
يةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسان  
٢٠١٢ –حزيران   - ثاني العدد ال  

61                         ( ٢٠٠٧- ١٩٩٧(لسكان محافظة ا�نبار للمدة   التحليل المكاني للتركيب    
د حسين علي عبد الراوي.م.ا  

  
  التحليل المكاني للتركيب السكاني

  . ) ٢٠٠٧-  ١٩٩٧(سكان محافظة ا�نبار للمدة ل
  

  د حسين علي عبد الراوي.م.ا
  .قسم الجغرافية / ا�نسانيةكلية التربية للعلوم /جامعة ا�نبار 

  
  :المستخلص 

-  ١٩٩٧للمدة ار التحليل المكاني للتركيب السكاني لسكان محافظة ا�نب( جاء البحث تحت عنوان        
قة الجغرافية المراد ــــــــــوالمنطتحتل المقومات البشرية مكانة مھمة في بناء قوة الدولة  إذ، )  ٢٠٠٧
حث مكونات السكانية وتقويم نتائجھا ــــوبالمفكرين والمختصين في دراسة  أق?م أخذتلذلك ، بحثھا 

وان ، جم السكان يتزايد ويتفاقم باستمرارــح أن إذ، وتحليلھا وصو� إلى تشخيص أشكالھا وع?جھا 
  .أيضا خطواتهاستغ?لھم العشوائي للبيئة ومواردھا متسارع في 

 أو،  اTقليميھا ـــــتباين وإظھاركبيرة في دراسة الخصائص السكانية  أھميةلذا بدأ الجغرافيون يولون        
اذ تساعد دراسة التركيب السكاني ، وضوع البحث ومنھا محافظة ا�نبار م، للدولة  اTداريةبين الوحدات 

كما تفسر التباين بين المناطق الحضرية ، على تفسير بعض المشاكل التنموية داخل المنطقة المراد بحثھا 
المجتمع السكاني المعني بالبحث من موارد بشرية وتصنيفھا حسب  يملــــكهفض? عن معرفة ما ، والريفية 
فتوزيع السكان ، لما لة من ع?قة مباشرة بتوزيع السكان ونموھم ، ية المختلفة صادــــا�قت اZنشطة

قدار فعالياتھم ــــــللسكان وم اTنتاجيةويرتبط ذلك بالقوة ، والنوع يحدد تطورھم  اZعمارب فئات ـــــــحس
السكان ونموھم ا�ھتمام بتطور حجم  أصبحلذا ،  اZسرةتصادية  والتي تؤثر بدورھا على حجم ــــا�ق

  .وتركيبھم العمري والنوعي والنشاط ا�قتصادي على مستوى محافظة ا�نبار موضوع البحث
  

Spatial  Analysis  For  Population  Structure of  Anbar  Governorate (1997 
– 2007 ) 

 
Summery : 
           The research entitled (Spatial  Analysis  For  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 . 
 
         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 
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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 . 

� �

  :المقــــــــــدمة 
ومنذ ، وا�قتصادية ةالدراسات السكانية تحتل  مكانا بارزا في اZدبيات الجغرافية وا�جتماعي بدأت         
وبذلك أخذت ،   ةالجغرافي أقسامفي  اZساسيةحت دراسة علم جغرافية السكان من المناھج أصب، ١٩٥٢عام 
وصو� من اجل تغطية مكونات ھذه الدراسات السكانية وتقويم نتائجھا  المفكرين والمختصين تتنافس أق?م
في  إليهل لكون ھذه الدراسات ارتبطت بواقع العام الحاضر وما سيؤو، وع?جھا  إشكالھاتشخيص  إلى

وان استغ?لھم العشوائي للبيئة ومواردھا متسارع في . حجم السكان يتزايد وبتفاقم مستمر  أن إذ، المستقبل 
منھا اخت?ل ،  اhنلم تكن موجودة قبل ، الذي خلف مشك?ت سكانية وبيئية معقدة  اZمر،  أيضاخطواته 

تحديات قدرات  أماممقاومتھا تضعف  أخذتطبيعية فالبيئة ال، التوازن البيئي بعنصرية الطبيعي والبشري 
الكبير في التخطيط  التأثيرعلى عاتقھا  أخذتوھذا ما جاء بدور الدراسات السكانية التي ، المتزايدة  اTنسان

  .للتنمية ا�قتصادية وا�جتماعية في كثير من الدول 
بين  اTقليميتباينھا  وإظھارئص السكانية كبيرة في دراسة الخصا أھميةون للقد بدا الجغرافيون يو         
كما تفسر  ، اTقليمعلى تفسير بعض المشاكل التنموية داخل  اذ تساعد دراسة التركيب السكاني،  اZقاليم

والمجموعات العرقية في الدولة الواحدة من جھة ، التباين بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية من جھة 
،  اZخرىالعوامل المؤثرة في ھذا التباين ومدى ارتباطھا بالظروف الديموغرافية فض? عن دراسة ،  أخرى
وتصــنيفھا حسب النشاط وارد بشرية ــــبالدراسة من مالمجتمع المعني  يملكهمعرفة ما  إلى باTضافةھذا 

العوامل المؤثرة  أھميكاد يكون من ، لما له من ع?قة مباشرة بتوزيع السكان ونموھم ، ا�قتصادي المختلفة 
 فھو يؤثر من،  والنوع يحدد تطورھم اZعمارفتوزيع السكان حسب فئات ، في المتغيرات  الديموغرافية 

وبالتالي على اتجاه الخصوبة ومقدار الزيادة الطبيعية للسكان والھجرة ، جھة على تكوين الو�دات والوفيات 
لسكان ومقدار فعالياتھم ا�قتصادية التي تؤثر بدورھا ل اTنتاجيةوذلك �رتباطھم بالقوة ،  أخرىمن جھة 

والتركيب النوعي والعمري والنشاط ، تھتم بتطور حجم السكان  ونموھم  أصبحت لذا �،  اZسرةعلى حجم 
  .ا�قتصادي على مستوى محافظة ا�نبار موضوع البحث 

  : مشكلة البحث 
أثرھا ،  ٢٠٠٧وحتى عام   ١٩٨٠منذ عام : ة البحث للظروف التي مر بھا القطر العراقي ومنطق         

تلك الظروف من حرب وحصار وحرب  أفرزتهومما ، الكبير على التركيب السكاني في محافظة ا�نبار 
السكانية  تراكيبهلذا تعرض ھذا التركيب لمجموعة من المتغيرات الجغرافية غيرت من بعض ،  ٢٠٠٣عام 

  . قبل ھذه المدة تميزهالتي كانت 
  :فرضية البحث 

مما خلق تبايننا  ، على التركيب السكاني لسكان محافظة ا�نبار العوامل الجغرافية المختلفة  أثرت      
  .وبالتالي انعكس ھذا على المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وحيويا ، نيا ازم
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  :البحث  أھمية
السكان خ?ل مدة  التي تحصل في تركيبلما لمتغيرات ، بحث موضوع التركيب السكاني  أھمية تأتي       

ا�قتصادية مجموعة من المتغيرات في عدد من المجا�ت  إلىتقود  أنيمكن ،  تأثيراتمعينة من 
بين البناء السكاني الواحد في مراحل زمنية مختلفة  المقارنة خ?لهكما يمكن من ، وا�جتماعية والحيوية 

  .ال?زمة  اTحصائيةمع استخدام بعض المؤشرات ، نھا وتحديد اتجاھات التغيرات العددية لكل م
   :ھدف الدراسة 

انط?قا من معرفة تطور حجم السكان ، التعرف على أنواع التركيب السكاني لسكان محافظة ا�نبار  -١
 .ونموھم وتوزيعھم البيئي وتركيبھم النوعي والنشاط ا�قتصادي والمھني 

والكشف عن الع?قات المكانية التي  ألزمانيفيما بين التباين  ،كيب االبحث عن عوامل تباين ھذا التر -٢
 – ١٩٩٧( للمدة ومعرفة التغير الذي طرأ على التركيب السكاني لمنطقة البحث   تفسر ھذا التباين

 .وتشخيص عوامل التغير، )  ٢٠٠٧
  :مبررات الدراسة 

ومفصل ومتخصصة لدراسة سكان  قلة الدراسات التي تناولت موضوع التركيب السكاني بشكل خاص      
والتي ھي نتيجة ، خصائص التركيب السكاني  أصابتوالتعرف على التغيرات التي ، محافظة ا�نبار 

  .وغيرھا  ٢٠٠٣عام  وأحداثوالحصار ا�قتصادي  اTيرانيةلتداعيات الحرب العراقية 
  : منھجية البحث 

وربط التباين في التركيب ، لوصفي والكمي البسيط اعتمد الباحث المنھج الجغرافي في التحليل ا       
 ١٩٨٧ (بمحافظة ا�نبار للمدة الخاصة  اTحصائيةوتعد البيانات ،  تحددهبالعوامل الجغرافية التي السكاني 

وقد كانت مصادر ، لھذا التحليل والدراسات الجغرافية مصدرا أساسيا ، )  ٢٠٠٧ وتقديرات عام ١٩٩٧و
والرسائل وا�طاريح الجامعية  أع?هالسكانية  تالتعدادا إحصاءاتھي ، السكانية البيانات الجغرافية 

  .والبحوث العلمية المتاحة 
  :حدود البحث 

وزمانيا ، ) ١(خارطة ، اTداريةمحافظة ا�نبار وبحدودھا  تشغلهمكانيا تمثلت بالحيز الجغرافي الذي        
  ) . ٢٠٠٧ – ١٩٩٧(المدة الممتدة مابين  أخذتفقد 

  :تطور حجم السكان ونموھم 
 اZصعدةتعد دراسة حجم السكان ونموھم من القضايا الوطنية المھمة التي لھا انعكاسات على مختلف       
استثمار موارد  لم يتم إذا ،فالزيادة السكانية تكون لھا تبعات سلبية ، ياسية ـــصادية وا�جتماعية والســا�قت

، التبعات ا�يجابية لزيادة حجم السكان  أما، السكان ومتطلباتھم المستقبلية  تسد حاجة إضافيةاقتصادية 
  .فتتمثل في بناء قوة اقتصادية التي تخدم الدولة وتكون مسؤولة عن تامين احتياجاتھا 

ركزت العديد من البحوث في دراسة الع?قة بين نمو السكان والنمو ا�قتصادي  اZساسوعلى ھذا       
من غير الممكن التنبؤ باتجاھات النمو ا�قتصادي دون  إنكما ، السكان المستقبلية  احتياجاتد لس اZمثل

  .دراسة التوقعات المستقبلية لنمو السكان وتطور حجمھم بوصفھم القوة ا�قتصادية وا�جتماعية 
لى مستوى ع(  اTداريةحسب وحداتھا ، في محافظة ا�نبار  نفيما يخص تطور حجم السكا أما       
منھا طبيعة  ،  اZسبابوذلك لجملة من ،  أخرى إلى إداريةدة ــجم السكان من وحــيتباين ح، ) القضاء
وھي ذات طبيعة ، ) الصحراوية ( بة الغربية ــالھض تتخللهمعظم السطح في منطقة البحث  إن إذ، السطح 

