( ينـاير  /فبــراير  /مــارس )
فى إطـار متابعة الجهـاز المركــزى للتعبئـة العـامة واإلحصـاء آلثار األزمة اإلقتصادية العـالمية أصـدر اليوم اإلثنين  9002/5/4نتائج بحث
القوى العاملة للربع األول من عـام  ( 9002يناير  /فبراير  /مارس )  ..والذى أبرز وصول معـدل البطـالة إلى حوالى  % 2.4بينمـا كـان
 % 8.8خـالل الربـع األخــير من عام  , 9008وكان  % 2.0خـالل نفس الفـترة ( يناير  /فبراير  /مارس ) من عـام : 9008
أوال  :قـــــــوة العمــــــــــل :
 – 1حجــــم قــوة العمــل :
أ -بلغ حجـــم قوة العمل  95.031مليــــــون فرد بزيادة قدرها  33ألف فرد بنسبة  % 0.1مقـــارنة بالربع السـابق
وبزيادة قدرها  841ألف فرد بنســــبة % 3.5عـن نفس الربــع من العـام السابق .
ب -مثلت قوة العمل نسبة  % 33.3من إجمالى عدد السكان فى منتصف فترة التقرير .
 - 9معــدل المساهمة فى قــوة العمــل :
أ -طبــــــــقا لعـــدد السكــان :
رصـــــد إرتفــــــاع محدود في معدالت المســــــاهـمة في قـوة العـمل حيث بلغـت  %4..2مـن إجـمالى عـدد السـكـان ( 15
سنة فأكثر ) بينما كانت  %4..8في الربع السابق  -وبلغت  % 48.0عـن نفس الربـع من العـام السابق.
ب -طبــــــــــــقـــا للنــــــوع :
 بلـغ معدل المساهـمة فى قووة العمول بوين الذكــوـور , %.9.1بينموا بلوغ  %.9.3فوى الربوع السوابق  ,وكوان قود سوجل %.9.4عن نفس الربع من العام السابق 0
 بلـغ معـدل المساهمة في قوة العمــل بين اإلناث  , %93بينما بلغ  %99.9فى الربع السابق  ,وكـان قد سجل %99.3عن نفس الربع من العام السابق .
ﺠ  -توزيع معــدالت المساهمة فى قوة العمل فى الريف والحضر:
 -رصـد ثبــــات نسـبى في معـــــدالت المساهمة فوي قووة العمول فوي الريوف حوـيث بلوـغت  %42.2مقارنوة

بوـ %50

فى الربع السابق ,في حين بلغت  %42.4عن نفس الربع من العام السابق .
 ورصدت زيادة نسبية في معدالت المساهمة في قوة العمل فى الحضـــــر حيث بلغت  %45.3بينما كانت  %45فوىالربع السابق بينما بلغت  %45..عن نفس الربع من العام السابق 0
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معــــدل اإلعــــــالة اإلقتـــصــادية:
إتسـووـمت معـووـدالت اإلعالــووـة اإلقتصووادية ( تعوورف نسووبة اإلعالووة اإلقتصووادية بأنهووا عوودد األاووخار خووار قوووة
العمل لكول  100مون األاوخار داخول قووة العمول وهوى مقيواس خوام لعوبء أولئو الوذين ال يعملوون علوى عواتق
العاملين ) بالثبــــات النسبى حيث بلغــت (  ) 9.0فوي تلو الفتورة وفوى كول مون الربوع السوابق ونفوس الفتورة مون
العام السابق .

