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 امللخص التنفيذي: 

حعد محافظت بغداد مسكص العساق الظُاس ي والادازي والخعلُمي باعخبازه العاصمت مىر مئاث الظىين بدأ مً       

 الى العصس الحدًث،  ًفصل بغداد نهس  دحلت الى 
ً
وجحدها  هما الكسخ والسصافت حصئي العصس العباس ي وصىال

 ىىاحي.وجظم العدًد مً الاكظُت والعدة محافظاث 

ًلدز عدد طكان بغداد اكثر مً زماهُت مالًين لرا جكىن اكبر محافظاث العساق وبالخالي كان عدد اعظاء     

%(  مً 71طكان الحظس في بغداد  ) ذ وظبت فبلغ( هائب،   11)مجلع الىىاب في الدوزة الاهخذابُت الخامظت   

 %(. 11، اما الظكان الٍسف فكان )الظكان

%(،  اما معدل اليشاط الاكخصادي لعام 3,1) 7111لعام بلغذ  7111البطالت في بغداد في عام  اما معدل      

%( 17) 7119فكاهذ في العام  7117- 7119%( . وظبت الفلس في بغداد فلد اهذفظذ بين عامي  91,3ذاجه )

 %( .11حىالي ) 7117اصبحذ في عام 

%( ،  اما وظبت  عدد املشخغلين في جلك امليشآث 13)  7117ام كاهذ وظبت عدد مليشآث الصغيرة  في بغداد لع     

كاهذ وظبتها  7171%(.،  اما عدد امليشآث الصىاعُت املخىططت في بغداد لعام 11مً طكان بغداد  فكاهذ  )

 باليظبت إلهخاج الخمىز  في بغداد كاهذ %(. 72%( ،  اما عدد املشخغلين في جلك امليشآث فكاهذ وظبتهم  )71)

 %(. 1وظبخه ) ذ%(،  اما اهخاج الشعير  فكاه7اهخاج الحىطت   )وظبت %(  ، اما 11) ابتهوظ

العمال املشمىلين بالظمان الاحخماعي ملحافظت  اما اهم مؤشس لىطع الاحخماعي في بغداد فكاهذ  وظبت     

 فكاهذ  حاالث الصواج اما وظبت   %(.11) فكاهذ  في اللطاعاث الخاص واملخخلط والخعاووي 7171بغداد لعام 

 %( . 17) فكاهذ  حاالث الطالقوظبت %(، اما 71)

فظال الىزكت جخظمً اًظا عدة مؤشساث مً كبُل عدد كظاًا الجىح والجىاًاث وعدد املدازض في كل فسوعها 

 عدد  احاشاث البىاء.
ً
 عً عدد املؤطظاث الصحُت والىالداث والىفُاث واديرا

 طلب اعظاء مجلع الىىاب مً محافظت بغداد.  أعدث هره الىزكت بىاًء على 
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: املوقع الجغزافي: 
ً
 أوال

، الاهباز      
ً
 و) واطط ، بابل ( حىىبا

ً
جلع بغداد في الجصء ألاوطط مً العساق وجحدها محافظاث دًالى شسكا

 .
ً
 وصالح الدًً شماال

ً
ت  ( وحدة17( كُلى متر مسبع ، وجظم ) 9123جبلغ مظاحت  بغداد ) و غسبا إداٍز

 ( أكظُت.11)هاحُت( حشكل )

: ضكان بغداد:
ً
 ثانيا

( ومً هرا املجمىع ًلدز طكان بغداد 91,131,297)   7171ًلدز  املجمىع الكلي لظكان العساق لعام        

فبلغ طكان الحظس  7171 لعام حظب البِئت   بغدادجلدًساث طكان  اما %(، 71( أي ما وظبخه )7,171,977)

(  أي ما وظبخه 1,137,772)اما طكان الٍسف فكان  %(  مً الظكان ،71(  أي ما ٌعادل )1,277,112في بغداد  )

(  أي ما وظبخه 9,999,111، فبلغ عدد الركىز )7171 لعام حظب الجيع   بغدادجلدًساث طكان  اما %(.  11)

 %( .93( اي ما وظبخه )9,179,117%( اما طكان العاصمت مً الاهار بلغ )91)

: الوضع الاقتصادي: ثالث
ً
 ا

 .( % 91,3(،  اما معدل اليشاط الاكخصادي لعام ذاجه )%3,1) 7111في بغداد لعام  لتالبطا معدل  .1

%( اصبحذ 17) 7119فكاهذ في العام  7117- 7119وظبت الفلس في بغداد فلد اهذفظذ بين عامي   .7

 .%( 11حىالي ) 7117في عام 

كاهذ  7117لعام فاليظبت مليشآث الصغيرة  : في بغداد (ططت )واملخى  عدد امليشآث الصىاعُت الصغيرة .1

،  اما عدد املشخغلين في جلك %( 13أي ما وظبخه ) ( مجمىع امليشآث في العساق79191( مً )9311)

 . %(11أي ما وظبخه ) مجمىع املشخغلين (71119( مً )19771امليشآث مً طكان بغداد فبلغ  )

                                                           
  ت، صىاعت املشسوباث، صىاعت ( هىع ابسشها: صىاعت املىخجاث الغرائ11ُ)اكثر  مًوالصغيرة  املخىططتاث الصىاعجخكىن

امليظىحاث، صىاعت فحم الكىك واملىخجاث الىفطُت املكسزة، صىاعت مىخجاث املطاط واللدائً وصىاعت املظخحظساث 

 الصُدالهُت وصىاعت الاحهصة الكهسبائُت.     
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( مجمىع 177( ميشآة مً )11كاهذ ) 7171ت املخىططت في بغداد لعام اما عدد امليشآث الصىاعُ     

