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                                          Abstract   

       The economic active It one of The demographic issues That 

Stimulated the interest of Many Specialist Like demographers and 

geographers and economic men because it  correlated factors of 

demography  such kind and age structure and environment distribution. 

         The research aims to clarify the picture of economic active  

population at Iraq at year 2012 for kind and age and environment and 

educational levels, in the light of manner in population geography  is 

meaning to analysis structure  for population phenomenon aim at giving 

clarification   nature of people  activity economical and try of causes 

explanation of difference to be investment in applied fields. And activity 

economical importance  giving the workers in economical planning know 

to extent this force for carrying out  different projects      .  

  

       The search depended on descriptive manner and analytical for 

verification of aim at search to arrival to   knowing for  search problem  

elements  .  

          And The search depended on officially data that  take from 

economic and socio cadastral, The search coming  in spatial boundaries 

including (18) governorates   .  Activity economical rate in Iraq for year 

2012 arrived( %42,9) , (73,6%) for males and (13,5%) for females,  

arrived   urban to  (42,9%) and to(42,9%)  for rural  .  

        Babylon governorate heading governorates in  activity economical 

rate rise arrived( %49,5) ,(75,8%) for males and (24,2%) for females, and 

registering  Muthanna governorate the  rates lowerer arrived( 

%37,6),(70,8%) for males and (8,2%) for females. 

          Registering services  activity  higher the rates between  another 

activities, the workers form (17,5%),and work in agriculture (6,8%) from 

work force, and work in Mining & extraction and petrol and  

Manufacturing Industry and Electricity and water (9,9%) of them , and 

building & construction (6,7%), this (23,4%) from work force in goods 

activities it's low  rate. and from private sector higher the rates(41%) and 

(1,4%) for public sector and(26,2%) for governmental sector.    

     

         And rise of work force because of  rise in educational level. Where  

positivity relation between work force and educational level. 



العدد              -------------------------------مجلة كلية التربية       

   2014السادس 

626 
 

Where reached higher  work force average for who carry  certificate 

(Bachelor's degree -up) (82.7) from population of Iraq  for year 2012. 

(89.4 % ) for males ,and( 71,5%) for females  . 
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 الملخص

ضيغاافللل صا  ثيلاا امصضاطل العدياد  ال الض صاالل  طلادييعد النشاط  اقتصااط م  ال الضيا الم الضاضا  ال    

صيزياام والجغاااافللل والااطق اقتصاااط  قاثاط ااص  طلعنطوااا الديضيغاافلاا   طلصا لاار النااي   والعضااام وال

 الالئ  والضسصيى الصعللض . 

اياط  و ض ني لاط   2012 طل ف  العااق  حطل  السكطن النشلطلل اتصاط يط   ثي لح وياةويادف الاحث إلى   

يوايق إلاى و لئلط  ، ف   يء  ناج لغاافل  السكطن الذم يُعنى  صحللا  ثا لار الااياما الساكطنل   اادف ال

 إ طااطء وااياة وا ااح   اال  العاا  السااكطن النشاالطلل اتصاااط يط   فاا  العااااق  اال  اا ق الصا لاار النااي  

 يا  ماذ   حصاى يضكال ثيفلا والعضام والصيزيم الالئ  والضسصيى الصعللض ، و حطول  ثفسلا أساطب الصاطيل 

يفا لا   ضادى ثاالدااس  ف  الضجطقت الصطالقلا ، و طلصاطل   انح العاط للل  اطلص طلت اقتصااط م الضعافا  الكطف

 النشلطلل اتصاط يط  لصنفلذ الضشطايم الض صلف .

  دتلقافا  الا صضدت الدااس  الضناج اليوف  والصحللل   غل  ثحقلق أماداف الاحاث ، لليوايق إلاى الضعا     

 الصفاااللل  لعنطوااا  شااكل  الاحااث . لقااد ا صضاادت أينااط  لااى الالطنااطت الاسااضل   الصاا  لضعاا   اال  سااح

لا   شاا (.وتد لطء الاحث  حدو   كطنل  يشض   حطفاطت العاااق اليضطن2012اقلصضط   واقتصاط م  طل )

. 

( ااطل %42,9عااااق)النطشااطلل اتصاااط يط  فاا  ال السااكطن إللضااطل  اقتصاااط م النشااط   عاادق  لاا      

يا (  ل  جضيع سكطن الاي ، فا  حالل  لا  نساا  الاذ %42,8(.شك   الحنا القلض  نفساط  قط  )2012)

 (  ل  جضيع اإلنطث.%13,5(  ل  جضيع الذ يا ولإلنطث)%73,6 ل النشلطلل اتصاط يط  )

ث  لاـ  ط م فلااط حلاولطءت  حطفا   ط ـ   لصصادا الضحطفاطت العاااق فاـ  ااثفاطع  عادق النشاـط  اقتصااـ

(  اال  جضاايع   اايا الضحطفااا  ولإلنـااـطث %75,8%(  لكاا  الجنساالل و لاا  مااذا الضعاادق للااذ يا)49,5)

جنسالل ( لكا  ال%37,6%(  ل  جضيع اإلنطث الضحطفا ،  لنضط  يل   حطفا  الضينى أ ناى النسار )24,2)

ناياع أفا  العاط للل فلاص  ال  الل ( لإلنطث. وسج  النشط  ال د   أ لى النسر  %8,2%( للذ يا و)70,8)

قيى  ل  جضيع ال %(6,8)يعض  ف  الزاا   ( ، و%17,5األنشط  اقتصاط ي  ،حلث شك  العط لين فلص )

  الانطء والصشللد  نام ، و ف  %(9,9)  العط ل  ، وف  الصعديل والنفت و الانط   الصحييلل  والكاا طء والضطء

طاطع ت،وشاك  يى العط ل  ف  األنشط  السلعل  وم  نسا   صدنلا   ل الق %(23,4)، و ذلك يكين  %(6,7)

 ( للقططع الحكي  . %26,2( للقططع العطل و)%1,4( و)%41ال طص أ لى النسر )

لل  اتا   ا يا   ضط أن  عدق النشط  اقتصاط م ياثفم  طاثفطع الضسصيى الصعللض  للفا  ،أم أن منطك       

فاااا  الصعللضاا  للفااا ، ،إ   لاا  أ لااى  عاادق للنشااط  اقتصاااط م  لإل عاادق النشااط  اقتصاااط م والضسااصيى 

(  انام %89,4، )2012(  ال ساكطن العاااق  اطل %82,7فاع لى( ) -الحطوللل  لى شااط ة ) كاطليايي  

 ( لإلنطث.%71,5للذ يا و)

 .2012عام  في العراق لنشيطين اقتصاديا  لالمكاني  التباين
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 المقدمة:

، وتد  ا  والضجصضمطنل  وسلل   ل اليسطئ  الاط   لصحقلق الافط  والا طء لألفاثعد الدااسطت السك      

لحط ا االقان الضط   وتد حال   طمصضطل ا اا ف  اليت    ضسلنلطتحال   طمصضطل  الا و طو   عد 

ص  ال م الالئ   اإلنسطن دااس  ثفط     أمصم الجغاافلينفقد  و لك لدوامط ف   ضللطت الص طلت والصنضل .

 ى ، والىة أل انقاطن  ل  د أويعلش فلاط ، وتد نصج  ل مذا الصفط    د   ل الضصغلاات السكطنل  زيط ة 

 لطنر الجغاافللل نطل  ثلك الدااسطت امصضطل اقتصاط يلل واقلصضط للل والسلطسللل .

 ثفجاصضم ة الضجاواقمصضطل  طلعناا الاشام ف  العقي  الضط ل   عد أن أواح  ؤ دا   عن ث أز ا لقد و 

ضل  نصو لك ألن ال ، ط يضلكص  ل  ياا   شاي  و دا   تط اة  لى اسصيضطا الضياا  الطالعل  وثحقلق الصنضل  

ذ  ماسصيضطا  ق وق ثصحقق  م ولي  العنطوا الضط ي  ،    ق  د  ل ثيفا الضياا  الاشاي  ال ز   قسصغ

 العنطوا. 

  فا  الصنضلا  إنصطللاألم  ط  ثنضيي  او األسطسل   العنطوا أمم ل  لل   النشلطلل اتصاط يط  والسكطن     

 مأماا كااطن ، و اال منااط ثعااد  ااسااصاط  اال  االل  أمفاا  الصطاايا اقتصاااط م فاا   األسااط ، فااا   اقتصاااط ي 

  ل السكطن. ام لزء  فامالدااسطت السكطنل  ، 

لااط  ني  2012 ااطل فاا  العااااق  الضكااطن  للنشاالطلل اتصاااط يط   الصاااطيل ثي االح وااياةااادف الاحااث إلااى ي

 ااادف  و ضايااط  و لئلااط  ، فاا   اايء  ااناج لغاافلاا  السااكطن الااذم يُعنااى  صحللاا  ثا لاار الاااياما السااكطنل 

ا لار اليويق إلى إ ططء وياة وا ح   ل  الع  السكطن النشلطلل اتصاط يط   ف  العااق  ال  ا ق الص

ل ثيفلا   ، و حطول  ثفسالا أسااطب الصااطيل حصاى يضكاالني   والعضام والصيزيم الالئ  والضسصيى الصعللض

  ي  مذ  الدااس  ف  الضجطقت الصطالقل .  

ضعافا  إ طف  إلى أمضلا   ااسا   عادق النشاط  اقتصااط م فا   انح العاط للل  اطلص طلت اقتصااط م ال  

 الكطفل   ضدى ثيفا مذ  القيى لصنفلذ الضشطايم الض صلف .