وكذل بين الريف والحضر ,حيث بلغوت معودالت اإلعالوة فوي الريوف(  ) 9.0وبلوغ أيضوا (  ) 9.0فوى الربوع السوابق وكوذا نفوس
الربع من العــــام السوابق  ..أموا بالنسوبة للحضور فقود إنخفضوت النسوبة إلوى ( )1.2بينموا سوجلت (  ) 9.0فوى الربوع الســابوـق و
بلغت(  )9.0فى نفس الربع من العـام السابق و يعنى هذا باكل عام أن كل فرد يعمل يعول فردين ممن ال يعملون .
ثانيــا  :الماـــــــــــــــتغـــــــلون :
– 1طــبــقــا للحـــــجــــــــم :
إنخفض عدد الماتغلين إلى  99.385مليون ماتغل بنسبة إنخفاض ال تتعدى  %0.4عن الربع السابق وبزيادة قدرها 384الف
ماتغل بنسبة  %3.1عن نفس الربـع من العام السابق .
 - 9طبــــــــــــقـــا للنــــــوع :
أ -بلغ عـدد الماتغلين من الذكـور خــوـالل تلو الفــــوـترة  18.130موـليون ماـــــوـتغل بإنخفواض قوـدر  .2ألوف ماوتغل بنسوبة
 %0.4عن الربع السابق  ..و بزيادة قدرها 541ألف ماتغل بنسبة  %3.1عن نفس الربع من العام السابق .
ب -بلووغ عـــووـدد الماووتغالت موون اإلنوواث خووالل تلو الفـــووـترة  4.555مليووون ماــــووـتغلة بإنخفوواض قوودر 99ألووف ماووتغلة بنسووبة
 %0.5عن الربع السابق  ..وبزيادة قدرها  143ألف ماتغلة بنسبة  %3.1عن نفس الربع من العام السابق 0
 - 3توزيع الماتغلين فى الحضر والريف :
أ -بلغ عدد الماــــتغلين في الحضر خالل تل الفترة  2.408مليون ماتغل بزيادة قدرها  141ألف ماتغل بنسوبة  % 1.5عون
الربع السابق  ..وبزيادة قدرها  942ألف ماتغل بنسبة  %9..عن نفس الربع من العام السابق .
ب -بلغ عدد الماــــتغلين في الريــــف خالل تل الفــــترة  13.9..مليون ماــــتغل بنقر قــــدر  949ألف ماتغل عن الربع
السابق بنسبة  %1.8وبزيادة قدرها  434ألف ماتغل بنسبة  %3.4عن نفس الربع من العام السابق 0

 -4طبـــــقـــــــــــــا للحــــــــالة العملية :
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أ -بلغ عـدد الماتغلين بأجــر نقدى  13.431مليون ماــــــتغل بنسبة  % 52.9من إجمالى الماتغـــــلين0
ب -بلغ عـدد أصحاب العمل ويديرونه  3.532مليون صاحب عمل بنسـبة . %15..
 بلغ عـدد الماتغلين لدى األســـر بدون أجر  3.991مليون ماتغل بنسبة . % 14.9د  -بلغ عدد الماتغلين ممن يعملون لحسابهم  9.434مليون ماتغل بنسبة . % 10.2

 -5طبقـــــا لألناـــــطـــة اإلقتصـــادية :
أ  -بلغ عدد الماتغلين فى نااط الزراعة والصيد  ..125مليون ماتغل بنسبة  %31..من إجمالي الماتغـــــلين .
ب  -بلغ عدد الماتغلين فى نااط الصنــــــاعات التحويلية  9.592مليون ماتغل بنسبة . %11.9
ﺠ  -بلغ عدد الماتغلين فى نااط تجــــارة الجملة والتجزئة  9.388مليون ماتغل بنسبة . %10.3
د  -بلغ عدد الماتغلين بناــــاط التاـــــــييد والبـــــــناء  9.301مليون ماتغل بنسبة .% 10.9
ثالثـا  :المتعـــــــــطلــــــون :
 -1طبقـــــــا للحجـــــم :
 بلغ عدد المتعطـــلين  9.343مليون متعطل بزيادة قودرها  13.ألوـف متعطول عون الربوع السوابق وبزيــوـادة قودرها  15.ألوفمتعطل بنسبة  %..9عن نفس الربع من العام السابق .

