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نفــذت وزارة التخطيــط/ الجهــاز المركــزي لإلحصــاء وهيــأة االحصــاء فــي أقليــم كردســتان، خــال النصــف الثانــي مــن 
ــة فــي  ــي متخصــص للقــوى العامل ــة، أول مســح وطن ــة العمــل الدولي ــم مــن منظم ــام الماضــي 2021، وبدع الع
العــراق، متبنيــًا منهجيــة عمــل تتوافــق مــع أحــدث المعاييــر االحصائيــة، اذ وفــر المســح تقديــرات وطنيــة مهمــة وانتــج 

مجموعة واسعة من المؤشرات عن سوق العمل، أهم المؤشرات:

1. شــّكل الســكان بعمــر 15 ســنة فأكثــر )أي الســكان بســن العمــل(، نســبة 63.6 % مــن اجمالــي ســكان العــراق، يشــكل 
ــر )15 - 24 ســنة( فقــد شــكلت نســبة 20.7 %،  ــة الشــباب بعم ــاث 49.7 %، أمــا فئ ــور نســبة 50.3 %، واالن الذك

وبعمر 25 سنة فأكثر 43 %.

2. بلغــت نســبة القــوى العاملــة )النشــطون اقتصاديــًا( فــي العــراق 39.5 % مــن اجمالــي الســكان فــي ســن العمــل 
)معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة(، نســبة الذكــور منهــم 86.6 %، و 13.4 % مــن االنــاث، أمــا فئــة الشــباب بعمــر 

)15 - 24 سنة( فكانت نسبتهم 21.8 %، وبعمر 25 سنة فاكثر، كانت 78.2 %.

3. بلغ معدل مشاركة النساء بالقوى العاملة )10.6 %( مقابل )68 %( للذكور.

4. أظهــرت النتائــج ان معــدل مشــاركة الشــباب فــي القــوى العاملــة )15 - 24 ســنة( كانــت 26.5 % وبعمــر )25 ســنة 
فاكثر( كانت 45.8 %.

5. اظهــرت نتائــج المســح أن نســبة العامليــن، كانــت 83.5 % مــن اجمالــي القــوى العاملــة، شــكل الذكــور 88.5 %، 
واالناث 11.5 %، وشكل الشباب بعمر )15 - 24 سنة( نسبة 16.8 % وبعمر 25 سنة فأكثر نسبة 83.2  %.

6. اظهــرت نتائــج المســح ان نســبة العمالــة الــى الســكان فــي ســن العمــل )أي نســبة الســكان فــي ســن العمــل العامليــن( 
ــن الرجــال 58 % ،  ــن النســاء والبالغــة 7.6 % منهــا بي ــى الســكان كانــت أقــل بي ــة ال ــت 33 %، وإن نســبة العمال كان

وأعلى لالعمار 25 سنة فاكثر 40.6 % منها بين الشباب 17 %.

7. بلــغ معــدل البطالــة فــي العــراق 16.5 %، والــذي يمثــل النســبة المئويــة للقــوى العاملــة العاطلــة عــن العمــل والتــي 
تفســر الــى انــه هنــاك شــخصًا عاطــاًل لــكل خمســة اشــخاص فــي قــوة العمــل، والــذي يمكــن مالحظتــه ان معــدل بطالــة 

االناث قد بلغ )28.2 %( وهو ضعف معدل بطالة الذكور والبالغ )14.7 %(.

8. بلــغ معــدل البطالــة بيــن الشــباب للفئــة )15 - 24( ســنة 35.8 % والتــي هــي اكثــر بثــالث مــرات مــن معــدل البطالــة 
لالعمار 25 سنة فأكثر والبالغة 11.2 %.

مسح القوى العاملة في العراق لسنة 2021
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9. اظهرت بيانات المسح ان أعلى ثالث أنشطة اقتصادية هي :
• البناء والتشييد 16.3 %.

• االدارة العامة والدفاع 15.9 %.
• تجارة الجملة والمفرد 14.2 %.

ــزا فــي الخدمــات 73.1 %  ــر تركي ــى أن تكــون أكث ــج حســب فــروع النشــاط الواســعة أن النســاء تميــل إل 10. تظهــر النتائ
والزراعة 14.4 % مقابل 62.2 % و 7.7 % على التوالي بالنسبة للرجال.

وحددت نتائج المسح )4( مهن يهمبن عليها الرجال وهي :
• البناء والمهن ذات الصلة.

• خدمات الحماية.
• سائقو السيارات والشاحنات والدراجات النارية.

• مندوبو المبيعات.

وهناك )3( وظائف تهيمن عليها النساء هي :
• التعليم االبتدائي ورياض االطفال.

• التعليم الثانوي.
• صناعة المالبس والمهن المرتبطة بها.