بالسھل الرسوبي ضمن حدود  اتصالهمع وجود شريط ضيق من السھل الفيضي مع  اZغلبصخرية في 
  .فض? عن العوامل ا�قتصادية  ،)٢(طة رخا، المحافظة 

مركز ( حــجم السكان يتركز في قضاء الرمادي  أعلى إن، ) ١(و الشكل ) ١(ن?حظ من الجدول  إذ     
من مجموع سكان ، %)  ٣٦,٣(وبنسبة ، ) نسمة  ٣٧٢١٥٢( حيث بلغ حجم السكان ، ) المحافظة 
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المتمثلة بوجود المعامل ، وا�جتماعية وا�قتصادية  اTداريةوذلك لتركز الخدمات ،  ١٩٩٧ة لعام المحافظ
  .ت الحكومية  توالمؤسساوالسوق المركزي وشبكة النقل 

، % ) ٣٥,٥( ـسبة بن، ) نسمة  ٣٦٣٨٦٥(  كانه البالغــسجم ـبالمرتبة الثانية بح هقضاء الفلوج تيويأ     
عاصمة بغداد من جھة ـوذلك بسبب موقعھا الجغرافي الذي يتوسط بين ال ،لمحافظة سكان ا إجماليمن 

فض? عن توفر فرص العمل لوجود العديد من المنشات ، ومركز المحافظة من جھة الغرب ، الشرق 
سبة ــبن، ) نسمة  ٥٤٨٠٤( الغ ـــبينما يأتي قضاء القائم بالمرتبة الثالثة بحجم سكانه الب، والمعامل الصناعية 

 ٨٨٨٥٢( ثم قضاء ھيت بالمرتبة الرابعة بحجم سكانه البالغ ، من  مجموع سكان المحافظة ، % )  ٩,٢( 
قضاء حــديثة بالـــمرتبة الخامـسة  يأتيثم ،  من إجمالي سكان محافظة ا�نبار ، )  ٨,٦( وبنسبة ، ) نسمة 

وبالمراتب ، من مجموع سكان المحافظة ، % )  ٥,٣( وبنسبة ، ) نسمة  ٥٤٨٠٤( بحجم سكانه البالغ 
حافظة ـكان المــمن مجموع س، % ) ١,٣راوه ، % ١,٤عنه ، % ٢,٠الرطبة ( كل من قضاء  يأتي اZخيرة

  ) .١(جدول ، 
، فقد ظلت ا�قضية بنفس المراتب مع ارتفاع في حجم السكان ،  ٢٠٠٧في تقديرات السكان لعام  أما        

  .بسبب الزيادة الطبيعية للسكان والھجرة الوافدة ،  ١٩٩٧تختلف كثيرا عن عام  وبنسب �
بالغ ــوال نفسهعدل ـجل المــقد س، هلوجــبالنسبة لمعدل النمو السكاني فكان في قضائي الرمادي والف ماأ       

بسبب ، نتيجة  الحركة المكانية للسكان  يأتي، اخت?ف حجم السكان بينھما  إن إ� ،لكل منھما ، % ) ٣,٨( 
باقي  أما، ) مركز المحافظة(الرمادي  ز قضاءكعوامل الجذب المكاني ولتركز خدمة التعليم الجامعي في مر

  سكاني ــباستثناء قضاء حديثة حيث بلغ معدل نموھم ال، %) ٣,٧(ا�قضية فقد سجلت معدل نمو بلغ 
)٣,٦. (%  
  

  ٢٠٠٧ – ١٩٩٧( حسب وحداته ا�دارية  للمدة ، تطور حجم السكان ونموھم في محافظة ا�نبار )  ١(جدول         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الوحدات 
  ا�دارية

  
١٩٩٧  
  

 
٢٠٠٧  
� �

معدل 
  النمو

(%)نسبتھم )نسمة(عدد السكان (%)نسبتھم نسمة(عدد السكان 
�٥٢٩٥٩٨%٣٥,٥  ٣٦٣٨٦٥الفلوجة.ق ٣,٨%�٣٥,٦

�٣٧٢١٥٢الرمادي.ق �٣٦,٤%  ٥٤٠٤٧٥� �٣٦,٤%  ٣,٨ 
 

�٨٨٨٥٢ھيت.ق �٨,٦%  ١٢٩٠٠٣� �٨,٧%  ٣,٧ 
 

�٥٤٨٠٤حديثة.ق �٥,٣%  ٧٨٦٥٦� �٥,٢%  ٣,٦ 
 

�عنه.ق �١٥١٤٢� �١,٥%  ٢١٨٦٦� �١,٥%  ٣,٧ 
 

�١٢٩٨٦راوه.ق �١,٣%  ١٨٧٥٥� �١,٣%  ٣,٧ 
 

�٩٥٠٨٧القائم.ق �٩,٣%  ١٣٧٥٦٧� �٩,٣%  ٣,٧ 

�٢٠٨٤٨بةالرط.ق �٢,١%  ٣٠٠٦٥� �٢,٠%  ٣,٧ 

�١٠٢٣٧٣٦المجموع �١٠٠%  ١٤٨٥٩٨٥� �١٠٠%  ٣,٧ 
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 اTسقاطاتحساب معدل النمو السكاني يمكن معرفة حجم السكان في المستقبل من خ?ل  أساسوعلى 
حيث ، )  ٢٠١٧ – ٢٠٠٧( تطــور حــجم السكان لمحافظة ا�نبار للمدة ، ) ٢(يبين الجدول  إذ، السكانية 

%) ٥,٣(وبنسبة ، ) نسمة ٢,١٣٦,٩٨٣( ســوف يــــــبلغ  ٢٠١٧حافظة لعام ـــكان المـــــيتبين بان عدد س
ھذه الزيادة  إن ،للمدة المذكورة ، ) نسمة  ٣٩٨٩٨٠٢٣٠(من مجموع سكان العراق الذي سوف يبلغ ، 

، السكانية ستشكل عبئا ديموغرافيا في ظل الظروف والمعطيات ا�قتصادية التي تتسم بالركود ا�قتصادي 
في نوعية حياة  أعلىالمعنية لتحقيق مستويات   اتاTجراءھذا النمو السكاني على جملة من  أثاروستؤدي 

ما  ،لبي على التعليم والصحة والمياه والغذاء والنقل والبيئة ــوتؤدي بدورھا الس، السكان ومستوى رفاھيتھم 
التعداد السكاني في  إجراءفض? عن ، في المستقبل �ستيعاب النمو السكاني  إستراتيجيةلم يتم وضع خطط 

 – ١٩٨٧( كما كان معمول به سابقا خ?ل تعدادي ، بشكل دوري  سنواتبعد مرور عشرة  موعدة المحدد
١٩٩٧  (  

  :التركيب السكاني لسكان محافظة ا�نبار
باعتباره عام? ، مباشر على النشاط ا�قتصادي وتأثير تركيب السكان له مدلول واسع  إن         

وھو ، على مسرح الجغرافية ا�قتصادية السكان  تأثيراتحديد يمكن من خ?له ت إذ.  ) ١(ديموغرافيا متغيرا 
وغالبا ما تكون طبيعة البيانات التي يمكن  ، )٢(يعني بدراسة خصائص السكان التي يتكون منھا المجتمع 

والعمر والتركيب ا�قتصادي  السكانية تتمثل بالسكان من حيث الجنس تالتعداداالحصول عليھا من 
  . )٣(ي والثقافي والدين واللغة والقومية والتكوين ا�جتماع

حيث ينبغي ، كل ھذه الخصائص تكسب المجتمع ميزات خاصة ينفرد بھا سكان المحافظة قيد البحث 
مما ، ضمن الدولة الواحدة   أخر وات والفوارق  الموجودة بين إقليم البيان إلىدراستھا من اجل الوصول 
وللوقوف على تحليل ، ية وايجابية تؤثر على قوة الدولة اقتصاديا ســلب أثارتعـــكسه  تلك الفوارق من 

ينبغي دراسة التركيب العمري والنوعي ، تركيب السكان لمحافظة ا�نبار ودوره في دعم المحافظة اقتصاديا 
  -: اZتيوا�قتصادي والمھني على النحو 

  
  -:التركيب العمري للسكان  : أو�

قوة السكان  إلىالخصائص الديموغرافية التي تشير في د�لتھا  أھمللسكان من يعد التركيب العمري         
وھو وثيق  الصلة .  )٤(على حجم الناتج المحلي والدخل القومي وينعكس ، م ھومقدار حيويت اTنتاجية

في رسم الدولة  اZساس�ن دراسة عمر السكان يعتبر ، بالظروف ا�جتماعية وا�قتصادية والسياسية 
كان المجتمع فتيا  إذاوما ، ة للھرم السكاني معلمية مدروسة لتحديد الم?مح المھ أسسططھا التنموية على لخ
 اZطفال إعالةوالذين تقع عليھم .  )٥() سنة  ٤٥ – ١٥( بين  أعمارھمتكون  وھــم الذين في الغالب ما، 

جدول ، ث?ث فئات عمرية  إلىنبار ينقسم المجتمع السكاني لمحافظة ا� اZساسوعلى ھذا ، وكبار السن 
  -:وھي ، ) ٢(وشكل  ) ٣(
  
  -) :سنة  ١٤- ٠( فئة صغار السن :  ١

لو�دتھم  اZولبين اليوم  أعمارھموھم الفئة العمرية الذين يمثلون قاعدة  الھرم السكاني والذين تنحصر       
 . )٦(بعاملي الو�دات والوفيات  تتأثروتكون غير منتجة  وھذه الفئة غالبا ما، ) سنة ١٤(سن  إلىوصو� 

 واTناث، %) ٢٤,٦( يب الذكور ــكان نص، من مجموع سكان المحافظة ، %) ٤٨,٥(وحيث بلغت نسبتھا 
من %) ٤٤,١(والذكور  اTناثمجموع نسبة في حين بلغ ، ) ١٩٩٧(و حسب تعداد عام %) ٢٣,٩( 

وذلك حـــسب تقديرات ، %) ٢١,٥( واTناث، ) %٢٢,٦(يشكل الذكور نسبة  إذ، مجموع سكان المحافظة 
، ) ٢٠٠٧- ١٩٩٧(ذلك سجل الفارق بالنقصان لنسبتيھما للمدة بين خ?ل ومن ، )  ٢٠٠٧( الـــــسكان لعام 

الظروف ا�قتصادية الصعبة التي  إلىفي تراجع نسبة فئة  صغار السن  اZسبابوتعود ، %) ٤,٤(بحدود 
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ومن حالفھا على  اZمريكيةفض? عن الحرب التي شنتھا القوات ، تسعينات مر بھا العراق خ?ل حقبة ال
  .فض? عن عامل حركة ھجرة السكان تناقص فئة الذكور  إلى أدىالعراق و مما 