بلغ معدل البطالة خالل تل الفترة  %2.3.بينــــما كان  % 8.84فى الربع السابق بينموا بلوغ  %2.04عون نفوس الربوع مون
العــــــام السابق .
 -9طبــــــــــــقـــا للنـــوع:
أ -بلغ معــــدل البطــــالة بين الذكور  %5.9خالل تل الفترة بينما بلغ  %5.3في الربع السابق وكان قد حقق نفس المعدل
( )% 5.3عن نفس الربع من العام السابق .
ب -بلغ معـــــدل البطالة بين اإلناث  %99.2بينما كان  %90.0في الربع السابق وكان قد بلغ  0%90.5عن نفس الربع من
العـــــام الســــــــــابق .
 -3المتعــطلون طبقــا لنـوع التعـطل :
بلغــت نســـــبة المتعطــــــلين الذين سبق لهم العمل  % 12.5من إجـــــمالى المتعطلين بينما كـانت تل النسبة  % 5.2فى الربع
السابق  ..وبلغت  3.8عن نفس الربع من العام السابق .
 - 4معدل البطالة طبقا لمحل اإلقامة والنوع:
أ -إرتفاع معدل البطـــــــالة فى الحضـــــر إلى  % 19.3مقارنة بــ  % ..0فى الريف .
ب -إرتفاع معدل البطالة بين ذكور الحضــــر حيث بلغ  % ..3بينما بلغ  %3.4فى الريف وكذل بين إناث الحضر حيث
بلغ  %98.2في حين بلغ  %18.4في الريف .
جـ  -سجلـت أعلي معدالت البطالة فى المحافظات الحضرية حيث بلغت  %13.2يليها محافظات الوجه البحري والتى
بلغـــــــت  % 19.1و سجــــــلت أقل مــــعــدالت للبطــــالة في ريف الوجه القبلي حيث بلغت  % 5.4يليها ريف الوجه
البحري بنسبة 0%..8
 -5طبقــــــا لفئـــات الســــن :
بلغت نسبة المتعطلين من الاباب الذين تتراوح أعمارهم بين (  92 -15سنة) حوالى  %.2.4حيث :
أ -بلغ عدد المتعطلين الذين تتراوح أعمارهم بين(  12-15سنة )  923ألف متعطـل بنسـبة  % 19.5من إجمالى المتعطلين .
ب -بلــــغ عدد المتعطــــــلين الذين تتراوح أعمـــــــارهم بين(  94 -90سونة) مليوون و 31ألوف متعطـــــوـل بنسوبة  %45.3مون
إجمالي المتعطلين .
ﺠ  -بلغ عدد المتعطلين الذين تتراوح أعمارهم بين ( 92 - 95سنة)  505ألف متعطل بنســبة  %91.3من إجمالي المتعطلين .

 -3طبقـــا للحـــالة التعليميــة :
بلغت نسبة المتعطلين من حمـلة الاهادات المتوسطة والجامعية وما فوقها حوالى  %20.5من إجمالي المتعطلين حيث :
أ  -بلغ عدد المتعطلين الحاصلين على مؤهـالت متوسـطة مليون و 102ألف متعطل بنسبة  % 4..3من إجمالى المتعطلين
( % 41.3ذكور  % 58.4 ,إناث ) .
ب -بلغت نســبة المتعطلين من حملة المؤهـالت المتوسطة فى الريف  %51..مقارنة بنسبة  %48.3في الحضر .
جـ  -بلغ عــــــــــدد المتعطـلين من حمـــــــــلة المؤهــــــالت الجامعـية ومافوقها  851ألف متعطل بنسبة % 33.3
( % 44.38ذكور و  %55.9إناث ) .
د -بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهالت الجامعية وما فـوقها فى الريف  %92.5بينما بلغت  %.0.5في الحضر .

