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 الممخص:
التعرف عمى تباين التوزيع المكاني لمسكان المتقاعدين  يكمن جوىر ىذا البحث في 

كشف و  ( 0202- 0202وخصائصيم في محافظة االنبار عمى مستوى األقضية والبيئة ولعامي) 
 العالقات المكانية وتبايناتيا كحجم وخصائص السكان المتقاعدين.

 0202فقد تبين ان ىنالك زيادة كبيرة في حجم السكان المتقاعدين فقد كان عددىم عام  
رافق ىذه الزيادة تباين مكاني عمى  0202( متقاعد عام 052452( متقاعد اصبح )027344)

ريف( فقد كانت النسبة االكبر من نصيب الريف -مستوى االقضية, اما توزيعيم حسب البيئة )حضر
اناث( فقد كان -الى )ذكورحسب النوع %(.وفيما يتعمق بتقسيميم 30,13ث بمغت )وبفارق بسيط حي

عسكري( فقد -الحجم االكبر لمذكور في العامين المذكورين, وفيما يخص توزيعيم حسب المينة )مدني
( متقاعد 045310كان الحجم االكبر من المتقاعدين ىو المدني وفي عامي البحث فقد بمغ عددىم )

  متقاعد عسكري. (021061)لنفس العام بينما بمغ حجم المتقاعدين العسكريين  0202مدني عام 
 .(الخصائص الديمغرافية، المتقاعدين،  مدني، عسكري، النوع)الكممات المفتاحية:

Demographic characteristics of the retired population in Anbar 

Governorate for the years (2010-2020 AD) 

Anas Yahya Ismail, Diwan of the Sunni Endowment / Department of 

Religious Education and Islamic Studies 

A.M.D. Qaiser Abdullah Ahmad University of Anbar / College of Arts / 

Department of Geography 

Abstracts: 

The essence of this research lies in identifying the variation in the spatial 

distribution of the retired population and their characteristics in Anbar 
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Governorate at the district level and the environment and for the years (2010-

2020) and revealing the spatial relationships and their variations such as the 

size and characteristics of the retired population. 

It was found that there is a significant increase in the size of the retired 

population, as their number in 2010 was (149566) retired, and it became 

(270,670) retired in 2020. This increase was accompanied by a spatial 

disparity at the level of districts, as for their distribution according to the 

environment (urban-rural), the largest proportion was the share of The rural 

areas, with a slight difference, amounted to (51.35%). With regard to their 

division by gender into (male-female), the largest volume of males was in the 

two mentioned years, and with regard to their distribution by profession 

(civilian-military), the largest volume of retirees was the civilian In the two 

years of research, their number reached (167532) civilian retirees in 2020, 

while the size of military retirees for the same year reached (103183) military 

retirees. 

Keywords: (demographic characteristics, retirees, civilian, military, 

gender).  

 المقدمة
المتقاعدين من المواضيع الميمة التي تناولتيا تعد دراسة خصائص السكان       

جغرافية السكان كون المتقاعدين يشكمون نسبة البأس بيا من المجتمع . كما أن وضع 
المتقاعدين ىو محصمة تفاعل خصائصيم الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية التي 

لخصائص, إذ ما يزال تتشابك بصورة معقدة, مما يستدعي تحمياًل واسعًا لكثير من ىذه ا
 المتقاعدين يعانون الكثير من المشاكل المجتمعية وىم غير قادرات عمى تجاوزىا.