 ينط مذا  ضشكل   فط مط : ونااا  لصلك األمضل  لطء  ح

 يم الالئ م  يصاطيل  عدق النشلطلل اتصاط يط  ف  العااق  ل  كطن آل ا حسر النيع والعضا والصيز 

 ؟  2012 طل  والضسصيى الصعللض 

 الاحااثفايناا   واالطغ  ثاام األسااط  مااذا و لااى الدااساا  أساائل   اال اإللط اا  ماا  الضشااكل  مااذ  وحاا   

 :  طألث 

  ا  عادق النشالطلل اتصااط يط  فا  العاااق  ال  كاطن آل اا حسار النايع والعضا منطك ثاطيل وا ح فا

  .2012 طل  والضسصيى الصعللض  والصيزيم الالئ 

عافاا  ا صضاادت الدااساا  الضااناج اليوااف  والصحلللاا   غلاا  ثحقلااق أمااداف الاحااث ، لليواايق إلااى الض     

   ال  ساح الالطناطت الاساضل   الصا  لضعاالدتلق  الصفاللل  لعنطوا  شكل  الاحث . لقد ا صضدت أينط  لاى 

.و تاااد لاااطء الاحاااث  حااادو   كطنلااا  يشاااض  (IHSES-2 2012) (2012اقلصضاااط   واقتصااااط م  اااطل )

  (.1)شك  حطفاطت العااق اليضطنل   شا   ضط يُ حظ ف  
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 لمحافظات العراق( الوحدات اإلدارية 1شكل)

 مدخل عام   - االقتصادي النشاط  

ان ا يا  الذيل السكطن لضشطا   العطل الضسصيى  لى للدقل  اقتصاط م نشط ال  عدق يسص دلو

النسا  الضئيي  للسكطن  وم النشط  اقتصاط م إلى أم  اتصاط يط نطشطلل وأواحيا العضلل  الحلطة ف 

لضل  السكطن ومذ  النسا  ثلق  النيء  لى حجم السكطن الذيل يقي ين  طلعض  الذم ثعصضد  للص الحلطة 

 (1)قتصاط ي  ف   جصضم  ط .ا

ويعد  عدق النشط  ال طل  ل أسا  الضقطيلس لضقطان   دى إساطل السكطن فا  النشاط  اقتصااط م فا  

الضجصضم، ومي النسا  الضئيي  للسكطن  وم النشط  اقتصاط م  ل لضل  السكطن ف  لضلم األ ضطا وماذ  

  الااذم ثعصضااد  للااص الحلااطة اقتصاااط ي  فاا  النسااا  ثعطاا  فكاااة  اال حجاام السااكطن الااذيل يقي ااين  طلعضاا

 ال الحادو   ايضيا  الساكطن  وو النشاط  اقتصااط م العاط لين فعا   ال الساكطن  غا  الانظ (2)الضجصضم.

  صلف  ومم  ط  أ ضطق  الضسص د   ق ثد   فئطت السكطن الذيل يضطاسين  اإلحاطءات أنالقطنينل  لسل العض  ، غلا 

 لنضط ثد   ف  الحساطن فئطت العاط للل  ال الساكطن الصا  ثجاطوزت   لك   لفط للقطنين ، زاليا  ون سل العض   جع 

 (3) .السل القطنينل  للعض 

                                                 
ط علا ، ،  اا الكصار الج1لغاافل  السكطن،   يسام  اد الاازق الجيمام وحطفظ  اطفى  حضد، لغاافل  السكطن ، (1

 .289ص ،1971اإلسكنداي ، 
 .767، ص  2001ليثطئق،  غدا ، ،  اا الكصر وا 2 اط  فط   السعدم، لغاافل  السكطن، ج  (2
 .36، ص1989 نايا احضد الااوم،  ااسطت ف  السكطن والصنضل  ف  العااق،  ل  الحكض ، لط ع   غدا ،  (3
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 يقااد  طلساكطن النشاطلل اتصااط يط و لى  سصيى تطنين العض  ف  العااق و لاى الضساصيى الادول  

 (64-15 الل ) أ ضاطامم)ومام لضلام الساكطن الاذيل ينحااا أو القايى العط لا    طلسكطن ف  سل العضا  

 . ومذا الضؤشا يُالل  سصيى  شطا   السكطن الضنصج  ف  سيق العض   (1).سنص

ل مم  ض ا  ن  يلاومنطلك ا ص ف  لل  فاي  )القيى العط ل ( و)السكطن ف  سل العض ( و لك أل

ف  حلل   ضل القيى العط ل ، طلضقعديل و عام ا طت الاليت والطلا  وغلامم دونيع ف  سل العض  ق

 اع  وغطا السل،  ان  يلايل  ضل مم للسيا ف  سل العض  يعضلين ويعصااون  ضل القيى العط ل ،

 .(2)و ع  الضسنلل الذيل ثجطوزوا سل العض  وق يزالين يعضلين

 اآلثل  فايل القيى العط ل   ضجضي   فئطت السكطن ( 1959 طل)( ILo) وتد حد ت  ناض  العض  الدولل 
(3):- 

 مم: طص الضشصغلين  عم نشط  اتصاط م والذيل مم ف  سل  علل  ل العضا)سل العض ( واألش-1

 الضشصغلين  علا أو  فطئدة   ق فصاة  علن . -ا

 علنا  ألم ساار  اطا   ضادةالضصعطلين الذيل  طنيا يعضلين  عض  ولكنام ثغلاايا  ناص  ااياة  ؤتصا  ل -ب

الاذم يضلاك القاداة واقساصعدا  والاغاا  فا  العضا  والعط ا  ماي اإلنساطن  اب. اا طلضا  واإل و شاوع،

 (4).وياحث  ل  ض  لكنص ق يجد 

 أوحطب العض  والعضطق الذيل يعضلين لحسط ام ال طص. -2

 العضطق الذيل يعضلين     ي   م  يائلام ف    صل  النشط طت اقتصاط ي . -3

 لضلم العط للل ف  القيات الضسلح . -4

 تطط اطت   صلا  فا  للعضا  العط ل  الضصايفاة لللد النسال  األمضل  إلى اقتصاط م  النشط  عدق يشلا  ضط   

   (5).والصعللم الزولل ، والحطل   طلنيع والعضا الضصغلاات  ل  عد  الضعدق مذا ويصعثا  .اقتصاط 

 فأكثر -سنة 15النشاط االقتصادي للسكان بعمر 

%(  42.9( )2012  فع يا ف  العااق  طل )سن (15) ل   عدق النشط  اقتصاط م للسكطن  عضا

 42.9)سا  ن  ضط َشك َ ( لإلنطث و %13.5(  قط   )%73.6لك  الجنسلل ويشك  مذا الضعدق  للذ يا )

ق ويااا الصاطيل ف   عد .(  ل  جضيع سكطن الاي %42.8%(  ل  جضيع سكطن الحنا  قط   )

ط ـ  ادا  حطفا   ثصَ حلث  ،( 2012) ل ط النشط  اقتصاط م  لل سكطن  حطفاطت العااق   ق

حلث  لـ   (2شك )( و1لدوق)الضحطفاطت األ اى فـ  ااثفطع  عدق النشـط  اقتصاـط م فلاط  ضط ف  

  .(%24,2ولإلنــطث ) (%75,8%( لك  الجنسلل و ل  مذا الضعدق للذ يا) 49.5)

لاث  لا  ح عادق النشاط  اقتصااط م وثعث   حطفاص  سللضطنل  و ا ايك  طلدالا  اليطنلا  فا  ااثفاطع     

ط ا  أ لاى ساجل     إ ومي ط يعي  إلى الصاطيل ف  نسا  اإلنطث النشالططت اتصااط يط   لك   ناط %(47.6)

 م ، لاطءت  حطفاا  النجا   ضعادق نشاط  اتصااط(1 ضط ف  لدوق )اقتصاط م لإلنطث   عدقت النشط 

%( ثاام  43.1 حطفااا  اا لاا   ضعاادق )% ( و عاادمط  43.2%( ثاام  حطفااا  الاااااة  ضعاادق ) 45.4)

 (.%42.8 حطفا   غدا   ضعدق )

                                                 
،  1986( ، 6، العااد ) 1أنايا  اااد  ااد الاااحضل  للا  و  اااون ، حايق واتاام إحااطءات القاايى العط لا  الي نلاا  ،   (1

 . 5ص
 .292،ص1974وثشغل  العضطق والسكطن  ل القيى العط ل ،  طاع  الضعطاف،  غدا ، وط ق  ادم السعلد،العض   (4

5) U.N, World Population, Trends and Polices, 1979,  Monitoring Vol.1, New York, 1980, 

p.150. 
 . 13ص، 1975  نايا احضد الااوم، القيى العط ل  ث طلت وفطئفاط وثقييم أ ائاط، و طل  الضطاي طت، الكيي ، (6
 فا  السكطن  الي م السكطنل ، ثحلل  للسلطسطت الي نل  لضاياي  العااق، وزااة الص طلت و الصعطون اإلنضطئ ، اللجن  (5

 واألماداف والصنضلا  الدول  للساكطن الضؤثضا ثيولطت إ طا ف  السكطن حطل  حيق اليطن  الي ن  ،الصقايا  2012العااق

 .113 ، ص2012،  لأللفل  اإلنضطئل 
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 (1جدول)

 2012التوزيع النسبي  لمعدل النشاط االقتصادي حسب النوع لمحافظات العراق عام 
الذكور نسبة  المحافظة 