  
  ) :سنة  ٦٤-  ١٥) ( البالغين (فئة متوسطي السن  - : ٢

والذين يطلق عليھم ، ادية تشمل ھذه الفئة العمرية السكان العاملين في مختلف النشاطات ا�قتص     
فھم يمثلون ، التي تعرف بالنشيطين اقتصاديا  أو.  )٧() man powr lobourtion(العاملة  القوة حلمصطلا

وفئة كبار ، ) سنة  ١٤- ٠(صغار السن  فئة  إعالةوتقع عليھم أعباء ، الفئة العاملة والمنتجة في الوقت نفسه 
في تحقيق التقدم والتطور اTنساني  اZساستعد العنصر ، ھذه الفئة  إنفض? عن ، )  فأكثرسنة  ٦٥( السن 

، من إجمالي سكان المحافظة ، %) ٤٨,٤( بلغت نسبتھم  إذ، في  نمو المجتمع  من خ?ل الزيادة الطبيعية 
في حين ، ١٩٩٧لك حسب التعداد العام للسكان عام وذ، %) ٢٤,٣(  واTناث، ) %٢٤,١(تشكل الذكور 

كان من ، ) ٢٠٠٧( السكان لعام تقديراتسكان المحافظة حسب  إجماليمن ، %) ٥٣,١(سبة بلغت الن
  .و من مجموع سكان محافظة ا�نبار%) ٢٦,٧( واTناث%) ٢٦,٤(نصيب الذكور منھا 

  
  - ) :فأكثرسنة ٦٥(فئة كبار السن  -:٣

ويعد دلي? ، ھم قليلة في اغلب اZحيان حــيث تكون نسبتـــ، تمثل ھذه الفئة العمرية قمة الھرم السكاني         
دور رعاية المسنين بسبب  إلىحيث تفتقر منطقة البحث ، على عدم ا�ھتمام من قبل المؤسسات ا�جتماعية 

نسمة ٣٠١٩٦(بلغ مجموعھم  إذ، على الذكور  اTناث إعدادوتمتاز ھذه الفئة بتفوق ، ا�جتماعية  اZوضاع
من مجموع سكان المحافظة لعام  لzناث، % ) ١,٦(للذكور و %)  ١,٣( منھا ، %) ٢,٩(مشكلين ، ) 

، % ) ١,٥(للذكور و%) ١,٢(منھا % ) ٢,٧ (بنسبة ، ) نسمة  ٤٠٤٥٧( في حين بلغ مجموعھم ،  ١٩٩٧
مباشر من خ?ل  تأثيرلھم  إن إ�،  أعدادھمفبالرغم من قلة ، ) ٢٠٠٧(حسب تقديرات السكان لعام  لzناث
  .ا�نتخابية  واتھمبأص اTد�ء

  
  )٢٠٠٧-  ١٩٩٧(حسب الفئات العمرية للمدة ، توزيع سكان محافظة ا�نبار  )٣(جدول 

  الفئات 
  العمرية

  

                                       ١٩٩٧  
  
  

٢٠٠٧  

  (%)  إناث  (%)  ذكور     (%)  إناث  (%)  ذكور
٨,٤  ١٢٤٧٦٤  ٨,٨  ١٣١٢٧٣  ٩,٢  ٩٤٩٥١  ٩,٤  ٩٥٧٣٥  ٤ – ٠  
٧,٠  ١٠٥٢٢٥  ٧,٥  ١١٠٩٦٥  ٨,٠  ٨٢٠٦٢  ٨,٣  ٨٥٤٨٧  ٩ – ٥  

٦,١  ٩٠٠٩١  ٦,٣  ٩٣٣٣١  ٦,٦  ٦٧٦٥٨  ٧,٠  ٧٠٨٥٧  ١٤ – ١٠    
  ٢١,٥  ٣٢٠٠٨٠  ٢٢,٦  ٣٣٥٥٦٩  ٢٣,٩  ٢٤٤٦٧١  ٢٥٢٠٧٩٢٤,٦  المجموع

٥,٣  ٧٩٤٥٤  ٥,٥  ٨٢٢٨٩  ٥,٦  ٥٨٢٣٧  ٦,٠  ٦٠٦٤٦  ١٩ – ١٥  
  ٤,٥  ٦٧٥١٥  ٧و٤  ٦٩٦٤٦  ٤,٥  ٤٨٧٧٧  ٤,٦  ٤٧٣٨٨   ٢٤ – ٢٠
٤.٠  ٥٧٤٧٣  ٤,٠  ٥٨٥٩٥  ٣,٧  ٣٨٨٢٦  ٤,٠  ٣٩٧٠١   ٢٩ – ٢٥  
٣,٢  ٤٨٣٠٥  ٣,٣  ٤٨٣٦٧  ٢,٩  ٢٩٨٨٨  ٣,٠  ٢٨٥٩٧   ٣٤ – ٣٠  
٢,٧  ٣٩٩٤٨  ٢,٦  ٣٩٠٧٦  ١,٩  ٢٠٢٦٣  ١,٦  ١٦٠٧٨  ٣٩ - ٣٥  
٢,١  ٣١٨٣٥  ٢,٠  ٢٩٨٤٤  ١,٨  ١٩٢٠٥  ٢,٠  ١٩١٩٦  ٤٤ – ٤٠  
١,٧  ٢٥٥٨٥  ١,٦  ٢٣٤٦٧  ١,٢  ١٢٤٦٣  ١,٢  ١٢٤٢٨  ٤٩ – ٤٥  
١,٣  ١٩٨٢٠  ١,٢  ١٧٨٧٨  ٠,٩  ٩٥٧١  ١,٠  ١٠٥٥٥  ٥٤-  ٥٠  
١,٠  ١٥٣٥٩  ٠,٩  ١٣٧٦٧  ٠,٦  ٦٩٦٣  ٠,٧  ٧٧٤١  ٥٩-  ٥٥  
٠,٧  ١١٣٤١  ٠,٦  ١٠٣١٥  ٠,٥  ٥٤٢٥  ٠,٤  ٤٨٤٢  ٦٤ – ٦٠  

  ٢٦,٧  ٣٩٦٦٣٥  ٢٦,٤  ٣٩٣٢٤٤  ٢٤,٣  ٢٤٩٦١٨  ٢٤٧١٧٢٢٤,١  المجموع
٠,٥  ٨٢٧٠  ٠,٤  ٧٣١٣  ٠,٥  ٥٤٥٢  ٠,٤  ٥١٠٦  ٦٩ – ٦٥  
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٠,٣  ٥٥٩٣  ٠,٣  ٤٦٨٧  ٠,٤  ٤٢٩٠  ٠,٣  ٣٠٧٣  ٧٤ – ٧٠  
٠,٢  ٣٦٢٠  ٠,١  ٢٨٥٢  ٠,٣  ٢٧٣٥  ٠,٢  ٢١٠٠  ٧٩ – ٧٥  
  ٠,٣  ٤٥١٧  ٠,٢  ٣٦٠٥  ٠,٤  ٤١٣٣  ٠,٣  ٣٣٠٧  فأكثر ٨٠

  المجموع
  الفئة 

١,٥  ٢٢٠٠٠  ١,٢  ١٨٤٥٧  ١,٦  ١٦٦١٠  ١,٣  ١٣٥٨٦  

  ٤٩,٧  ٧٣٨٧١٥  ٥٠,٣  ٧٤٧٢٧٠  ٤٩,٩  ٥١٠٨٩٩  Total٥١٢٨٣٧٥٠,١المجموع 
مجموع سكان 

  المحافظة
١٤٨٥٩٨٥  ١٠٢٣٧٣٦  

،  ١٩٩٧نتائج التعداد العام للسكان ، الجھاز المركزي ل\حصاء السكاني ، ھيئة التخطيط ، جمھورية العراق  - ١:المصدر 
  . ٧٥ص ، ة ا�نبار لمـحافظ

، المعلومات  االجھاز المركزي ل\حصاء وتكنولوجي، وزارة التخطيط والتعاون ا�نمائي ، جمھورية العراق -٢            
  . ٢٣ص ، ) ١١(جدول  ٢٠٠٧تقديرات سكان العراق لسنة 

  

       � �

-  ١٩٩٧( للمدة  محافظة ا�نبار الذي يمثل الھرم السكاني لسكان، ) ٤(، ) ٣(الشكل  إلىوعند النظر       
   -: يأتي ن?حظ ما، )  ٢٠٠٧
 .المجتمع فتي شاب  إنمما يدل على ، ن?حظ بان قاعدة الھرم السكاني عريضة  ١٩٩٧في عام  - أ

 .مرتفعة كثيرا ، )  ١٤- ٠(  اZطفال فئة  إعالةنسبة  إنعلى ، يدل عرض قاعدة الھرم السكاني  - ب
 .من معدل الوفيات  أعلىمعدل المواليد  إنيدل على ، تدريجيا ارتفاع شكل الھرم السكاني  إن - ت
مما يدل ذلك ، ) سنة  ٣٩ – ٣٥(  ظھر في شكل الھرم السكاني تخصرا واضحا في الفئة العمرية  - ث

نتيجة للظروف الصعبة ا�قتصادية ، على وجود حركة ھجرة سكانية مغادرة من محافظة ا�نبار 
 .وا�جتماعية 

على عدم تأثر نمو بالتدرج  ارتفاعهرم السكاني في الشكل الثاني فيدل على انتظام بالنسبة للھ أما - ج
نتيجة ل?ستقرار ، وإنما بحركة الھجرة الوافدة إلى محافظة ا�نبار ، السكان بحركة الھجرة المغادرة 

 .فض? إلى العامل ا�جتماعي ، اZمني النسبي 
  

  -:نسبة ا�عالة 
على السكان ، ) سنة  ٦٥من  وأكثرسنة  ١٥(ير القادرين على العمل دون سن تثمل نسبة السكان غ      

  . مئة  في  مضروبا، ) سنة  ٦٤ – ١٥( الذين ھم في سن العمل 
فان ارتفاع نسبة ، وعلى افتراض تساوي الظروف ا�قتصادية وا�جتماعية في أي مجتمع سكاني       

، ولقياس نسبة اTعالة العمرية ، الذي تقل نسبتھم فيه  ن المجتمعيعد أفضل اقتصاديا م، السكان المنتجين فيه 
إذ تكشف لنا إمكانية تحمل السكان المنتجين أعباء إعالة السكان الباقين من الفئتين ، لھا إبعاد اقتصادية مھمة 

را في الذين ھم خارج قوة العـمل لتكون مؤش، ) سنة  ٦٥أكثر من ( وكبار السن ، ) ١٥(الصغار دون السن 
  .دراسة تحليل قوة السكان اقتصاديا 

