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أجرت جلنة الدراسات والبحوث يف حزب الفضيلة اإلسالمي دراسة حول معدالت البطالة يف احملافظات العراقية 
الة يف ن نسب البطوقد تبٌن أ لإلحصاءوزارة التخطيط ـ اجلهاز املركزي إحصائيات عدا إقليم كردستان مستندة اىل 

:-  كاآليت  يف مناطق احلضر( من أقل نسبة اىل أعلى نسبة)احملافظات العراقية عدا إقليم كردستان تصاعدايً 
 % 15.7: كربالء  .1

 %16.4: البصرة  .2

 %17.4: النجف  .3

 %19.2: كركوك  .4

 %24.9: نينوى  .5

 %25.7: واسط  .6

 %28.9: املثىن  .7

 %29.9: اببل  .8

 %30.9: دايىل  .9

 %31: القادسية  .10

 %31.7: لدين صالح ا .11

 %34.8: ميسان  .12

 %35.7: بغداد  .13

 %35.9: األنبار  .14

 %43.1: ذي قار  .15

 
: أما يف املناطق الريفية فكانت معدالت البطالة كاآليت 

 %10.3: واسط  .1

 %10.8: كربالء  .2

 %12.3: البصرة  .3

 %15.8: بغداد  .4

 %16.5: القادسية  .5

 %17.3: اببل  .6

 %19.6: النجف  .7

 %20: كركوك  .8

 %20.2: ميسان  .9

 %21.7: ح الدين صال .10

 %28: املثىن  .11

 %30.7: األنبار  .12



 %31.6: دايىل  .13

 %41.3: نينوى  .14

 %50.9ذي قار  .15

 
: وأخًناً معدالت البطالة النهائية للمحافظات وبشكل تصاعدي 

 %14: كربالء  .1

 %15.5: البصرة  .2

 %16: واسط  .3

 %18.1: النجف  .4

 %19.4: كركوك  .5

 %21.6: اببل  .6

 %23.5: القادسية  .7

 %25.4: صالح الدين  .8

 %28.2: املثىن  .9

 %30.5: ميسان  .10

 %31.2: نينوى  .11

 %31.2: دايىل  .12

 %33: بغداد  .13

 %33.3: األنبار  .14

 %46.2: ذي قار  .15

 
 

من النتائج أعاله يتبٌن أن املراكز األوىل ىي من نصيب كربالء مث البصرة مث واسط ، ولو قاران بٌن ىذه احملافظات 
ظة البصرة وحجم وعدد نفوس حمافظيت كربالء وواسط ، لوجدان الفارق الواضح بٌن حجم وعدد نفوس حماف

فسكان البصرة يزيد على جمموع سكان حمافظيت كربالء وواسط ، فضاًل عن أن كربالء فيها حركة سياحية ضخمة 
وىذه الزايرات ىي أضخم زايرات املعصومٌن ( ع)وأخيو أيب الفضل العباس ( ع)تتمثل بزايرات اإلمام احلسٌن 

لشعبانية اللتان يصل الزوار فيهما أكثر من أربعة الزايرة املعروفة ابطالق خصوصاً زايريت األربعٌن وعلى اإل( ع)
وىذا مما ال شك فيو ينعكس إجيابياً على وضع كل ليلة مجعة ( ع)ماليٌن زائر ، فضاًل عن زايرة اإلمام احلسٌن 

ء اليت حتتل املرتبة السادسة عشرة بٌن احملافظات سكان كربالعدد احملافظة االقتصادي خصوصاً إذا قارانه وربطناه ب
.  العراقية 



أما واسط فمن املعروف أن ىذه احملافظة يعتمد سكاهنا من الناحية االقتصادية بشكل أساسي على زراعة احملاصيل 
ىذه احملافظة  اإلسرتاتيجية مثل الرز واحلنطة والذرة الصفراء وزىرة الشمس ، ومن األرقام أعاله يتبٌن اعتماد سكان

على ىذه الزراعة املميزة فإن معدل البطالة يف املناطق الريفية تبلغ أدىن معدالهتا يف حمافظة واسط ، وخاصة إذا 
. قاران ذلك بعدد سكاهنا الذي يبلغ نصف عدد سكان حمافظة البصرة تقريباً 

عراقية ما عدا إقليم كردستان من حيث إذن فالبصرة وحسب األرقام الرمسية أعاله يتبٌن أهنا أفضل احملافظات ال
، وىذا ال يعين أنو ال توجد بطالة يف البصرة اخنفاض معدالت البطالة إذا ما قورنت ابلظروف االجتماعية احمليطة هبا 

كما ال يعين ىذا أن البصرة ال حتتوي على  ، وإمنا معدهلا يف البصرة أقل املعدالت يف ابقي احملافظات العراقية
فمثاًل ، ولكن عدد السكان لو األثر األكرب ابلعكس متاماً وية تنعش من خالهلا سكان البصرة اقتصادايً منشآت حي

إال أن عدد نفوسها الكبًن مع األول جتد بغداد العاصمة وفيها الثقل االقتصادي األكرب ومركز العراق التجاري 
لة وكذلك نينوى اليت تشتهر بزراعة احملاصيل عوامل أخرى جعلها يف املرتبة الثالثة عشرة من حيث معدل البطا

. اإلسرتاتيجية والسياحة إال أن نفوسها جعلها ابملرتبة احلادية العشرة من حيث معدالت البطالة 
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