 النشيطين اقتصاديا

 الذكورإلى إجمالي 

نسبة اإلناث 

النشيطات اقتصاديا 

 اإلناثإلى إجمالي 

نسبتهم إلى إجمالي 

 السكان

 الدرجة المعيارية

 0.27192- 41.9 12.5 72.2 دهوك

 0.85462- 39.8 7.4 73.6 نينوى

 1.47616 47.6 21.6 74.0 السليمانية

 1.47616 47.6 18.6 79.4 كركوك

 0.01942 43.1 16.3 70.7 أربيل

 0.85462- 40.1 11.0 71.6 ديالى

 0.01942 42.7 9.7 74.9 األنبار

 0.01942 42.8 13.7 73.3 بغداد

 2.05885 49.5 24.2 75.8 بابل

 0.85462- 40.0 7.4 73.3 كربالء

 0.27192- 41.6 13.4 71.6 واسط

 0.56327- 41.4 11.1 72.4 صالح الدين

 0.60212 45.4 14.5 77.5 النجف

 56327.- 41.0 16.4 66.7 القادسية

 1.43731- 37.6 8.2 70.8 المثنى

 0.27192- 40.4 11.6 71.0 ي قارذ

 0.85462- 41.5 10.8 74.1 ميسان

 1.47616 43.2 11.1 77.7 البصرة

 42.9 13.5 73.6 إجمالي

 42.62 الوسط الحسابي

 3.10 االنحراف المعياري

جتمدداعي االالمعلومدداتا مسدد   االجهدداز المركددإلي لءحصدداء وجكنولوجيدد جمهوريددة العددراقا وزارة التخطدديط و التعدداون اإلنمددا يا  المصدددر:

علدددوم . إحصددداءات القدددوى العاملدددةا)بيانات ةيدددر منشدددورة( واسدددتخدام الحقيبدددة اإلحصدددا ية لل2012لألسدددرة فدددي العدددراقا عدددام  واالقتصدددادي

 (. spssاالجتماعية )
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 ش  ثضيل  الدالطت الضعلطاي   لى   ضعلطا إحاطئ  ، حلث وثم اسص دال الدال  الضعلطاي      

 ل انصاطل ثيزيم الاياما أو ثاطيناط  كطنلط  وأُث ذت مذ  الطايق  إل ااز ثيزيم الاياما  ال اائت

الضنفا ة . فا  ق ثكش   ل وياة الصاطيل الضكطن  للاياما الجغاافل  الضداوس  فحسر ،    أناط ثيحد 

ف   نط ق   صلف  ،  قلط  ثيزيعاط .  ضط يسا   عص  قطان  نصطئج الدااسطت الص  ثصنطوق الاطماة نفساط 

 عدق للنشط  اقتصاط م  لل   نىأن أ (2) شك يُ حظ  ل و (1وال اوج  ناط  صعط لم لغاافل   علن .)

%( ويشك  مذا الضعـدق  لل  37.6سن  فع يا تد ُسج  ف   حطفاـ  الضينى  ضعـدق ) 15السكطن  عضا 

لث   ل   عدق النشط  اقتصاط م فلاط %( لإلنطث ثللاط  حطفا  نلنيى ح 8.2%(  قط   ) 70.8الذ يا )

، يُ حظ  ( لإلنطث%7.4(  قط   )%73.3% (  ل  للذ يا ) 40%( ثم  حطفا   ا  ء  ضعدق )  39.8)

ثدن   عدق للنشط   ان سار ثدن   عدق للنشط  اقتصاط م  لل السكطن مذ  الضحطفاطت يعي  إلى

   فلاط. إلنطثلاقتصاط م 

 : أا ع   سصييطت و لى النحي اآلث    (2) شك يااا ف        

حطفاطت .  يااا ف   فأكثر (  0,50جبلغ درجته المعيارية )+الذي المستوى (المستوى األول    

دق للنشط   عصضي  فلاط أ لى ث(  ومذ  الضحطفاطت النج  ،  ط   ،   ا يك،  سللضطنل  الاااة ، )

%( ، 49.5% و 43.2ااوح النسر فلاط  لل )، حلث ثصسن  فع يا 15اقتصاط م  لل السكطن  عضا 

 ضحطفاطت  نطق  الدااس  . ال  جضيع (  ل%27.8ثشك  ) والضحطفاطت  ضل مذ  الفئ 

 

 حطفاص   يااا ف  (. 0,49إلى + 0,00جتراوح درجته المعيارية  الذي المستوى الثاني :)المستوى 

%(  16.7)وم  ثشك   %( ،43.1و  %42.7حلث ثصااوح النسر فلاط  لل )( اقناطا ،  غدا  ، اا ل )

  حطفاطت  نطق  الدااس  .  جضيع ل 

 

م تطا،   يااا ف   حطفاطت ) (.0,49 _إلى   0,01_) جتراوح درجته المعيارية  المستوى الثالث:

لفئ  %( ، والضحطفاطت  ضل مذ  ا 41.9% و  40.4(، وثصااوح النسر فلاط  لل ) واست ،  ميك

  حطفاطت  نطق  الدااس  . يع جض ل ( %16.7ثشك  )

  

   ،  يطلى  ، ا  ء يااا ف   حطفاطت ) فأقل (.  0,50 -جبلغ درجته المعيارية   (المستوى الرابع 

ر فلاط ااوح النس( ، وثصضي  فلاط أ نى النسر ، وثص، نلنيى ، الضينى لسطن ،  ، و ح الديلالقط سل  

 حطفاطت   جضيع ل ( %38.8الفئ  ثشك  ) ، والضحطفاطت  ضل مذ %( 37.6% و  40.0) لل 

  نطق  الدااس  .

                                                 
   اآلثل :( يصم اسص ااج الدال  الضعلطاي    طلضعط ل  

                                                            =   __–  َ  _ 

 ع                                                                       

، ع =   لضصغلااتلم الضصغلا  ،   َ = اليست الحسط   لقلم ، و   = أم تلض   ل    حلث  إن   = الدال  الضعلطاي 

 .77ص ،1979اقنحااف الضعلطام  االم  حضد الاطلح  و  اون ، اإلحاطء الجغااف  ،  طاع  لط ع   غدا  ، 
 .279، ص نفسص( الضادا  1
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 ااق  طلالصيزيم النسا  لضعدق النشط  اقتصاط م حسر الدال  الضعلطاي  لضحطفاطت الع (2شك )

2012 

( لإلنطث ف  %15.1(   قط   )%73.7 ل  النشط  اقتصاط م للذ يا ف  الضنط ق الحناي  )و  

( لإلنطث ومي أت   ضط سج  ف  %11.4(  قط  )%72.5 ااف )حنا الضا ز وف    يا حنا األ

 (1)( لإلنطث.13.2%(  قط   )74.6%الضنط ق الايفل  حلث  ل   عدق النشط  اقتصاط م للذ يا فلاط )

( 44 -40  )( إن أ لى  عدق نشـط  اتصاط م  ـطن ف  الفئـ  العضاي3( شك )2يُ حظ  ل لدوق)و     

( 44 -40( أم ان الفئ  العضاي )%19.6%( واإلنطث ) 94.7  الذ يا)( وشك%57.6سن  حلث  ل  )

% ( ،  لنضط  55.7( سن  حلث  ل  الضعدق ) 39-35سن  م  األ يا نشط ط  ف  سيق العض  ثللاط الفئ  )

الذ ـيا  ( شك  %10.2( سن  أت   عدق نشط  اتصاط م حلث  ل  ) فع يا - 65سجل  الفئ  العضاي  )

 %(. 1.9واإلنــطث ) % (  19.6 ناط )

 

 

                                                 
الضعلي ااطت،  سااح  طليللااالجاااطز الضا اازم لإلحاااطء وثكني لضاياياا  العااااق، وزااة الص طاالت و الصعااطون اإلنضااطئ ،( 1

. إحاااطءات القاايى العط لاا ،) لطنطت غلااا  نشااياة(،  لاا  2012اقلصضااط   واقتصاااط م لألساااة فاا  العااااق،  ااطل 

 .  ا صاون
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 (2جدول)

 عام معدل النشاط االقتصادي )%( لسكان العراق حسب الفئة العمرية والنوع

2012 

 مجموع إناث ذكور الفئة العمرية

15 - 19 41.2 3.6 22.5 

20 - 24 73.3 11.6 43.8 

25 - 29 93.0 18.1 55.5 

30 - 34 96.3 18.6 55.3 

35 - 39 96.1 18.3 55.7 

40 - 44 94.7 19.6 57.6 

45 - 49 89.6 20.2 51.9 

50 -54 84.4 19.4 46.5 

55- 59 69.1 13.9 39.5 

60 - 64 49.1 9.5 27.9 

 10.2 1.9 19.6 فأكثر - 65

6.73 اإلجمالي  53.1  9.42  
صداء الجهداز المركدإلي لءح جمهوريدة العدراقا وزارة التخطديط و التعداون اإلنمدا ياالمصدر: 

. 2012المعلومددداتا مسددد  االجتمددداعي واالقتصدددادي لألسدددرة فدددي العدددراقا عدددام  اوجكنولوجيددد

   .ياكترون إحصاءات القوى العاملةا)بيانات ةير منشورة(

 صضط لاا العيائااق اقل  عاادق النشااط   طلنسااا  لإلنااطث   قطاناا   طلااذ يا يشاالا إلااى  ضااط إن ان فااط     

 اوثاص  النشاط  لإلناطث يالا  ض ، لذا نجد  عدقالضفاو    لى   يق اإلنطث ف  سل  اكاة ف  سيق الع

ط  ضاط فا  (للذ يا للفئ  العضاي  نفسا%89.6(  قط   )%20.2إ   ل  ) سن (49 – 45)ف  الفئ  العضاي 

