكثر حسب 15أعمارهمنمعدل البطالة لألردنيني مم4جدول   
  2010 -2006للسنوات

 2010 2009 2008 2007 2006  الفئة العمرية

19-15 

 32.7 30.9 32.0 34.0 35.4 ذكور

 38.9 38.1 52.3 44.4 40.4 إناث

 33.0 31.2 32.9 34.7 35.6 اموع

24-20 

 20.7 19.5 19.4 20.3 22.1 ذكور

 47.2 46.4 48.6 48.1 45.8 إناث

 26.7 25.7 25.8 26.6 26.8  اموع

39-25 

 7.8 7.5   7.5   7.3   9.1   ذكور

 18.2 21.2 20.8 22.0 21.2  إناث

 10.1 10.5 10.3 10.4 11.3  اجملموع

54-40 

 5.1 5.5 5.0 4.8 5.0 ذكور

 3.7 5.7 4.7 7.1 6.5 إناث

 4.9 5.5 4.9 5.1 5.2 اموع

64-55 

 3.3 4.8 2.4 3.8 5.4 ذكور

 3.4 3.0 0.0 3.5 2.9 إناث

 3.3 4.6 2.3 3.8 5.3  اموع

+65 

 2.2 3.1 1.1 1.9 0.7 ذكور

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  إناث

 2.1 3.0 1.0 1.8 0.6  اموع
  إحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامةقسم ديرات تق :املصدر
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              سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي واجلنس  15أعمارهم  نمعدل البطالة لألردنيني مم 5جدول 
  2010 -2006 للسنوات

 2010 2009 2008 2007 2006  اجلنس/ املستوى التعليمي

 أمي

 8.6 10.9 7.6 7.3 9.8 ذكور

 1.2 4.3 4.4 8.3 3.1  إناث

 7.6 9.9 7.2 7.8 9.3  اموع

 أقل من ثانوي

 11.3 11.3 11.5 11.7 13.5 ذكور

 14.8 21.0 23.7 25.9 17.9 إناث

 11.5 11.9 12.2 12.5 13.7  اموع

 ثانوي

 7.7 7.9 8.4 8.9 10.1 ذكور

 13.0 22.0 20.2 25.1 22.4  إناث

 8.4 9.8 9.9 11.1 11.6  وعام

 دبلوم متوسط

 7.3 7.3 6.5 6.3 6.8 ذكور

 22.7 24.0 22.8 25.8 26.3 إناث

 13.1 13.7 12.6 14.0 13.9  اموع

 بكالوريوس فأعلى

 10.9 10.4 9.2 9.6 11.0 ذكور

 24.9 25.9 26.5 26.1 27.6 إناث

 16.1 16.2 15.5 15.4 16.5  اموع
  إحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامة قسم اتتقدير :املصدر
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  واجلنس  احملافظةسنة فأكثر حسب  15أعمارهم  نمعدل البطالة لألردنيني مم 6جدول 
  2010 - 2008 للسنوات

 المحافظة
2008 2009 2010 

اموع أناث ذكوراموع إناث ذكوراموع إناثذكور

 11.6 19.2 9.8 11.2 19.0 9.4 7.718.59.7 مةالعاص

 12.5 20.3 10.4 13.6 10.226.4 10.621.412.8 البلقاء

 12.5 20.1 11.3 12.9 10.526.7 9.425.411.6  الزرقاء

 14.5 19.9 13.0 15.3 12.525.0 12.821.714.6 مادبا 

 12.2 26.1 9.4 13.9 10.729.9 12.632.515.9 اربد

 13.9 23.0 12.1 13.5 11.523.5 10.927.913.5 املفرق

 13.3 27.0 10.6 13.3 28.9 12.232.115.610.3 جرش

 13.8 32.2 9.1 15.3 11.333.1 11.029.214.8 عجلون

 15.1 23.2 12.1 16.0 12.526.0 13.829.718.2 الكرك

 13.3 24.5 10.1 15.6 10.932.2 12.931.616.6 الطفيلة

 15.7 26.4 12.9 17.7 14.130.8 18.530.020.9 معان

 14.5 22.5 12.7 12.4 10.422.2 12.729.115.1 العقبة

 12.5 10.421.7 10.124.412.710.324.112.9 معدل البطالة

  إلحصاءات العامةإحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة، دائرة ا قسم تقديرات :املصدر
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  اجلنسحسب سنة فأكثر  15أعمارهم ن ألردنيني مما التوزيع النسيب للمتعطلني 7جدول 
  2010 -2006 للسنوات 