سكان المتقاعدين في محافظة االنبار؟ خصائص المشكمة البحث ماىي طبيعة 
وىل ىنالك تباينا مكانيا وزمانيا فييا حسب اقضية المحافظة؟ وماىي اسباب ىذا 

 التباين؟
لك تباينا مكانيا وزمانيا في خصائص السكان المتقاعدين ىنافرضية البحث 

 حسب اقضية المحافظة,وىنالك جممة اسباب ليذا التباين المكاني.
اىمية البحث تبرز اىمية البحث من اىمية شريحة المتقاعدين في المحافظة 

 وازدياد اعدادىم ومشاكميم الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
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االوضاع الديموغرافية لممتقاعدين في محافظة االنبار معرفة ىدف البحث 
 م  وتباين توزيعيم بحسب الوحدات االدارية في المحافظة. 0202-0202لعامي 

تتمثل حدود منطقة البحث بمحافظة االنبار بوحداتيا االدارية  حدود البحث
كم غرب 022.حيث تقع محافظة االنبار في الجزء الغربي من العراق عمى بعد 

( وبين خطي 03,,13~ – 01,,12~)  لعاصمة بغداد وتقع بين دائرتي عرضا
( يحدىا من ناحية الشرق بغداد ومن الشمال محافظة نينوى 03,,22~ – ~23,,16طول)

والشمال الشرقي محافظة صالح الدين ومن الجنوب والجنوب الشرقي الحمة وكربالء 
يا واالردن شتركة مع سور والنجف اما من ناحية الغرب فتكون حدودىا دولية م

 (.0والسعودية، خريطة)
وتحتل مساحة واسعة من العراق تقدر اكثر من ثمث مساحة العراق وتعد اكبر 

%( من 10,6او ما يساوي ) 0(كم016066المحافظات العراقية حيث تبمغ مساحتيا )
( قضاء,  00وتتكون محافظة االنبار من)  .   0(كم213230مساحة العراق البالغة)

 ( .0202 – 0202فتتمثل بعامي ) بحثأما الحدود الزمانية لم( . 0خريطة )
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 ( الموقع الجغرافي لمحافظة االنبار من العراق1خريطة )

 
المصدر: وزارة الموارد المائية ،الييئة العامة لممساحة، خريطة العرراق االداريرة، مقيراس  
لسررررررنة  32222: 0،وخريطررررررة االنبررررررار االداريررررررة ،مقيرررررراس 0222لسررررررنة  022222: 0

0225. 
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 (0202-0212في محافظة االنبار لعامي) لمتقاعدينالخصائص الديموغرافية لمسكان ا   

يختص ىذا البحث بدراسة حجم السكان المتقاعدين في محافظة االنبار لعامي       
( ويدرس توزيعيم النسبي واألىمية النسبية ووتوزيعيم البيئي بين  0202 -0202)

)الحضر والريف( وتوزيعيم حسب النوع )ذكور اناث(  وكذلك توزيعيم حسب المينة 
 )مدني وعسكري( لكل قضاء .

 0202توزيع الجغرافي ألقضية محافظة االنبار لعام ( ال0خريطة )

 
المصدر: وزارة الموارد المائية ،الييئة العامة لممساحة، خريطة االنبار االدارية ، مقيراس 

 .0225لسنة  32222: 0
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العددي والنسبي واالهمية النسبية لحجوم السكان المتقاعدين في محافظة  وزيعأواًل: الت

 (0202–0212االنبار لعامي)
إن التباين المكاني في توزيع حجم السكان في الوحدات اإلدارية )األقضية(       

المتمثمة باليجرة من الريف الى  المختمفة عمى وفق حركة السكان الطبيعية والمكانية
، واختالف تركيبيم العمري المدينة او من مدينة الى اخرى بسبب عوامل جذب معينة

مما يجعل الباحث ان يصل  برؤية تحميمية جغرافية  والنوعي واالقتصادي واالجتماعي
ي تكشف األسباب الكامنة وراء ىذا التوزيع ومؤثراتو وما يترتب عمى ذلك من نتائج ف

  (i).ميادين الحياة المختمفة
 (0202 – 0212التوزيع النسبي لمسكان المتقاعدين حسب األقضية لعامي ) -1