 .(2( وشك )2لدوق )
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 (2الضادا: لدوق) 

 2012اق حسب الفئة العمرية والنوع عام لسكان العر معدل النشاط االقتصاديالتوزيع النسبي ل ( 3شكل ) 

ططلا   ام نصاطئج  ساح الصشاغل  والا (2012 ند الضقطان  نصطئج  ساح اقلصضاط   واقتصااط م  اطل)

كا  %( ل 6.8(سن  تاد ان فا   نساا )15( نجد إن  عدق النشط  اقتصاط م للسكطن  عضا)2006لعطل)

عاطل لث، حلاث  اطن  عادق النشاط  اقتصااط م ( لإلناـط%7.2%( للذ ـيا، و) 4.7الجنسلل ، و ضقداا )

(  لاااااى %20.69( و)%78.30)  للعاااااطل نفساااااص%( والضعااااادق للاااااذ يا واإلناااااطث 49.72) (2006)

  لكا %( 3.9(  نساا  )2012-2008الصيال . ضط ان ف   عدق النشط  اقتصاط م للسكطن  لل  ط  )

عاطل لن  عادق النشاط  اقتصااط م ( لإلناـطث، حلاث  اط%4.5%( للذ ـيا، و) 1.3الجنسلل ، و ضقداا )

 (.4)( وشك 3 ضط يُ حظ  ل لدوق)  ( لإلنطث18.04( للذ يا و)74.95) %(46.84) 2008
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 (3جدول)

 (2012ا 2008ا 2006معدل النشاط االقتصادي لسكان العراق ألعوام)

 إجمالي ناثاإل ذكور العام

2006 78.30 20.69 49.72 

2008 74.95 18.04 46.84 

2012 6.73  53.1  9.42  

طت، الضعلي اا طالجاااطز الضا اازم لإلحاااطء وثكنيليللاا لضاياياا  العااااق، وزااة الص طاالت و الصعااطون اإلنضااطئ ، الضااادا:

 (.  2012/2013لعطل )الكصاونل   إحاطءات القيى العط ل  ، الضجضي   اإلحاطئل  
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 (3الضادا: لدوق)

  (2012 ا2008ا 2006ألعوام) حسب النوع معدل النشاط االقتصادي لسكان العراقالتوزيع النسبي ل ( 4شكل ) 

 

 لمستوى التعليمي للنشيطين اقتصاديا  ا

الكيلا  ل  شط   القيم العط ل   أنحلث   أمضل   طو  لحطل  الصعللضل  للنشلطلل اتصاط يط  ل 

 لل الصعللم والنشط  اقتصاط م  عمضل   طو ،  صضيل   ثحاى الع ت  يضكل  عطلجصاط  ل  ايق الصعللم .

 صنطسر الضؤم ت العلضل  لألفاا  واحصلطلطت القطط طت اقتصاط يــ  الض صلفــ  أو  ط ثحدثص إ طل  

سنيات الدااس  والصعــللم  ل ثعثلــا  لى ث فلــ   عــدقت النشـــــط   اقتصاط م لألفاا  ف  سل 

 .(1) للاط  ل ثع لا ف  سل الد يق إلى العض الصعللم و ط يصاثر 

ااثفم  سصيى الصعللم ف  الضجصضم زا ت فاص العضا  أ اطل الضصعلضالل  ضاط يساا    ايق سايق   لضطو      

إلاى افاام  سااصييطت  السااال العضا  فلكااين الاد   النااطثج  عاط ق للجاااد العلضا  الضاااذوق ،  ضاط يعااد الصعلالم 

 سااصييطت  علشاال  اافاام لكطفاا   لاا   اثفعاا  ،  ضااط انااص السااال  نحاايالصيفلاا  و نااطء تاايى  ضاا   ات ني 

والصعلاالم أحااد الضاثكاازات الناااواي  للقاايى العط لاا   ط اا ، ألنااص  طئااد اتصاااط م والصضااط    (2).األفاااا 

                                                 
 .279، ص1987فصح   حضد أ ي  لطن ، السكطن والعضاان الحنام،  اا الضعاف  الجط عل  ، اإلسكنداي ،  (1
،  حااث  نشايا  لااى الضيتاام  اتصااط  الضعافاا  لالم فاا  ثنضلاا  الضاياا  الاشاااي  فا ( فيزيا  غطلاار ونادى  اادا، اثااا الصع 2

   www.basrah City.net.iq      اقلكصاون
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 (1) .وسلطس  و اواة حصضل  ق  دي  لص

طع الضسصيى الصعللضا  ( أن  عدق النشط  اقتصاط م ياثفم  طاثف5( وشك )4ويُ حظ  ل الجدوق )      

للفا  ،أم أن منطك   ت   ا ي   الل  عادق النشاط  اقتصااط م والضساصيى الصعللضا  للفاا ، حلاث  لام 

فاع لى(  نساا  إلضطللا   -أ لى  عدق للنشط  اقتصاط م  لإلفااا  الحطواللل  لاى شااط ة ) كاطليايي  

، فنساا  اإلناطث  نفساصنطث ف  شاك  ويااا  لك  ي ح  لل اإلللذ يا،  %(89,4) نسا   ،%(82,7) لغ   

 قطان  ( %71,5)ثا  إلىفع لى(  -) كطليايي  الضشطا طت ف  القيى العط ل   ل  لل اللياث  يحضلل شاط ة 

 .   شاط ة  كطليايي ل  لى شاط ة الصعللم ات   ل لحا   ل  لل اإلنطث اللياث (5,28% م )

                                                 
،  طاعا   اا 1( وطلح فللح حسال الالصا ، لغاافلا  الصعلالم اق صادائ  فا  العاااق ) ااسا  فا  الجغاافلا  الصطالقلا (،  1

 .14، ص 1979الس ل،  غدا ، 
  )100%- ,571 = %28,5 % 

 (4جدول)

سب التحصيل حفأكثر  -(سنة15لءفراد بعمر )ادي ومعدل البطالة لمعدل النشاط االقتص  النسبيتوزيع  ال

 2012عام في العراق ي التعليم

 معدل البطالة)%( معدل النشاط االقتصادي)%(

 إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

 12.0 8.8 12.8 26.3 7.7 69.1 أمي

 11.8 14.3 11.5 42.2 6.8 81.5 كتب ويقرأ

 11.7 22.9 10.7 45.0 8.5 75.0 بتدا يةا

 10.4 39.1 7.5 35.0 7.2 57.1 متوسطة

 9.6 25.3 6.8 44.6 16.5 64.2 إعدادية أو مهنية

 13.0 23.7 7.0 80.8 66.3 92.1 دبلوم)معهد(

بكالوريوس 

 فأعلى

89.4 71.5 82.7 7.3 30.3 14.8 

 .... 0.0 .... 43.0 17.5 61.4 أخرى

 11.9 22.6 9.9 42.9 13.5 73.6 اإلجمالي

لمعلومداتا ا االجهاز المركإلي لءحصاء وجكنولوجيد جمهورية العراقا وزارة التخطيط و التعاون اإلنما ياالمصدر: 

 ة(. إحصدداءات القددوى العاملددةا)بيانات ةيددر منشددور2012مسدد  االجتمدداعي واالقتصددادي لألسددرة فددي العددراقا عددام 
 . ا صاون
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 (.4جدول ) :المصدر

 

في العراق ي ليمالتعفأكثر حسب التحصيل  -(سنة15لءفراد بعمر )لمعدل النشاط االقتصادي   النسبيتوزيع  ال : (5)شكل

  2012عام 
لاططلا  ما  اأن نسا   الاة  ل العضطل  العااتل  م   يفف  ف   شطايم ثط ع  للدول  وان انصشاطا  

الفقاا و   الصضط ل  أ اى  ي  ثادميا  ساصيى الااح  والصعلالم وسايء الصغذيا   دوامط ثعن  ثفطتم  شط

 .وثاط د  عدقت الجايض  وغلامط

 عااام  ثصساام العضطلاا   نااع   سااصيى ثعللضاااط وثشاالا الالطنااطت الضصطحاا  إلااى إن ثعلاالم اااياة  ط اا  و   

 إلنصطللاا اسالل القاداات  ضاط وثعاد فااطماة األ لا   ال العيائاق الائلساا  أ اطل ثحالعضطلا   ون الضصيسات ، 

%( 69.1 نساا ) أ لاين الحطللا  العضا  تاية  ال %( 26,3) أن إلاى (4لادوق) نصطئج أشطاتو للعط للل.