وتم استخراج نسبة اTعالة وفق ) ٣(تم احتسابھا اعتمادا على جدول ، ولقياس نسبة اTعالة لمحافظة ا�نبار
   -:ة اhتية يغالص
                                       ٣٠١٩٦+٤٩٦٧٥٠  
  نسمة ١٠٦=١٠٠× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   ١٩٩٧ لعام اTعالةسبة ن

                                             ٤٩٦٧٩٠                          
      

                                         ٤٠٤٥٧+  ٦٥٥٦٤٩  
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  نسمة٨٨=١٠٠ ×ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ٢٠٠٧ لعام  اTعالةنسبة 
                                                  ٨٧٩٨٧٩  

يتبين بان كل مئة شخص من الذين في سن العمل ،  اTعالةدلة الخاصة بنسبة  اومن خ?ل تطبيق المع   
تقديرات  حسب في حين،  ١٩٩٧وذلك حسب تعداد ، من الذين ھم خارج سن العمل ، ) نسمة ١٠٦(يعيلون 

  ) .نسمة٨٨(نحو  اTعالةبلغت نسبة ،  ٢٠٠٧السكان لعام 
  

  - :ثانيا التركيب النوعي للسكان محافظة ا�نبار 
  six(ويعبر عن نسبة النوع ، ) femal( وإناث، ) male(قسمين  إلىينقسم السكان بطبيعة الحال        

ratio  ( ، ناثTبعدد الذكور لكل مئة من ا)مل الظواھر الديموغرافية  على خلق فروق بين حيث تع. )٨
 أيا�قتصادية في  اZنشطةوتشير طبيعة نسبة النوع التي تؤثر بشكل مباشر على ،  واTناثمعدل الذكور 
 إنغير ، % ) ٥- ٤(بمعدل بلغ  اTناثففي الظروف ا�عتيادية يتفوق عدد الذكور على  . )٩(مجتمع سكاني 

،  في الظروف الغير ا�عتيادية والمتمثلة بالحرب وحركة الھجرة  أما، ي الذكوراقل منھا ف اTناث توفيا
غالبا ، ب وحركة الھجرة وذلك �ن في حالة الحر،  اTناثفان الھيكل النوعي للسكان يختل ليصبح لصالح 

حافظة ا�نبار مما يؤدي في قلة في نــسبة النــوع في عــموم سكــان م.  )١٠( اTناثما يشغ?ن الذكور دون 
ا�قضية (  اTداريةيتضح ان نسبة النوع تتباين حــسب وحــــداتھا ،  )٥(وشكل  )٤(ومن معطيات جدول ،  
حيث بلغ ،  على مستوى ا�قضيةوكان ھناك تباين ، %) ١٠٠,٣(بلغت نسبة النوع في المحافظة  إذ، ) 

  .١٩٩٧حسب تعداد ،%) ١٠٣(قضاء الرطبة  اعلى نسبة للنوع في
  

  )٤(جدول 
  )٢٠٠٧- ١٩٩٧(حسب وحداتھا ا�دارية للمدة ، يوضح نسبة النوع لسكان محافظة ا�نبار 

  
  الوحدات 
    ا�دارية

  

٢٠٠٧  ١٩٩٧  
  ذكور

  
  نسبة النوع  المجموع  إناث  ذكور  نسبة النوع  المجموع   إناث

  %١٠٢  ٥٢٩٥٩٨  ٢٦٥٣٧٤  ٢٦٤٢٢٤  %٩٩  ٣٦٣٨٦٥  ١٨٣١٢٣  ١٨٠٧٤٢  الفلوجه. ق
  %١٠٢  ٥٤٠٤٧٥  ٢٦٧٧٦٢  ٢٧٢٧١٣  %١٠١  ٣٧٢١٥٢  ١٨٥١١٢  ١٨٧٠٤٠  يالرماد. ق
  %١٠٢  ١٢٩٠٠٣  ٦٣٨٨٨  ٦٥١١٥  %١٠١  ٨٨٨٥٢  ٤٤١٧٧  ٤٤٦٧٥  ھيت. ق
  %١٠٢  ٧٨٦٥٦  ٣٨٨٨٩  ٣٩٧٦٧  %١٠٢  ٥٤٨٠٤  ٢٧١٤٧  ٢٧٦٥٧  حديثة. ق
  %١٠٢  ٢١٨٦٦  ١٠٨٠٧  ١١٠٥٩  %١٠٢  ١٥١٤٢  ٧٥٠٥  ٧٦٣٥  عنه. ق
  %١٠٢  ١٨٧٥٥  ٩٢٤٢  ٩٥١٣  %١٠٢  ١٢٩٨٦  ٦٤١٨  ٦٥٦٨  راوه. ق
  %١٠٣  ١٣٧٥٦٧  ٦٧٩٥٠  ٦٩٦١٧  %١٠٢  ٩٥٠٨٧  ٤٧١٢٣  ٤٧٩٦٤  القائم.ق
  %١٠٢  ٣٠٠٦٥  ١٤٨٠٣  ١٥٢٦٢  %١٠٣  ٢٠٨٤٨  ١٠٢٩٢  ١٠٥٥٦  الرطبة. ق

  مجموع
  المحافظة 

١٠٢  ١٤٨٥٩٨٥  ٧٣٨٧١٥  ٧٤٧٢٧٠  %١٠٠,٣  ١٠٢٣٧٣٦  ٥١٠٨٩٩  ٥١٢٨٣٧%  

لمـحافظة ، ١٩٩٧نتائج التعداد العام للسكان ، السكاني  ل\حصاءالجھاز المركزي ، جمھورية العراق ھيئة التخطيط  -١:المصدر 
  . ٧٦ص ، ا�نبار 

تقديرات سكان ، الجھاز المركزي ل\حصاء وتكنولوجيا المعلومات ، وزارة التخطيط والتعاون ا�نمائي ، جمھورية العراق -٢            
  . ٣٨ص ، ) ٢٦(جدول  ٢٠٠٧العراق لسنة 

وعلية ، وذلك من اجل توحيد البيانات السكانية  ٢٠٠٧على ضوء اعتبار راوه قضاء وفق عام  ، ة راوه كقضاء تم التعامل مع ناحي*
  . ٢٠٠٧و  ١٩٩٧لعامي )  أقضيةثمانية ( ضمت محافظة ا�نبار 

  
  

كما إن ، ركة ھجرة السكان ــالسبب يعود الى عامل ح، %) ٩٩(واقل نسبة للنوع في قضاء الفلوجه       
العاملة في مختلف القطاعات  اZيدي انخاصة وسلبية من الناحية ا�قتصادية  أثارنسبة النوع له  انخفاض

  .ا�قتصادية تعتمد على العمالة الذكرية بشكل خاص 
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من حيث نسبة النوع  اZولىنجد بقي قضاء الرطبة بالمرتبة ، )  ٢٠٠٧(في تقديرات السكان لعام  أما      
، %) ٩٩(، بلغت نسبة النوع فيه  إذ،  اZخيرةالذي ظل بالمرتبة  هقضاء الفلوج كذلك، %) ١٠٣(البالغة 
نقصان بمجموعة من العوامل منھا ما  أمزيادة سواء أكانت ، عادة نسبة النوع بالمجتمعات السكانية  وتتأثر
  -: يأتي
افدة على زيادة حيث تعمل حركة الھجرة الو،  واTناثحركة الھجرة الوافدة والمغادرة لك? الذكور  - أ

 .قلتھا  إلىالنوع وبالعكس تؤدي حركة الھجرة المغادرة 
وحسب الظروف التي يمر بھا ،  واTناثتباين معدل الوفيات لك? النوعين من الجنس الذكور  - ب

فض? ،  اTناثوفيات الذكور دون  ةزياد إلىفعلى سبيل المثال تؤدي الحروب ، المجتمع السكاني 
 .ة وكذلك اZمراض واZوبئة وغيرھا عن الحوادث المروري

يعطون معلومات صحيحة  عن  بعض السكان � إنحيث  . )١١(اZخطاء البيانية للتعداد العام للسكان  - ت
قبل  التي كانت في فترة ما اTلزاميةفي الخدمة العسكرية  أبنائھمعدد الذكور خوفا من انخراط 

 .للعراق معمول بھا  اZمريكيا�حت?ل 
    في دعم قوة الدولة اقتصاديا  أساسياومما تقدم يتضح بان زيادة النوع في المجتمع السكاني يعد عام?        

  .وعسكريا 
  

  -:التركيب ا�قتصادي : ثالثا 
معرفة السكان النشطين اقتصاديا وغير النشطين  إلىيھدف ، دراسة التركيب ا�قتصادي للسكان  إن       

، لوضع خطط المستقبل سواء في مشروعات التنمية ا�قتصادية  أساساالذي يعد ،  اقتصاديا والقوى العاملة
، مجتمع سكاني  Zين النشطين اقتصاديا القوى العاملة اكما يعد السك.  )١٢(في مجال الخدمة ا�جتماعية  أم

تھم البدنية تستغل قو أنبحيث يمكن  ،القوى البشرية للسكان الذين تجاوزا عمرا محددا  إطارويندرج في 
عدد  أنن?حظ ، ) ٥(من الجدول ، ) سنة  ٦٥ – ١٥(بين  أعمارھموتتراوح  واTنتاجوالفعلية في العمل 

من %) ٢٣,٣(نسبة  ايشكلووھم ، ) نسمة  ٢٣٩١٠٨( بلغ ، السكان النشطين اقتصاديا في محافظة ا�نبار 
ذكور بالنسبة للسكان الحضر والريف ال إجمالي إنحيث ، نسمة ١٠٢٣٧٣٦سكان المحافظة البالغ  إجمالي

في حين بلغ عدد ،  ١٩٩٧عدد سكان المحافظة لعام  إجماليمن ، %) ،٢١(وبنسبة ، )نسمة ٢٢٠١٩٩(بلغ 
  .سكان المحافظة  إجماليمن %) ١,٨(وبنسبة ، ) نسمة١٨٩٠٩(ا�ناث 
 ) ٥(فمن الجدول نفسه ، ف اقتصاديا فيما بين الحضر والري نالنشطينسبة السكان  أيضاكما تتباين        

، بالنسبة للسكان الحضر %) ٥١(والتي بلغت  ن?حظ ارتفاعه نسبة السكان النشطين اقتصاديا، ) ٦(والشكل 
أما بالنسبة للسكان الغير ، من إجمالي عدد السكان النشطين اقتصاديا ، %) ٤٩(بينما في الريف بلغت 

عدد سكان محافظة  إجماليمن %) ٥٠,٨(لين نسبة مشك، ) نسمة٥٢٠٢٣٤(فقد بلغ مجموعھم ،  ننشطي
  : اhتيةا�قتصادية للسكان وفق المعادلة  اTعالةنستخرج معدل  أنوبناءا على ما تقدم يمكن ، ا�نبار 

  
  )فأكثرسبع سنوات (مجموع السكن غير النشطين اقتصاديا                                    

  ١٠٠×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ=ا�قتصادية  ا�عالةمعدل 
  )فأكثرسبع سنوات (مجموع السكن النشطين اقتصاديا                                  

