
ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذالثاني

 

 (88 ( 
 

حتلولذجغرايفذلدميوغراػوةذاحلربذوأثرهاذعلىذالرتكوبذالدكانيذلدكانذحماػظةذ

ذ(3111-ذ0991االنبارذللمدةذ)

ذحدنيذعليذعبدذالراوي.ذد.م.أ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكلوةذالرتبوةذللعلومذاإلندانوةذ–جامعةذاألنبارذ

 
ذادلدتخلص

جاء البحث تحت عنكاف )تحميؿ جغرافي لديمكغرافية الحرب كأثرىا عمى التركيب 
, إذ تحتؿ المقكمات البشرية مكانة ( 7001-7991السكاني لسكاف محافظة االنبار لممدة 
أخذت أقالـ المفكريف , لذلؾ قة الجغرافية المراد بحثياميمة في بناء قكة الدكلة كالمنطػػػػػػػػػػ

إلى  كالمختصيف في دراسة المككنات السكانية كبػػػػحثيا, كتقكيـ نتائجيا كتحميميا كصكالن 
, إذ إف حػػجـ السكاف يتزايد كيتفاقـ باستمرار, كاستغالليـ العشكائي تشخيص أشكاليا كعالجيا

بدكرىا ينعكس أثرىا لمبيئة كمكاردىا متسارع في خطكاتو أيضا, إذا ما تعرضت الى حرب التي 
 .عمى التركيب السكاني مكضكع البحث

ظيار تباينػػػػػيا  لذا بدأ الجغرافيكف يكلكف أىمية كبيرة في دراسة الخصائص السكانية كا 
, اذ تساعد منيا محافظة االنبار مكضكع البحث, ك لمدكلة اإلقميمي, أك بيف الكحدات اإلدارية

, كما نمكية داخؿ المنطقة المراد بحثياالمشاكؿ التدراسة التركيب السكاني عمى تفسير بعض 
, فضال عف معرفة ما يممػػػػكو المجتمع السكاني كالريفيةتفسر التبايف بيف المناطؽ الحضرية 

, لما لو مف صادية المختمفةالمعني بالبحث مف مكارد بشرية كتصنيفيا حسب األنشطة االقتػػػػ
كالنكع يحدد  كزيع السكاف بحسػػػػػػػب فئات األعمار, فتقة مباشرة بتكزيع السكاف كنمكىـعال

التي تؤثر بدكرىا  تصادية, كيرتبط ذلؾ بالقكة اإلنتاجية لمسكاف كمػػػػػػقدار فعالياتيـ االقػػػػتطكرىـ
عمى حجـ األسرة, لذا أصبح االىتماـ بتطكر حجـ السكاف كنمكىـ كتركيبيـ العمرم كالنكعي 

ي عمى مستكل محافظة االنبار, كاثر ديمكغرافية الحرب عمى كالنشاط االقتصادم كاالجتماع
 ذلؾ التركيب السكاني في منطقة البحث. 
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A Geographical Analysis for the war Demography and its effect  on  
Population  Structure of  Anbar  Governorate (1997 – 2007 ) 

Abstract 
The research entitled (A Geographical Analysis for the war Demography 

and its effect on Population Structure of Anbar  Governorate (1997 – 2007 ), as 
human characteristics represent a prominent significance in building the power of 
the country and the Geographic area understudy. Thus, scientists and specialists 
concerned with the study of population have began expling, evalutuaing and analy 
in order to diagnose their forms and find solutions for their problems as the size of  
population  increases and becomes complicated by time, also their random use 
for the environment  and its natural  resources is also continually increasing, 
When ever it faces a war which within its role reflect its effect into population 
structure the research subject.  

Geographers, therefore, devotes much of their attention studying their  
population  characteristics  and showing their regional diversity, also between the 
administrative units of the country, among which is Anbar Governorate, topic of 
the research understudy as the study of population structure helps in interpreting 
some development  problems of the area of research, also it shows the variation 
between rural and urban areas. In addition, it shows the human resources of the 
society in the area understudy, and to classify their various economic activities 
since they have a direct relation with distribution and growth of society. 
Distribution of population according to age  type determines their development 
and this is related to population  productive power and their economic activities 
that, in turn, determines size of the family. thus, the concern is devoted to the 
development of population size, their growth, age and type structure and 
economic activity on the level of Anbar, topic of the study, And war demography 
effect on that population structure in research area.  

ذادلقــــــــــدمةذ:

 ةبدأت الدراسات السكانية تحتؿ مكانان بارزان في األدبيات الجغرافية كاالجتماعي
, أصبحت دراسة عمـ جغرافية السكاف مف المناىج األساسية 7997كمنذ عاـ  كاالقتصادية,
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أقالـ المفكريف كالمختصيف تتنافس مف اجؿ تغطية مككنات , كبذلؾ أخذت ةفي أقساـ الجغرافي
, لككف ىذه كعالجيا ىذه الدراسات السكانية كتقكيـ نتائجيا كصكالن إلى تشخيص إشكاليا

, إذ إف حجـ السكاف في المستقبؿ الدراسات ارتبطت بكاقع العاـ الحاضر كما سيؤكؿ إليو
بيئة كمكاردىا متسارع في خطكاتو أيضا, األمر يتزايد كبتفاقـ مستمر. كاستغالليـ العشكائي لم

 , لـ تكف مكجكدة قبؿ اآلف, منيا اختالؿ التكازفخمؼ مشكالت سكانية كبيئية معقدة الذم
, فالبيئة الطبيعية أخذت مقاكمتيا تضعؼ أماـ تحديات البيئي بعنصرية الطبيعي كالبشرم

لسكانية التي أخذت عمى عاتقيا التأثير , كىذا ما جاء بدكر الدراسات االمتزايدة قدرات اإلنساف
 .ية كاالجتماعية في كثير مف الدكؿالكبير في التخطيط لمتنمية االقتصاد

ظيار تباينيا  لقد بدأ الجغرافيكف يكلكف أىمية كبيرة في دراسة الخصائص السكانية كا 
ؿ التنمكية اإلقميمي بيف األقاليـ, اذ تساعد دراسة التركيب السكاني عمى تفسير بعض المشاك

 ,الحضرية كالمناطؽ الريفية مف جيةاخؿ اإلقميـ, كما تفسر التبايف بيف المناطؽ د
كالمجمكعات العرقية في الدكلة الكاحدة مف جية أخرل, فضال عف دراسة العكامؿ المؤثرة في 
 ىذا التبايف كمدل ارتباطيا بالظركؼ الديمكغرافية األخرل, ىذا باإلضافة إلى معرفة ما يممكو

, لما ا حسب النشاط االقتصادم المختمفةالمجتمع المعني بالدراسة مف مػػػػكارد بشرية كتصػػنيفي
ؤثرة في المتغيرات  , يكاد يككف مف أىـ العكامؿ المقة مباشرة بتكزيع السكاف كنمكىـلو مف عال
ية , فتكزيع السكاف حسب فئات األعمار كالنكع يحدد تطكرىـ, فيك يؤثر مف جالديمكغرافية
, كمف ثـّ عمى اتجاه الخصكبة كمقدار الزيادة الطبيعية لمسكاف الكالدات كالكفيات عمى تككيف

كاليجرة مف جية أخرل, كذلؾ الرتباطيـ بالقكة اإلنتاجية لمسكاف كمقدار فعالياتيـ االقتصادية 
, تيتـ بتطكر حجـ السكاف كنمكىـ التي تؤثر بدكرىا عمى حجـ األسرة, لذا ال أصبحت

ستكل محافظة االنبار تركيب النكعي كالعمرم كالنشاط االقتصادم كاالجتماعي عمى مكال
 .مكضكع البحث

ذمشكلةذالبحث:ذ

كحتى عاـ  7980لمظركؼ التي مر بيا القطر العراقي كمنطقة البحث : منذ عاـ 
, كمما أفرزتو تمؾ الظركؼ تركيب السكاني في محافظة االنبار, أثرىا الكبير عمى ال7001

, لذا تعرض ىذا 7002كحرب عاـ  7997مف حرب دامت ثماف سنكات كحصار منذ عاـ 
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التركيب لمجمكعة مف المتغيرات الجغرافية غيرت مف بعض تراكيبو السكانية التي كانت تميزه 
 قبؿ ىذه المدة.
ذػرضوةذالبحث:

كغرافية كال سيما الحرب كاثرىا أثرت العكامؿ الجغرافية المختمفة عمى الخصائص الديم
ـّ انعكس ىذا حافظة االنبارعمى التركيب السكاني لسكاف م , مما خمؽ تبايننان زمانيان, كمف ث

 عمى المحافظة اقتصاديان كاجتماعيان كحيكيان.
ذأهموةذالبحث:

تأتي أىمية مكضكع ديمكغرافية الحرب كاثرىا عمى التركيب السكاني, لما لمتغيرات 
في تركيب السكاف خالؿ مدة معينة مف تأثيرات عمى تركيب سكاف محافظة  التي تحصؿ

االقتصادية االنبار, يمكف أف تقكد إلى مجمكعة مف المتغيرات في عدد مف المجاالت 
, كما يمكف مف خاللو المقارنة بيف البناء السكاني الكاحد في مراحؿ كاالجتماعية كالحيكية

, مع استخداـ بعض المؤشرات التغيرات العددية لكؿ منيازمنية مختمفة كتحديد اتجاىات 
 اإلحصائية البسيطة االزمة.

ذهدفذالدراسة:ذ

, انطالقا مف يب السكاني لسكاف محافظة االنبارالتعرؼ عمى أنَّكاع خصائص الترك -7
معرفة تطكر حجـ السكاف كنمكىـ كتكزيعيـ البيئي كتركيبيـ النكعي كالنشاط 

 كالتعميمي كالتككيف االثني.االقتصادم كالميني 
البحث عف عكامؿ تبايف خصائص التركيب السكاني, فيما بيف التبايف الزماني  -7

كالكشؼ عف العالقات المكانية التي تفسر ىذا التبايف كمعرفة التغير الذم طرأ عمى 
, كتشخيص عكامؿ التغير ( 7001 – 7991التركيب السكاني لمنطقة البحث لممدة )

 .اثارىا المختمفةحرب ك بسبب ال
ذمربراتذالبحث:

قمة الدراسات التي تناكلت مكضكع ديمكغرافية الحرب كاثرىا عمى التركيب السكاني 
, كالتعرؼ عمى سكاف محافظة االنبار بشكؿ خاص كمفصؿ كمتخصصة لدراسة تركيب

 التغيرات التي أصابت خصائص التركيب السكاني سمبان اك ايجابان التي ىي نتيجة لتداعيات
 كما بعدىا. 7002الحرب العراقية اإليرانية كالحصار االقتصادم كأحداث عاـ 
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ذمنهجوةذالبحث:ذ

 , كربط التبايف فيفي التحميؿ الكصفي كالكمي البسيطاعتمد الباحث المنيج الجغرافي 
التركيب السكاني بالعكامؿ الجغرافية التي تحدده, كتعد البيانات اإلحصائية الخاصة  خصائص
, (7001كتقديرات عاـ  7991االنبار لمتعداد العاـ لسكاف محافظة االنبار)عاـ بمحافظة 

ادر البيانات الجغرافية , كقد كانت مصليذا التحميؿكالدراسات الجغرافية مصدر أساسي 
كالبحكث السكانية أعاله كالرسائؿ كاألطاريح الجامعية  ت, ىي إحصاءات التعداداالسكانية

 .العممية المتاحة
ذلبحث:حدودذا

, مكانيا تمثمت بالحيز الجغرافي الذم تشغمو محافظة االنبار كبحدكدىا اإلدارية
 .( 7001 – 7991بيف ) , كزمانيا فقد أخذت المدة الممتدة ما(7خارطة )

ذ:تطورذحجمذالدكانذومنوهم

تعد دراسة حجـ السكاف كنمكىـ مف القضايا الكطنية الميمة التي ليا انعكاسات عمى 
ة السكانية تككف ليا تبعات األصعدة االقتػػصادية كاالجتماعية كالسػػػياسية , فالزيادمختمؼ 
, جة السكاف كمتطمباتيـ المستقبمية, إذا لـ يتـ استثمار مكارد اقتصادية إضافية تسد حاسمبية

, فتتمثؿ في بناء قكة اقتصادية التي تخدـ الدكلة عات االيجابية لزيادة حجـ السكافأما التب
 .ميف احتياجاتياككف مسؤكلة عف تأكت

كعمى ىذا األساس ركزت العديد مف البحكث في دراسة العالقة بيف نمك السكاف 
, كما إف مف غير الممكف التنبؤ السكاف المستقبمية كالنمك االقتصادم األمثؿ لسد احتياجات

كتطكر حجميـ باتجاىات النمك االقتصادم مف دكف دراسة التكقعات المستقبمية لنمك السكاف 
 .يـ القكة االقتصادية كاالجتماعيةبكصف
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( مف %1.4, مشكميف نسبة )نسمة (7072121اذ بمغ عدد سكاف محافظة االنبار )
, في حيف بمغ عددىـ عاـ 7991( نسمة عاـ 77048744البالغ )اجمالي سكاف العراؽ 
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( 79187087)%( مف اجمالي سكاف العراؽ 9, مشكميف نسبة )( نسمة7489989) 7001
 .7001مة حسب تقديرات سكاف العراؽ نس