  طن لذما واقلصضط   اقتصاط م الناطل  الع  إلى ثفسلا  يضكل  لك و ( لإلنطث%7.7للذ يا  قط  )

 ثيفلا  صالحي  اطن الاذم العااتا  اقتصااط و للاانط   الالكللا  الصا لا  وإلى األ لاة العقي  ف  سطئدا

 أل لا ا أن يعن ، مذا ( 6 ضط ف  شك ) ل نسا  العط للل  (%12 ضط شك  األ لين )  صعلض  غلا فئطت

لااطت    طلنسا  لللاأل   لل الاططل  نسا  ثزايد و طلصطل  العض  تية  طاج األ للل  قطء سااط ثزاق وق  طن 

 ل  واقتصاط ي اقلصضط  الحلطة ني ل  ف  الضالح العط   مي الصعللم أن سايف  ط  لك ولع  .الصعللم فئطت

 .ف  العااق  سصقا  لألفاا 
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 (.4المصدر: جدول )

  2012عام عراق في الي التعليمفأكثر حسب التحصيل -(سنة15لءفراد بعمر )لمعدل البطالة   النسبيتوزيع  ال ( :6شكل)
 

وثضي  الع ت    لل الناطل الصعللض  وسيق العض   سعل  ف  غطي  األمضل  فلضط ي ص تلط  أمضل  و وا   

الناااطل الصعللضاا  فاا  الصنضلاا ، إ  ثقااط  مااذ  الع تاا   ضاادى   ئضاا    الااطت الناااطل الصعللضاا   اال نطحلاا  

الضصطح  أ طل   الطت النااطل الصعللضا   الكضل  والني ل   م القداة اقسصلعط ل  لسيق العض ، أم الفاص

ف      احل  للعض   ل نطحل  و ل نطحل  أ ااى  ساصيى أ اء ماذ  الض الاطت فا  السايق  ال النطحلا  

الني ل .وإو ح الع ت   لل   الطت الناطل الصعللض  وسيق العض  قيصطلر  عطلج   ل  ا ا  النااطل 

ولكل أينط العض   لاى إيجاط   ادائ  أ ااى إلاى  فحسر،الصعللض  لص ئم   الطثص  صطلاطت سيق العض  

م  لطنر  ؤسسطت الدول  والقططع ال طص والض صلت ثَُضكَّل  ل اسصلعطب الفطئ  فا  القايى العط لا  وثُانَا  

 (1) سطمضصاط ف  الصنضل .

والصيفلاا  فاا  القطط ااطت اقتصاااط ي ،  اال  طلل اتصاااط يط  لوثصنااح الع تاا   االل  سااصيى ثعلاالم النشاا    

فاع يا ،  قط ا   -والحطواللل  لاى شااط ة إ دا يا    ق ااثفطع نسا  ثيفل  األفاا  النشطلل اتصااط يط  

( فقت  ل غلا الضصعلضالل. وثاااح ماذ  الع تا  أتايى  طلنساا  لإلناطث حلاث ثعضا  ثليا  %16ثيفل  )

الشاااط ة  (  اال حضلاا %78اقنااطث اللااياث  لاام يااذمال إلااى الضداساا  فاا  تطااطع الزاا اا  ،  لنضااط ثعضاا  )

-(  ال العاط للل الاذيل يحضلاين  ؤما  )  لايل%80نحاي) اإل دا ي  أو العللاط فا  القطاطع العاطل. ويعضا  

(  ل إلضاطل  العاط للل الاذيل يحضلاين شااط ة اق صادائ  أو %37فع لى( ف  القططع الحكي   أو العطل و)

 (2)اإل دا م.

وتاد يكاين ساار  لاك ماي ان فاط    ا   ()%(.714غلاا الضصعلضاطت ينشاطل إلاى ) اإلنطث ضط أن      

  أسامل األ ا الذم يدفم  ال إلى العض  حصى ف  أ ضطق ال د طت ثيفلاا للد  .

الصاا   ونجااد   تاا  وا ااح   االل الضسااصيى الصعللضاا   للفااا  و  لااصُ ، حلااث ثاثفاام  سااصييطت األلاايا    

 ن  الد   .األليا ويؤ م إلى ثديكسااط األفاا   وم الضسصيى الصعللض  األ لى ، و   فص يق   سصيى 

الش ال  الص  يزاوليناط يصااطيل () الضان  أو الحاف إن ثيزيم السكطن )النشطلل اتصاط يط(  حسر      

، و لاك ثنطسر اإلناطث  وأ اى الذ يا  لل الضجصضعطت السكطنل  وحسر النيع ، إ  إن منطك  ال ثنطسر

                                                 
احضد سل  حلدا، الصعللم الصقن  والصداير الضان  ف  اللضل الضط   الحط ا الضسصقا ،  جلا   للا  الضاع ين الجط عا ،  (1

 .22، ص 2001، السن  اليطنل ،  5 لل  الضع ين الجط ع ،  غدا  ، العااق، العد  
 .122،  ادا سط ق ، ص2012ثحلل  الي م السكطن  ف  العااق  ( 2
 ) ، ت،  سااح  الضعلي ااط طالجاااطز الضا اازم لإلحاااطء وثكنيليللاا لضاياياا  العااااق، وزااة الص طاالت و الصعااطون اإلنضااطئ

  . إحاطءات القيى العط ل ،) لطنطت غلا  نشياة(.  2012اقلصضط   واقتصاط م لألساة ف  العااق،  طل 
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لك  فئ  ، حلاث يُ حاظ أن  اال الاذ يا ثصضيا  فا  أ ضاطق   حسر القداات الجسضل  والفكاي  والصعللضل 

الصانلم والصعديل والقايات الضسالح  ، أ اط اإلناطث فصنطساااَل الضاال اإل اايا  والصعلالم والصضااي  ،  ضاط 

ويلعر الي م اقتصاط م واقلصضط   لاذلك الضجصضام  وا  فا  ثحدياد ني لا  الضاال الساطئدة  يناص  ال 

نساا  اق صاطواللل والفنلالل فا  الادوق الضصقد ا  ثكاين  أنلادوق النط لا  .فضاي   الدوق الضصقد   أل  ال ا

ا اا  ناط فا  الادوق النط لا  ، و اط ة  اط يااطحر الصقادل اقتصااط م ثحايق فا  نسار الساكطن النشاطلل 

   (1)العط للل اللدويلل. لى حسطب  )نسا  اق صاطوللل والفنللل(غلا اللدويلل العط للللاطلح  اتصاط يط  

( 15) أ ضاطامملاذيل ( يُ حاظ أن الصيزيام الساكطن ا2008 اطل ) الصشاغل  والاططلا وحسار  ساح         

و نسااا  ( %33ثا اازمم فاا  العلاايل الصا يياا   نسااا  )والحطلاا  العلضلاا   اق صاااطصحساار  فااع ياساان  

سااا   نالاندساا  والصااانلم واإلنشااطءات يللاااط ا صاااطص  ( لإلنااطث ،%6,4%( للااذ يا  قط اا  )21,5)

 اقلصضط لاااطت لااايل ثااام ا صااااطص  ( لإلناااطث،%6,4( للاااذ يا  قط ااا  )%21,5)و نساااا  %( 16,2)

، ( لإلناطث %12,8( للاذ يا  قط ا  )%14) نساا  ( %13,5والذم شك  ) واإل ضطق الصجطاي  والقطنين

( للاذ يا  قط ا  %1,6) نساا    (%1,2)حلث  لغا أ ط ات  نسا  فكطن   ل نالر ا صاطص ال د   

  (2)%( لإلنطث.0,6)

و ل  ط ثقدل يضكل القيق أن  ل  اطئص الضضلزة للعضطل  ف  العااق أناط لم ثحقق ثقد ط  فا  ثطاييا      

ني لصاط وتداثاط ، إ   ط ثزاق العضطل  غلا الضاطماة ما  الصا  ثغلار  لاى ثكيينااط ، و لاك  ساار  العا  

( ، واساصضااا ُ عطنطثاص فا  فا  2003-1990ناطل الصعللم وثدميا   ا ق حقاا  العقي اطت اقتصااط ي  )

الصطياات األ نل  ،األ ا الذم  ات   ل إ كطنلطت ثطييا   للاصعد  ل وفلفصاص  الصقللديا   صايفلا  االلل 

للعض  ف  القططع العطل والحكي  ، ف  ف   دل اقمصضطل  طلصعللم الضان  و دل ثطاييا  واتصااطا   لاى 

  (3)لسايع  والضص حق  ف  سيق العض  و صطلاطت الصنضل .ث الاطت  حدو ة ق ثيا ر الصطياات ا

( 2025)( سن    ق السنيات القط    حصى  اطل25-15ويُقدا ثلث سكطن العااق  ل الفئ  العضاي  )

 ضط يعن  فاا   اغي   الااة  لاى سايق العضا ، و اذلك فاا   اغي   لاى الدولا  الصا  يساصيلر 

  صنطٍل  لو د طت الصعللضل  وال د طت األ اى لقططع واسم  للاط ث الص الضزيد  ل الضياا  لصقديم ال

 الضجصضم.

 

 حسب التصنيف الدولي للنشاط االقتصادي: جوزيع العاملين-أ

 دى  شطا      نشط  حسر الصانل  الدول  للنشط  اقتصاط م  الصيزيم العط للليالل 

طءات ف  األ م الضصحدة ثقسلم األنشط  إلى األولص وتد ثانى تسم اإلحا ونساصص ف  الصا لر اقتصاط م 

 .(4) -الصسع  اآلثل :

 .والغط طت والالد والقنصالزاا   -1

 .الصعديل وإ ضطق الضنطلم والضحطلا -2

 الانط  .-3

 .الانطء والصشللد  -4

                                                                                                                                                    
 )  الضاناا ( الحافاا( ( أو  ضااط يطلااق  للااص :Occupation  الصاا ) يااص الفااا  ثعاااف  عناااط  العاا  أو ناايع العضاا  الااذم يؤ

لعاطل ائج الصعادا  وزااة الص طلت، الجااطز الضا ازم لإلحااطء، نصاط يُنااويقن  أغلر وتصص فلص سياء  طن فكايط  أو  دنلط  

 ، ص ت.1998،  طاع  الجاطز، 1997للسكطن لسن  
 .155، ص 1997الضفصيح  ،  اا لس ،  حجيب الفطيد ، أسطسلطت  لم السكطن ،  نشياات الجط ع   (1
لضاياي  العااق، وزااة الص طلت و الصعطون اإلنضطئ ، الجاطز الضا زم لإلحاطء وثكنيليللاط الضعلي طت،إحااطءات  (2