بحسب  0202السكان المتقاعدين بين أقضية منطقة الدراسة لعام  نسب د تباينتلق   
د طريقة أطوال الفئات التوزيع الجغرافي لنسب المتقاعدين في الوحدات اإلدارية وباعتما

( يظير ىناك اربع مستويات لمتوزيع 1الخريطة )( و 0جدول)مالحظة  ومنالمتساوية 
 -وىي كاآلتي : 0202النسبي لحجم السكان المتقاعدين في منطقة الدراسة لعام 

ويضم ىذا المستوى األقضية ذات النسب المرتفعة والتي تتراوح  -: المستوى األول -أ
( وشمل ىذا المستوى قضاء )الرمادي( وكانت %14 –05فييا بين ) القيمة النسبية

ويرجع سبب ارتفاع نسبة السكان المتقاعدين فيو الى كون ىذا %( 10.43نسبتو )
 .القضاء ىو مركز محافظة االنبار وىو ذات جذب كبير لمسكان.

( وشممت  %05 – 06والتي تتراوح فييا القيمة النسبية بين ) -المستوى الثاني : -ب
( وذلك لكونو ثاني قضاء بعد قضاء %07.63قضاء )الفموجة( وكانت القيمة النسبية )

   .الرمادي من حيث عدد السكان وكذلك لقربو من العاصمة بغداد
يضم ىذا المستوى األقضية التي تتراوح فييا القيمة النسبية : المستوى الثالث-ت

( وظيرت فيو أالقضية ) ىيت ، الكرمة ( وكانت نسبة كل منيا عمى  %06 – 7بين)
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( عمى التوالي كونيم من االقضية ذات الكثافة السكانية %7.54،  7.5 التوالي )
 العالية .

تتراوح  االقضية ذات النسب المنخفضة التيويضم ىذا المستوى :المستوى الرابع-ث
القائم، الحبانية، عنو، الرطبة، العامرية، ( وظيرت فيو االقضية )حديثة ، %7-2بين )
،  0.06 ، 0.30،  0.54،  4.43،  5.63،  6.27وكانت نسبة كل منيما ) راوه(

كونيم اقضية بعدة عن مركز المحافظة وذات كثافة سكانية قميمة نسبيًا الى   (2.76%
 ما سبقيا من اقضية  المحافظة .

 0202أما التوزيع النسبي لمسكان المتقاعدين في محافظة االنبار لعام  
فنالحظ وجود تباينًا لمنسب عمى مستوى الوحدات اإلدارية وتتباين ىذه النسب من 

( ظيور اربع مستويات من 2( والخريطة )0قضاء الى آخر , ويتضح من الجدول )
يقة أطوال الفئات المتساوية لتصنيف التوزيع النسبي لحجم السكان المتقاعدين وفقًا لطر 

  -وكاآلتي : 0202البيانات النسبية لعام 
يضم ىذا المستوى األقضية ذات النسب المرتفعة لمسكان  المستوى األول : -أ

%( وتشمل قضاء )الرمادي( وكانت 14-05المتقاعدين والتي تتراوح فييا النسب بين )
مراكز الحضرية في محافظة االنبار النيا %( كونيا من اكبر ال11.0القيمة النسبية )

  مركز محافظة االنبار.
يضم ىذا المستوى األقضية التي تتراوح فييا القيمة النسبية بين  :المستوى الثاني-ب
%( كونو ذات كثافة 07.56%( وشممت قضاء )الفموجة( وكانت نسبتو)05 -06)

الرمادي وذلك لكونو قريب الى سكانية عالية ويعتبر ثاني اكبر تجمع سكانيًا بعد قضاء 
 العاصمة العراقية بغداد. 