, حسب كحداتيا اإلدارية في محافظة االنبار أما فيما يخص تطكر حجـ السكاف
, يتبايف حػػجـ السكاف مف كحػػدة إدارية إلى أخرل, كذلؾ لجممة مف عمى مستكل القضاء()

بة الغربية تخممو اليضػػ, إذ إف معظـ السطح في منطقة البحث تمنيا طبيعة السطح األسباب,
, كىي ذات طبيعة صخرية في األغمب مع كجكد شريط ضيؽ مف السيؿ )الصحراكية(

فضال عف العكامؿ  (,7, خارطة )السيؿ الرسكبي ضمف حدكد المحافظةالفيضي مع اتصالو ب
 .االقتصادية
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(, إف أعمى حػػجـ السكاف يتركز في قضاء 7( الشكؿ )7إذ نالحظ مف الجدكؿ )
, مف %( 21,4, كبنسبة )نسمة( 217797بمغ حجـ السكاف ) إذ المحافظة( الرمادم )مركز

كاالجتماعية  , كذلؾ لتركز الخدمات اإلدارية7991مجمكع سكاف المحافظة لعاـ 
 .الحككمية ت, المتمثمة بكجكد المعامؿ كالسكؽ المركزم كشبكة النقؿ كالمؤسساكاالقتصادية

(, بنػسبة نسمة 212819بة الثانية بحػجـ سػػكانو البالغ )كيأتي قضاء الفمكجة بالمرت
, كذلؾ بسبب مكقعيا الجغرافي الذم يتكسط بيف سكاف المحافظة , مف إجمالي%(29,9)
, فضال عف تكفر فرص عاصمة بغداد مف جية الشرؽ, كمركز المحافظة مف جية الغربالػ

ما يأتي قضاء القائـ بالمرتبة الثالثة العمؿ لكجكد العديد مف المنشآت كالمعامؿ الصناعية, بين
, ثـ مجمكع سكاف المحافظة , مف%( 9,2, بنػػسبة )نسمة( 99081بحجـ سكانو البػػػالغ )

, مف (%8,1, كبنسبة )نسمة( 88897قضاء ىيت بالمرتبة الرابعة بحجـ سكانو البالغ )
ة بحجـ سكانو البالغ امػسإجمالي سكاف محافظة االنبار, ثـ يأتي قضاء حػػديثة بالػػػمرتبة الخ

, كبالمرتبة األخيرة يأتي كؿ %(, مف مجمكع سكاف المحافظة 9,2, كبنسبة )نسمة( 94804)
 , مف مجمكع سػػكاف المػحافظة %(7,2% , راكه 7,9% , عنو 7,7مف قضاء )الرطبة 

 .(7جدكؿ )
اع في المراتب مع ارتف, فقد ظمت االقضية بنفس 7001في تقديرات السكاف لعاـ  أما

, بسبب الزيادة الطبيعية لمسكاف 7991ختمؼ كثيرا عف عاـ , كبنسب ال تحجـ السكاف
 .7002بسبب ظركؼ الحرب عاـ  كاليجرة الكافدة

أما بالنسبة لمعدؿ النمك السكاني فكاف في قضائي الرمادم كالفمكجة, قد سػػجؿ 
نتيجة   , يأتيالسكاف بينيمااختالؼ حجـ  , إال إف%(, لكؿ منيما2,8بالغ )المػعدؿ نفسو كالػػ

, بسبب عكامؿ الجذب المكاني كلتركز خدمة التعميـ الجامعي في الحركة المكانية لمسكاف
ية فقد سجمت معدؿ نمك بمغ , أما باقي االقضز قضاء الرمادم )مركز المحافظة(مرك
  .(7%( جدكؿ )2,1, باستثناء قضاء حديثة إذ بمغ معدؿ نمكىـ الػػسكاني )%(2,1)

عمى أساس حساب معدؿ النمك السكاني يمكف معرفة حجـ السكاف في المستقبؿ مف ك 
, تطػػكر حػػجـ السكاف لمحافظة االنبار لممدة (7يبيف الجدكؿ ) , إذالسكانية خالؿ اإلسقاطات

سػػكؼ يػػػػػػبمغ  7071, إذ يتبيف باف عدد سػػػػػكاف المػػػحافظة لعاـ (7071 – 7001)
, مف مجمكع سكاف العراؽ الذم سكؼ يبمغ %(9,2كبنسبة ), (نسمة7,721,982)
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, إف ىذه الزيادة السكانية ستشكؿ عبئان ديمكغرافيان في نسمة(, لممدة المذككرة 29890720)
, كسيؤثر ىذا النمك دية التي تتسـ بالرككد االقتصادمظؿ الظركؼ كالمعطيات االقتصا

عية حياة السكاف مستكيات أعمى في نك السكاني عمى جممة مف اإلجراءات المعنية لتحقيؽ 
, كالمياه كالغذاء كالنقؿ كالبيئة , كتؤدم بدكرىا السػػمبي عمى التعميـ كالصحةكمستكل رفاىيتيـ

, فضالن عف إجراء المستقبؿ الستيعاب النمك السكانيما لـ يتـ كضع خطط إستراتيجية في 
, كما كاف معمكؿ بو بشكؿ دكرم التعداد السكاني في مكعدة المحدد بعد مركر عشرة سنكات

 .(7991 – 7981سابقا خالؿ تعدادم )
تطكر حجـ السكاف كمعدؿ نمكىـ في محافظة االنبار بحسب كحداتو اإلدارية   (7جدكؿ )

 (7001 – 7991لممدة )

, نتائج السكاني ىيئة التخطيط, الجياز المركزم لإلحصاء, مديرية اإلحصاء ,المصدر: جميكرم العراؽ
 .7998, التعداد العاـ لمسكاف, لمحافظة االنبار

, الجياز المركزم لإلحصاء, مديرية اإلحصاء السكانيكزارة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي,  ,ميكرم العراؽج 
 .7001, لعاـ تقديرات سكاف العراؽ

 

الكحدات 
 اإلدارية

7991 7001 
عدد السكاف  معدؿ النمك

 )نسمة(
نسبتيـ 
)%( 

عدد السكاف 
 )نسمة(

نسبتيـ 
)%( 

 2,8 29,1 979998 29,9 212819 الفمكجة ؽ.

 2,8 21,4 940419 21,4 217797 الرمادم ؽ.

 2,1 8,1 779002 8,1 88897 ىيت ؽ.

 2,1 9,7 18191 9,2 94804 حديثة ؽ.

 2,1 7,9 77811 7,9 79747 عنو ؽ.

 2,1 7,2 78199 7,2 77981 راكه ؽ.

 2,1 9,2 721911 9,2 99081 القائـ ؽ.

 2,1 7,0 20019 7,7 70848 الرطبة ؽ.
 2,1 700 7489989 700 7072121 المجمكع
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( تطكر حجـ السكاف كنمكىـ  في محافظة االنبار بحسب كحداتو اإلدارية لممدة 7شكؿ )
(7991 – 7001) 

 

 (7باالعتماد عمى جدكؿ )  :المصدر
 

 (7071 – 7001لممدة ) في العراؽ كمحافظة االنبار )نسمة(( إسقاطات السكاف 7جدكؿ )

 المعادلة التالية:  المصدر: باالعتماد عمى استخداـ
PN = PO ( 1 + r \ 100 ) n  

 حيث إف :
PN  ؽ= التعداد الالح   .PO التعداد السابؽ =  .r  معدؿ النمك =  .n  عدد السنكات بيف التعداديف =.  

المصدر: محمد فتحي أبك عيانو, مدخؿ إلى التحميؿ اإلحصائي في الجغرافية البشرية, دار المعرفة الجامعية 
 .721, ص 7981لمطبع, اإلسكندرية, 
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عدد السكان )نسمة(1997 عدد السكان )نسمة(2007

 السنة
عدد سكاف 
العراؽ 
 ()نسمة

عدد سكاف 
محافظة 

 االنبار )نسمة(
 السنة

عدد سكاف 
العراؽ 
 ()نسمة

عدد سكاف 
محافظة االنبار 

 )نسمة(
7001 79187087 7489989 7072 29447994 7841922 
7008 20917942 7940911 7074 21909777 7971201 
7009 27489179 7991987 7079 21100218 7981709 
7070 27424470 7191701 7071 21100218 7010121 
7077 22401447 7174878 7071 29890720 7721982 
7077 24409119 7187999 
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ذاالنبار:اخلصائصذالدميوغراػوةذللرتكوبذالدكانيذلدكانذحماػظةذ

إف تركيب السكاف لو مدلكؿ كاسع كتأثير مباشر عمى النشاط االقتصادم 
. إذ يمكف مف خاللو تحديد تأثيرات السكاف (7)كاالجتماعي, باعتباره عامال ديمكغرافيا متغيرا

, كىك يعني بدراسة خصائص السكاف التي يتككف منيا عمى مسرح الجغرافية االقتصادية
السكانية  تما تككف طبيعة البيانات التي يمكف الحصكؿ عمييا مف التعدادا, كغالبا (7)المجتمع

تتمثؿ بالسكاف مف حيث الجنس كالعمر كالتركيب االقتصادم كالتككيف االجتماعي كالثقافي 
 .(2)كالديف كالمغة كالقكمية

كؿ ىذه الخصائص تكسب المجتمع ميزات خاصة ينفرد بيا سكاف المحافظة قيد 
المكجكدة بيف إقميـ كآخر اك  ات كالفكارؽغي دراستيا مف اجؿ الكصكؿ إلى البيانالبحث, إذ ينب

تمؾ الفكارؽ مف أثار سػػمبية كايجابية تؤثر  ضمف الدكلة الكاحدة, مما تعػػػكسومحافظة كاخرل 
كدكره في دعـ  عمى قكة الدكلة اقتصاديان, كلمكقكؼ عمى تحميؿ تركيب السكاف لمحافظة االنبار

, ينبغي دراسة التركيب العمرم كالنكعي كاالقتصادم كالميني كالتعميمي اقتصاديا المحافظة
 كالتككيف االثني عمى النحك األتي:

 :: التركيب العمري لمسكانأوال
يعد التركيب العمرم لمسكاف مف أىـ الخصائص الديمكغرافية التي تشير في داللتيا 

حجـ الناتج المحمي كالدخؿ , كينعكس عمى ـإلى قكة السكاف اإلنتاجية كمقدار حيكيتي
, الف دراسة عمر الجتماعية كاالقتصادية كالسياسيةالصمة بالظركؼ ا. كىك كثيؽ (4)القكمي

السكاف يعتبر األساس في رسـ الدكلة لخططيا التنمكية عمى أسس عممية مدركسة لتحديد 
ىػػـ الذيف في الغالب ما تككف , كما إذا كاف المجتمع فتيان, ك ة لميـر السكانيالمالمح الميم
, كعمى ىذا ككبار السف . الذيف تقع عمييـ إعالة األطفاؿ(9)(سنة 49 – 79أعمارىـ بيف )

( كشكؿ 2ؿ ), جدك ثالث فئات عمرية األساس ينقسـ المجتمع السكاني لمحافظة االنبار إلى
 :(, كىي7)
 (:سنة 14-0: فئة صغار السن )1

اليـر السكاني كىـ الذيف تنحصر أعمارىـ بيف  يمثمكف قاعدةلفئة العمرية الذيف كىـ ا
ثر , كىذه الفئة غالبا ما تككف غير منتجة كتتأسنة (74لكالدتيـ كصكال إلى سف ) األكؿ اليكـ

, %(, مف مجمكع سكاف المحافظة48,9. كقد بمغت نسبتيا )(1بعاممي الكالدات كالكفيات )



ذالراويأ.م.د.ذحدنيذعليذعبدذ

ذ

حتلولذجغرايفذلدميوغراػوةذاحلربذوأثرهاذ

ذعلىذالرتكوبذالدكاني

ذ

) 99 ) 
 

, في حيف (7991حسب تعداد عاـ )%( ك 72,9, كاإلناث )%(74,1كاف نصػػيب الذككر )
%( مف مجمكع سكاف المحافظة, إذ يشكؿ الذككر 44,7) بمغ نسبة مجمكع اإلناث كالذككر

, كمف (7001ديرات الػػػػػسكاف لعاـ ), كذلؾ بحػػػسب تق%(77,9%(, كاإلناث )77,1نسبة )
, %(4,4, بحدكد )(7001- 7991نسبتييما لممدة بيف )خالؿ ذلؾ سجؿ الفارؽ بالنقصاف ل

 كتعكد األسباب في تراجع نسبة فئة  صغار السف إلى الظركؼ االقتصادية الصعبة التي مر
, فضال عف الحرب التي شنتيا القكات األمريكية كمف حالفيا بيا العراؽ خالؿ حقبة التسعينات

 .ر فضال عف عامؿ حركة ىجرة السكافعمى العراؽ مما أدل إلى تناقص فئة الذكك 
 (:سنة 64- 15( )ئة متوسطي السن )البالغينف :2

, كيطمؽ يف في مختمؼ النشاطات االقتصاديةتشمؿ ىذه الفئة العمرية السكاف العامم
. أك التي تعرؼ بالنشيطيف (1)(man power lobourtionالقكة العاممة ) حعمييـ المصطم

كتقع عمييـ أعباء إعالة فئة  , العاممة كالمنتجة في الكقت نفسو اقتصاديان, فيـ يمثمكف الفئة
, تعد ف ىذه الفئة, فضال عف أسنة فأكثر( 19, كفئة كبار السف )سنة( 74- 0ار السف )صغ

مجتمع  مف خالؿ الزيادة العنصر األساسي في تحقيؽ التقدـ كالتطكر اإلنساني في  نمك ال
ككر %(, مف إجمالي سكاف المحافظة, تشكؿ الذ48,4, إذ بمغت نسبتيـ )الطبيعية

, في حيف 7991, كذلؾ بحسب التعداد العاـ لمسكاف عاـ %(74,2ث ) , كاإلنا%(74,7)
, (7001حسب تقديرات السكاف لعاـ ) , مف إجمالي سكاف المحافظة%(92,7بمغت النسبة )

%( كمف مجمكع سكاف محافظة 71,1%( كاإلناث )71,4كاف مف نصيب الذككر منيا )
 االنبار.