                                               ٥٢٠٢٣٤  
  نسمة ٢١٧=                                  ١٠٠ ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =                                

                                                               ٢٣٩١٠٨� �

  
من السكان غير النشطين ، ) شخصا٢١٧(لون كل مئة من السكان النشطين اقتصاديا يعي إنبمعنى      

المرأة  إنوبما ، ويعد ھذا المعدل كبيرا نسبيا وله لثار سلبية على قوة العمل داخل محافظة ا�نبار ، اقتصاديا 
الذي يعد مساھمة فعالة في داخل المجتمع ، العمل  إطارفان انخراطھا في ، تمثل نصف المجتمع السكاني 
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 اZنثويةالعاملة  اZيديففي حالة استغ?ل ، وھي نسبة لمساھمة المرأة ضعيفة جدا ، ث السكاني لمنطقة البح
  .  )١٤(تحسن الوضع ا�قتصادي بشكل عام  إلىالخدمية سيؤدي  والوظائف اTدارية اZعمالفي 

    
يا والبيئة في محافظة ا�نبار حسب الفئات العمرية والجنس والنشطين اقتصاد، ) سنوات فاكثر ٧(توزيع السكان في سن  )٥(جدول 

  ١٩٩٧لعام 
  

  البيئة
  

  
ة الفئات العمري

  الجنس/ )سنة(

  
السكان النشطين 

اقتصاديا 
  )نسمة(

  
من مجموع(%) 

  النشطين

  
نسبتھم من سكان 

  المحافظة

  
السكان غير النشطين

  اقتصاديا

  
من مجموع(%) 

  غير النشطين

  
نسبتھم من سكان 

  المحافظة

  
  
  
  

  حضر

١١,٤  ٢٢,٤  ١١٦٨١٣  ٠,٥  ٢,٣  ٥٥٩٧   ١٤ -٧  
١٥,٤  ٣٠,٢  ١٥٧٥٩١  ١٠,٥  ٢٧,٢  ١١٢٨٢٦  ٦٤ – ١٥  
  ١,٢  ٢,٤  ١٢٧٠٩  ٠,٣  ١,١  ٢٧٠٦  فأكثر ٦٥

  ٠,٠١  ٠.٠٢  ١٤٣  ٠,٠١  ٠,٠٣  ٩١  غير مبين
  ٢٨,٠  ٥٥,٢  ٢٨٧٢٥٦  -  ٥٠,٧  ١٢١٢٢٠  المجموع

  ٩,٢  ١٨,١  ٩٤١٩٥  ١٠,٩  ٤٦,٨  ١١٢١٣٧  ذكور 
  ١٨,٨  ٣٧,١  ١٩٣١٦١  ٠,٩  ٣,٨  ٩٠٨٣  إناث

  ٢٨,٠  ٥٥,٢  ٢٨٧٢٥٦  ١١,٨  ٥٠,٧  ١٢١٢٢٠  المجموع
  
  
  
  

  ريف

٩,٤  ١٨,٦  ٩٧٠٣٤  ١,٤  ٥,٨  ١٣٩٩٩   ١٤ -٧  
١٢,٣  ٢٤,٢  ١٢٥٨٨٧  ٩,٧  ٤١,٦  ٩٩٥٣٢  ٦٤ – ١٥  
  ٠,٩  ٤,٢  ٩٩٠٤  ٠,٤  ١,٨  ٤٢٤٤  فأكثر ٦٥

  ٠,٠١  ٠,٠٣  ١٥٣  ٠,٠١  ٠.٠٤  ١١٣  غير مبين
  ٢٢,٧  ٥٥,٢  ٢٧٨٢٥٦  -  ٤٩,٣  ١١٧٨٨٨  المجموع

  ٦,٣  ١٢,٤  ٦٥٠١٩  ١٠,٥  ٤٥,١  ١٠٨٠٦٢  ذكور 
  ١٦,٤  ٣٢,٣  ١٦٧٩٥٩  ٠,١  ٤,١  ٩٨٢٦  إناث

  ٢٢,٧  ٤٤,٨  ٢٣٢٩٧٨  ١١,٥  ٤٩,٣  ١١٧٨٨٨  المجموع
  المجموع الكلي 

  للمحافظة
  

٥٠,٨  %١٠٠  ٥٢٠٢٣٤  ٢٣,٣  %١٠٠  ٢٣٩١٠٨  

نتائج التعداد العام للسكان ، ا�حصاء السكاني  مديرية، الجھاز المركزي ل\حصاء ، ھيئة التخطيط ،جمھوري العراق : المصدر 
  .١٢١ص ، )  ٢٢(   جدول ،  ١٩٩٨، لمحافظة ا�نبار ، ١٩٩٨،
� �

� �

  -:التركيب المھني لسكان محافظة ا�نبار 
حسب  أو،  أقاليمھا أوعلى مستوى الدولة  سواءايعد موضوع توزيع السكان عبر المسرح الجغرافي        

للوقوف على معالم ا�نتشار السكاني ومدى  اZھميةعلى درجة كبيرة من ،  اريةاTدالدولة ووحداتھا 
ضرورة معرفة القوى العاملة حسب  أخرى جھةومن  جھةالتجانس والتباين في توزيع السكان ھذا من 

 والخدمية واستص?ح المجال الذي يشكل احد اTنمائيةلتوطين مختلف المشاريع  ، اTداريةالدولة ووحداتھا 
الداخلة في استراتجيات  اZساسيةان السكان احد العناصر ، جوانب الضعف في انتشار السكان على اعتبار 

في النشاط  استغ?لهعلى انھا جزء من السكان يمكن ، وتعرف القوى العاملة البشرية ، التنمية ا�قتصادية 
  .  )١٥(ا�قتصادي 

حيث يعمل  المنشآت تزاولهكذلك ، يمارس فيه الفرد عملة ا�قتصادي فھو المجال الذي  النشاط أما       
، القوى العاملة تمثل احد العناصر المھمة في تقدير الوزن ا�قتصادي للدولة  إنومما �شك فيه  . )١٦(الفرد 

يتوزع  إذ، ث?ثة قطاعات رئيسة  إلىالنشاط ا�قتصادي ينقسم عادة  إن، ) ٦(ون?حظ من معطيات الجدول 
  .سكان المحافظة على تلك القطاعات بنسب مختلفة جزء من 

العاملين في قطاع الزراعة والذي  يمثل العاملين  عدد إنن?حظ ، ) ٧(والشكل ) ٦(فمن خ?ل الجدول        
) نسمة٦٢٢٣٩(اذ بلغ عددھم ، التي يزاولھا سكان محافظة ا�نبار  اZساسيةبالزراعة والصيد وھي الحرفة 
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، ) نسمة ٢٣٩١٠٨(البالغة  ،القوى العاملة في محافظة ا�نبار  مجموع من، %) ٢٦(وشكلوا نسبة ، 
حسب تعداد ) نسمة٤,٨٦٢٠٩٤(من مجموع القوى العاملة في العراق والبالغ عددھم %) ١,٣(وبنسبة 
 اZراضيالسكان على تكثيف الجھود �ستغ?ل  آنذاكوفي تلك المدة شجعت الحكومة العراقية ،  ١٩٩٧
  .والبذور وغبرھا  اZسمدةة من خ?ل تقديم المنح والقروض المالية وتوفير الزراعي

التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية والغاز والكھرباء  ل العاملين فيمشالقطاع الصناعي الذي ي أما      
%) ١,٢(نسبة  اوشكلو، ) نسمة ٢٤٦٣٧(حيث بلغ مجموعھم  ،والبناء  دالتشييفض? عن ، وخدمات الماء 

القوى العاملة في  إجماليمن %)  ٠,٥(في حين بلغت نسبتھم ، من مجموع القوى العاملة في منطقة الدراسة 
رغم الدعم المادي لھذا ،  آنذاكسياسة الدولة  إلىويعود قلة العاملين في الصناعة ،  ١٩٩٧العراق عام 

اغلب العاملين في  إنحيث ،يلة نسبيا ــعد قلت، الكوادر المؤھلة  للعمل في الصناعة  إعداد إن إ�، القطاع 
الـــعامل تكون قلــيلة مقارنة بباقي القطــاعات  أجرةلذا فان ، ھذا القطاع ھم من غير المؤھلين علميا 

المصانع التي تعيق عملية التطور  إدارةعن قلة استخدام التكنولوجيا المعلومات في فض? ، ا�قتصادية 
عدا ،  اZوليةالحكومة الجانب الصناعي بسبب توقف  استيراد المواد  أھملتفسھا ففي المدة ن، الصناعي 

حيث انصب اھتمام الحكومة على الجانب الزراعي لسد حاجة ، محلية  اZوليةموادھا  الصناعات التي تكون
  .السكان من الغذاء 

  )٦(جدول 
  ١٩٩٧ا�قتصادية لعام  اmنشطةعلى ) نسمة(توزيع القوى العاملة لسكان محافظة ا�نبار 

نسبتھم من القوى العاملة )نسمة(عدد العاملين   النشاط ا�قتصادي  القطاع
  (%)في المحافظة 

نسبتھم من القوى العاملة 
  (%)عراق في ال

  ١,٣  ٢٦  ٦٢٢٣٩  والصيد الزراعة               الزراعة
  ١,٣  %٢٦  ٦٢٢٣٩  المجموع                 المجموع

  
  
  

  الصناعي 
  
  
  
  
  

  ٠,٠٥  ١,٢  ٢٧٨١  التعدين والمحاجر          
  ٠,١  ٣,٤  ٨٢١٠  الصناعة التحويلية         

  ٠,٠٢  ٠,٤  ١٠٩٧الكھرباء والغاز والماء         

  ٠,٢  ٥,٢  ١٢٥٤٩  والبناء دالتشيي         
  ٠,٥  %١٠,٢  ٢٤٦٣٧  المجموع            

  
  

  التجاري 
  
  
  

تجارة الجملة والمفرد والمطاع
  والفنادق 

٠,٧  ١٣,٩  ٣٣٤٤٤  

  ٠,٣  ٧,٢  ١٧٣٠٤النقل والمواصnت والتخزين    

  ٠,٠١  ٠,٣  ٧٤٦التحويل والتأمين والعقارات   

  ٢,١  ٢٥,٥  ٦٠٨٩٠  خدمات المجتمع          

  ٣,١  %٤٧  ١١٢٣٨٤  المجموع             
  
  

  ٠,٠١  ٠,٣  ٤٣٥  غير مبين              

  ٠,٨  ١٦,٥  ٣٩٤١٣يسبق لھم العمل العاطلين الذين لم 
  ٥,٥  %١٠٠  ٢٣٩١٠٨  المجموع الكلي            

نتائج التعداد العام ، مديرية ا�حصاء السكاني ، الجھاز المركزي ل\حصاء ، ھيئة التخطيط ،جمھوري العراق : المصدر 
  .١٣٩ص ، جدول ،  ١٩٩٨، لمحافظة ا�نبار ، ١٩٩٧، لمحافظة ا�نبار ، للسكان 

