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السكان خارج القوى العاملة



نولطعتملا نولطعتملا . . 5.35.3
ةئفلا تذوحتـساو  ماـع 2015  تاريدـقتل  عـم 3.7 % ةـنراقم  يلاوـح 4.4 % ماع 2016  لـالخ  ةـلاطبلا  لدـعم  غلب 
لدـعم نأ  ىلإ  تاـنايبلا  ريـشتو  ةبـسنب 27.0 .%  نيلطعتملا  نم  ربكـألا  ةـصحلا  ىلع  ًاـماع  ( 24-20  ) ةيرمعلا

%. غلب 9.2 ثيح  روكذلل  هنم  ىلعأ  ماع 2016  يف  ثانإلل  ةلاطبلا 

يوناـثلا ميلعتلا  نم  ةـيناثلا  ةـلحرملا  ةداهـش  ةـلمح  مه  نيلطعتملا  نـم  ةبـسن  ىلعأ  نأ  تاـنايبلا  ترهظأو 
نيذلل ةبـسن  لقأ  تناك  نيح  يف  ةبـسنب 33.5 ،% سويرولاكبلا  ةداهـش  ةلمح  ءاج  مث  تغلب 35.5 ،% ةبسنب 

ةراـمإ يف  نيلطعتملا  نم  نأ 55.3 % تانايبلا  ريـشتو  %. ةبـسنب 2.9 يئادتبالا  نم  لقأ  يميلعتلا  مهليـصحت 
.ادبأ اوجوزتي  مل  مهنم  ناك 42.5 % نيح  يف  نوجوزتم ، يبظوبأ 

لكشلا  5.3.15.3.1.. تاونسلالكشلا تاونسلا عونلا  وو   عونلا بسح   بسح ةلاطبلا   ةلاطبلا لدعم   لدعم

ثانإ . روكذ  .

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةيداصتقالا ,  ةيمنتلا  ةرئاد  داصتقالا ، ةرازو   : ردصملا

تاونسلاو5.3.15.3.1.. تاونسلاو عونلا   عونلا بسح   بسح ةلاطبلا   ةلاطبلا لدعم   لدعم
)%(

عونلا 20162016*20152015*20142014*20132013*عونلا
ماعلا ماعلا عومجملا   4.1عومجملا        3.4        3.7        4.4        

2.1روكذ        2.0        2.3        2.9        

14.5ثانإ        12.1        9.2        9.2        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم  ةيداصتقالا ,  ةيمنتلا  ةرئاد  داصتقالا ، ةرازو   : ردصملا
2013 و 2014 و 2015 و 2016 ةلماعلا ، ىوقلا  حسم  تاريدقت  * 
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ةيرمعلا5.3.25.3.2.. ةيرمعلا ةئفلا   ةئفلا بسح   بسح رثكأف ) ) رثكأف ةنس   ةنس   1515  ) ) نيلطعتملا نيلطعتملا ناكسلا   ناكسلا تاريدقتل   تاريدقتل يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا
20162016 عونلاو ، ، عونلاو

)%(

ةيرمعلا ةيرمعلا ةئفلا   روكذةئفلا ثانإروكذ عومجملاثانإ عومجملا
عومجملا 100.0عومجملا        100.0        100.0        

19  - 1510.8        2.7        6.8        

24  - 2034.0        19.8        27.0        

29  - 2515.5        32.1        23.7        

34  - 306.4        21.1        13.7        

39  - 3513.4        10.1        11.7        

44  - 405.8        7.7        6.7        

49  - 452.6        4.8        3.7        

54  - 504.9        0.7        2.8        

59  - 553.3        1.1        2.3        

64  - 602.6        0.0        1.3        

+650.8        0.0        0.4        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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ليصحتلا5.3.35.3.3.. ليصحتلا بسح   بسح رثكأف ) ) رثكأف ةنس   ةنس   1515  ) ) نيلطعتملا نيلطعتملا ناكسلا   ناكسلا تاريدقتل   تاريدقتل يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا
20162016 عونلاو ، ، عونلاو يميلعتلا   يميلعتلا

)%(

يميلعتلا يميلعتلا ليصحتلا   روكذليصحتلا ثانإروكذ عومجملاثانإ عومجملا
ماعلا ماعلا عومجملا   100.0عومجملا        100.0        100.0        

يئادتبإ نم  2.5لقأ         3.3        2.9        

6.5يئادتبإ        1.9        4.2        

يوناثلا ميلعتلا  نم  ىلوألا  18.1ةلحرملا         8.1        13.2        

يوناثلا ميلعتلا  نم  ةيناثلا  43.1ةلحرملا         27.6        35.5        

يوناثلا دعب  ام  4.9ميلعتلا         7.9        6.4        

22.6سويرولاكبلا        44.6        33.5        

يلاعلا 2.3ميلعتلا         6.5        4.4        

نيبم 0.0ريغ         0.0        0.0        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

ةلاحلا5.3.45.3.4.. ةلاحلا بسح   بسح رثكأف ) ) رثكأف ةنس   ةنس   1515  ) ) نيلطعتملا نيلطعتملا ناكسلا   ناكسلا تاريدقتل   تاريدقتل يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا
20162016 عونلاو ، ، عونلاو ةيجاوزلا   ةيجاوزلا

)%(

ةيجاوزلا ةيجاوزلا ةلاحلا   روكذةلاحلا ثانإروكذ عومجملاثانإ عومجملا
ماعلا ماعلا عومجملا   100.0عومجملا        100.0        100.0        

ادبا جوزتي  57.0مل         27.7        42.5        

42.3جوزتم        68.7        55.3        

0.6قلطم        3.1        1.8        

0.2لمرأ        0.6        0.4        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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