%( 06 –7ويشمل األقضية التي تتراوح فييا النسب بين )  المستوى الثالث : -ت
%( 02.06، 00.35وضمت أالقضية )الحبانية، الكرمة ( وكانت نسبة كل منيما )

اصة الجيش كونيما من االقضية الريفية والتي يكثر فييا ضباط الجيش والشرطة وخ
 السابق.
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 (1جدول )
 0212في محافظة االنبار لعامي )التوزيع النسبي لمسكان المتقاعدين حسب األقضية  

– 0202 ) 
جمهورية العراق، وزارة المالية، هيئة التقاعد الوطنية، قسم الحاسبة  :المصدر   

 المركزية .
وتشمل االقضية ذات النسب المنخفضة التي تتراوح النسب فييا المستوى الرابع: -ث

ية، الرطبة، راوه( %( وشممت االقضية)ىيت، حديثة، القائم، عنو، العامر 7-2بين )
%( عمى 2.76،  0.22،  0.34،  0.22،  3.54،  4.06،  5.5وبنسب بمغت )

 التوالي ويرجع السبب في ذالك الى كون ىذه االقضية ذات كثافة سكانية قميمة.
 – 0202في ضوء ما تقدم يالحظ أن المستويات شممت نفس األقضية لعامي )      
وتراجع الى  0202كان ضمن المستوى الثالث لعام  ىيت( بأستثناء قضاء 0202

 0202 0202 االقضية 
     النسبة  المتقاعدين عدد %     النسبة  المتقاعدين عدد

 11.0 67201 10.43 25116 الرمادي %
 5.5 02650 7.52 02251 ىيت

 07.56 31310 07.61 07436 الفموجة
 0.22 3320 0.54 2016 عنة

 4.06 05202 6.27 00002 حديثة
 0.22 0675 0.31 0065 الرطبة
 3.54 03362 5.64 00520 القائم
 2.76 0457 2.76 0257 راوه

 0.34 2017 0.06 0703 العامرية
 00.36 10142 4.34 7603 الحبانية
 02.06 05356 7.54 02425 الكرمة

 %022 052452 %022 027344 المجموع
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وكذلك قضاء الحبانية تقدم من المستوى الرابع الى  0202المستوى الرابع في عام 
( لألقضية في محافظة  0202 – 0202المستوى الثالث مع تغير قيم النسب لعامي )

 االنبار.
 0212ام التوزيع النسبي لممتقاعدين في محافظة االنبار لع (3خريطة )

 
 ( .0الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول ) -المصدر :           

 0202(التوزيع النسبي لممتقاعدين في محافظة االنبار لعام 4خريطة )

 
 ( .0الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول ) -المصدر :            
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 – 0212لعامي )األهمية النسبية لمسكان المتقاعدين في محافظة االنبار  -0 
0202 ) 

توزيع حجم المتقاعدين جغرافيًا بطريقتين التوزيع )العددي(  اتضح من خالل     
االختالفات التي ظيرت بين الطريقتين في التوزيع الجغرافي  انوالتوزيع )النسبي( 

لحجم السكان المتقاعدين بين أقضية منطقة الدراسة ولمتعرف عمى أكبر حجم لمسكان 
ليذه الفئة بين أقضية منطقة الدراسة البد من االستعانة بطريقة األىمية النسبية لغرض 

لنسبة لسكان ذلك القضاء اذ ان تحديد الحجم الحقيقي لممتقاعدين في كل قضاء با
التوزيع العددي أو التوزيع النسبي ال يعطي الصورة النيائية لعدد المتقاعدين في كل 
قضاء عمى حدا , وانما يعطي حجم المتقاعدين لألقضية بالنسبة لممحافظة ككل . 

نيًا تباينت تباينًا مكا 0202وعميو يالحظ أن األىمية النسبية لحجم المتقاعدين  لعام 
واضحًا عما كانت عميو في التوزيع العددي أو النسبي لحجم المتقاعدين , ويستنتج من 

 -( ما يأتي :3( وخريطة )0جدول )
جاء قضائي عنو وحديثة بأعمى قيمة لألىمية النسبية لحجم المتقاعدين الى  - أ

( عمى التوالي مما يعكس أن حجم %01.60، 03.66سكان القضاء بمغت )
القضاء كان األعمى بين أقضية منطقة الدراسة بخالف ما تم اظياره  المتقاعدين في

بالتوزيع العددي أو النسبي وفقًا لمتوزيعين ظير قضاء عنو في المرتبة السادسة 
 وحديثة في المرتبة الخامسة .