 :سنة فأكثر(65فئة كبار السن ) :3
, نسبتػػػيـ قميمة في اغمب األحياف, إذ تككف الفئة العمرية قمة اليـر السكانيتمثؿ ىذه 

, إذ تفتقر منطقة البحث مف قبؿ المؤسسات االجتماعيةكيعد دليالن عمى عدـ االىتماـ  بيـ 
ناث فئة بتفكؽ إعداد اإل, كتمتاز ىذه الالمسنيف بسبب األكضاع االجتماعيةإلى دكر رعاية 

%( لمذككر  7,2, منيا )%(7,9نسمة(, مشكميف )20791عمى الذككر, إذ بمغ مجمكعيـ )
, في حيف بمغ مجمكعيـ 7991ف مجمكع سكاف المحافظة لعاـ , لإلناث م% (7,1)ك
, لإلناث بحسب تقديرات % (7,9%( لمذككر ك)7,7%( منيا )7,1, بنسبة )نسمة( 40491)

 ( , فعمى الرغـ مف قمة أعدادىـ , إال أف ليـ تأثيران مباشران مف خالؿ 7001)السكاف لعاـ 
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 .7002اإلدالء بأصكاتيـ االنتخابية التي برزت بشكؿ كاضح بعد إحداث حرب عاـ 
 (7001- 7991( تكزيع سكاف محافظة االنبار بحسب الفئات العمرية لممدة )2جدكؿ )

نتائج التعداد العاـ , الجياز المركزم لإلحصاء السكاني ,جميكرية العراؽ, ىيئة التخطيط -7المصدر:
 .19ظة االنبار, ص , لمػحاف7991لمسكاف 

, المعمكمات الإلحصاء كتكنكلكجي, الجياز المركزم كزارة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي, جميكرية العراؽ-7   
 .72(, ص 77جدكؿ ) 7001تقديرات سكاف العراؽ لسنة 

 
 

 
 

الفئبث 

 الؼوشيت

7991 7001 

 )%( إًبد )%( ركْس )%( إًبد )%( ركْس

0–4 99159 9,4 94997 9,7 757715 8,8 774124 8,4 

9–9 89481 8,5 87027 8,0 770929 1,9 709779 1,0 

70–74 10891 1,0 21298 2,2 95557 2,5 90097 2,7 

 77,9 570080 77,2 559929 75,9 744217 74,2 797019 الوجوْع

79–79 20242 2,0 98751 9,2 87789 9,9 19494 9,5 

70–74 41588 4,2 48111 4,9 29242 4ّ1 21979 4,9 

79–79 59107 4,0 58872 5,1 98999 4,0 91415 4.0 

50–54 78991 5,0 79888 7,9 48521 5,5 48509 5,7 

59-59 72018 7,2 70725 7,9 59012 7,2 59948 7,1 

40–44 79792 7,0 79709 7,8 79844 7,0 57859 7,7 

49–49 77478 7,7 77425 7,7 75421 7,2 79989 7,1 

90-94 70999 7,0 9917 0,9 71818 7,7 79870 7,5 

99-99 1147 0,1 2925 0,2 75121 0,9 79599 7,0 

20–24 4847 0,4 9479 0,9 70579 0,2 77547 0,1 

 72,1 592259 72,4 595744 74,5 749278 74,7 741717 الوجوْع

29–29 9702 0,4 9497 0,9 1575 0,4 8710 0,9 

10–14 5015 0,5 4790 0,4 4281 0,5 9995 0,5 

19–19 7700 0,7 7159 0,5 7897 0,7 5270 0,7 

 0,5 4971 0,7 5209 0,4 4755 0,5 5501 فأكثش 80

 الوجوْع

 الفئت
75982 7,5 72270 7,2 78491 7,7 77000 7,9 

 49,1 158179 90,5 141710 49,9 970899 90,7 977851 الوجوْع

هجوْع 

 عكبى

 الوحبفظت

7075152 7489989 
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 – 7991( يكضح تكزيع سكاف محافظة االنبار بحسب الفئات العمرية لممدة )7شكؿ )
7001) 

 

 (2المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ )      
 

ظة االنبار لسكاف محاف, الذم يمثؿ اليـر السكاني (4, )(2كعند النظر إلى الشكؿ )
 : (, نالحظ ما يأتي 7001- 7991لممدة ) 

المجتمع  , مما يدؿ عمى أفَّ ف قاعدة اليـر السكاني عريضةنالحظ أ 7991في عاـ  -أ 
 .فتي شاب

(, مرتفعة 74- 0فئة األطفاؿ ) , عمى أفَّ نسبة إعالةقاعدة اليـر السكاني يدؿ عرض -ب 
 .كثيرا

يجيان, يدؿ عمى أفَّ معدؿ المكاليد أعمى مف معدؿ إف ارتفاع شكؿ اليـر السكاني تدر  -ج 
 الكفيات عمى الرغـ مف الظركؼ التي نمر بيا العراؽ عامة كالمحافظة بشكؿ خاص.

(, مما سنة 29 – 29ظير في شكؿ اليـر السكاني تخصرا كاضحا في الفئة العمرية ) -د 
جة لمظركؼ , نتيسكانية مغادرة مف محافظة االنباريدؿ ذلؾ عمى كجكد حركة ىجرة 

الصعبة االقتصادية كاالجتماعية السيما ظركؼ الحرب التي مر بيا العراؽ عامة 
كما تبعيا مف حصار  7988-7980كالمحافظة بشكؿ خاص منيا حرب عاـ 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0
 –

 4

5
 –

 9

1
0

 –
 1

4

1
5

 –
 1

9

2
0

 –
 2

4
 

2
5

 –
 2

9
 

3
0

 –
 3

4
 

3
5

- 
3

9

4
0

 –
 4

4

4
5

 –
 4

9

5
0

 -
5

4

5
5

 -
5

9

6
0

 –
 6

4

6
5

 –
 6

9

7
0

 –
 7

4

7
5

 –
 7

9

8
0

ر 
كث

فأ

الفئات العمرية

ة(
سم

 ن
( 

ن
كا

س
ال
د 

عد

ذكور 1997 اناث 1997 ذكور 2007 اناث 2007



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذالثاني

 

 (707 ( 
 

اقتصادم االمر الذم ادل الى ىجرة عدد مف الشباب القادريف عمى العمؿ الى بعض 
 .7002دكؿ الخميج كما تبعيا اخيرا مف احداث عاـ 

أما بالنسبة لميـر السكاني في الشكؿ الثاني فيدؿ عمى انتظاـ ارتفاعو بالتدرج عمى  -ق 
نما بحركة المك السكاف بحركة اليجرة المغادرةعدـ تأثر ن يجرة الكافدة إلى محافظة , كا 

 .سبي, فضال إلى العامؿ االجتماعي, نتيجة لالستقرار األمني الناالنبار
 :نسبة اإلعالة

(, سنة 19سنة كأكثر مف  79دكف سف ) السكاف غير القادريف عمى العمؿتثمؿ نسبة 
 . مئة , مضركبا في سنة( 14 – 79عمى السكاف الذيف ىـ في سف العمؿ )

, فاف ة كاالجتماعية في أم مجتمع سكانيكعمى افتراض تساكم الظركؼ االقتصادي
جتمع الذم تقؿ نسبتيـ فيو, مف الم , يعد أفضؿ اقتصاديان ارتفاع نسبة السكاف المنتجيف فيو

, إذ تكشؼ لنا إمكانية تحمؿ السكاف كلقياس نسبة اإلعالة العمرية, ليا إبعاد اقتصادية ميمة
أكثر , ككبار السف )(79مف الفئتيف الصغار دكف السف )المنتجيف أعباء إعالة السكاف الباقيف 

 .تحميؿ قكة السكاف اقتصاديادراسة , الذيف ىـ خارج قكة العػمؿ لتككف مؤشرا في سنة( 19مف 
( كتـ 2كلقياس نسبة اإلعالة لمحافظة االنبار, تـ احتسابيا اعتمادا عمى جدكؿ )

 : ة اآلتيةاستخراج نسبة اإلعالة كفؽ الصيغ
491190 + 20791  

 نسمة 701 = 700×ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 7991نسبة اإلعالة لعاـ      
491190 

199149  +40491 
 نسمة 88 = 700 ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = 7001نسبة اإلعالة لعاـ      

819819 
, يتبيف باف كؿ مئة شخص مف نسبة اإلعالةكمف خالؿ تطبيؽ المعادلة الخاصة ب

نسمة(, مف الذيف ىـ خارج سف العمؿ, كذلؾ حسب تعداد 701ذيف في سف العمؿ يعيمكف )ال
 .نسمة( 88, بمغت نسبة اإلعالة نحك )7001تقديرات السكاف لعاـ  , في حيف حسب7991
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 :يب النوعي لمسكان محافظة االنبارالترك :ثانيا
ناث )(maleينقسـ السكاف بطبيعة الحاؿ إلى قسميف ذككر ) , كيعبر عف (femal, كا 

. إذ تعمؿ الظكاىر الديمكغرافية  (8), بعدد الذككر لكؿ مئة مف اإلناث(six ratioنسبة النكع )
بيف معدؿ الذككر كاإلناث, كتشير طبيعة نسبة النكع التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى خمؽ فركؽ 

. ففي الظركؼ االعتيادية يتفكؽ عدد (9)عمى األنشطة االقتصادية في أم مجتمع سكاني
(, غير إف كفيات اإلناث اقؿ منيا في الذككر, أما %9- 4ككر عمى اإلناث بمعدؿ بمغ )الذ

, فاف الييكؿ النكعي لمسكاف تمثمة بالحرب كحركة اليجرةة كالمفي الظركؼ غير االعتيادي
, غالبا ما يشمالف ف في حالة الحرب كحركة اليجرةيختؿ ليصبح لصالح اإلناث, كذلؾ أل

في عػػمكـ سكػػاف محافظة (. مما يؤدم في قمة في نػػسبة النػػكع 70الذككر دكف اإلناث )
اف نسبة النكع تتبايف حػػسب كحػػػػداتيا (, يتضح 9( كشكؿ )4كمف معطيات جدكؿ ) االنبار,

اف ىناؾ تبايف عمى , كك%(700,2نسبة النكع في المحافظة ), إذ بمغت االقضية(اإلدارية )
 7991حسب تعداد  ,%(702سبة لمنكع في قضاء الرطبة ), إذ بمغ اعمى نمستكل االقضية

 األمف كاالستقرار. ببسبب الظركؼ التي يعيشيا مف استتبا

 
 



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذالثاني

 

 (704 ( 
 

 

 
 

 

 
 



ذالراويأ.م.د.ذحدنيذعليذعبدذ

ذ

حتلولذجغرايفذلدميوغراػوةذاحلربذوأثرهاذ

ذعلىذالرتكوبذالدكاني

ذ

) 709 ) 
 

–7991حداتيا اإلدارية لممدة )( يكضح نسبة النكع لسكاف محافظة االنبار بحسب ك 9شكؿ )
7001) 

 

 (4المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ )  
 

عكد الى عامؿ حػػركة ىجرة , السبب ي%(99سبة لمنكع في قضاء الفمكجة )كاقؿ ن
إلكماؿ الدراسة اك لتحسيف غالبان ما يفضؿ الذككر اليجرة اكثر مف االناث اما  ,السكاف

, كما أف انخفاض نسبة النكع السكاف المياجريف ظركؼ المعيشة كىي خاصية مف خصائص
لو أثار سمبية مف الناحية االقتصادية خاصة كاف األيدم العاممة في مختمؼ القطاعات 