( 7213( مً )277،  اما عدد املشخغلين في جلك امليشآث مً طكان )%( 71أي ما وظبخه) امليشآث في العساق

  .. %(72أي ما وظبخه ) مجمىع املشخغلين

:  باليظبت إلهخاج الخمىز  في 7171مجمىع اهخاج الخمىز  والحىطت والشعير في بغداد لظىت  الشراعة: .9

، اما  %( 11أي ما وظبخه ) الاهخاج في العساق طً مجمىع ( 11912( طً مً )17271بغداد كاهذ )

فكان  اما اهخاج الشعير ،  %(7أي ما وظبخه ) طً (2717137) مجمىع   ( م111711ًاهخاج الحىطت )

 . %(1أي ما وظبخه ) ( ط1192711ً( طً مً مجمىع ) 7712)

: الوضع الاجتماعي: 
ً
 رابعا

 الخاص اثاللطاعفي  7171عدد العمال املشمىلين بالظمان الاحخماعي ملحافظت بغداد لعام  .1

 %(.11اي ما وظبخه )(. 797929( مً مجمىع )31972والخعاووي ) واملخخلط

   7171عدد العمال املخلاعدًً في اللطاعاث الخاص واملخخلط والخعاووي في محافظت بغداد  لعام .7

 %(. 27اي ما وظبخه )(. 11111( مً مجمىع )11313)

ع الخاطعت .1 في  7171اعي في محافظت بغداد لعام ألحكام كاهىوي العمل والظمان الاحخم عدد املشاَز

 %(.91اي ما وظبخه )(.  11112( مً مجمىع )11391)الخاص واملخخلط والخعاووي  كطاعاث

( مً 27219: كان عدد حاالث الصواج )7171لعام عدد حاالث الصواج والطالق في محافظت بغداد  .9

( مً مجمىع 17771، اما حاالث الطالق )%(71اي ما وظبخه ) ( حالت شواج711112مجمىع )

 . %( 17اي ما وظبخه ) ( حالت طالق93797)

 
ً
 عدد قضايا الجنح والجنايات: :دامطا

( 173131( مً مجمىع )77171)  7171عام بغداد ل محافظت  بلغ عدد كظاًا الجىح املحظىمت في              

( مً مجمىع 7127كظاًا الجىح في العساق، اما باليظبت للظاًا الجىاًاث املحظىمت في بغداد فلد كاهذ )

 ( وادهاه حدول ًىضح ذلك:  19371)

 املجموع في العزاق الزصافة  الكزخ  نوع الجزيمة  ت

 119191 11611 11411 الجنح   .1

 14911 5189 1179 الجنايات  .1
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 :
ً
 عدد املدارص:  ضادضا

(  مً مجمىع 9721)  في كافت مساحلها في محافظت بغداد  7171-7113للظىت الدزاطت املدازض عدد بلغذ      

     : والجدول  ادهاه ًىضح ذلك   ،%( 13، اي ما وظبخه )( في كافت  محافظاث العساق77199)

 في العزاق جموعامل ها في محافظة بغدادعدد نوع املؤضطة ت

اض الاطفال الحكىمُت   .1  129 179 ٍز

اض الاطفال الاهلُت   .7  913 197 ٍز

 12779 7991 املدازض الابخدائُت الحكىمُت   .1

 1211 991 املدازض الابخدائُت الاهلُت  .9

ت الحكىمُت   .9  1112 1111 املدازض الثاهٍى

ت الاهلُت  .2  1799 199 املدازض الثاهٍى

 112 117 املدازض املهىُت  .1

  :
ً
 عدد املؤضطات الصحية والوالدات والوفيات:  ضابعا

( في 131( مؤطظت مً مجمىع ) 121)  7171عدد املؤطظاث الصحُت في محافظت بغداد لعام بلغذ        

 %(،  والجدول ادهاه ًىضح ذلك:71العساق  اي ما وظبخه )

 في العزاق املجموع ها في محافظة بغدادعدد نوع املؤضطة ت

 991 119 ملظدشفُاث )حكىمُت واهلُت( ا  .1

 191 27 العُاداث الشعبُت   .7

(، 1111333( مً مجمىع الىالداث في العساق ) 717271) 7171لعام اما فُما ًذص عدد الىالداث في بغداد  

 ( . 111377( مً مجمىع )91137اما الىفُاث املسجلت في هفع املدة كاهذ )

 :
ً
 البناء: عدد اجاسات  ثامنا
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س جلك الابيُت في      عدد احاشاث البىاء املمىىحت لللطاع الخاص والري ٌشمل ابيُت حدًدة واطافت وجحٍى

( اي ما 11111( احاشة  مً مجمىع عدد الاحاشاث في محافظاث العساق )1911)  7171محافظت بغداد لظىت 

   %( والجدول ادهاه ًىضح ذلك: 71وظبخه )

 في العزاق املجموع بغدادها في محافظة عدد نوع  الابنية ت

  17111 1451 الابنية الطكنية   .1

 11 6 الابنية الصناعية   .1

 14 4 الابنية التجارية   .1

 44  11 الابنية الخدمية والثقافية والصحية   .4

 

 دز:ااملص

 الجهاش املسكصي لإلحصاء.    -وشازة الخذطُط -املجمىعت الاحصائُت  -

 مجلع اللظاء الاعلى.  -

و املؤطظاث  خظمً مجمىع الكلي لبُاهاث محافظاث اكلُم كىزدطخان العساق. ماعدا وظبت الفلسال ج :مالحظة

     .بما فيها محافظاث الاكلُم فُعخمد على كل املحافظاث العساكُت  الصحُت والىالداث والىفُاث