 2010 2009 2008 2007 2006  اجلنس

 68.0 65.5 65.8 64.1  72.1  ذكور

 32.0 34.5 34.2  35.9 27.9 إناث

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  اموع العام
  إحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامة قسم تقديرات :املصدر 

  

   واجلنساحلضر والريف حسب سنة فأكثر  15أعمارهم  نمم األردنيني للمتعطلني التوزيع النسيب 8جدول 
      2010 -2008 للسنوات

 الريف -احلضر 
2008 2009 2010 

اموع إناث ذكوراموع اثإن ذكوراموع إناث ذكور

 81.2 80.9 81.3 79.878.979.581.180.480.9 حضر

 18.8 19.1 18.7 20.221.120.518.919.619.1 ريف

 100.0 100.0 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 اموع
  رة اإلحصاءات العامةإحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة، دائ قسم تقديرات :املصدر 

               احلالة الزواجية واجلنسسنة فأكثر حسب  15التوزيع النسيب للمتعطلني األردنيني ممن أعمارهم  9جدول 
  2010 - 2008للسنوات 

 احلالة الزواجية
2008 2009 2010 

اموع إناثذكوراموع  إناث ذكوراموع إناث ذكور

 72.0 70.7 72.6 69.8 66.9 71.4 73.4 70.7 74.7 أعزب

 28.0 29.3 27.4 30.2 33.1 28.6 26.6 29.3 25.3  متزوج -سبق له الزواج

 100.0 100.0100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  اموع
  إحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامة قسم تقديرات :املصدر     
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               حالة سبق العمل واجلنسسنة فأكثر حسب  15التوزيع النسيب للمتعطلني األردنيني ممن أعمارهم  10جدول 
  2010 - 2008للسنوات 

 حالة سبق العمل
2008 2009 2010 

اموع إناث ذكوراموع إناث ذكوراموع إناث ذكور

 58.0 36.9 67.9 66.332.254.667.736.757.0سبق له العمل

 42.0 63.1 32.1 33.767.845.432.363.343.0مل يسبق له العمل

 100.0 100.0 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0اموع
  إحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامةقسم تقديرات  :املصدر

              سنة فأكثر حسب اجلنس واحملافظة  15يني ممن أعمارهم التوزيع النسيب للمتعطلني األردن 11جدول 
  2010 - 2008للسنوات 

  احملافظة
2008 2009 2010 

اموع إناث ذكوراموع إناث ذكوراموع إناث ذكور

 36.6 36.3 36.7 29.930.430.435.132.434.1 العاصمة

 6.6 7.2 6.3 6.56.46.56.17.96.7 البلقاء

 14.0 9.3 16.2 13.511.112.815.413.014.6  الزرقاء

 3.0 2.8 3.0 3.02.52.83.03.23.1  مادبا 

 17.4 19.5 16.4 23.122.822.719.119.719.3 اربد

 4.8 4.1 5.2 4.54.04.34.83.84.5 املفرق

 2.7 2.8 2.6 3.33.43.42.62.82.7 جرش

 2.3 3.4 1.8 2.43.22.72.62.33.0 عجلون

 5.6 7.2 4.9 5.58.76.65.06.95.7 الكرك

 1.6 2.1 1.4 1.82.22.01.52.41.8 الطفيلة

 2.6 2.8 2.5 3.53.03.42.62.92.7 معان

 2.8 2.5 3.0 2.92.22.72.52.02.3 العقبة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0100.0 اموع
  إحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامة قسم تقديرات :املصدر     
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واجلنس  الفئات العمريةحسب سنة فأكثر  15األردنيني ممن أعمارهم للمتعطلني التوزيع النسيب  12جدول 
  2010 -2006 للسنوات