 .59، لدوق2008السكطن والقيى العط ل ،  سح الصشغل  والاططل   طل 
 .121،  ادا سط ق ، ص2012ثحلل  الي م السكطن  ف  العااق  (3
 .107ص ،8419احضد  ل  إسضط ل ،أسس  لم السكطن وثطالقطثص الجغاافل  ،  اا الفكا للطاط   والنشا، القطماة ،  (1
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 الكاا طء والغطز والضطء. -5

 .الصجطاة-6

 النق  وال زن والضياو ت.-7

 .ال د طت-8

 .أ اى غلا  دال  ف  الصانل  أ    أم أ ضطق-9

 

ويصم اللجيء إلى الصيزيم الي ث  للقيى العط ل   ل ال  الضقطان   لل الصيزيم الجغااف  للقايى العط لا     

اقتصاط ي   عد   جاط ف  ث ث  جضي طت، حلث لاى  األنشط  لى الضنط ق الجغاافل  وفق حاص 

 (1)الضصحدة. األ ماط  ل تا   م  عن األنشط اسص دال  ضللطت   ج ثلك 

 

 التوزيع االقتصادي الثالثي للعاملين:-ب

يضكل ثجضلم الفعطللطت اقتصاط ي  الصسع  األنف  الذ ا ف  ث ث  جضي طت  الاة  ل ال  سايل      

الصيزيم الجغااف  والضقطان   لل الفعطللطت اقتصاط ي  وتد اسص دل مذا الصقسلم  ل األ م الضصحدة ومذ  

 :(2)لضجضي طت م ا

ا ل  الزا وثنم الزاا   والالد والغط طت، ويضكل ثسضلصاط ) جضي   القطط طت -المجموعة األولى:

 .) 

ل  يضكل ثسضنطء،ووثنم الصعديل والانط   والكاا طء والغطز والضطء والصشللد والا -المجموعة الثانية:

 مذ  الضجضي  ) جضي   القطط طت الانط ل (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5جدول )

 -سنة  10التوزيع النسبي للعاملين حسب مجال ممارسة النشاط االقتصادي) 

 .2012فأكثر(في العراق عام 
 إجمالي ريف حضر النشاط االقتصادي

 الفعالية األولى

                                                 

U. N. “Methods of Projecting the Economically active poulation” Manual v., population 1( 

studies , No. 46, New York, 1971 . pp. 52-85.       
3)  Ibid, P.52. 
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 6.8 18.0 1.7 راعة والصيد والغاباتالإل

 الفعالية الثانية

 0.8 0.6 0.9 التعدين

 7.0 4.9 8.0 الصناعة

 2.0 2.1 2.0 باء والغاز والماءالكهر

 6.7 7.0 6.6 التشييد والبناء

 16.5 14.6 17.5 مجموع الفعالية

 الفعالية الثالثة

 
ججارة الجملة والمفرد 

وإصالح المركبات والسلع 

 الشخصية

12.8 5.4 10.5 

السكن والغذاء وأنشطة 

 الخدمات )اإلقامة(
1.2 0.5 1.0 

النقل والتخإلين وأنشطة 

ومات واالجصاالتالمعل  
11.0 8.9 10.4 

األنشطة العقارية 

واإليجازية والمشاريع 

 التجارية والوساطة المالية

9.0 8.0 8.6 

اإلدارة العامة والدفاع 

 والضمان االجتماعي
5.7 6.1 5.8 

 3.4 3.4 3.4 التعليم

 1.6 1.0 1.9 الصحة والعمل االجتماعي

 4.2 4.0 4.3 أنشطة خدمية آخري

 45.5 37.3 49.3 لفعاليةمجموع ا

 26.5 24.7 27.3 ةير نشط اقتصاديا

 1.1 2.0 0.7 ةير مبين

 100.0 100.0 100.0 الكلي  المجموع

زم الضادا: لضايايا  العاااق، وزااة الص طالت والصعاطون اإلنضاطئ  ، الجااطز الضا ا

نطت ، ) لط2012لإلحاطء وثكنيليللط الضعلي طت ،  سح اقتصاط م واقلصضط    طل 

 . ل  ا صاون  غلا  نشياة(

 

ل والصع ل صضيي وثنم الصجطاة والضطط م والفنط ق والنق  وال زن والضياو ت وال -المجموعة الثالثة:

  والعقطاات وال د طت العط   واقلصضط ل  والش ال ، ويضكل ثسضل  مذ  الضجضي  ) جضي 

 %( 6.8) لفعطلل  األولى  لغ  نساصاطنجد ا( 7شك )و (5ويُ حظ  ل لدوق) ، القطط طت ال د ل (

 ( ف  الحنا%17.5 نسا  ) (%16.5واليطنل )( للاي  %18( ف  الحنا  قط   )%1.7 نسا  )

%( 37.3( ف  الحنا  قط   )%49.3 نسا  ) (%45.5والفعطلل  اليطلي ) ( للاي %14.6 قط   )

 لفعطللطتل  لى امي الذم يالضيطلي ()الفعطلل  الالنشط  ال د    ل   ق مذ  النسر نجد أن للاي  ، و

   عد  م يعثث  . سار ااثفطع الضسصيى الضعطش  الذم أ ى إلى زيط ة الطلر  لى ال د طت اقتصاط ي 

مصضطل  دل اق  نصلج )الفعطلل  األولى(تططع الانط   والصعديل ف  الفعطلل  اليطنل  وأ لاا تططع الزاا  

لنصطئج ا شطاتوأ .سصلاا  الضنصجطت الزاا ل   ل الدوق الضجطواة زاا   وانفصطح السيق الضحل   لى ا

ا   ط  الزاالعط  ت ف  النش اإلنطثاقتصاط ي   عن نسا   األنشط ف   جطق ثيزيم العط للل حسر 

نسر وشك  تططع ال طص أ لى ال ،%( 8والص   لغ )  طلذ ياوم  أ اا  قطان   %( 28.2 لغ  )

 ( للقططع الحكي  . %26.2و) ( للقططع العطل%1.4%( و)41)
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الفعالية األولى

الفعالية الثانية

الفعالية الثالثة

غير نشط

اقتصاديا
غير مبين

 
 (5المصدر:جدول)

 .2012ام عفأكثر(في العراق  -سنة  10التوزيع النسبي للعاملين حسب مجال ممارسة النشاط االقتصادي) :(7شكل)
 

 و  طو العاات   اقتصاط  ف  سلعل ال حليي ال لقطط طتا نشط طت ف  وا ح القايا حطل ومنطك     

 فا  ووا  أناص اغام اإللضاطل  الضحلا  النطثج  ل%(  2)   حيال  يسام الذم الصحييلل  الانط   تططع

  طنا  أن  عاد %(  5)  إلاى الزاا ا  القطاطع  ساطمض  ثادن  حالل فا  ،%(  9)  إلاى ساط ق  سانيات

 عط لا   ثا لار  ال النفطا  القطاطع اساصاعط  و ناد (1). قاي   ضسا  تاا  %(  22)  حايال   ساطمضصص

 الاذم األ اا %(  60)  لاى سصزيد اإللضطل  الضحل  النطثج ف  ال د طت  سطمض  فطن الي ن  اقتصاط 

 اقتصااط  تاداة فاطن  لاك و اززاء .الاشا  ال د لا  النشط طت وغلا  و عفص اقتصاط  مشطش   لى يدل 

 تطاطع أن  لضناط  اط إ ا .ثنييعاص و ادل أحط يصاص فا  فا   علف  ثادو العض  وفاص اليفطئ  ثيللد  لى

 النساا  إن حالل فا  %( ، 2) ثصعادى ق  ن فنا   نساا  إق العضا  ثشاغل  تاية فا  يساطمم ق الانفت

 30) اإللضاطل  الضحلا  الناطثج فا   ساطمضصاط ثصعادى ق لقطط اطت العضا  ثا ا  تاية %( ل 98الضصاقل )

 وثا لر ثكييل  لى سلال  لااتثعث يصاك الذم األ ا ،(2. )الاط شل  النشط طت ال د ل   للاط %(وثالضل

ثا لاا   اإلحااطئل وثاالل الضعطلاطت  وثاثفام  طلصاطل  نساا  الاططلا . الصيفلا  والقداة  لى العض  سيق

وفا   (%32)أ ياا فا  القطاطع الزاا ا   اليفطئ  ف  األنشط  اقتصاط ي  حلاث ثنشات النساطء  ضي اط

فا  القطاطع  ( سان  29 - 15 )للنساطء  عضاا  . ويادو الصا ز أ يا و ايحط  طلنساا (%31)تططع الصعللم 

فا   ي  سطمض  النسطء ف  مذ  الفئ  العضا لصاثفم( % 17)فلضط ين ف  ف  الصعللم إلى( % 56)الزاا  

ف  الزاا   ال لطا  ( سن  29 - 15 )لضسطمض  الشاطب  عضا  األنشط  ال د ل . وثعكس النسا  الضاثفع 

األفاا  غلا الااغالل  ز ضطق  ااسصام إلى العض  فا  النشاط طت  صق  لل الصعللم والعض ، إ  سا طن  ط ين

وثعلالم  اثفام  طلزاا ا   طلنساا  للجنسالل، وتطاطع الاناطء والصشاللد  طلنساا   الص  ق ثصطلر  اطاة  الاة

 (3. )للذ يا

 

 جوزيع القوى العاملة حسب المهن.
جاد ن ث. حلا2012  العااق   ق  اطل ثاطيل ثيزيم السكطن حسر الضان  ف (6حسر لدوق) يُ حظ     

 %(17.5 انااااا )الالم وال اااااد طت( ثحصااااا  الضاثاااااا  األولاااااى  ااااال حلاااااث نساااااا  العاااااط للل فلااااااط) أن