جاءت االقضية ) الكرمة  و ىيت والفموجة ( بعد قضاء عنو وحديثة من حيث  - ب
 ( عمى التوالي. %7.02،  02.03،  00.35منيما ) األىمية النسبية وبمغت لكل

يأتي قضاء الحبانية والقائم وراوه بأىمية نسبية بعد األقضية اآلنفة الذكر وىي  - ت
( %5.3،  5.60،  6.3بذلك يحتل المركز الثالث من حيث االىمية النسبية بواقع )

 عمى التوالي.
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المركز الرابع  بعد تراجعت األىمية النسبية لقضاء الرطبة والعامرية الى  - ث
األقضية السابقة الذكر من حيث حجم السكان المتقاعدين ويعكس خالف ما أظيره 

 ( عمى التوالي.0.01،  3.64التوزيع العددي أو النسبي أذ بمغت أىميتيا النسبية )
 

( اختالف توزيع األىمية 4( وخريطة )0يستنتج من الجدول ) 0202أما في عام      
النسبية لمسكان المتقاعدين بين أقضية محافظة االنبار مقارنة عما كانت عميو في 

 -التوزيع العددي والنسبي لحجم المتقاعدين وكما يأتي :
الرمادي ( إذ جاءت شمل المركز األول ثالثة أقضية وىي )الحبانية , الكرمة،  - أ

ىذه األقضية بأعمى أىمية نسبية في المحافظة لمسكان المتقاعدين وبمغت األىمية 
(% عمى التوالي ولكن جميع ىذه 07،  07.13،  00.24النسبية لكل منيما )

 .0202عما كانت عميو في عام  0202األقضية ارتفعت بأىميتيا النسبية لعام
 -0212المتقاعدين في محافظة االنبار لعامي) األهمية النسبية لمسكان(0جدول )

0202) 
 االقضيت

 

0202 0202 

حجم 

 المتقاعديه 

 

االهمية  عدد السكان

% 

حجم 

 المتقاعديه

 األهمية % عدد السكان

 19 470.252 89.413 12.67 373.569 47.338 الرمادي

 11.60 179.853 20.872 10.15 142.535 14.473 هيت

 13.11 408.129 53.532 9.24 320.960 29.658 الفلوجة

 16.54 33.252 5.502 15.81 26.162 4.138 عىة

 15.28 111.329 17.014 13.88 87.219 12.114 حديثة

 5.84 49.540 2.897 5.86 39.000 2.287 الرطبة

 8.25 188.716 15.584 7.82 150.146 11.742 القائم

 10.61 25.233 2.679 7.5 19.736 1.479 راوي

 3.82 110.934 4.239 2.13 89.704 1.915 العامرية

 21.46 146.129 31.360 8.5 118.131 9.815 الحباوية

 19.35 142.451 27.578 12.57 116197 14.607 الكرمة

 14.5 1.865.818 270.670 10.08 1.483.359 149.566 المجموع

وسبة 

التغير


 

80.97% 
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باالعتماد عمى جمهورية العراق، وزارة المالية، هيئة التقاعد المصدر من عمل الباحث  
 الوطنية، قسم الحاسبة المركزية .