  
� �
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والنقل ، يشمل تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق الذي المتمثل بالقطاع التجاري  اhخرالقطاع  أم      
اذ بلغ مجموع ،  اZخرىخدمات المجتمع فض? عن ، والمواص?ت والتخزين وخدمات التمويل والعقارات 

في حين ، في محافظة ا�نبار  من مجموع القوى العاملة% ) ٤٧(نسمة و شكلوا ) ١١٢٣٨٤(العاملين 
ويعود السبب في ارتفاع نسبة العاملين في ھذا ، من إجمالي القوى العاملة في العراق %) ٣,١(شكلوا 

اغلب  إنمشاركة القطاع الخاص والمختلط �ستثمار الخدمات في المحافظة حيث  إلىالنشاط ا�قتصادي 
محافظة ا�نبار تعد من المحافظات الحدودية التي تشترك سكان المحافظة يزاولون أعمال التجارة وذلك �ن 

بالحدود مع ث?ث دول عربية من جھة الغرب فض? عن أن المردود ا�قتصادي للقطاع التجاري أعلى نسبيا 
  .من باقي القطاعات ا�قتصادية 

 اTنتاجمن نمط  ثرأكطابع السياسة ا�قتصادية يغلب عليه نمط ا�ستھ?ك  أنبناءا ًعلى ما تقدم نجد     
السمات السلبية في السياسة  Tحدىوھو تكريس  وا�عتماد على ا�ستيراد لسد ا�حتياجات المحلية 

في عملية التنمية ا�قتصادية المنشودة وفق  اZساس اZھميةالتي احتل فيھا القطاع العام ،  )١٧(ا�قتصادية 
 اZنشطةلقطاعات  اTنتاجيةانخفاض الكفاءة  أثبتتوالتي  اكآنذا�ستراتيجيات التي تبنتھا الحكومة العراقية 

  . )١٨(ا�قتصادية 
ليكشف ) ا�قضية (  اTداريةكما يمكن توزيع القوى العاملة البشرية في محافظة ا�نبار حسب وحداتھا        

 اTداريةحدات في ضمنھا القوى العاملة أكثر من غيرھا من الو اTداريةلنا مدى مساھمة أي من الوحدات 
 هقضاء الفلوج أنيتضح  ، ) ٨(والشكل  )٧(م?حظة الجدول فمن خ?ل ، وبيان أسباب ذلك  اZخرى

وبمختلف القطاعات الزراعية والصناعية ، من حيث عدد العاملين فيه  اZولىاستحوذ على المرتبة 
العاملة في محافظة ا�نبار  من أجمالي القوى%) ٣١(نسمة وبنسبة ) ٧٤٢٦٥(بلغ مجموعھم  إذ، والخدمات 

من  %)٢٩,٤(نسمة وشكلوا نسبة ) ٧٠٣٤٤(بينما جاء قضاء الرمادي بالمرتبة الثانية اذ بلغ عدد العاملين ، 
ثم يأتي قضاء القائم بالمرتبة الثالثة حيث بلغ عدد العاملين فيه ، مجموع عدد العاملين في المحافظة 

يليه قضاء ھيت بالمرتبة الرابعة بعدد ، القوى العاملة  من إجمالي%) ٧.٨(نسمة وبنسبة ) ١٨٧١١(
ثم جاء  .القوى العاملة في المحافظة  إجماليمن %) ٦.٨(نسمة ليشكلوا نسبة ) ١٦٣١٦(العاملين البالغ 

 أقضيةكل من و ثم جاء %) ٤(وبنسبة ، ) نسمة٩٠٠٢(البالغ قضاء حديثة بالمرتبة الخامسة بعدد العاملين 
، على التوالي ، %) ١,٣و١,٤و١,٧(حيث بلغت بنسبة العاملين ،  اZخيرةراوه بالمرتبة  الرطبة وعنه و

ا�قتصادية وا�جتماعية على الفئات العمرية التي تندرج  اZعباءيتزايد  إذ،  ١٩٩٧وذلك حسب تعداد عام 
في ، العمل  كفاءة قدرة على أكثرمن عنصر العمل  المھدرةحيث تكون الطاقة ، تحت تصنيف فئة الشباب 

تية المحددة ايخلق حالة العنف والجريمة بحكم الخبرة الحي، ) الوسيطة(البطالة لھذه الفئة العمرية  إنحين 
  . )١٩(التحقق للشباب الذي تولده حالة التعطل التي تصدم كل طموحات  واTحباط

  
  
  )٧(جدول 

  ١٩٩٧لعام  )ا�قضية( ا�داريةار بحسب الوحدات في محافظة ا�نب اmنشطة ا�قتصاديةب عدد العاملين توزيع يوضح 

  
  الوحدات 
  ا�دارية  

  

          
عدد العاملين في 

قطاع الزراعة
  )نسمة(
  

عدد العاملين في 
قطاع الصناعة

  )نسمة(
  

عدد العاملين في 
قطاع الخدمات 

  )نسمة(
   

مجموع العاملين 
  

   (%)  
  

  ٣١  ٧٤٢٦٥  ٣٩٧٤٥  ٧٦٨٢  ٢٦٨٣٨  الفلوجه. ق
  ٢٩,٤  ٧٠٣٤٤  ٤٣٦٠٥  ٩١٣٥  ١٧٥٧١الرمادي .ق
  ٦,٨  ١٦٣١٦  ٩٣٩٦  ٢٣٥٦  ٤٥٦٤  ھيت. ق
  ٤,٠  ٩٠٠٢  ٦٣٠٢  ١٢٢٩  ١٤٧١  حديثة. ق
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نتائج التعداد العام  ،مديرية ا�حصاء المركزي ،الجھاز المركزي ل\حصاء السكاني ، ھيئة التخطيط ، جمھورية العراق  - :المصدر 
  .١٣٩ص  ) ٣٤(جدول  ، ١٩٩٨لمـحافظة ا�نبار،  ١٩٩٧لسكان ل

  .تم اعتبار قضاء لتوحيد البيانات حسب ا�قضية *)  (          
  

من إجمالي القوى العاملة في ، %) ١٦,٤(بنسبة ، ) نسمة٣٩٤١٣(إذ يبلغ عدد العاطلين عن العمل         
مما يعني إن ، ولم يجدوا فرصة العمل في المحافظة ، ھم مؤھلين وقادون على العمل ، محافظة ا�نبار 

وبالتالي شيوع ا�ضطرابات اZسرية والصراعات على ، ھو�ء العاطلين يشكلون عبء وعالة على أسرتھم 
بينما تبلغ نسبة عمالة اZطفال من ، والتزايد في مستوى العنف والجريمة وھم في سن الشباب ، الميراث 

إذ يجري تشغيلھم وفق شروط مجحفة ، %) ٢,٣(ومشكلين نسبة ، ) سنة١٤- ٧(الذين تتراوح أعمارھم 
بما يتنافى واتفاقية منظمة العمل ، حا�ت الجنوح وممارسة التسول  بينھمفازدادت ، وبأجور زھيدة جدا 

للقضاء على ،  ١٩٩٨لعام ، ) ١٨٢(واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ،  ١٩٧٣لعام ) ٣٨(الدولية رقم 
تولد الخوف  إلىحيث تؤدي ، محافظة ا�نبار بشكل ملحوظ  تنتشر في مركزوھذه الظاھرة ،  اZطفاللة عما

ا�حت?ل اZمريكي وتسلط العقلية  أسھموعليه ،  اZطفالونمو مشاعر النقص عند ، وا�نطواء العام 
يموغرافي لقضاء الفلوجه البعد الجغرافي والد إنكما ، العنصرية في مضاعفة ھذه الظاھرة الغير حضارية 

العوامل  أن إذ، بشكل فاعل في ارتفاع نسبة عدد العاملين في القطاعات ا�قتصادية المختلفة  أسھماقد 
من موقع العاصمة  إداريالجغرافية الطبيعية لقضاء الفلوجة المتمثلة بشكل خاص بالموقع الجغرافي القريب ا
السوق (ومركز المحافظة موضوع البحث ، الشرق  من جھة اZكبرالسوق ا�ستھ?كي ، ) بغداد(

فض? عن ،  إليها�قتصادية  اZنشطةخلق عام? مؤثرا لجذب  قد، من جھة الغرب ، )  اZصغرا�ستھ?كي 
 وان كل، خلية والدولية يقع القضاء عند مفترق الطرق الدا إذ، وطرق النقل  والمورد المائي التربةعوامل 

 واZنشطة، كل فاعل من حيث التركز السكاني المتمثل بالكثافة السكانية العالية بش أسھمتالعوامل  تلك
  .كلھا تفاعلت فيما بينھا لتوجد منطقة التركز السكاني ، ) تجارة،صناعة، زراعة(،ا�قتصادية 

 الفرد في يؤديهاذ تعبر المھنة عن طبيعة العمل الذي ، فيما يخص توزيع السكان حسب المھنة  أما      
ھو طلب )) المھنة((بأن الطلب على (فعلى حد قول ا�قتصادي كينز، ا�قتصادية المختلفة  اZنشطةمجا�ت 
 أساسف السكان الداخلين في قوة العمل على نلذا يص.  )٢٠(السلع والخدمات التي يتم بيعھا  إنتاجمن اجل 
  :مھن وفقا لمجموعات المھن التالية يمكن تقسيم العاملين حسب ال، نوع الحرفة التي يمارسھا  أوالمھنة 
 .ا�ختصاصيون والفنيون ومن يرتبط بھم  -١
 .التشريعيون والرؤساء واTداريون والمدراء  -٢
 .ة ومن يرتبط بھم تبالموظفون والتنفيذيون والك -٣
 .العاملون في البيع  -٤
 .العاملون في الخدمات  -٥
 . د العاملون في الزراعة والغابات وتربية الحيوان والقنص والصي -٦
 .معدات النقل والشغيلة  ومن يرتبط بھم ومشغلو اTنتاجالعاملون في  -٧

  ١,٤  ٣٢٥٥  ١٧٩٧  ٢٩٤  ١١٦٤  عنه. ق
  ١,٣  ٣٢٣٠  ١٢٤٣  ١٩١  ١٧٩٧  راوه. ق
  ٧,٨  ١٨٧١١  ٨٠٥٦  ٣٣٦١  ٧٢٩٤  القائم.ق
  ١,٧  ٤١٣٧  ٢٢٤٠  ٣٥٦  ١٥٤١  الرطبة. ق

  ٠,٢  ٤٣٥  - --  ---   ---   غير مبين
عاطلون لم يسبق 

  لھم 
  العمل

 ---   ---   ---  ١٦,٤  ٣٩٤١٣  

  مجموع
  المحافظة 

١٠٠  ٢٣٩١٠٨  ١١٢٣٨٤  ٢٤٦٣٧  ٦٢٢٣٩%  
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نتائج الھيكل المھني الموزعة على القوى العاملة في ، ) ٨(خ?ل تلك التقسيمات يظھر الجدول من        
  -: اZتيوفق ،  ١٩٩٧محافظة ا�نبار لعام 