 .مد عمى العمالة الذكرية بشكؿ خاصاالقتصادية تعت
(, نجد بقي قضاء الرطبة بالمرتبة األكلى مف 7001ما في تقديرات السكاف لعاـ )أ

الذم ظؿ بالمرتبة األخيرة, إذ بمغت  , كذلؾ قضاء الفمكجة%(702نسبة النكع البالغة ) حيث
, سكاء أكانت زيادة أـ نسبة النكع بالمجتمعات السكانية , كتتأثر عادة%(99نسبة النكع فيو, )

 :بمجمكعة مف العكامؿ منيا ما يأتينقصاف 
, إذ تعمؿ حركة اليجرة الكافدة عمى اإلناثاليجرة الكافدة كالمغادرة لكال الذككر ك  حركة - أ

 .حركة اليجرة المغادرة إلى قمتيا زيادة النكع كبالعكس تؤدم
كؼ التي , كبحسب الظر النكعيف مف الجنس الذككر كاإلناثتبايف معدؿ الكفيات لكال  - ب

م الحركب إلى زيادة كفيات الذككر , فعمى سبيؿ المثاؿ تؤديمر بيا المجتمع السكاني
, فضالن عف الحكادث المركرية ككذلؾ األمراض كاألكبئة كغيرىا كخاصة اإلناث دكف

ما تعرض لو قضاء الفمكجة مف آثار معركتيف مف قبؿ القكات األمريكية المحتمة بعد 
 .7002عاـ 

97%
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101%
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104%
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 (701 ( 
 

يعطكف معمكمات (. إذ إف بعض السكاف ال 77األخطاء البيانية لمتعداد العاـ لمسكاف ) - ت
عف عدد الذككر خكفا مف انخراط أبنائيـ في الخدمة العسكرية اإللزامية التي  صحيحة

كانت في مدة ما قبؿ االحتالؿ األمريكي لمعراؽ معمكالن بيا كخاصة خالؿ التعداد 
 .7991العاـ لمسكاف عاـ 

في دعـ قكة كمما تقدـ يتضح باف زيادة النكع في المجتمع السكاني يعد عامال أساسيا 
 .كعسكرياالدكلة اقتصاديا 

 ثالثا: التركيب االقتصادي:
, ييدؼ إلى معرفة السكاف النشطيف اقتصاديا دراسة التركيب االقتصادم لمسكاف إف

ء في , الذم يعد أساسان لكضع خطط المستقبؿ سكاالنشطيف اقتصاديا كالقكل العاممةكغير 
(. كما يعد السكاف 77الخدمة االجتماعية ), أـ في مجاؿ مشركعات التنمية االقتصادية

لمسكاف  , كيندرج في إطار القكل البشريةا القكل العاممة ألم مجتمع سكانيالنشطيف اقتصادي
, بحيث يمكف أف تستغؿ قكتيـ البدنية كالفعمية في العمؿ كاإلنتاج الذيف تجاكزا عمرا محددا
شطيف , نالحظ أف عدد السكاف الن(9كؿ ), مف الجدسنة( 19 – 79كتتراكح أعمارىـ بيف )

%( مف 72,2, كىـ يشكمكف نسبة )نسمة( 729708, بمغ )اقتصاديا في محافظة االنبار
اف , إذ إف إجمالي الذككر بالنسبة لمسكنسمة7072121كاف المحافظة البالغ إجمالي س

كاف , مف إجمالي عدد س%(9.77(, كبنسبة )نسمة 770799الحضر كالريؼ بمغ )
%( مف 7,8) , كبنسبةنسمة( 78909حيف بمغ عدد اإلناث ) , في7991لعاـ المحافظة 

  .إجمالي سكاف المحافظة
, فمف الحضر كالريؼ اقتصاديان فيما بيف فكما تتبايف أيضا نسبة السكاف النشطي

, نالحظ ارتفاع نسبة السكاف النشطيف اقتصاديان التي بمغت أ ك ب( 1كالشكؿ )( 9الجدكؿ )
الي عدد , مف إجم%(2.49, بينما في الريؼ بمغت )ة لمسكاف الحضر%( بالنسب1.90)

 970724, فقد بمغ مجمكعيـ )ف, أما بالنسبة لمسكاف غير النشطيالسكاف النشطيف اقتصاديا
, كبناءن عمى ما تقدـ عدد سكاف محافظة االنبار%( مف إجمالي 1.90, مشكميف نسبة )نسمة(

 :دية لمسكاف كفؽ المعادلة اآلتيةايمكف أف نستخرج معدؿ اإلعالة االقتص
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 مجمكع السكف غير النشطيف اقتصاديا )سبع سنكات فأكثر(                  
 700×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعدؿ اإلعالة االقتصادية =ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مجمكع السكف النشطيف اقتصاديا )سبع سنكات فأكثر(                    
                              970724 

 نسمة 771=   700 ×= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                           
                              729708 

( بحسب الفئات العمرية كالجنس كالنشطيف سنكات فاكثر1في سف )كزيع السكاف ( ت9جدكؿ )
 7991اقتصاديا كالبيئة في محافظة االنبار لعاـ 

 

 البيئت

 

الفئبث 

الؼوشيت 

 )عٌت(/الجٌظ

 الغكبى

الٌشطيي 

الخصبديب 

 )ًغوت(

)%( هي 

 هجوْع

 الٌشطيي

ًغبخِن 

 هي عكبى

 الوحبفظت

الغكبى غيش 

 الٌشطيي

 الخصبديب

)%( هي 

 هجوْع

غيش 

 الٌشطيي

ًغبخِن 

 هي عكبى

 الوحبفظت

 

 

 

 

 حضش

1- 74  9991 7,5 0,9 772875 77,4 77,4 

79 – 24 777872 71,7 70,9 791997 50,7 79,4 

 7,7 7,4 77109 0,5 7,7 7102 فأكثش 29

 0,07 0.07 745 0,07 0,05 97 غيش هبيي

 78,0 99,7 781792 - 90,1 777770 الوجوْع

 9,7 78,7 94799 70,9 42,8 777751 ركْس 

 78,8 51,7 795727 0,9 5,8 9085 إًبد

 78,0 99,7 781792 77,8 90,1 777770 الوجوْع

 

 

 

 

 سيف

1- 74  75999 9,8 7,4 91054 78,2 9,4 

79 – 24 99957 47,2 9,1 779881 74,7 77,5 

 0,9 4,7 9904 0,4 7,8 4744 فأكثش 29

 0,07 0,05 795 0,07 0.04 775 غيش هبيي

 77,1 99,7 718792 - 49,5 771888 الوجوْع

 2,5 77,4 29079 70,9 49,7 708027 ركْس 

 72,4 57,5 721999 0,7 4,7 9872 إًبد

 77,1 44,8 757918 77,9 49,5 771888 الوجوْع

 الوجوْع الكلي

 للوحبفظت
759708 700% 75,5 970754 700 90,8 

, مديرية اإلحصاء السكاني, نتائج , الجياز المركزم لإلحصاءىيئة التخطيط العراؽ,المصدر: جميكرم 
 .777(, ص 77, جدكؿ )7998, لمحافظة االنبار, 7998 التعداد العاـ لمسكاف,
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 (708 ( 
 

سنكات فأكثر( حسب الفئات العمرية النشطيف  1أ( يكضح تكزيع السكاف في سف )1شكؿ )
 7991االنبار لعاـ اقتصاديا لسكاف حضر محافظة 

 

 (9المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ )          
 

( حسب الفئات العمرية النشطيف سنكات فاكثر 1يع السكاف في سف )ب( يكضح تكز 1شكؿ )
 7991اقتصاديا لسكاف ريؼ  محافظة االنبار لعاـ 

 

 (9المصدر : باالعتماد عمى جدكؿ )            
 

مف السكاف , شخصا(771نشطيف اقتصاديا يعيمكف )البمعنى أف كؿ مئة مف السكاف 
ى قكة العمؿ داخؿ كيعد ىذا المعدؿ كبيران نسبيا كلو لثار سمبية عم غير النشطيف اقتصاديان 

, , فاف انخراطيا في إطار العمؿني, كبما إف المرأة تمثؿ نصؼ المجتمع السكامحافظة االنبار

السكان الحضر النشطين اقتصاديا لعام 1997
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, كىي نسبة مساىمة المرأة كاني لمنطقة البحثخؿ المجتمع السالذم يعد مساىمة فعالة في دا
, ففي حالة النبار بشكؿ خاصضعيفة جدا بسبب الكاقع العشائرم المعركؼ ضمف محافظة ا

استغالؿ األيدم العاممة األنثكية في األعماؿ اإلدارية كالكظائؼ الخدمية سيؤدم إلى تحسف 
 . (74)الكضع االقتصادم بشكؿ عاـ

 :حافظة االنبارالتركيب المهني لسكان م
يعد مكضكع تكزيع السكاف عبر المسرح الجغرافي سكاء عمى مستكل الدكلة أك 
أقاليميا, أك حسب الدكلة ككحداتيا اإلدارية كمنيا محافظة االنبار, عمى درجة كبيرة مف 
األىمية لمكقكؼ عمى معالـ االنتشار السكاني كمدل التجانس كالتبايف في تكزيع السكاف ىذا 

كرة معرفة القكل العاممة حسب الدكلة ككحداتيا اإلدارية, مف جية كمف جية أخرل ضر 
لتكطيف مختمؼ المشاريع اإلنمائية كالخدمية كاستصالح المجاؿ الذم يشكؿ احد جكانب 
الضعؼ في انتشار السكاف بعدِّ السكاف احد العناصر األساسية الداخمة في استراتجيات 

, عمى أنَّيا جزء مف السكاف يمكف استثماره ةية, كتعرؼ القكل العاممة البشريالتنمية االقتصاد
, فرد عممة. أما النشاط االقتصادم فيك المجاؿ الذم يمارس فيو ال(79)في النشاط االقتصادم

. كمما الشؾ فيو إف القكل العاممة تمثؿ احد (71)كذلؾ تزاكلو المنشآت حيث يعمؿ الفرد
(, إف 1حظ مف معطيات الجدكؿ )العناصر الميمة في تقدير الكزف االقتصادم لمدكلة كنال

ظة , إذ يتكزع جزء مف سكاف المحافقسـ عادة إلى ثالثة قطاعات رئيسةالنشاط االقتصادم ين
 .عمى تمؾ القطاعات بنسب مختمفة

د العامميف في قطاع الزراعة , نالحظ أف عد(1( كالشكؿ )1فمف خالؿ الجدكؿ )
لتي يزاكليا سكاف محافظة األساسية ا يمثؿ العامميف بالزراعة كالصيد كىي الحرفة الذم

القكل العاممة في , مف مجمكع %(71نسمة(, كشكمكا نسبة )17729االنبار, اذ بمغ عددىـ )
%( مف مجمكع القكل العاممة في 7,2, كبنسبة )نسمة( 729708محافظة االنبار, البالغة )

مدة شجعت , كفي تمؾ ال7991نسمة( حسب تعداد 4,817094ـ )العراؽ كالبالغ عددى
الحككمة العراقية آنذاؾ السكاف عمى تكثيؼ الجيكد الستغالؿ األراضي الزراعية مف خالؿ 

 .ة كتكفير األسمدة كالبذكر كغبرىاتقديـ المنح كالقركض المالي
أما القطاع الصناعي الذم يشمؿ العامميف في التعديف كالمحاجر كالصناعات 

, إذ بمغ مجمكعيـ كالبناء د, فضال عف التشيية كالغاز كالكيرباء كخدمات الماءالتحكيمي
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, في كل العاممة في منطقة الدراسة%( مف مجمكع الق7,7نسبة ) ا, كشكمك نسمة( 74121)
, كيعكد قمة 7991لقكل العاممة في العراؽ عاـ %( مف إجمالي ا0,9حيف بمغت نسبتيـ )

, إال إف إعداد ليذا القطاع الصناعة إلى سياسة الدكلة آنذاؾ, رغـ الدعـ المادم العامميف في
القطاع , إذ إف اغمب العامميف في ىذا ككادر المؤىمة  لمعمؿ في الصناعة, تعد قمػػيمة نسبيان ال

رنة بباقي القطػػاعات , لذا فاف أجرة الػػػعامؿ تككف قمػػيمة مقاىـ مف غير المؤىميف عمميا
التي تعيؽ عممية  إدارة المصانع , فضال عف قمة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات فياالقتصادية

الجانب الصناعي بسبب تكقؼ استيراد , ففي المدة نفسيا أىممت الحككمة التطكر الصناعي
, عدا الصناعات التي تككف مكادىا األكلية محمية, حيث انصب اىتماـ الحككمة المكاد األكلية

                      عمى الجانب الزراعي لسد حاجة السكاف مف الغذاء.                
( تكزيع القكل العاممة لسكاف محافظة االنبار )نسمة( عمى األنشطة االقتصادية لعاـ 1جدكؿ )

7991 

 الٌشبط االلخصبدي المطبع
ػذد الؼبهليي 

 )ًغوت(

ًغبخِن هي المْٓ 

 الؼبهلت

 في الوحبفظت )%(

ًغبخِن هي المْٓ 

 الؼبهلت

 في الؼشاق )%(

 7,5 72 27759 ّالصيذالضساػت  الضساػت

 7,5 %72 27759 الوجوْع الوجوْع

 الصٌبػي

 