 (0212( األهمية النسبية لممتقاعدين في محافظة االنبار لعام )5خريطة )

 
 ( .0الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول ) -المصدر :              

الفموجة ( من حيث األىمية النسبية بواقع  يأتي بعدىن  قضاء )عنو، حديثة،- أ
%( عمى التوالي وقد انخفضت االىمية النسبية ليذه 01.00، 03.06، 04.32)

ويرجع السبب في  0202الى المركز الثاني في  0202االقضية من المركز االول في 
ى ذلك حدة العمميات االرىابية في تمك االقضية مما ادى الى ىجرات متكررة لمسكان اد

 . الى تغير االىمية النسبية لتمك االقضية
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يأتي قضاء )ىيت، راوه، القائم ( بعد االقضية السابقة الذكر من حيث األىمية  - ب
( عمى % 6.03،  02.40،  00.4النسبية لحجم السكان المتقاعدين اذ بمغت )

ويرجع  0202الى الثالث في  0202التوالي حيث تراجعت ىيت من المركز الثاني في 
اما القائم وراوه فقد حافظت ك الى عمميات اليجرة المتكررة بسبب العمميات االرىابية ذل

 .0202عمى اىميتيا النسبية في نفس المركز لعام 
أما قضاء الرطبة والعامرية  فجاءت في المركز االخير من حيث االىمية  - ت

نفس ( عمى التوالي حيث حافظ قضاء الرطبة عمى %1.60،  3.62النسبية بمغت )
 .0202فتراجع عما كان عميو في   اما قضاء العامرية 0202مركزه السابق في 

 
 (0202األهمية النسبية لممتقاعدين في محافظة االنبار لعامي ) (6خريطة )
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 (0من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول)
 (0من خالل النظر الى جدول) 0202 -0202اما حجم التغير في اعداد المتقاعدين 

بنسبة  0202عنو في  0202فقد ازداد حجم السكان المتقاعدين في ( 0والشكل )
%( ويعتبر حجم التغير ىذا كبير جدًا بالنسبة ليذه الفئة من السكان ويرجع 62.75)

وكذلك قانون ضحايا االرىاب  0207لسنة  04سبب الزيادة الى تطبيق قانون التقاعد 
،مما يجعل مسؤولية  0206( لسنة 2)والمتضررين من والعمميات العسكري رقم 

الحكومة اكبر حيث يقع عمى عاتقيا توفير احتياجات ىذه الفئة الميمة من السكان 
 وخاصة جميعيم من فئات كبار السن التي ليا احتياجاتيا الخاصة .

لعامي  حسب البيئة في محافظة االنبار والنسبي العددي  السكان المتقاعدين توزيع ثانيًا:
(0212-0202 ) 

 -0212التوزيع العددي لحجم السكان المتقاعدين حسب البيئة لعامي) -1
0202: ) 
 0202بمغ حجم السكان الحضر من المتقاعدين في محافظة االنبار لعام      

أما عدد  (1جدول ) (% من مجموع سكان المحافظة3( نسمة وبنسبة )52.245)
( 53.277سكان الريف من السكان المتقاعدين في المحافظة من العام نفسو بمغ )

( 0(% من مجموع سكان المحافظة , ويوضح الجدول )3.26نسمة وبنسبة )
( تباين توزيع السكان المتقاعدين ما بين الحضر والريف ومن قضاء الى 0-0والشكل)

متقاعدين كاالتي ,أذ جاء قضاء الرمادي أخر في منطقة الدراسة , فيتوزع السكان ال
( نسمة ويعتبر ذات 01326بأعمى حجم لمسكان المتقاعدين في المحافظة بواقع )

اعمى عدد من المتقاعدين كونو مركز محافظة االنبار وذات حجم سكاني كبير النو 
( ويتضح 01612جاذب لمسكان اما حجم المتقاعدين في ريف مدينة الرمادي فبمغ )

ه النسب ان عدد المتقاعدين في ريف مدينة الرمادي اعمى منو في الحضر من ىذ
ويرجع سبب ذلك الى كون ريف مدينة الرمادي ذات مساحة كبيرة وعدد سكانو اكثر 
من المدينة واضافة الى ذلك ان اغمب منتسبي الجيش والشرطة في المحافظة ىم من 
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حالتيم الى التقاعد قد ساىم في ريف مدينة الرمادي حيث ساىم حل الجيش العراقي وا
ارتفاع عدد المتقاعدين، يميو قضاء الفموجة من حيث عدد السكان المتقاعدين الحضر 