ووفًقــا لنتائــج المســح كانــت الفئــة المهنيــة األولــى واالعلــى هــي العامليــن فــي الخدمــات والمبيعــات 23.1 %، يليهــم 
عمــال الحــرف ومــا يتصــل بهــا 20.8 %، والمهنيــون 16.7 %، ومشــغلو المصانــع واآلالت والمجمعــون 10.8 % وشــكل 

المديرون الفئة المهنية صاحبة أقل نسبة من العمالة في الوظيفة الرئيسية 0.7 %.

11. اظهــر المســح ان  70.5 % مــن النســاء يفضلــن العمــل فــي القطــاع الحكومــي والعــام فــي حيــن يعمــل 33.7 % مــن 
الرجال في القطاع الحكومي والعام ، وفي القطاع الخاص يعمل الرجال بمعدل 65.9 % والنساء 29 %.

12. هنــاك  17.5 % مــن النســاء يشــغلن مناصــب اداريــة، مقابــل 82.5 %، وهنــاك 14.5 %، مــن النســاء يعملــن بصفــة 
مديرة ادارية وتجارية مقابل 85.5 % من الرجال.

13. هناك 29.2 % من النساء يعملن مديرات انتاج وخدمات متخصصة، مقابل 70.8 %.

14. بين المسح: ان حوالي 36.7 % من السكان الشباب هم غير متعلمين او عاملين وال حتى متدربين.
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وكانت نسبة االناث الشابات 52.3 % اكثر من نسبة الشباب الذكور البالغة 22.1 %.

ــة الناقصــة بالمجمــل علــى 73.1 % مــن الرجــال ممــن هــم فــي ســن العمــل و 26.9 % مــن النســاء،  15. اثــرت العمال
وبلغــت نســبة تأثيرهــا علــى مــن هــم )بعمــر 25 ســنة فاكثــر( 58.4 % وعلــى الشــباب )بعمــر 15 - 24 ســنة )41.6 %(، 
فيمــا بلــغ المقيــاس االجمالــي لنقــص اســتخدام اليــد العاملــة الــذي يجمــع بيــن البطالــة والعمالــة الناقصــة المتصلــة 

بالوقت والقوى العاملة المحتملة )30(%.

ــة الناقصــة لجهــة الوقــت،  16. اظهــرت النتائــج ان حوالــي 7.9 % مــن الســكان العامليــن كانــوا مــن ضمــن فئــة العمال
وكانــت النســبة بيــن الرجــال 8.4 % اعلــى مــن النســبة بيــن النســاء التــي كانــت 4.6 %، وقــد كانــت اعلــى بيــن الشــباب 

)15 - 24 سنة( والبالغة 11.5 % من النسبة للذين بعمر 25 سنة فأكثر والتي بلغت )7.2(%.

17. تشــكل القــوى العاملــة المحتملــة نســبة 7 % مــن اجمالــي الســكان فــي ســن العمــل الذيــن هــم خــارج القــوى العاملــة 
وتمثــل االفــراد فــي ســن العمــل الذيــن لــم يكونــوا خــالل االســبوع المرجعــي القصيــر ملتحقيــن بعمــل او عاطليــن وأدوا 
أنشــطة للبحــث عــن عمــل وليســو متوفريــن او لــم يــؤدوا انشــطة للبحــث عــن عمــل ومتوفريــن، حيــث بلغــت نســبة 

الذكور 53.3 % ،في حين بلغت نسبة النساء 46.7 %، والشباب بعمر )15 - 24( بنسبة 44 %.

ــر،  ــر، بنســبة 60.5 % مــن اجمالــي االفــراد بســن 15 ســنة فأكث ــة الحجــم االكب 18. ُيشــكل الســكان خــارج القــوى العامل
منهــم 26.6 % ذكــور و 73.4 % مــن االنــاث، أمــا فئــة الشــباب )15 - 24(، فكانــت نســبتهم 39.5 %، وبعمــر 25 

سنة فأكثر بنسبة 60.5 %.

19. شكل االناث النسبة االكبر من االفراد خارج القوى العاملة 73.4 % مقابل 26.3 % من الذكور.

20. اظهــرت النتائــج ان الســكان فــي ســن العمــل داخــل القــوى العاملــة وخارجهــا حســب الجنــس والفئــات العمريــة 
ــر منهــم منخرطــون فــي  ــوا خــارج قــوة العمــل، اذ كان الكثي ــار الســن كان ــاث والشــباب وكب الواســعة أن معظــم االن
مســؤوليات منزليــة أو عائليــة وكان آخــرون يدرســون أو يتدربــون والبعــض االخــر مــن المتقاعديــن، أو غيــر قادريــن علــى 

العمل بسبب مرض طويل األمد أو إصابة أو إعاقة .