 0,09 7,7 7187 الخؼذيي ّالوحبجش

 0,7 5,4 8770 الصٌبػت الخحْيليت

 0,07 0,4 7091 الكِشببء ّالغبص ّالوبء

 0,7 9,7 77949 ّالبٌبء ذالخشيي

 0,9 %70,7 74251 الوجوْع

 

 

 الخجبسي

 

 

 

 حجبسة الجولت ّالوفشد

 ّالوطبػن ّالفٌبدق
55444 75,9 0,1 

 0,5 1,7 71504 الٌمل ّالوْاصالث ّالخخضيي

 0,07 0,5 142 الخحْيل ّالخأهيي ّالؼمبساث

 7,7 79,9 20890 خذهبث الوجخوغ

 5,7 %41 777584 الوجوْع

 

 

 0,07 0,5 459 غيش هبيي

الؼبطليي الزيي لن يغبك لِن 

 الؼول
59475 72,9 0,8 

 9,9 %700 759708 الوجوْع الكلي

, نتائج , مديرية اإلحصاء السكانيىيئة التخطيط, الجياز المركزم لإلحصاء ,المصدر: جميكرم العراؽ
 729, ص جدكؿ, 7998, , لمحافظة االنبار7991, التعداد العاـ لمسكاف, لمحافظة االنبار
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نسمة( عمى االنشطة االقتصادية  ( تكزيع القكل العاممة لسكاف محافظة االنبار )1شكؿ )    
 7991لعاـ 

 

 (1المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ )
  

لجممة كالمفرد أما القطاع اآلخر المتمثؿ بالقطاع التجارم الذم يشمؿ تجارة ا
لتخزيف كخدمات التمكيؿ كالعقارات, فضال عف , كالنقؿ كالمكاصالت كاكالمطاعـ كالفنادؽ

( مف %41شكمكا )( نسمة ك 777284مجمكع العامميف ), اذ بمغ خدمات المجتمع األخرل
إجمالي القكل العاممة  %( مف2,7, في حيف شكمكا )القكل العاممة في محافظة االنبارمجمكع 

, كيعكد السبب في ارتفاع نسبة العامميف في ىذا النشاط االقتصادم إلى مشاركة في العراؽ
افظة إذ إف اغمب سكاف المحافظة القطاع الخاص كالمختمط الستثمار الخدمات في المح

يزاكلكف أعماؿ التجارة كذلؾ الف محافظة االنبار تعد مف المحافظات الحدكدية التي تشترؾ 
بالحدكد مع ثالث دكؿ عربية مف جية الغرب فضال عف أف المردكد االقتصادم لمقطاع 

  .بيا مف باقي القطاعات االقتصاديةالتجارم أعمى نس
عمى ما تقدـ  نجد أف طابع السياسة االقتصادية يغمب عميو نمط االستيالؾ أكثر بناء ن

مف نمط اإلنتاج كاالعتماد عمى االستيراد لسد االحتياجات المحمية  كىك تكريس إلحدل 
التي احتؿ فييا القطاع العاـ األىمية األساس في  (71)السمات السمبية في السياسة االقتصادية

كدة عمى كفؽ االستراتيجيات التي تبنتيا الحككمة العراقية عممية التنمية االقتصادية المنش
بسبب ظركؼ  (78)آنذاؾ التي أثبتت انخفاض الكفاءة اإلنتاجية لقطاعات األنشطة االقتصادية

 .7002خرىا حرب عاـ الحرب كالحصار االقتصادم كآ
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رية كما يمكف تكزيع القكل العاممة البشرية في محافظة االنبار بحسب كحداتيا اإلدا
( ليكشؼ لنا مدل مساىمة أم مف الكحدات اإلدارية في ضمنيا القكل العاممة أكثر االقضية)

( 1ة الجدكؿ ), فمف خالؿ مالحظاإلدارية األخرل كبياف أسباب ذلؾمف غيرىا مف الكحدات 
األكلى مف حيث عدد العامميف  يتضح أف قضاء الفمكجة استحكذ عمى المرتبة (,8كالشكؿ )

( نسمة 14719, إذ بمغ مجمكعيـ )عات الزراعية كالصناعية كالخدماتكبمختمؼ القطا, فيو
, بينما جاء قضاء الرمادم القكل العاممة في محافظة االنبار%( مف أجمالي 27كبنسبة )

مجمكع  %( مف79,4( نسمة كشكمكا نسبة )10244بالمرتبة الثانية اذ بمغ عدد العامميف )
, ثـ يأتي قضاء القائـ بالمرتبة الثالثة إذ بمغ عدد العامميف فيو عدد العامميف في المحافظة

, يميو قضاء ىيت بالمرتبة %( مف إجمالي القكل العاممة1.8) ( نسمة كبنسبة78177)
جمالي القكل العاممة %( مف إ1.8( نسمة ليشكمكا نسبة )71271الرابعة بعدد العامميف البالغ )

, نسمة( 9007المرتبة الخامسة بعدد العامميف البالغ ), ثـ جاء قضاء حديثة بفي المحافظة
, إذ بمغت بنسبة بة كعنو ك راكه بالمراتب األخيرة%( كثـ جاء كؿ مف أقضية الرط4كبنسبة )
, إذ يتزايد األعباء 7991, عمى التكالي, كذلؾ حسب تعداد عاـ %(7,2ك7,4ك7,1العامميف )

, إذ تككف التي تندرج تحت تصنيؼ فئة الشباباالقتصادية كاالجتماعية عمى الفئات العمرية 
لة ليذه الفئة , في حيف أف البطاالعمؿ أكثر كفاية قدرة عمى العمؿالطاقة الميدرة مف عنصر 

, يخمؽ حالة العنؼ كالجريمة بحكـ الخبرة الحياتية المحددة كاإلحباط الذم العمرية )الكسيطة(
 .(79)ؽ لمشبابتكلده حالة التعطؿ التي تصدـ كؿ طمكحات التحق

%(, مف إجمالي 71,4نسمة(, بنسبة ) 29472إذ يبمغ عدد العاطميف عف العمؿ )
, كلـ يجدكا فرصة العمؿ , ىـ مؤىمكف كقادركف عمى العمؿالقكل العاممة في محافظة االنبار

في المحافظة, مما يعني أف ىؤالء العاطميف يشكمكف عبء كعالة عمى أسرتيـ, كمف ثـّ شيكع 
, كالتزايد في مستكل العنؼ كالجريمة كىـ في ت األسرية كالصراعات عمى الميراثااالضطراب

, سنة(74- 1سف الشباب, بينما تبمغ نسبة عمالة األطفاؿ مف الذيف تتراكح أعمارىـ )
, كفؽ شركط مجحفة كبأجكر زىيدة جدا, إذ يجرم تشغيميـ عمى %(7,2كمشكميف نسبة )

, بما يتنافى كاتفاقية منظمة العمؿ الدكلية رقـ رسة التسكؿنيـ حاالت الجنكح كممافازدادت بي
, لمقضاء عمى 7998(, لعاـ 787, كاتفاقية منظمة العمؿ الدكلية رقـ )7912( لعاـ 28)

 )مركز قضاء الرمادم( بشكؿ  عمالة األطفاؿ, كىذه الظاىرة تنتشر في مركز محافظة االنبار
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باألنشطة االقتصادية في محافظة االنبار بحسب ( يكضح تكزيع عدد العامميف  1جدكؿ )
 7991الكحدات اإلدارية )االقضية( لعاـ 

مديرية اإلحصاء المركزم,  المصدر: جميكرية العراؽ, ىيئة التخطيط, الجياز المركزم لإلحصاء السكاني,
 .729( ص 24جدكؿ ) 7998لمػحافظة االنبار, 7991نتائج التعداد العاـ لمسكاف 

 .ضاء لتكحيد البيانات حسب االقضية)*( تـ اعتبار ق
 

( تكزيع عدد العامميف باألنشطة االقتصادية في محافظة االنبار بحسب الكحدات 8شكؿ )
 7991اإلدارية )االقضية ( لعاـ 

 

 (1المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ ) 
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العاملين في الزراعة العاملين في الصناعة العاملين في الخدمات

 الْحذاث

 اإلداسيت

 ػذد الؼبهليي في

 لطبع الضساػت

 )ًغوت(

 ػذد الؼبهليي في

 لطبع الصٌبػت

 )ًغوت(

 ػذد الؼبهليي في

 لطبع الخذهبث

 )ًغوت(

 هجوْع

 الؼبهليي

 

)%( 

 

 57 14729 59149 1287 72858 ق. الفلْجت

 79,4 10544 45209 9759 71917 ق. الشهبدي

 2,8 72572 9592 7592 4924 ق. ُيج

 4,0 9007 2507 7779 7417 ق. حذيثت

 7,4 5799 7191 794 7724 ق. ػٌَ

 7,5 5750 7745 797 7191 ق. ساٍّ

 1,8 78177 8092 5527 1794 المبئن ق.

 7,1 4751 7740 592 7947 ق. الشطبت

 0,7 459 --- --- --- هبييغيش 

ػبطلْى لن 

 يغبك لِن 

 الؼول

--- --- --- 59475 72,4 

 هجوْع

 الوحبفظت
27759 74251 777584 759708 700% 
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تؤدم إلى تكلد الخكؼ كاالنطكاء العاـ, كنمك مشاعر النقص ممحكظ كالعراؽ بشكؿ عاـ, إذ 
كتسمط العقمية العنصرية في  7002عند األطفاؿ, كعميو أسيـ االحتالؿ األمريكي بعد عاـ 

في حيف نجد اف البعد الجغرافي كالديمكغرافي لقضاء  مضاعفة ىذه الظاىرة الغير حضارية,
نسبة عدد العامميف في القطاعات االقتصادية الفمكجة قد أسيما بشكؿ فاعؿ في ارتفاع 

المختمفة, إذ إف العكامؿ الجغرافية الطبيعية لقضاء الفمكجة المتمثمة بشكؿ خاص بالمكقع 
مف جية  الجغرافي القريب إداريا مف مكقع العاصمة )بغداد(, )السكؽ االستيالكي األكبر(

األصغر (, مف جية الغرب,  الشرؽ, كمركز المحافظة مكضكع البحث )السكؽ االستيالكي
قد خمؽ عامال مؤثرا لجذب األنشطة االقتصادية إليو, فضال عف عكامؿ التربة كالمكرد المائي 
كطرؽ النقؿ, إذ يقع القضاء عند مفترؽ الطرؽ الداخمية كالدكلية, ككؿ تمؾ العكامؿ أسيمت 

 ية, كاألنشطة االقتصادية,بشكؿ فاعؿ مف حيث التركز السكاني المتمثؿ بالكثافة السكانية العال
تجارة(, كميا تفاعمت فيما بينيا لتكجد منطقة التركز السكاني عمى الرغـ مف  )زراعة, صناعة,

 .7002مف معركتيف مدمرتيف بعد عاـ ما تعرض لو القضاء 
أما فيما يخص تكزيع السكاف حسب المينة, اذ تعبر المينة عف طبيعة العمؿ الذم 

)بأف  األنشطة االقتصادية المختمفة, فعمى حد قكؿ االقتصادم كينز يؤديو الفرد في مجاالت
. لذا (70)الطمب عمى ))المينة(( ىك طمب مف اجؿ إنتاج السمع كالخدمات التي يتـ بيعيا

يصنؼ السكاف الداخميف في قكة العمؿ عمى أساس المينة أك نكع الحرفة التي يمارسيا, يمكف 
 مجمكعات الميف التالية:تقسيـ العامميف حسب الميف كفقا ل

 .ف كمف يرتبط بيـاالختصاصيكف كالفنيك  -7
 التشريعيكف كالرؤساء كاإلداريكف كالمدراء. -7
 المكظفكف كالتنفيذيكف كالكتبة كمف يرتبط بيـ. -2
 .العاممكف في البيع -4
 العاممكف في الخدمات. -9
 العاممكف في الزراعة كالغابات كتربية الحيكاف كالقنص كالصيد.  -1
 اإلنتاج كمف يرتبط بيـ كمشغمك معدات النقؿ كالشغيمة.العاممكف في  -1

(, نتائج الييكؿ الميني المكزعة عمى 8مف خالؿ تمؾ التقسيمات يظير الجدكؿ )
 , كفؽ األتي:7991ممة في محافظة االنبار لعاـ القكل العا
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 17177, كالبالغ )األكلى مف حيث عدد العامميف بيا (, المرتبة1احتمت المينة ) - أ
, مف مجمكع قكة العمؿ في المحافظة, اذ تػػشكؿ الفئة %(79,8, كبنسبة )نسمة(

سنة(, نسبة 99-79%(, كالفئة العمرية )40,7سنة(, نسبة )74-1العمرية )
 %(.92,7فأكثر( نسبة ) -10%(, في حيف شكمت الفئة العمرية )72,7)

نسمة(, كشكمػػكا  41799, بالػػمرتبة الثانية مف حيث عددىـ البالغ )(1جاءت المػػينة ) - ب
نسمة( كاحتمت فئة صغار  729708, مف إجمالي قكة العمؿ البالغة )%(79,4سبة )ن

سنة(, شكػػمت  99-79%(, بينػػػػما الفئة الػػػعمرية )9,8نسبة ) سنة(, 74-1السف )
 %(.77,4فاكثر(, فشكمت نسبة قميمة بمغت ) 10%(, امػػا فئة )77,0نسػػبة )

نسمة(, شكمػػػػت  20789بة الثالثة, بعػػػدد العامميف البالغ )(, المرت2شغمت الميف ) - ت
ئة %(, مف حجـ القكة العاممة في محافظة االنبار, إذ بمػػػغت نسبة الف77,1نسبػػتيـ )
سنة(, استحكذت عمى 99-79, كالفئة العمرية )%(0,7سنة( ) 74-1العػػػمرية )

%( 7,27مغت نسبتيا مقدارىا )فاكثر(, ب 10%(, بينما الفئة العمرية )74,2-نسبة )
 مف إجمالي القكل العاممة في محافظة االنبار.