( نسمة اما حجم السكان المتقاعدين في ريف مدينة الفموجة بمغ 07303بواقع )
( نسمة ويالحظ عمى قضاء الفموجة ارتفاع عدد السكان المتقاعدين الحضر 02021)

لريف ويرجع سبب ذلك الى اقتطاع ناحيتي العامرية والكرمة وتحويميا الى عنو في ا
اقضية كون ىذين القضائيين كانا يشكالن معظم ريف المدينة ، اما قضاء حديثة جاء 

اما السكان المتقاعدين  ،( نسمة6.500ثالثًا بواقع عدد سكان متقاعدين حضر بمغ )
بة الحضر ارتفاعًا في ىذا القضاء كون وقد سجمت نس ،( نسمة1.221الريف فقد بمغ )

القضاء ذات تركز حضري قديم ومعظم سكانو من الموظفين الذين يخدمون القرى 
المجاورة لممدينة . يأتي بعده قضاء ىيت بالمرتبة الرابعة من السكان المتقاعدين 

( 4514( نسمة اما السكان المتقاعدين الريف فقد بمغ عددىم )5515الحضر بواقع )
ويالحظ من ىذه االعداد ان عدد السكان المتقاعدين في الحضر يرتفع عنو في  ،مةنس

الريف وىذا يعتبر من البديييات الن الحضر اغمبيم يعممون في الوظائف االدارية 
 والتعميمية والخدمية اكثر مما 

 (1جدول )
 التوزيع العددي لحجم السكان المتقاعدين حسب البيئة في محافظة االنبار لعامي 

(0202 – 0202) 
 

 

 القضاء
 0202عدد السكان المتقاعديه  0202عدد السكان المتقاعديه 

 وسبت% ريف وسبت% حضر وسبت% ريف وسبت% حضر

 62.84 60562 50.06 65205 52.06 00202 66.44 00522 الرمادي

 66.68 6002 55.20 00422 64.56 4084 50.64 8808 هيت

 00.22 08552 48.02 05686 06.02 02060 45.22 06505 فلوجت

 00.50 0266 44.66 0452 06.60 0665 45.28 0460 عىت

 04.26 6548 80.04 00668 02.26 0620 80.60 2800 حديثت
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 جمهورية العراق، وزارة المالية، هيئة التقاعد الوطنية، قسم الحاسبة المركزي. :المصدر       
ىو عميو في الريف، يمييا قضاء القائم بالمرتبة الخامسة بواقع عدد سكان متقاعدين 

( 4072( نسمة  اما عدد سكان المتقاعدين في الريف فقد بمغ )3326حضر بمغ )
نسمة وارتفع عدد السكان المتقاعدين في الريف عنو في الحضر بسبب عممية التنمية 

بقيام صناعات كبيره اجتذبت نينيات القرن الماضي في ثماالتي قادتيا الحكومة العراقية 
معظم االيدي العاممة من الريف الى المدينة، اما االقضية) عنو ، الرطبة ، راوه ( فقد 
ارتفعت فيو نسبة الحضر من السكان المتقاعدين اكثر من الريف اذ بمغ عدد السكان 

( نسمة عمى التوالي اما عدد   0020،   0244،  0471المتقاعدين الحضر )
( نسمة عمى التوالي ويرجع  155،  600،  0223لمتقاعدين في الريف بمغ )السكان ا

سبب ارتفاع المتقاعدين في الحضر عنو في الريف الى كون ىذه االقضية تتمتع 
بزيادة نسبة الحضر فييا واعتماد سكان ىذه االقضية عمى الوظيفة اكثر من االعمال 