 2007 2006  اجلنس /الفئات العمرية
 

2008 
 

2009 2010 

19-15 

 18.4 19.1 19.5 19.0 18.3 ذكور

 2.1 2.4 2.5 2.8 2.5  إناث

 13.0 13.2 13.9 13.4 14.1  اموع

24-20 

 32.6 31.2 33.0 34.8 34.8 ذكور

 45.9 43.1 45.0 43.1 46.5 إناث

 37.1 35.7 37.2 37.5 38.2  اموع

39-25 

 34.9 34.0 34.7 33.4 34.8 ذكور

 48.5 50.1 49.0 49.4 46.5  إناث

 39.1 39.6 39.5 39.1 38.0  اموع

54-40 

 12.4 12.9 11.5 10.8 9.7 ذكور

 3.3 4.2 3.5 4.6 4.5 إناث

 9.6 9.6 8.7 8.7 8.1  اموع

64-55 

 1.3 2.3 1.1 1.8 2.2 ذكور

 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 إناث

 1.0 1.5 0.7 1.2 1.6  اموع

+65 

 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 ذكور

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  إناث

 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 اموع
  ، دائرة اإلحصاءات العامةتقديرات قسم إحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة: املصدر         
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 حسب املستوى التعليمي واجلنسسنة فأكثر  15األردنيني ممن أعمارهم  للمتعطلني التوزيع النسيب 13جدول 
  2010 -2006 للسنوات

 2010 2009 2008 2007 2006 اجلنس/ املستوى التعليمي

  أمي

 1.2 1.5 1.1 1.1  1.9 ذكور

 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1  إناث

 0.8 1.1 0.8 0.9 1.4 اموع

 أقل من ثانوي

  62.1  63.0 64.5 62.5 64.9 ذكور

 9.8 13.8 13.6 14.8 10.3  إناث

 45.4 46.1 47.1 45.4 49.6 اموع

 ثانوي

 9.7 10.3  11.5 12.6 12.3 ذكور

 5.1  8.6 7.7 10.1 10.1 إناث

 8.2 9.7 10.2 11.7 11.7 اموع

  دبلوم متوسط

  5.8 6.1 5.8 5.4 4.9 ذكور

 23.6 23.6 23 25.5 28.1 إناث

 11.5 12.1 11.7 12.6 11.4 اجملموع

  بكالوريوس فأعلى

 21.2 19.0 17.1 18.4 16.0 ذكور

 61.5 53.8 55.5 49.1 51.5 إناث

 34.1 31.0 30.2 29.4 25.9 اموع
  ، دائرة اإلحصاءات العامةتقديرات قسم إحصاءات العمل من مسح العمالة والبطالة: املصدر            
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حسب اجلنسسنة فأكثر 15ممن أعمارهماألردنينياملتعطلنيعدد14جدول  
 2010 -2007 للسنوات

 

 2010 2009 2008 2007 اجلنس

 119838 118122 111916 110413ذكور

 56348 62163   58198   61790  إناث

 176186 180284 170114 172203اموع
   . دائرة اإلحصاءات العامة /قسم إحصاءات العمل: املصدر        

 

 واجلنساحملافظة سبح سنة أكثر15ممن أعمارهماألردنينياملتعطلنيعدد 15جدول   
       2010 - 2008 للسنوات

  

 احملافظة
2008 2009 2010* 

 المجموع إناث ذآور المجموع إناث ذآور المجموع إناث ذآور

 64450 20479 43971 1798451487414232011361536 33503عمان

 11707 4095 7612 3720110167205492012125 7295البلقاء

 24612 5218 19394 64802163818227805526283 15158الزرقاء

 5219 1568 3651 14674851354319885531 3384مادبا

 30599 11014 19585 1310338843225371224934786 25740اربد

 8443 2263 6180 23077344572723438070 5037املفرق

 4698 1542 3156 19865689307717194796 3702جرش

 4104 1940 2164 18624519276019604620 2653عجلون

 9911 4075 5836 5022111945881431010191 6173الكرك

 2899 1193 1706 12493306179015103301 2057الطفيلة

 4548 1566 2982 17245679305518264852 3956معان

 4997 1395 3602 12924550291612684184 3257العقبة

 176186 56348 119838 5819817011411812262163180284 111916اموع
  .دائرة اإلحصاءات العامة /قسم إحصاءات العمل: املصدر    
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  حسب الفئة العمرية واجلنسسنة فأكثر 15ممن أعمارهماألردنينياملتعطلنيعدد 16 جدول
 2010 - 2008للسنوات

مريةالفئة الع  
2008 2009 2010 

 اموع إناث ذكور اموع إناث ذكور اموع إناث ذكور
19 - 1521678 15092318822438134023778 21957 1077 23034 

29 - 2059180 451031042835910946340105449 62520 43534 106054 

39 - 3016813 962326436184011182630227 18377 9876 28252 

49 - 4010760 19031266211763231314076 11816 1607 13423 

فأكثر    503485 6135466411621636754 5168 255 5423 

 176186 56348 119838 5819817011411812262163180284 111916اموع
  .دائرة اإلحصاءات العامة /قسم إحصاءات العمل: املصدر