( نسمة كشكمكا 78989, اذ بمغ عدد العامميف )( في المرتبة الرابعة4جاءت المينة ) - ث
%(, كبينما الفئة 2.4سنة( بنسبة ) 74-1%( ككاف نصيب الفئة العمرية )77.7)

%(, بينما نصيب الفئة 77.9األكثر )سنة( كاف نسبتيا النصيب  99-79العمرية )
 %(.72.2سنة فأكثر( كاف بنسبة ) 10العمرية )

( نسمة 70799فييا )( المرتبة الخامسة التي بمغ عدد العامميف 7احتمت المينة ) - ج
%( كالفئة 0.7( بنسبة )سنة 74-1, كاف نصيب الفئة العمرية )%(8.4كبنسبة )
( سنة فأكثر 10بينما الفئة العمرية ) ,%(9.9سنة( بمغت نسبتيا ) 99-79العمرية )

 %( مف السكاف النشطيف في محافظة االنبار.7.9بمغت نسبتيا )
( نسمة مشكميف 9909, اذ بمغ مجمكع العامميف )( بالمرتبة السادسة9يرت المينة )ظ - ح

%( لفئة صغار 0.2%( مف إجمالي القكة العاممة في المحافظة, منيا )7.4نسبة )
%( في 7.4سنة( ) 99-79نما كاف نصيب الفئة العمرية )سنة( بي 74-1السف )

 سنة فأكثر(.10%( لفئة كبار السف )1.1حيف بمغت النسبة )
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دارييف كالمديريف كرجاؿ ( التي تشمؿ اإل7أما بالمرتبة األخيرة جاءت المينة ) - خ
%( مف إجمالي 7.0, مشكميف نسبة قدرىا )( نسمة4127اإلعماؿ, إذ بمغ عددىـ )

سنة( نسبة  99-79, في حيف شممت الفئة العمرية )عاممة في محافظة االنبارالقكل ال
 .%( فقط7.7قدرىا )

كمما تقدـ عف الكضع الميني لمقكل العاممة يتبيف بأف ىناؾ ثالث ميف رئيسية 
تستقطب أعداد العامميف فييا, كىي الذيف يعممكف بالزراعة كصيد األسماؾ كالعاممكف في 

, فضال عف ءيف الذيف ال يممككف تحصيؿ دراسيؿ كالعماؿ غير الكفك اإلنتاج ككسائؿ النق
%( 17( نسمة مشكميف نسبة )748209المكظفيف كالتنفيذييف كعماؿ المكتبة إذ يبمغ عددىـ )

, في حيف النسبة الباقية ( نسمة729708المحافظة كالبالغ ) مف مجمكع القكل العاممة في
 .ةعمى بقية الميف كبدرجات متباين تتكزع

 مؤشرات قياس قوة العمل: 
تعد دراسة مؤشرات قكة العمؿ مف المؤشرات الميمة في دراسة القكل العاممة؛ ألف مف 
خاللو يمكف معرفة, ما إذا كاف ىناؾ تحقيؽ لمتكازف بيف العرض كالطمب, كالكقكؼ عمى 
جكانب الضعؼ سكاء أكانت طبيعية أـ بشرية, إذ إف أم ضعؼ تسجمو قكة العمؿ, يؤثر 

البمد المدركس, ككف العنصر البشرم ىك المحرؾ األساس بشكؿ مباشر عمى اقتصاد ذلؾ 
القتصاد محافظة االنبار مكضكعة البحث بشكؿ خاص, فضالن عف مكاردىا الطبيعية, لذ 

 .(77)يمكف قياس قكة العمؿ مف خالؿ األتي
  7991عدد القكل العاممة لسنة 

 700 ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة قكة العمؿ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          
  عدد السكاف لنفس السف                                                    
                                729708 

 % 72,2=   700 ×= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
                               7072121 

, كما يمكف قياس قكة 7991بعدد السكاف المحافظة لعاـ  تعد ىذه النسبة ضئيمة
عمى تعتمد باألساس  , التيى عدد السكاف لنفس الفئة العمريةالعمؿ العمرية لفئة معينة عم

 كعمى األتي: (سنة 99 -79الفئػػة العمرية )



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذالثاني

 

 (778 ( 
 

709712 
 %   42=  700 ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة قكة العمؿ العمرية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ             

   481972      
تتبايف نسبة قكة العمؿ بينيما , كمف الطبيعي أف ىذه النسبة, تمثؿ الذككر كاإلناثك 

كتعد مساىمة المرأة في العمؿ في محافظة االنبار قميمة بحكـ الظركؼ  7991لعاـ 
ئة االجتماعية التي غالبا ما تتصؼ بالطابع العشائرم, كتعطي نسبة قكة العمؿ ضمف الف

محافظة الة في اغمب سكاف , دليالن عمى ارتفاع نسبة البطسنة( 99 -79العمرية الكسطية )
ذا ما قكرنت 91, إذ تمثؿ النسبة الباقية كالبالغة )االنبار %( العاطميف عف العمؿ, كا 

. لذا فإنيا تعد متدنية, تؤثر (77)%( 19بالمستكيات العالمية في الدكؿ المتقدمة التي تبمغ )
 .االقتصادية لممنطقة مكضكعة البحثبدكرىا عمى التنمية 

, يمكف االعتماد 7001عف حجـ قكة العمؿ لعاـ  كنظرا لعدـ تكافر إحصاءات دقيقة
في محافظة , كذلؾ مف خالؿ  حساب معدؿ النمك لمقكل العاممة قعات لمقدار حجيـعمى التك 

 :االنبار مف خالؿ األتي
 .(72)نسمة( 788449كالبالغة ) 7981القكل العاممة لعاـ 
معدؿ النمك يعتمد باألساس , كبما أف (نسمة 729708كالبالغة ) 7991القكل العاممة لعاـ 

 .(74)عمى مقدار الزيادة السنكية التي تحسب عمى كفؽ اآلتي
عدد القكل العاممة في التعداد  –مقدار الزيادة السنكية = عدد القكل العاممة في التعداد الالحؽ 

 السابؽ مقسكما عمى عدد السنكات بيف التعداديف, كبتطبيؽ المعادلة نحصؿ عمى: 
  9011= 700/70÷  788449 – 729708ة السنكية = مقدار الزياد

 700 ×( 7) مقدار الزيادة السنكية /مجمكع عدد القكل العاممة لمتعداديف / معدؿ النمك =
 كمف خالؿ المعادلة نحصؿ عمى:

 % 7,2= 700 × 772111÷  9011معدؿ نمك القكل العاممة = 
إسقاطات القكل العاممة لعاـ  %(, كالستخراج7,2إذف معدؿ النمك لمقكل العاممة بمغ )

 :(79)يتطمب تطبيؽ المعادلة اآلتية 7001
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               1 + r 
PN = Po ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )n 

               100 
 إف:إذ 

PN  سنة اليدؼ =   Po التعداد السابؽ =     r   معدؿ النمك = 
n   التعداديف= المدة الزمنية بيف 

 :كمف خالؿ تطبيؽ المعادلة أعاله
  70(700/ 7,2+ 7) 729708=  7001 القكل العاممة لعاـ

 نسمة 200799=  70(7,072) 729708 =                           
, 7001لقكل العاممة المتكقعة لعاـ مف خالؿ تطبيؽ المعادلة لمحصكؿ عمى مستكل ا

%(, مف مجمكع سكاف المحافظة,  70,7نسبة )نسمة(, كىي تشكؿ  200799بمغت )
نسمة(, كتعد ىذه النسبة  7489989لسكاف المحافظة كالبالغ ) 7001بحسب تقديرات عاـ 

متدنية إذا ما ثبت صحتيا, كال تتكافؽ مع إمكانيات محافظة االنبار الطبيعية كالبشرية, كمع 
مكانية المحافظة االقتصادية ما ىك متاح مف مكاردىا االقتصادية, مما يؤثر سمبان عمى إ

بالنسبة لمعراؽ, عند قياس قكتيا االقتصادية كعنػػد تطبيؽ نسبة قكة العمؿ الػػعمرية لعاـ 
 , كعمى النحك اآلتي:7001

                                                200799 
 700 ×ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=  7001سنة( لعاـ  99 -79نسبة قكة العمؿ العمرية لفئة )

                                                    118772 
                                                   =29,7 % 

بسبب ظركؼ الحرب بعد عاـ  7991بعاـ  %(, منخفضة قياسان 29,7تعد النسبة )
بالحرب األمريكية عمى العراؽ, كمنخفضة أيضا عما ىك عميو قياسان في الدكؿ  7002

 المتقدمة كالمشار إلييا أنفا:
 تركيب السكان التعميمي في محافظة االنبار: 

يعد التعميـ مف الخصائص الديمكغرافية الميمة في تركيب السكاف, كأكثرىا تأثيران في 
, ألنو يمثؿ (71)كلو دكر فعاؿ في مجاؿ اإلبداع كالتنمية, قتصادية كاالجتماعيةالتغيرات اال
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 (770 ( 
 

القاعدة األساسية في تككيف الميارات, الذم يجعؿ مف مشاركة القكل العاممة في النشاط 
 .   (71)االقتصادم أكثر جدكل كفعالية

يتـ التعرؼ عمى المستكل التعميمي لمسكاف, مف خالؿ معرفة نسبة السكاف األمييف 
مميف نسبة الى مجمكعة السكاف الذيف ىـ في سف الدراسة كالتعميـ, كالمستكل كالسكاف المتع

التعميمي لسكاف ام منطقة جغرافية, يعد مف المؤشرات الدالة عمى تقدـ المنطقة اك تخمفيا, إذ 
, يـ االقتصادم كاالجتماعي, كاف ذلؾ دليالن عمى تخمفكمما سادت االمية في مجتمع معيف إنو

نات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف التعدادات السكانية العامة كالتقديرات عف فتصبح ىذه البيا
, سكاءن المية في المنطقة المراد دراستياالحالة التعميمية ذات فائدة مباشرة في التخطيط لمحك ا

 أكانت عمى مستكل محافظة االنبار اـ العراؽ.
ما تأثير عمى السمكؾ لكميي, ك يا الثقافي اكالن كالميني ثانيان الشؾ اف لمشيادة مدلكل

, كالسيما فيما يتعمؽ بحجـ االسرة كالزكاج المبكر اك المتأخر, إذ إف سنكات الديمكغرافي
, كمف ثـّ قصر العمر اإلنجابي لممرأة بشكؿ ثيرىا عمى تأخر سف الزكاج أحياناالدراسة ليا تأ

ر حسب درجة اإللماـ . عادة ما يتـ تكزيع السكاف الذيف بمغكا سف العاشرة  فاكث(78)خاص
البيانات مكزعة (, كغمبا ما تككف تمؾ متعمـ –ممـ بالقراءة كالكتابة  -بالقراءة كالكتابة )امي
, كيعطي ذلؾ التقسيـ داللة كبيرة كىامة لقدرة البمد عمى تحقيؽ التنمية حسب العمر كالنكع

ادية في البمد عمى , كما يساعد المخططيف كراسمي السياسة االقتصكاالجتماعية االقتصادية
. (79)تحديد االحتياجات المستقبمية مف المتعمميف بحسب االنشطة االقتصادية المختمفة

كتستعمؿ ىذه البيانات كمقاـ لمعمميات الحسابية المرتبطة بالمعدالت الحيكية النكعية حسب 
كالزكجة,  االلماـ بالقراءة كالكتابة كمعدالت الزكاج كالطالؽ تبعا لممستكل التعميـ لمزكج

 .(20)كالمستكل التعميمي اثر كبير في مجاؿ رفع إنتاجية العمؿ كزيادة االنتاج
بعض المستكيات  , يتضح أفَّ ىناؾ انخفاضان في(9فمف خالؿ معطيات جدكؿ )

. اذ يظير انخفاض في نسبة ت تعميمية اخرل, يقابمو ارتفاع في مستكياالتعميمية لمعراؽ
, 7001%( عاـ  7,79ليصؿ الى )  7991%( عاـ  4,72ف )السكاف األمييف في العراؽ م