وبنسبة ، ) نسمة٦١٧٢١(والبالغ ، ين بھا عدد العامل حيثمن  اZولىالمرتبة ، ) ٦( ةاحتلت المھن - أ
نسبة ، ) سنة١٤-٧(اذ تــشكل الفئة العمرية ، من مجموع قوة العمل في المحافظة ، %) ٢٥,٨(
- ٦٠(في حين شكلت الفئة العمرية ، %) ٢٣,١(نسبة ، ) سنة٥٩-١٥(والفئة العمرية ، %) ٤٠,١(

 %) .٥٣,١(نسبة ) فأكثر
وا نسبة ــوشكل، ) نسمة٤٦٢٩٩(ة الثانية من حيث عددھم البالغ مرتبــبال، ) ٧(ھنة ــجاءت الم - ب

) سنة١٤-٧(و اذ احتلت فئة صغار السن ) نسمة٢٣٩١٠٨(قوة العمل البالغة  إجماليمن ، %) ١٩,٤(
ا فئة ــام، %) ٢١,٠(بة ــلت نســشك، ) سنة٥٩-١٥(عمرية ـــما الفئة الــــبين، %) ٥,٨( نسبة،
 %) .١١,٤(نسبة قليلة بلغت والتي شكلت ، ) فاكثر٦٠(
تھم ــت نسبــــشكل، ) نسمة٣٠٢٨٥(دد العاملين البالغ ـــبع، المرتبة الثالثة ، ) ٣(شغلت المھن  - ت

) سنة١٤- ٧(مرية ـــغت نسبة الفئة العـــحيث بل، من حجم القوة العاملة في محافظة ا�نبار ، %) ١٢,٦(
بينما الفئة العمرية ، %) ١٤,٣_(ت على نسبة استحوذ، ) سنة٥٩-١٥(والفئة العمرية ، %) ٠,٢( 
 .العاملة في محافظة ا�نبار القوى إجماليمن %) ٢,٣١(بلغت نسبتھا مقدارھا ، ) فاكثر٦٠(
وكان %) ١٢.٢(نسمة وشكلوا )  ٢٨٩٨٥(اذ بلغ عدد العاملين ، في المرتبة الرابعة ) ٤(جاءت المھنة  - ث

كان نسبتھا ) سنة ٥٩- ١٥(العمرية  الفئةوبينما ، %) ٣.٤(بنسبة ) سنة ١٤- ٧(نصيب الفئة العمرية 
 %) .١٣.٣(كان بنسبة )  فأكثرسنة  ٦٠(بينما نصيب الفئة العمرية ، %) ١٢.٩( اZكثرالنصيب 

، %) ٨.٤(نسمة وبنسبة ) ٢٠١٥٥(والتي بلغ عدد العاملين فيھا ، المرتبة الخامسة ) ١(احتلت المھنة  - ج
بلغت نسبتھا ) سنة ٥٩-١٥(والفئة العمرية %) ٠.١(بنسبة ) ة سن١٤-٧(كان نصيب الفئة العمرية 

من السكان النشطين في محافظة %) ١.٥(بلغت نسبتھا ) سنة فأكثر ٦٠(بينما الفئة العمرية ، %) ٩.٥(
 .ا�نبار 

%) ٢.٤(نسمة مشكلين نسبة ) ٥٩٠٥(اذ بلغ مجموع العاملين ، بالمرتبة السادسة ) ٥(ظھرت المھنة  - ح
بينما كان نصيب ) سنة١٤-٧(لفئة صغار السن %) ٠.٣(منھا ، لقوة العاملة في المحافظة من إجمالي ا
 ) .سنة فأكثر ٦٠(لفئة كبار السن %) ٧.٧(في حين بلغت النسبة %) ٢.٤) (سنة ٥٩- ١٥(الفئة العمرية 

بلغ عددھم  إذ،  اTعمالوالمديرين ورجال  اTداريينوالتي تشمل ) ٢(بالمرتبة اZخيرة جاءت المھنة  أما - خ
في حين ، القوى العاملة في محافظة ا�نبار  إجماليمن %) ٢.٠(مشكلين نسبة قدرھا ، نسمة ) ٤٧٣٢(

 .فقط %) ٢.٢(نسبة قدرھا ) سنة ٥٩-١٥(شملت الفئة العمرية 
ومما تقدم عن الوضع المھني للقوى العاملة يتبين بأن ھناك ث?ث مھن رئيسية تستقطب أعداد العاملين       

ووسائل النقل والعمال الغير  اTنتاجوالعاملون في  اZسماكوھي الذين يعملون بالزراعة وصيد ، يھا ف
يبلغ عددھم  إذفض? عن الموظفين و التنفيذيين وعمال المكتبة ، كفوئين الذين � يملكون تحصيل دراسي 

نسمة ) ٢٣٩١٠٨(البالغ من مجموع القوى العاملة في المحافظة و%) ٦٢(نسمة مشكلين نسبة ) ١٤٨٣٠٥(
  .النسبة الباقية تتوزع على بقية المھن وبدرجات متباينة في حين ، 
  

  : مؤشرات قياس قوة العمل 
�ن من خ?له يمكن ، تعد دراسة مؤشرات قوة العمل من المؤشرات المھمة في دراسة القوى العاملة        

 أكانتوالوقوف على جوانب الضعف سواء ، لطلب كان ھناك تحقيق للتوازن بين العرض وا إذاما ، معرفة 
، يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد ذلك البلد المدروس ، قوة العمل  تسجلهضعف  إن أي إذ،  بشرية أمطبيعية 
فض? عن ، �قتصاد محافظة ا�نبار موضوعة البحث  اZساسالعنصر البشري ھو المحرك  إنكون 

  . )٢١( اZتية العمل من خ?ل لذ يمكن قياس قو، مواردھا الطبيعية 
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   ١٩٩٧عدد القوى العاملة لسنة                                  
  ١٠٠ ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة قوة العمل 

  عدد السكان لنفس السنة                           
                                    

                              ٢٣٩١٠٨ 
ـ =                        %٢٣,٣=   ١٠٠ ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  ١٠٢٣٧٣٦  
                

كما يمكن قياس قوة العمل العمرية لفئة معينة ،  ١٩٩٧تعد ھذه النسبة ضئيلة بعدد السكان المحافظة لعام 
وعلى )سنة  ٥٩ -١٥(ة العمرية ــعلى الفئ باZساسوالتي تعتمد ، الفئة العمرية  لنفسعلى عدد السكان 

  -: اZتي
  

                                             ٢٠٩١٦٣  
   ،% ٤٣= ١٠٠ ×ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة قوة العمل العمرية 

                                            ٤٨٦٥٢٣       
  

و حيث  ١٩٩٧تتباين نسبة قوة العمل بينھما لعام  أنومن الطبيعي ،  واTناثتمثل الذكور ، وھذه النسبة       
تتصف  عية التي غالبا ماتعد مساھمة المرأة في العمل في محافظة ا�نبار قليلة بحكم الظروف ا�جتما

دلي? على ، ) سنة ٥٩ -١٥(الوسطية وتعطي نسبة قوة العمل ضمن الفئة العمرية ، بالطابع العشائري 
العاطلين عن %) ٥٧(تمثل النسبة الباقية والبالغة  إذ، ارتفاع نسبة البطالة في اغلب سكان محافظة ا�نبار 

تعد متدنية  فإنھالذا  . )٢٢(%)  ٧٥(في الدول المتقدمة التي تبلغ قورنت بالمستويات العالمية  ما وإذا، العمل 
  .تؤثر بدورھا على التنمية ا�قتصادية للمنطقة موضوعة البحث ، 

يمكن ا�عتماد على التوقعات ،  ٢٠٠٧دقيقة عن حجم قوة العمل لعام  إحصاءاتونظرا لعدم توفر        
  -: اZتينمو للقوى العاملة في محافظة ا�نبار من خ?ل حساب معدل ال خ?ل  وذلك من، لمقدار حجھم 

  
  . )٢٣() نسمة١٨٨٤٤٥(والبالغة  ١٩٨٧القوى العاملة لعام 
على مقدار الزيادة  باZساسوبما ان معدل النمو يعتمد ، نسمة ٢٣٩١٠٨(والبالغة  ١٩٩٧القوى العاملة لعام 

  . )٢٤( اZتيالسنوية التي تحسب وفق 
  

عدد القوى العاملة في التعداد السابق مقسوما  –عدد القوى العاملة في التعداد ال?حق = لسنوية مقدار الزيادة ا
   - :وبتطبيق المعادلة نحصل على، على عدد السنوات بين التعدادين  

   ٥٠٦٦= ١٠٠/١٠÷  ١٨٨٤٤٥ – ٢٣٩١٠٨= مقدار الزيادة السنوية 
  ١٠٠ ×) ٢/لقوى العاملة للتعدادين مجموع عدد ا/مقدار الزيادة السنوية =( معدل النمو 

  -:ومن خ?ل المعادلة نحصل على 
  %٢,٣= ١٠٠ × ٢١٣٧٧٧÷  ٥٠٦٦= معدل نمو القوى العاملة 

  
يتطلب تطبيق  ٢٠٠٧القوى العاملة لعام  إسقاطاتو�ستخراج ، %) ٢,٣(معدل النمو للقوى العاملة بلغ  إذن

  -:) ٢٥( اhتيةالمعادلة 
 r + 1                                                                                          -: إنحيث 

PN = Po (  ـــــــــــــ ) n    
                     100 

PN  = سنة الھدف  
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Po  = التعداد السابق  
r   = معدل النمو  
n   =المدة الزمنية بين التعدادين  
  

  -: هأع?تطبيق المعادلة ومن خ?ل 
   ١٠) ١٠٠/ ٢,٣+ ١( ٢٣٩١٠٨=  ٢٠٠٧القوى العاملة لعام

                               =١٠) ١,٠٢٣( ٢٣٩١٠٨  
  نسمة ٣٠٠١٥٩=                                

بلغت ،  ٢٠٠٧من خ?ل تطبيق المعادلة للحصول على مستوى القوى العاملة المتوقعة لعام          
 ٢٠٠٧حسب تقديرات عام ، من مجموع سكان المحافظة ، %) ٢٠,١(ھي تشكل نسبة و ،) نسمة٣٠٠١٥٩(

محافظة  إمكانياتتتوافق مع  و�، ما ثبت صحتھا  إذاوتعد ھذه النسبة متدنية ، ) نسمة ١٤٨٥٩٨٥(والبالغ 
المحافظة  يةإمكانمما يؤثر سلبا على ، متاح من مواردھا ا�قتصادية  ما ھوومع ، ا�نبار الطبيعية والبشرية 

عمرية لعام ــد تطبيق نسبة  قوة العمل الــعند قياس قوتھا ا�قتصادية وعن، ا�قتصادية بالنسبة للعراق 
  -: اhتيوعلى النحو ،  ٢٠٠٧