 
  اجلنسو املؤهل العلميحسب سنة فأكثر  15ممن أعمارهم  األردنيني املتعطلنيعدد  17جدول 

  2010 - 2008 للسنوات

املؤهل 
 العلمي

2008 2009 *2010  

 اموع إناث ذكور اموع إناث ذكور اموع إناث ذكور
 4769 170 4599 453453143335648 371 4163ملم/ أمي 

 1069 0 1069 1169143501435 0 1169تلمذة مهنية

 75613 5380 70233 7568569540838177921 7641 68044أقل من ثانوي

 14482 2864 11618 1743212163535717520 4507 12925ثانوي

 20218 13291 6927 1992871851466121847 13399 6529دبلوم متوسط

 56860 32859 24002 48660206863156952255 30721 17939بكالوريوس

أعلى من
بكالوريوس

1146 1560 2706179718623659 1391 1784 3175 

 176186 56348 119838 17011411812262163180284 58198 111916اموع
  .دائرة اإلحصاءات العامة /قسم إحصاءات العمل: املصدر  
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 .دائرة اإلحصاءات العامة /حصاءات العملقسم إ:املصدر
 
  

  اجلنسو باألشهر مدة التعطلحسب سنة فأكثر  15ممن أعمارهم األردنيني  املتعطلنيعدد  19 جدول
  2010 - 2008 للسنوات 

  

 مدة التعطل 
2008 2009 2010 

 اموع إناث ذكور اموع إناث ذكور اموع إناث ذكور
12-094243 42725 136968814613594311740483095 32746 115841 

24-1312935 10271 2320623828139013772923255 12279 35534 

36-253022 3261 628481647665158298645 6413 15058 

فأكثر    36  1715 1941 36564669465593244843 4911 9753 

 176186 56348 17011411812262163180284119838 58198 111915اموع
  .دائرة اإلحصاءات العامة /قسم إحصاءات العمل: املصدر  

  

  

  

  

  واجلنساحلالة االجتماعية حسب  ة فأكثرسن15ممن أعمارهماألردنينياملتعطلنيعدد 18جدول 
2010 - 2008للسنوات    

احلالة االجتماعية
2008 2009 2010 

 اموع إناث ذكور اموع إناث ذكور اموع إناث ذكور
 126771 39818 86952 411391247908432941591125920 83650عازبة/ عازب 

 47109 15258 31850 1614843990330301907452104 27842متزوجة/ متزوج 

 1974 1074 900 679104674112642005 367مطلقة/ مطلق 

 333 197 136 23227821233255 46أرملة/ أرمل 

 0 0 0 011000 11منفصلة/ منفصل 

 176186 56348 119838 5819817011411812262163180284 111916اموع
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  واجلنس حسب العالقة برب األسرة سنة فأكثر 15ممن أعمارهم عدد املتعطلني األردنيني  20 جدول
 2010 - 2008 للسنوات

العالقة برب 
 األسرة

2008 2009 *2010  

ناثإ ذكور اموع إناث ذكور  اموع إناث ذكور اموع 
 33029 1168 281183224812413348931861 784 27334رب األسرة

 13976 13932 1523777174581753545 15144 93زوجة/ زوج 

 125330 40098 122147827904163212442285233 40394 81753ابنة/ أبن 

 79 79 360000 0 36أم/ أب 

 590 24 41723670305566 156 261حفيدة/ حفيد 

 2341 690 34392384107234561651 1295 2143أخت/ أخ 

 737 358 7073876901078379 425 282أقارب آخرون

 104 0 14000104 0 14آخرون

 176186 56348 17011411812262163180284119838 58198 111916اموع
  .دائرة اإلحصاءات العامة /م إحصاءات العملقس: املصدر 

  

  حسب حالة سبق العمل واجلنس سنة فأكثر 15ممن أعمارهم عدد املتعطلني األردنيني  21جدول 
  2010 - 2008 للسنوات 

 حالة سبق العمل
2008 2009 2010 

 اموع إناث ذكور اموع إناث ذكور اموع إناث ذكور
 102104 20790 81314 102772 22842 79930 92914 18730 74184سبق له العمل

 74082 35558 38524 77512 39321 38191 77200 39468 37732مل يسبق له العمل

 176186 56348 119838 5819817011411812262163180284 111916اموع
  .دائرة اإلحصاءات العامة /قسم إحصاءات العمل: املصدر  