, كمنيا انطالؽ الحممة ذتيا الدكلة آنذاؾ في ىذا المجاؿكيرجع ذلؾ الى اإلجراءات التي اتخ
رغـ تعرض العراؽ لحرب مدمرة  7002الكبيرة مف اجؿ محك االمية كاستمرارىا حتى بعد عاـ 

 . بؿ القكات االمريكية كمف حالفيامف ق
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, نجد لسكاف في المستكل دكف االبتدائية, فنسبة االمستكيات التعميمية االخرلاما 
يخص السكاف في  , كفيماىذه النسبة كعمى طكؿ مدة الدراسةىناؾ انخفاض كاضح في 

, ارتفعت لتصؿ %( 2,78) 7991, اذ كانت نسبتيـ عاـ ىـ, فقد ازداد عددمستكل االبتدائية
, كفؽ القرار ع الى فرض التعميـ كجعمو إلزامياىذا االرتفا, كيعزل 7001%( عاـ  7,79الى )

بالرغـ مف ظركؼ الحرب  سنة( 77-1كخاصة لمفئة العمرية ) 7918( لسنة 778المرقـ )
 .7002تي تعرض ليا العراؽ بكؿ عاـ ال

( التكزيع النسبي لمسكاف بحسب الحالة العممية في محافظة االنبار كالعراؽ لممدة 9جدكؿ)
7991 - 7001 

جميكرية العراؽ, كزارة التخطيط, الجياز المركزم لإلحصاء, نتائج التعداد العاـ لمسكاف لعاـ  المصدر:
 , محافظة االنبار.7001(, كتقديرات السكاف لسنة 79, جدكؿ )7991

 
كارتفاع نسبة مف ىـ ضمف كىذا بدكره أدل الى انخفاض نسبة مف ىـ دكف االبتدائية, 

( مدرسة عاـ 8222مستكل االبتدائية, خاصة مع ازدياد عدد المدارس االبتدائية مف )
عمى مستكل العراؽ ضمف برنامج حممة  (27)7001( مدرسة عاـ 77747, الى )7991

(. اما بالنسبة لحممة الشيادة المتكسطة فقد ازداد عددىـ ايضا حتى 70جدكؿ ) االعمار.
اف ىذه  7991%( عاـ 4,9بعد اف كانت تشكؿ ) 7001%( عاـ  1,77نسبتيـ )أصبحت  

الزيادة تتناسب مع ازدياد عدد المدارس المتكسطة, فضال عف زيادة اقباؿ الطمبة الى المدارس 
 7991د اف كانت عاـ , بع7001( مدرسة عاـ 4709المتكسطة التي اصبح عددىا )

عمى شيادة الثانكية كالمينية, كانت نسبتيـ , اما فيما يخص الحاصميف ( مدرسة7490)
في العراؽ. اما فيما يتعمؽ بحممة  7001%( عاـ 9,1, انخفضت الى )7991%( عاـ 2,1)

 الحبلت الؼلويت
7991 7001 

 الؼشاق الوحبفظت الؼشاق الوحبفظت

 7,79 4,75 4,75 7,74 اهي

 9,75 8,74 2,74 8,78 دّى االبخذائيت

 7,79 2,71 9,78 5,78 ابخذائيت

 2,77 9 4,9 2,1 هخْعطت

 9,2 7,1 5,1 7,2 هٌِيتثبًْيت ّ

 2,8 2,1 5,2 1,4 طدبلْم ّبكبلْسيْ

 1,0 4,0 9,0 7,0 شِبداث ػليب

 %700 %700 %700 %700 الوجوْع
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, فقد ارتفعت نسبة الحاصميف عمى ىذه الشيادات, فبمغت سالشيادات الدبمكـ كالبكالكريك 
فتح العديد ى %(, كيعزل ذلؾ ال1,8) 7001, أصبحت عاـ 7991%( عاـ 2,1نسبتيـ )

, التي أصبحت تضـ اقساـ عممية عديدة, 7981مف الجامعات كالمعاىد, خاصة بعد عاـ 
( معيد, أصبحت 77) 7991كفتح العديد مف المعاىد المختمفة, فقد كاف عدد المعاىد عاـ 

, فبعد اف ازداد ا بالنسبة لحممة الشيادات العميا. ام(27)( معيدا في العراؽ717) 7001عاـ 
, , ازداد عدد المتقدميف الى الدراسات العميا, اذ ارتفعت نسبتيـسحممة شيادة البكالكريك  نسبة

, نتيجة الحاجة الى ىذه الككادر العممية المختمفة, السيما بعد سكاء الماجستير اك الدكتكراه
%( 1,0, ارتفعت الى )7991%( عاـ 9,0ازدياد عدد الجامعات كالمعاىد, اذ كانت نسبتيـ )

 في العراؽ.  7001عاـ 
( كاقع المدارس االبتدائية كالثانكية في محافظة االنبار كالعراؽ لألعكاـ 70جدكؿ )

7991/7991/7001/7001 . 
الْحذة 

 اإلداسيت

 

 االػْام

 هذاسط ثبًْيت هذاسط االبخذائيت

 هخخلظ بٌبث بٌيي هخخلظ بٌبث بٌيي

 االًببس
7992/7991 710 792 787 99 99 41 

7002/7001 782 722 729 795 89 15 

 الؼشاق
7992/7991 7754 7001 2097 7472 994 494 

7002/7001 5759 7242 2720 7979 7479 129 

جميكرم العراؽ, مجمس الكزراء, ىيئة التخطيط, الجياز المركزم لإلحصاء مديرية اإلحصاء  -7المصدر: 
  .71-72 ص 7991/7991العراؽ لمعاـ االجتماعي كالتربكم, التعميـ الثانكم في 

 اجميكرية العراؽ, كزارة التخطيط كالتعاكف االنمائي, الجياز المركزم لإلحصاء كتكنكلكجي -7    
 .70-8 , ص7001/7001اء االجتماعي كالتربكم في العراؽ, لمعاـ المعمكمات, مديرية االحص

      
, يتضح اف المستكل ( أيضان 70ؿ )بار, فمف خالؿ الجدك اما فيما يتعمؽ بمحافظة االن

, اذ يشير الجدكؿ الى اف نسبة اه نفسو لممستكل التعميمي لمعراؽالتعميمي يتجو تقريبا باالتج
, انخفضت 7991%( عاـ 7,74, كبنسبة )اكثر مف ثمث سكاف منطقة الدراسة األمية تشكؿ
نسبة مرتفعة, , فتعد , كعمى الرغـ مف ىذا االنخفاض7001%( عاـ 4,72لتصؿ الى )

% 2,41كالسبب في ذلؾ يعكد الى ارتفاع نسبة السكاف الريؼ في محافظة االنبار, اذ بمغت )
, مف مجمكع سكاف المحافظة, كالمعركؼ عف المجتمع 7001ك 7991%( لمعاميف 9,41ك

الريفي بانو يتصؼ بعادات كتقاليد تختمؼ عف ما مكجكد لدل سكاف الحضر, إذ تعمؿ 
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عية عمى الحد مف تعميـ اإلناث, فضالن عف عزكؼ المرأة عف التعميـ, كيعد األعراؼ االجتما
ا بالنسبة لمف ىـ دكف االبتدائية, فاف نسبتيـ الزكاج المبكر احد عكامؿ ارتفاع نسبة األمية. ام

, 7001%( عاـ 8,74, انخفضت الى )7991%( عاـ 8,78, فقد بمغ )في انخفاض مستمر
العراؽ, بينما حصؿ ارتفاع كاضح طفيؼ في نسبة الحاصميف فيي تتجو باتجاه نسبتيـ في 
, كىذا 7001%( عاـ 1,78%( ليصؿ الى )2,78) 7991عمى شيادة االبتدائية مف عاـ 

, 7991( مدرسة عاـ 108يتناسب مع زيادة عدد المدارس االبتدائية فبعد أف كاف عددىا )
, فقد ف عمى الشيادة المتكسطةة لمحاصمي. اما بالنسب7001( مدرسة عاـ 877ازدادت الى )

كذلؾ الحاؿ بالنسبة , ك 7001%( عاـ 9الى ) 7991%( عاـ 1,1ارتفعت نسبتيـ مف )
, بعد اف كانت 7001%( عاـ 7,1لمحاصميف عمى الشيادة الثانكية كالمينية لتصؿ الى )

 707ة كالمينية مف ), كىذا يعكد الى زيادة عدد المدارس الثانكي7991%( عاـ 7,1نسبتيـ )
, كىذا االرتفاع في نسبة 7001مدرسة ثانكية( عاـ  279الى ) 7991عاـ  (مدرسة ثانكية

, يتجو باالتجاه نفسو الذم ية كالمتكسطة كالثانكية كالمينيةالحاصميف عمى الشيادات االبتدائ
اصميف عمى ىذه المستكيات , مف خالؿ زيادة نسبة الحذه حاممي ىذه الشيادات في العراؽاتخ

 (. 9, جدكؿ )ةالعممي
 %( عاـ1,4, فقد ازدادت نسبتيـ مف )ساما عف حممة الشيادات الدبمكـ كالبكالكريك 

, كىذا يعكد الى تكجو الدكلة بشكؿ عاـ كالمحافظة بشكؿ 7001%( عاـ 1,1, الى )7991
, عندما استحدثت جامعة االنبار لتضـ 7989العديد مف الكميات منذ عاـ  خاص الى فتح

, كىذه الكميات 7001عاـ ( كمية بمختمؼ االختصاصات 79تمؾ الكميات حتى بمغ عددىا )
, كعمى اثر ذلؾ تـ فتح ابكاب سليا دكر كبير في زيادة نسبة الحاصميف عمى شيادة البكالكريك 

عمى  زاد نسبة الحاصميف معة لدراسة الماجستير كالدكتكراه, مماالدراسات العميا في الجا
 . (22)7001%( عاـ 4,0الى ) 7991%( عاـ 7,0الشيادات العميا مف )

 التكوين أالثني لسكان محافظة االنبار:
يعبر عف التركيب االثني بالقكميات, الديف كالمغة التي تكجد داخؿ اطار الكحدة 

انية المؤثرة في البناء االدارية, سكاءن أكانت دكلة اك محافظة, كىي مف اىـ الخصائص السك
لذا فاف الكشؼ عف تفاصيؿ الخصائص السكانية االثنية مف حيث  الداخمي لممجتمع السكاني.

 تحديد قكميتيـ كدينيـ كلغتيـ ليا تأثير كبير في الدراسات السكانية. كىي كاألتي:
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 :: القومية )العرق(اوال
المتبادؿ بيف افراد القكمية مصطمح ذك مدلكؿ اجتماعي كسياسي, كيعني الشعكر 

, التي تعد مف االسس اليامة في بناء ي في عكاطفيـ كسمككيـ تجاه كطنيـالمجتمع السكان
, ينحدر سكاف المحافظة مف شبو الجزيرة العربية, كبالد الداخمية ألبناء المجتمع العالقات

حراكية, الشاـ الذيف نزحكا عمى شكؿ ىجرات سكانية الى اقميـ المحافظة عبر االكدية الص
التي كانت تشكؿ مسالؾ كطرؽ طبيعية ليتخذكا مف المناطؽ السيمية المحاذية لنير الفرات 
مستقرا ليـ, كيتسـ سكاف المحافظة بالطابع العشائرم القبمي, متمسكيف بعاداتيـ كتقاليدىـ 
القديمة, التي تأخذ بصفتيا طابع البداكة بعض الشيء, كبما أف محافظة االنبار مف 

كألف سكاف اليضبة  ات الحدكدية المجاكرة لعدد مف الدكؿ العربية مف جية الغرب,المحافظ
الغربية يتسمكف بصفة البداكة كالترحاؿ متخذيف مف حرفة الرعي نشاطا اقتصاديا ليـ, كينتقمكف 
عبر الحدكد السعكدية كاألردنية كالسكرية, لذا فاف البعض منيـ تربطيـ ركابط اجتماعية, 

األنساب قبائؿ الدكؿ المجاكرة انفة الذكر, االمر الذم يزيد مف الركابط القكمية, تتمثؿ بتبادؿ 
ؿ دخكؿ القكات األمريكية كالى كقت قريب كانت لمقكمية الكردية كجكد في محافظة االنبار, قب

, لكف أعدادىـ قمت كثيران بسبب سكء األكضاع  االمنية بعد االحتالؿ االمريكي عاـ المحتمة
 .تقاليـ الى اقميـ كردستاف العراؽدل ذلؾ الى انمما ا 7002

 ثانيا: الدين:
يعد الديف عامال ميما في تماسؾ ابناء المجتمع السكاني, عمى عكس التنكع الديني 
كالمذىبي الذم يخمؽ تنازعات بيف السكاف, كفي منطقة الدراسات ال يكجد تنكع ديني كبير, 

 كيمكف ابراز ذلؾ عمى النحك االتي:
 المسممون: -1

, اما في 7991%( مف سكاف العراؽ حسب تعداد عاـ 91يشكؿ المسممكف نسبة )
, مع اف 7991%( مف مجمكع سكاف المحافظة عاـ 91,99منطقة الدراسة فتبمغ نسبتيـ )

الديف اإلسالمي يستحكذ عمى اكبر نسبة مف سكاف المحافظة, الى اف المسمميف انتيجكا عقائد 
تنتمي لديف اإلسالـ, اذ يبرز مذىباف مف أصؿ اربعة مذاىب, كىما  دينية, تدعى المذىبية

المذىب السني كالمذىب الشيعي, كينيج غالبية سكاف المحافظة المذىب السني, ألسباب 
مكقعيو كتاريخية, فمف حيث المكقع قربيا مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة االردنية 
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سالمي نفسو, اما التاريخي فاف سكاف منطقة الدراسة الياشمية, المتاف تنتيجاف المذىب اال
 ينحدركف مف شبو الجزيرة العربية.