  ثاام ثااعث  نسااا  العااط للل فاا   اناا  ثشااغل( لإلنااطث، %14.1( للااذ يا  قط اا  نسااا  )%19.1 نسااا )و

،  ( لإلناطث%9.8 قط ا  ) ( للاذ يا%10.9 نساا )و %(10.5الضاطنم واآلقت و ضطق الصجضلم  نسا )

ساجل    لنضاط ( لإلناطث،%10.3( للذ يا  قط   )%8.4 نسا )و الضال األولل للعط للل ف   (%9ونسا )

( %2.1 نساا ) (2012%(  اطل )6.3 ان  الضيففين الضكصاللل ا ن  النسر للعط للل فلااط حلاث  لغا )

 .( لإلنطث%0.8للذ يا  قط   )

                                                 
 .101 ،  ادا سط ق ، ص2012ثحلل  الي م السكطن  ف  العااق  ( 1
 .111 ، ص الضادا نفسص (2
 .181 ، ص الضادا نفسص (3
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 (6جدول)

ام ئة عنسبي للنشيطين اقتصاديا في العراق حسب نوع المهنة والبيالتوزيع ال

2012 

 اإلجمالي ريف حضر المهنة

مهن القوات 

 المسلحة
3.6 3.9 3.6 

 2.4 1.8 2.6 المدراء

 6.0 5.0 6.5 االختصاصيون
الفنيون ومساعدو 

 االختصاصيين
6.8 5.2 6.3 

 1.7 0.8 2.1 الموظفون المكتبيين
عاملو البيع 

 لخدماتوا
19.1 14.1 17.5 

العاملون الماهرون 

في الإلراعة 

 والغابات والصيد
1.4 16.7 6.2 

الحرفيون والمهن 

 المرجبطة بهم
7.5 3.6 6.3 

مشغلو المصانع 

واآلالت وعمال 

 التجميع
10.9 9.8 10.5 

 9.0 10.3 8.4 المهن األولية

 0.5 0.6 0.4 ةير مبين

 26.5 24.7 27.3 ةير نشط اقتصاديا

 3.5 3.4 3.5 عاطل

 100.0 100.0 100.0 المجموع
صداء المصدر: جمهوريدة العدراقا وزارة التخطديط والتعداون اإلنمدا ي ا الجهداز المركدإلي لءح

 .ا )بيانات ةير منشورة(2012وجكنولوجيا المعلومات ا مس  االقتصادي واالجتماعي عام 

 

 فأكثر  -سنة 15البطالة بين السكان بعمر 

وما   ،ن  الاططل  فلنط  نسالط  ف   د  العط للل ف  الضجصضام  طلنساا  إلاى الطلار  لاى تاية العضا ثع      

نصلجاا  لعجااز الناااطل اقتصاااط م فاا  ثحقلااق الصشااغل  الصااطل للقاايى العط لاا  الضحللاا  فاا  أحااد القطط ااطت 

الاططل  النطلض   ل اقتصاط ي . وثقسم الاططل  إلى  دة أنياع م  الاططل  الضقنع  والضيسضل  والدواي  و

 15( إن  عدق الاططلا   الل الساكطن  عضاا 7أفاات نصطئج لدوق).(1)األز طت اقتصاط ي  والاططل  الكلل 
                                                 

.U1(  N, the Determinants and consequences of population trends ; New Summary of 

Findings on interaction of Demographic, Economic and social factors, vol. 1, New York, 

1973, p. 331  .  
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 النايع حسار عدقت الاططل  فا  العاااق  ثصاطيل و  ( لك  الجنسلل،%11.9سن  فع يا ف  العااق  ل  )

(. و لااى %22.6( و  االل اإلنااطث )%9.9الاططلاا   االل الااذ يا )يشااك   عاادق حلااث الضحطفااا  و والالئاا 

%( وفاا   نااط ق حنااا  14.2) إلااى عاادق الاططلاا  فاا   نااط ق حنااا الضا ااز فلاثفاام  سااصيى الالئاا  

اشااصغطق   سااار (%8.4فاا  الضنااط ق الايفلاا  فقااد  لاا   عاادق الاططلاا  )  وياان ف  ( %12.1) األ ااااف

 (1)سكطن الاي  ف  الزاا  . راغل

 (7جدول )   

 2012 ( سنة فأكثر حسب النوع والمحافظة في العراق عام15لعاطلين عن العمل بعمر )التوزيع النسبي  ل

 والدرجة المعيارية

الدرجة  إجمالي إناث  ذكور المحافظة 

 المعيارية

 0.59079- 9.0 23.7 6.3 دهوك

 0.95601 14.6 29.5 13.0 نينوى

 1.25370- 6.6 21.9 2.1 سليمانية

 1.72326- 4.9 6.2 4.6 كركوك

 0.97749- 7.6 23.3 3.9 اربيل

 0.48644 12.9 33.0 9.6 ديالى

 0.12123- 10.7 29.6 8.3 األنبار

 1.06649 15.0 23.6 13.4 بغداد

 0.75652- 8.4 16.4 5.8 بابل

 1.03273- 7.4 17.3 6.4 كربالء

 0.51406 13.0 27.4 10.2 واسط

 0.67365- 8.7 12.1 8.2 صالح الدين

 0.01074- 11.1 28.6 7.6 النجف

 0.59693 13.3 22.0 11.1 القادسية

 0.50793- 9.3 15.3 8.5 المثنى

 1.89513 18.0 31.4 15.7 ذي قار

 1.14935 15.3 19.8 14.6 ميسان

 0.98363 14.7 25.9 12.9 البصرة

 11.9 22.6 9.9 إجمالي

 11.138 الوسط الحسابي

 3.62 االنحراف المعياري

، الضعلي طت اي  العااق، وزااة الص طلت و الصعطون اإلنضطئ ، الجاطز الضا زم لإلحاطء وثكنيليللطالضادا:  لضاي

 لا   ة(. إحاطءات القيى العط لا ،) لطنطت غلاا  نشايا2012 سح اقلصضط   واقتصاط م لألساة ف  العااق،  طل 

 (. spssطسص دال الحقلا  اإلحاطئل  للعليل اقلصضط ل  ) و ا صاون 

                                                 
،  الم سط ق، . إحاطءات القيى العط ل ،) لطنطت غلا  نشياة(2012 سح اقلصضط   واقتصاط م لألساة ف  العااق،  طل  ( 1

  ل  ا صاون .
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د  لا   عدق الاططل   لل اإلنطث ثضلز  طاثفط اص فا   ناط ق حناا الضا از ، وحناا األ اااف فقاو      

 لاى   سار اق صضاط  (%8.5%(  لى الصيال   نص ف  الضنط ق الايفل  حلث  ل  ) %31.0( )  26.7)

الضا از  .ف  حلل  ل   عادق الاططلا   الل   ايا حناااإلنطث ف  العض  ف  الزاا   ف  الضنط ق الايفل 

   (.%8.4( و  يا الضنط ق الايفل  )%9.0( و لل   يا حنا األ ااف )11.5)

   قطانا  ن فنا   عادقت  عا  الضحطفااطت ساجل  فقاد الضحطفااطت  الل الاططلا   عادقت ثصااطيل     

 أن ظ حويُ  ، ططل  األ لى الضحطفاطت تطئض   حطفاطت ثصادا اسصضات وت  ف  األ اى،  طلضحطفاطت

 سالل و%( لكا  الجن 18.0الضحطفاطت األ اى  طاثفاطع  عادق الاططلا  حلاث  لا  ) أ لى طن    تطا  م

طفا   لاى ق صضط  اتصاط  الضح السار ويعي ( لإلنطث  %31.4(  قط ـ  )%15.7 لل الذ يا  ل  )  ل  

حلاث   لساطن حطفاا    لاى أيناط ينطااق  اط وماي فلااط، ال اطص النشاط  و حدو يا  والا ا  الزاا ا 

 ،%( لإلناطث  19.8( للاذ يا و)%14.6( لكا  الجنسالل ، )%15.3لاططلا  )ل عادق ثطن  أ لى   سجل

  ضعادق  ططلا   غادا  حطفاا   فا  الاططلا   عادق ااثفاطع إلاى أ ى األ نا  اقساصقااا  ادل إن  ضاط

 الاااااة حطفااا  لااطءت ثاام  %( لإلنااطث 23.6( للااذ يا و)%13.4%( لكاا  الجنساالل ، )%(15.0)

  . %( لإلنطث 25.9( للذ يا و)%12.9لك  الجنسلل ، )( %14.7 ضعدق ) 

( لكا  %4.9سان  فاع يا فالا  ) 15 عادق  ططلا   الل الساكطن  عضاا  أ ناى  ا ايكساجل   حطفاا  و    

( ثللااط  حطفاا  الساللضطنل   ضعادق %6.2( و الل اإلناطث )%4.6الجنسلل ويشاك  الضعادق  الل الاذ يا )

 ضعادق   اا  ءثام  حطفاا  ( %21.9( و الل اإلناطث )%2.1لاذ يا ) لا  الضعادق  الل ا( %6.6 ططل  )

 الضعاادقت  ات الضحطفاااطت وفاا  .( لإلنااطث%17.3( للااذ يا و)%6.4 ضعاادق ) (%7.4 ططلاا  )

 الاططلا  فاطماة ساليك ثحدياد فا  ائلساط  واا يلعار  العا  اتصااط مط فاطن الاططل   ل نسالط الضن فن 

 الحدو يا  الضعاط ا وولي  األ ن  اقسصقااا ان  ضط ، ص ثصضصم ذمال األ ن  النسا  اقسصقااا  ل فن 