                                 ٣٠٠١٥٩  
  ١٠٠ ×ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــ=  ٢٠٠٧لعام ) سنة٥٩ - ١٥(نسبة قوة العمل العمرية لفئة 

              ٧٦٨٢٢٣  

                                                                     =٣٩,١%  

ومنخفضة أيضا عما ھو عليه قياسا في الدول ،  ١٩٩٧منخفضة قياسا  بعام ، %) ٣٩,١(تعد النسبة 

  -:ار إليھا أنفاشالمتقدمة والم

  -:ا�ســــــــــتنــتاجـــــات

على مستوى العراق  اTقليمي أثرھاسمح ذلك بتفعيل  ،الموقع الجغرافي لمحافظة ا�نبار  أھمية -١
تجاور كل من الجمھورية العربية السورية والمملكة  إنھاخاصة ، وخاصة في حقبة التسعينات 

بادل مما ھيأ لھا الت،  اZحمرمما تجعلھا قريبة من البحر المتوسط والبحر ، الھاشمية  اZردنية
 .التي أعانت العراق خ?ل فترة الحصار ا�قتصادي ، التجاري للسلع والخدمات 

يتركز في ، متمثلة بوجود عبء ديموغرافي ،  إليھايجب التنبه ،  إشكاليةھناك  إناظھر البحث  -٢
زيادة معد�ت البطالة  إلىمما قد يؤدي ، ناتجا عن الزيادة الطبيعية للسكان ،  أخرىمناطق دون 

 .قد تكون سببا في جعل محافظة ا�نبار طاردة للسكان في المستقبل ، الظاھرة  وھذه
شھد ضعفا في القطاع الزراعي والصناعي بسبب اZحداث ، الواقع ا�قتصادي لمحافظة ا�نبار  إن -٣

فض? عن ا�نقطاعات  المستمرة للتيار الكھربائي الذي اضعف اTنتاج في اغلب ،  ٢٠٠٣بعد عام 
 .الذي يؤثر بدورة على قيمة اTنتاج المحلي ، الصناعات 

ھناك تركزا واضحا في مستويات القطاع ا�قتصادي والكثافة السكانية العامة في  إناظھر البحث  -٤
مما يولد دوافع ھجرة السكان مما انعكس ذلك ، يليه قضاء الرمادي ،  اZساسقضاء الفلوجه بدرجة 

 .مما ھو عليه على مستوى العراق  أعلى، على ارتفاع معدل النمو السكاني 
مما دفع الكثير ، ھناك تباين واضح في تركيب السكان العمري والنوعي وحتى النشاط ا�قتصادي  -٥

 .العمل في القطاعات المختلفة ، ) سنة١٤ -٧(من اZطفال الذين ھم في سن 
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  - :اتـــــــــــترحــــالمق
متمركزين  اظلوالسكان  أن إ�، اكبر من العراق ،  بما ان معدل النمو السكاني في محافظة ا�نبار -١

، ا�قتصادية  اZنشطةبسبب تركز ، الفلوجه  والرمادي وھيت  أقضيةوھي ، فقط  أقضيةفي ث?ثة 
عھم على ـــــتوزيو، جم السكان ــبما يتناسب وح، ا�قتصادية  اZنشطةلذا ينبغي على اعادة توزيع 

 أعدادھم�ستقطاب ، او القليلة السكان ضمن حدود محافظة ا�نبار  الرقعة الجغرافية غير المأھولة
 .وخاصة ضمن المنطقة الصحراوية   أع?هداخل ا�قضية المذكورة وتخفيف ا�زدحام السكاني 

تشجيع العمـــــــالة  إلىالذي يدعو  اhمر،  التسويةالمحافظة موضوعة البحث تفتقر الى العمالة   -٢
دلـــي? على رقي المجتمع  ،شطة ا�قتصادية ــــوا�ن اZعمالاركة المرأة في ـــ�ن مش،  النسوية

 .ورفاھيته 
فض? ، من الضروري البدء في توزيع ا�ستثمارات في مجال القطاع الصناعي والخدمي  أصبح -٣

لمحافظة ا�نبار  اTداريةزن في جميع الوحدات اعن ا�ھتمام بالجانب الزراعي على مستوى متو
اقتصادية وفق خطط تنموية شاملة مدروسة  أمسكانية  أكانتسواء ، لتقليل الفوارق المكانية  وذلك

 .وضمن مراحل 
الناتج عن الزيادة الطبيعية وعامل حركة ھجرة السكان الداخلية ، يمكن تحويل العبء ا�قتصادي  -٤

ھم في سن العمل إلى أھمية ديموغرافية عن طريق زيادة المساھمة في اZنشطة ا�قتصادية لمن 
 .والكفوئين علميا وعمليا 

 أموالرؤوس  إلىتحتاج  � والتي، الصناعات المتوسطة والكبيرة في محافظة ا�نبار  إقامةتشجيع  -٥
لھا دورا في سھولة  كوني أنوبذلك يمكن ، عاملة كثيفة  أيدي إلىبدورھا تحتاج  إنھاكما ، كبيرة 
 . اZخيرة اhونةفي   إعدادھاتصاص البطالة التي بدأت تتفاقم تلك المشاريع الصناعية وثانيا ام إقامة

  
 

  -:وامش ـــــالھ

 . ١١٣، ص ١٩٨٤،بغداد ، علم الجغرافية السياسية والجيوبوليتيك ، مخلف ھادي احمد  -١
 النفط المستقبلية لخطط التنمية في العراق مجلة واTبعادالتركيب السكاني ، عبد الحليم القيسي ، السماك  أزھرمحمد  -٢

 . ٩ص ، ١٩٨٧،  ٧/العدد ، والتنمية 
 . ١١١ص  ١٩٨٢،رياض ـــال، دار المريخ للطبع والنشر ،  إبراھيممد شوقي ــــترجمة مح،جون ك?رك  -٣
 . ١٢٢ص ، علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط لھا ،  اZخرسمحمد صفوح  -٤
 . ٨٧ص ،   ١٩٨٠،بيروت ،نھضة العربية دار ال ٢٠٠٠، ٢ط، سكان الجغرافية ال، فتحي محمد ابو عيانة  -٥
 . ١١٣ص ،مصدر سابق ، جون ك?رك  -٦

٧- Year  book  of the lobour  staristics , Geneva , 1975 , p.3 .                             
 . ٦٣٢ص ، ٢٠٠٠،  ٢ط، الموصل ، دار الكتب  للطباعة والنشر ، جغرافية السكان ،  ألحديثيطه حمادي  -٨
-٣العدد ،  ٢١٧مجلد ، مجلة الخليج العربي ، بعض خصائص السكان في الكويت ، سين جواد سريح عبد الح -٩

 . ٦٢ص  ،  ٤/١٩٨٥
  . ٤٢٧ ص، ٢٠٠٢،بغداد ، بيت الحكمة للنشر ،  اZولالجزء ، سكان الوطن العربي ، منصور الراوي -١٠
  . ٣٨٩ص  ،مصدر سابق ، جغرافية السكان ، فتحي محمد ابو عيانة  -١١
مطبعة العماد للطباعة المحدودة ، اZسس واZركان في التطبيق ، جغرافية السكان ،  ألشمريعماد مطير خليف . د  -١٢
  .  ١٥٩ص ،  ٢٠١١، الجماھيرية العظمى ، 
  .  ٣١٢ص،  ١٩٨٥، الموصل  جامعةمطابع ، مبادئ علم الديموغرافية ، يونس حمادي علي  -١٣
مجلة ، في التنمية الريفية في العراق  اZنثويةھجرة والحروب ودور القوى العاملة ال، السعدي  إبراھيمرياض  -١٤

  . ١٢٩ص ،  ١٩٨٧، العدد الثاني ، الجمعية الجغرافية العراقية 
  . ٣ص ،  ١٩٨٢،  اZولالجزء ، تنمية القوى العاملة العربية  إستراتيجيةندوة ، منظــمة العمل العربية  -١٥
الورقة المقدمة في الندوة العلمية حول التعداد العام للسكان والمساكن في غرب ، اللجنة ا�قتصادية  ،المتحدة  اZمم -١٦
  . ١٨ص ،  ١٩٨٥، بغداد ،  أسيا
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  :اقتصاديات عراق التنمية البشرية المستدامة على شبكة ا�نترنت ، عطوف كبه  إبراھيمس?م  -١٧
http\\www.rezgar.com\\asrp? =570 

المجلد الحادي ، مجلة القادسية للعلوم ا�دارية وا�قتصادية ، الخصخصة وا�قتصاد العراقي ، ابر محمد منذر ج -١٨
  . ١٢٠ص ،  ٢٠٠٩، العدد الثالث ، عشر 
  :الفقر والبطالة في  عراق التنمية البشرية المستدامة على الموقع ، عطوف كبه  إبراھيمس?م  -١٩

www.babil-ml.org11951×016htm. 
  . ٩٥ص  ٢٠٠٢، الكويت ، المعھد العربي للتخطيط ، سوق العمل وتخطيط القوة العاملة ، محمد عدنان وديع  -٢٠
  .٢١٨ص ،  ١٩٨٢، مطبعة جامعة بغداد ، جغرافية سكان العراق ، احمد نجم الدين  -٢١
منظمة ، النموذجي للمھن  تجربة منظمة العمل الدولية في مجال أعداد التصنيف الدولي الموحد، أيفنيد ھوفمان  -٢٢

  :جنينف ، موقع على شبكة ا�نترنت ، العمل الدولية 
www.arb.org\ develop-1.htm. 

نتائج التعداد العام للسكان ، السكاني  اTحصاء، الجھاز المركزي لzحصاء ، وزارة التخطيط ، جمھورية العراق  -٢٣
  .١٤٤ص ،  ٣٤جدول ، لمحافظة ا�نبار  ١٩٨٧

  . ١٤٦ص ،  ١٩٨٦، مطبعة جامعة البصرة ، جغرافية السكان ، عبد مخور الريحاني ، علي حسن الخفاف عبد  -٢٤
،  اTسكندرية، دار المعرفة الجامعية ، التحليل اTحصائي في الجغرافية البشرية  إلىمدخل ، محمد فتحي ابو عيانه  -٢٥

   ٢٣٦ص ،  ١٩٨٧
التاليةبا�عتماد على استخدام  المعادلة : المصدر   : * 

PN = PO ( 1 + r \ 100 ) n  
 
 : حيث إن
PN  = التعداد ال?حق  
PO = التعداد السابق  
r  = معدل النمو  
n  = عدد السنوات بين التعدادين  
 

، دار المعرفة الجامعية للطبع ، مدخل إلى التحليل اTحصائي في الجغرافية البشرية ، محمد فتحي أبو عيانه : المصدر 
  . ٢٣٦ص ،  ١٩٨٧، ندرية اTسك
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  با�عتماد عل: المصدر 
  
  
  
  