 المسيحيون : -2
يعد ثاني ديانة في العراؽ بعد المسمميف, ظيرت في القرف االكؿ الميالدم, اذ كاف 
معظـ العراؽ يعتنقكف المسيحية قبؿ دخكؿ االسالـ, تضاءلت اعدادىـ بعد اسالـ العديد 

يتكزع مسيحيك العراؽ عمى محافظات العراؽ كافة, اال أف أغمبيـ يتركز في العاصمة  منيـ,
بغداد كمحافظة نينكل, كتكجد اعداد منيـ في ناحية الحبانية التابعة لقضاء الرمادم احد 
اقضية محافظة االنبار, كما اف غالبية مسيحيي العراؽ ىـ مف اتباع الكنيسة الكمدانية 

%( مف 2,2شكمكا نسبة ) .(24)( نسمة124727اعدادىـ في العراؽ ) الكاثكليكية, كصمت
( نسمة يسكنكف في منطقة الدراسة, مشكميف 7019, منيـ )7991مجمكع سكاف العراؽ عاـ 

, انخفضت اعدادىـ بعد عاـ 7991%( مف مجمكع سكاف محافظة االنبار لعاـ 7,0نسبة )
العديد منيـ مف منطقة الدراسة الى , بسبب ظركؼ الحصار االقتصادم, اذ ىاجر 7991

, كما تبع ذلؾ مف فقداف االمف 7002خارج العراؽ, اما بعد االحتالؿ االمريكي عاـ 
كاالستقرار, الذم نتج عنو انخفاض في حجـ المسيحييف في محافظة االنبار, اذ كصمكا 

فظة . متمركزيف في مدينة الحبانية ضمف محا(24)%(02,0( نسمة, شكمكا نسبة )210)
 االنبار. 

 الصابئة المندائيون :-3
تمثؿ عقيدة دينية اتبعيا سكاف الجزيرة العربية في مدة ما قبؿ االسالـ, كما انيا 
ازدىرت في كادم الرافديف كيتحدثكف المغة االرمنية, كتحتؿ المياه مكقعا متميزا في الطقكس 

االرتماس بالمياه الجارية, لذا لؾ  الزكاج كتعميد االطفاؿ كاالحتفاؿ بالمناسبات الدينية, يتضمف
حرص الصابئة عمى السكف عمى ضفاؼ االنيار, كيتحدث الصابئة المندائيكف العربية 
بميجتيا العراقية اك االحكازية, كلدييـ لغتيـ الخاصة ايضا المغة المندائية, اذ يسكف عدد منيـ 

ية ككذلؾ في منطقة في المحافظات الجنكبية مف العراؽ, مثؿ البصرة كميساف كالناصر 
باف عددىـ الدراسة, كال تكجد إحصائية بأعدادىـ في العراؽ, الى اف بعض التقديرات ترجح 

%( مف مجمكع سكاف العراؽ لمعاـ نفسو, 2,0, كشكمكا نسبة )7991( نسمة 10000بمغ )
, بسبب عمميات التيجير كعدـ 7002كانخفضت إعدادىـ بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 
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اك اقؿ, كىـ يتعايشكف  (29)( نسمة790الستقرار االمني, لذا ال يتجاكز عددىـ اكثر مف )ا
بشكؿ سممي مع سكاف محافظة االنبار كيسكنكف بالقرب مف نير الفرات في مركز قضاء 

 الرمادم. 
 ثالثا: المغة:

 تعد المغة مف الخصائص السكانية الميمة التي تكحد المجتمع السكاني في لغة كاحدة,
كىي كسيمة التفاىـ بيف الشعكب, كتشكؿ احدل الركابط القكمية ألم مجتمع سكاني, كيتحدث 

, كمع كجكد بعض ة الى جانب تعدد الميجات المحميةسكاف محافظة االنبار المغة العربي
االقميات القكمية كالدينية. اال انيـ يجيدكف المغة العربية, كىذا يدؿ عمى االندماج بيف تمؾ 

كسكاف منطقة الدراسة, كبيذا التجانس المغكم تكتمؿ الصكرة النيائية لسكاف محافظة  االقميات
 االنبار, بأبعادىا الثالث القكمية كالدينية كالمغكية.      

 :أنواع اخرى من خصائص التركيب السكاني
 :التركيب الزواجي

, اذ عف رافية في جميع المجتمعات البشريةيعد الزكاج مف اىـ الخصائص الديمكغ
 . الذم يمثؿ الغالبيةعف طريؽ االنجاب كالميالد الشرعيطريقو يمكف احالؿ السكاف ألنفسيـ 

مى , االمر الذم ينعكس عالعظمى مف عدد المكاليد االحياء, كىك ما مكجكد في منطقة البحث
, فضال %(1.2, الذم تمثؿ في معدؿ النمك السكاني البالغ )الزيادة السكانية في عدد سكاف

, كتعدد الزكجات التي أصبحتا ظاىرة شائعة في مجتمع منطقة تشجيع الزكاج المبكرعف 
 .7002البحث بشكؿ خاص كالعراؽ بشكؿ عاـ كال سيما بعد احداث عاـ 

كما اف لمزكاج اىمية كبيرة في تككيف االسر عف طريؽ الزكاج, كتفككيا اك انحالليا 
, بسبب )*(( الؼ ارممة790مؿ الى اكثر مف )عف طريؽ الترمؿ التي بمغت اعداد ظاىرة التر 

الظركؼ التي يمر بو العراؽ بشكؿ عاـ كمحافظة االنبار بشكؿ خاص بعد احداث عاـ 
( 900عمى اثر االحتالؿ االمريكي لمعراؽ, اك الطالؽ التي بمغت اعداده اكثر مف ) 7002

ف كتدخؿ اىؿ نتيجة عدـ التكافؽ بيف الزكجي 7070/  7002الؼ حالة طالؽ منذ عاـ 
الزكجيف, اك نتيجة االطالع عمى ما تنشره كسائؿ االعالـ المرئية مف مسمسالت كافالـ 

كما  7002مختمفة التي ليا تأثير كبير عمى سمكؾ الشباب ذككران كاناثان كظركؼ الحرب عاـ 
 تبعيا.
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, ؿ خاصكاخيرا يمكف القكؿ اف الغزك األمريكي لمعراؽ بشكؿ عاـ كالمحافظة بشك
الكثير مف النتائج السمبية في مجاالت الحياة المختمفة لمعراقييف, كىي اكصاؼ اليزاؿ   سبب

, إذ كؿ عاـ كمحافظة االنبار بشكؿ خاصيطمقيا بعضيـ عمى الكضع االمني في العراؽ بش
( الؼ شييد بحسب إحصائيات 790بمغ عدد القتمى بحسب احصائيات مختمفة تجاكزت )

( مدني عراقي في اعماؿ 7909سقط نحك ) 7070في اكاخر عاـ , ك ة العالميةلمنظمة الصح
ككاف لمحافظة  .(21)عنؼ كاعداد الجرحى امر مختمؼ لتحصيؿ حاصؿ تجاكز مئات االالؼ

االنبار النصيب االكبر بسبب االحداث االخيرة التي خمفيا االحتالؿ االمريكي بعد عاـ 
7002. 

ذ-االســــــــــتنــتاجـــــات:

 المكقع الجغرافي لمحافظة االنبار, سمح ذلؾ بتفعيؿ أثرىا اإلقميمي عمى مستكلأىمية  -7
, خاصة إنيا تجاكر كؿ مف الجميكرية العربية العراؽ كخاصة في حقبة التسعينات

مف البحر المتكسط كالبحر  السكرية كالمممكة األردنية الياشمية, مما تجعميا قريبة
, التي أعانت العراؽ خالؿ مدة م لمسمع كالخدماتلتبادؿ التجار , مما ىيأ ليا ااألحمر

 .7002الحصار االقتصادم بشكؿ عاـ كالمحافظة بشكؿ خاص بعد احداث عاـ 
, اظير البحث أف ىناؾ إشكالية, يجب التنبو إلييا, متمثمة بكجكد عبء ديمكغرافي -7

د , مما قيعية لمسكافيتركز في مناطؽ دكف أخرل ىذا العبء ناتج عف الزيادة الطب
, قد تككف سببان في جعؿ محافظة ادة معدالت البطالة كىذه الظاىرةيؤدم إلى زي

االنبار طاردة لمسكاف في المستقبؿ نتيجة اعماؿ عنؼ التي خمفتيا الحرب االمريكية 
 .7002بعد عاـ 

ناعي إف الكاقع االقتصادم لمحافظة االنبار, شيد ضعفا في القطاع الزراعي كالص -2
, فضال عف االنقطاع  المستمر لمتيار الكيربائي الذم 7002اـ بسبب األحداث بعد ع

 اضعؼ اإلنتاج في اغمب الصناعات, الذم يؤثر بدكرة عمى قيمة اإلنتاج المحمي.
اظير البحث إف ىناؾ تركزان كاضحان في مستكيات القطاع االقتصادم كالكثافة  -4

, مما يكلد لرمادمدرجة األساس, يميو قضاء االسكانية العامة في قضاء الفمكجة ب
مى مما ىك دكافع ىجرة السكاف مما انعكس ذلؾ عمى ارتفاع معدؿ النمك السكاني, أع

 .عميو عمى مستكل العراؽ
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, مما م كالنكعي كحتى النشاط االقتصادمىناؾ تبايف كاضح في تركيب السكاف العمر  -9
 , العمؿ في القطاعاتسنة( 74 -1دفع الكثير مف األطفاؿ الذيف ىـ في سف )

 7002رب االمريكية عاـ المختمفة كال سيما بعد ارتفاع نسبة البطالة بعد احداث الح
 .كما تبعيا

ذ-ادلقــــرتحـــــــــــات:

 ابما اف معدؿ النمك السكاني في محافظة االنبار اكبر مف العراؽ, إال أف السكاف ظمك  -7
متمركزيف في ثالثة أقضية فقط, كىي أقضية الفمكجة  كالرمادم كىيت, بسبب تركز 

, بما األنشطة االقتصادية, لذا ينبغي العمؿ عمى اعادة تكزيع األنشطة االقتصادية
, كتكزيػػػػػعيـ عمى الرقعة الجغرافية غير المأىكلة اك القميمة يتناسب كحػػجـ السكاف

اني نبار, الستقطاب أعدادىـ كتخفيؼ االزدحاـ السكالسكاف ضمف حدكد محافظة اال
 كخاصة ضمف المنطقة الصحراكية. داخؿ االقضية المذككرة أعاله

المحافظة مكضكعة البحث تفتقر الى العمالة النسكية, األمر الذم يدعك إلى تشجيع   -7
ادية دلػػػيؿ عمى الف مشػػػاركة المرأة في األعماؿ كاالنػػػػشطة االقتص العمػػػػػػػالة النسكية,

 رقي المجتمع كرفاىيتو.
في مجاؿ القطاع الصناعي  أصبح مف الضركرم البدء في تكزيع االستثمارات -2

, فضال عف االىتماـ بالجانب الزراعي عمى مستكل متكازف في جميع كالخدمي
, سكاء أكانت سكانية ار كذلؾ لتقميؿ الفكارؽ المكانيةالكحدات اإلدارية لمحافظة االنب

 .تنمكية شاممة مدركسة كضمف مراحؿاقتصادية عمى كفؽ خطط أـ 
, الناتج عف الزيادة الطبيعية كعامؿ حركة ىجرة يمكف تحكيؿ العبء االقتصادم -4

السكاف الداخمية إلى أىمية ديمكغرافية عف طريؽ زيادة المساىمة في األنشطة 
 االقتصادية لمف ىـ في سف العمؿ كالكفكءيف عمميا كعمميا.

ي ال تحتاج إلى قامة الصناعات المتكسطة كالكبيرة في محافظة االنبار التتشجيع إ -9
, كبذلؾ يمكف أف كرىا تحتاج إلى أيدم عاممة كثيفة, كما إنيا بدرؤكس أمكاؿ كبيرة

يككف ليا دكر في سيكلة إقامة تمؾ المشاريع الصناعية كثانيا امتصاص البطالة التي 
 يرة.بدأت تتفاقـ إعدادىا  في اآلكنة األخ
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