  ناط ق أمام  ال يعصاااان فزناضاط والنجا   اا  ء أ اط .والساللضطنل  واسات اتصااط  أنعاش تاد إيااان  ام

 القطئم الزاا   القططع  الع   سار ،نسالط   نشط  زاا ل   نطق  ثعصاا  ا  ء إن  ضط الدينل ، السلطح 

  ال %( 37.6) وحيال  الزاا ل  الحلطزات  جضيع  ل( %69.1)ثشك  الص  الدائض  الضحطول   لى

 زاا اطت وما  الالد، ف  الصضيا  ل%( 13.7) ثنصج إناط  ضط الضحطفا ، ف  الزاا ل  األاا    جض 

 الحايب زاا    لى ثعصضد الص  العااق  ل أ اى  نط ق ف  السطئدة الزاا طت  عنضط   قطان   سصقاة

 فا  الادائضللل العضاطق  جضايع  ال%( 10.1) يشاغ   اا  ء فا  الزاا ا  فطلقطاطع لااذا ناطا،ال  أو

 )1(.نسالط   الضن فن  الاططل   ات الضحطفاطت  لل ثق   ا  ء لع   ط مي العااق

   

( %23.8%(  ضعدق ) 23.4( سن  حلث  ل  )19-15و طن أ لى  عـدق  ططل   طن ف  الفئـ  العضاي  ) 

( سان   64-60،  لنضط سجل  الفئ  العضاي  ) للصفاغ اغلر مذ  الفئ  للدااس  ( لإلنطث%17.9للذ يا و)

 (2)( لإلنطث.0.5%( للذ يا و)3.2%%(  ضعدق ) 2.9أت   عدق  ططل  حلث  ل  )

 العضايا  ال حقا ، الفئاطت فا   طقن فط  ثادأ ثم ( سن 24-15العضاي )  طلفئ  الاططل  ثصا ز  ط غطلاط   

 الحاا  ثحايز فزنااط(30%) العضا  نحاي تاية إلضاطل   ال العضايا  الفئ  مذ  ثشكلص الذم جمالح و سار

 العضاي  الشايح  مذ  ف  الاططل   عدق ااثفطع ف  السار العض  ويعي   ل العط للل إلضطل   ل األ اا

    (3).أ عطف ث ث   نحي العض  تية ف   شطا صال يفيق  ضط اإلنطث  لل الاططل  عدق  ااثفطعإلى 

   

 ( أا ع   سصييطت و لى النحي اآلث  :8) شك ( يااا ف  7وحسر لدوق )      

. يااا ف   حطفاطت ) م فأكثر (  0.50المستوى األول :)المستوى الذي جبلغ درجته المعيارية )+   

ت تطا،  لسطن ،  غدا  ، نلنيى ، الاااة، القط سل  ، واسات( وماذ  الضحطفااطت ثصضيا  فلااط أ لاى  عادق

                                                 
لي اطت، الضجضي ا  لضاياي  العااق، وزااة الص طلت والصعطون اإلنضطئ ، الجاطز الضا زم لإلحاطء وثكنيليللط الضع (1

 .2005/2006اإلحاطئل  السنيي  )اقلكصاونل (، 
 ،  ادا سط ق، ) لطنطت غلا  نشياة(.2012 سح اقتصاط م واقلصضط    طل ( 2

 .251 ،  ادا سط ق ، ص2012ثحلل  الي م السكطن  ف  العااق  ( 3
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%( ، 13.0و  %18.0ساان  فااع يا، حلااث ثصااااوح النساار فلاااط  االل ) 15الاططلاا   االل السااكطن  عضااا

   حطفاطت  نطق  الدااس  . جضيع (  ل %33.3ثشك  ) والضحطفاطت  ضل مذ  الفئ 

  

  ااايااااا فاا   حطف (. 0.49إلددى + 0.00جتددراوح درجتدده المعياريددة  الددذي )المسددتوى  المسددتوى الثدداني :

 %(  ل  حطفاطت  نطق  الدااس  . 5.6( ،  وم  ثشك  )%13.9) ت  ضعدق للاططل   ل فق(  يطلى)

، النجاا  يااااا فاا   حطفاااطت ) (.49.0 _إلددى   01.0_) جتددراوح درجتدده المعياريددة  المسددتوى الثالددث:

فئ  ثشك  %( ، والضحطفاطت  ضل مذ  ال 9.3% و  11.1(، وثصااوح النسر فلاط  لل )اقناطا ، الضينى

   حطفاطت  نطق  الدااس  . جضيع  ل %( 16.7)

 

و ح  ، ميك يااا ف   حطفاطت ) فأقل (.  0.50 -المستوى الرابع :) جبلغ درجته المعيارية   

لاط النسر ف ثصااوح( ، وثصضي  فلاط أ نى النسر ، و،  ا  ء ، سللضطنل ،  ا يك ،   ط   ، اا ل  الديل

ق   حطفاطت  نط جضيع  ل ( %44.4مذ  الفئ  ثشك  ) %(، والضحطفاطت  ضل 4.9% و  9.0 لل )

 الدااس  .
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 2012عااق  طل الصيزيم النسا  لضعدق الاططل  حسر الدال  الضعلطاي  لضحطفاطت ال (8ك )ش          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -وبرزت فيها النتا ج اآلجية:اجمة: الخ
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 %( لكددال 42.9( )2012فددأكثر فددي العددراق عددام )( سددنة 15بلددغ معدددل النشدداط االقتصددادي للسددكان بعمددر) .1

ددكل  نسددبة )%13.5( مقابددل )%73.6الجنسددين ويشددكل هددذا المعدددل  للددذكور ) %( مددن  42.9( لءندداث و كمددا ش 

ي ( من مجموع سكان الريف.وجت صدر محافظة بابـل المحافظدات األخدرى فدـ%42.8مجموع سكان الحضر مقابل )

 ( للدددذكور%75,8) وبمعددددل%( لكدددال الجنسدددين  49.5حيدددث بلدددـغ )افيهدددا ارجفددداع معددددل النشدددـاط االقتصدددـادي 

حافظدـة مقدد سجدجل فدي فسدنة فدأكثر  15أدنى معدل للنشاط االقتصادي بين السكان بعمر ا اما لءنــاث  (%24,2و)

 %( لءناث. 8.2%( مقابل ) 70.8%( ويشكل هذا المعـدل بين الذكور ) 37.6المثنى بمعـدل )

%( لءناث 15.1(  مقابل )%73.7قتصادي للذكور في المناطق الحضرية كما يجالحظ في )بلغ النشاط اال .2

طق ( لءناث وهو أقل مما سجل في المنا%11.4( مقابل)%72.5في حضر المركإل وفي ذكور حضر األطراف )

 ( لءناث.%13.2( مقابل )%74.6الريفية حيث بلغ معدل النشاط االقتصادي للذكور فيها )

( وشدددكل %57.6( سدددنة حيدددث بلدددغ )45 -40نشدددـاط اقتصدددادي كدددـان فدددي الفئدددـة العمريدددة ) أعلدددى معددددل .3

يدث حمعددل نشداط اقتصدادي  دنى( سنة أ 65( بينما سجلت الفئة العمرية ) +%19.6%( واإلناث ) 94.7الذكور)

 %(. 1.9% ( واإلنــاث )  19.6( شكل الذكـور منها ) 10.2%بلغ )

ن معددل ارجفداع المسدتوى التعليمدي للفدرد اأي أن هنداك عالقدة طرديدة بديمعدل النشاط االقتصادي يرجفدع ب .4

لين علدى أعلدى معددل للنشداط االقتصدادي  لءفدراد الحاصد غالنشاط االقتصادي والمستوى التعليمي للفدردا حيدث بلد

 لءناث.( 71,5%)و( للذكورا 89,4%(ا بنسبة )82,7%فأعلى( ) -شهادة )بكالوريوس 

ل لددى النسددب  فددي العدداملين فيدده مددن بددين أنددواع األنشددطة االقتصددادية احيددث شددكسددجل النشدداط الخدددمي أع .5

شداط نيدأجي ( وأخيدرا %16.5بنسدبة عداملين)  والتعددين ة(.  ثم يدأجي بعددن نشداط الصدناع%17,5العاملون فيه )

من حيدث ى ونجد أن مهنة)البيع والخدمات( جحتل المرجبة األول.( %6.8الإلراعة والصيد والغابات بنسبة عاملين)

%( لءندداثا بينمددا سددجلت مهنددة 14.1%( للددذكور مقابددل نسددبة )19.1%( بنسددبة)17.5نسددبة العدداملين فيهددا)

ابدل %( للدذكور مق2.1( بنسدبة)2012%( عدام )6.3الموظفون المكتبيين ادني النسب للعاملين فيهدا حيدث بلغدت)

 %( لءناث.0.8)

ن ياتبددج( لكددال الجنسددينا  و %11.9لعددراق )سددنة فددأكثر فددي ا 15بلددغ معدددل البطالددة بددين السددكان بعمددر  .6

%( و 9.9حيدث يشدكل معددل البطالدة بدين الدذكور )ا المحافظدة والندوع والبيئدة  حسدبمعدالت البطالة في العدراق 

لدغ ) بحيدث فيهدا (. ومحافظة ذي قار كانت أعلدى المحافظدات األخدرى بارجفداع معددل البطالدة %22.6بين اإلناث )

ى ( لءنداث وسدجلت محافظدة كركدوك أدند %31.4( مقابدـل )%15.7ين الذكور بلغ ) %( لكال الجنسين وب 18.0

 ءناث.ل( 6.2%لذكور و)ل( 4.6%) بمعدل( لكال الجنسين 4.9%)معدلها معدل بطالة فبلغ 
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