لكرمة و العامرية( فقد امتازت بزيادة عدد الحرة، اما االقضية الباقية وىي )والحبانية وا
السكان المتقاعدين في الريف عنو في الحضر حيث بمغ عدد السكان المتقاعدين في 

( نسمة عمى التوالي بينما بمغ عدد السكان  0074،204، 0053الحضر )، 
( نسمة 01.200،  5.422،  0.277المتقاعدين في الريف لنفس االقضية السابقة ) 

توالي ويرجع سبب زيادة نسبة عدد السكان المتقاعدين في الريف كون ىذه وعمى ال

 06.65 660 45.55 0264 05.22 200 46.00 0644 رطبت

 50.02 8684 62.20 8422 50.85 4066 68.05 5562 القائم

 06.02 450 85.82 0202 05.66 088 86.50 0020 راوة

 88.02 0080 00.20 648 82.04 0666 00.86 604 العامريت

 84.80 06240 00.08 8068 88.26 8462 00.04 0085 الحباويت

 60.00 05026 2.42 0066 60.20 00600 2.06 0064 الكرمت

 50.05 002624 62.45 000426 52.54 85666 66.5 86248 المجموع

السكان 

 المتقاعديه

066544 082482 

سكان 

 المحافظت

0620056 0245202 
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االقضية ذات طابع ريفي كونيا كانت نواحي ريفية تابعة الى اقضية الرمادي والفموجة 
ثم انفصمت منيا واصبحت اقضية حسب قرارات مجمس المحافظة التي سبق ذكرىا في 

 الفصل االول .
 (1الشكل )

جم السكان المتقاعدين حسب البيئة والقضاء في محافظة االنبار التوزيع العددي لح
 0212لعام 

 
 (3عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

 (0الشكل )
التوزيع العددي لحجم السكان المتقاعدين حسب البيئة والقضاء في محافظة االنبار لعام  

0202 
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 (3من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول)
فقد بمغ حجم السكان المتقاعدين عمى مستوى الحضر في  0202أما في عام      

(% من مجموع سكان المحافظة أما 5.23( نسمة وبنسبة )010.462منطقة الدراسة )
(  نسمة و 016.764حجم السكان المتقاعدين في ريف محافظرة االنبار فقد بمغ )

( 1قة الدراسة . من الجدول )( % من مجموع سكان المحافظة  منط5.23بنسبرة  )
وىو زيادة (  0202-0202)( يظير لنا تباين زمانيًا واضحًا بين عامي 0والشكل )

( ويعود  %0)   بنسبة 0202عنو في عام  0202في عام  ناعداد السكان المتقاعدي
سنة بدل  42الخاص بجعل سن التقاعد  0207لسنة  04سبب ذلك الى تطيق قرار 

وبسسب االوضاع االمنية  0206لسنة  2ر ضحايا االرىاب رقم سنة وايضا قرا 43
من اما  التي شيدتيا المحافظة ازداد عدد المتقاعدين وخاصة من ضحايا االرىاب. 

حيث التباين المكاني في منطقة الدراسة عمى مستوى األقضية وبحسب البيئة الحضر 
ن المتقاعدين في الحضر والريف اختمف ىذا التوزيع من قضاء الى أخر بالنسبة لمسكا

( نسمة اما 23603فقد جاء قضاء الرمادي بأعمى حجم لسكان المتقاعدين بعدد بمغ )
( نسمة 21376بمغ عددىم) جاء اقل منو في الحضر اذ السكان المتقاعدين في الريف

ونرى الفرق قميل بينيم ويرجع السبب في ذلك الى اتجاه معظم سكان الريف الى 
كذلك لكون اغمب سكان الريف ىم ، 0221وخاصة بعد عام ,راعة الوظائف وترك الز 

، اما قضاء ىيت فقد بمغ 0221من القوات المسمحة وتم احالتيم الى التقاعد بعد عام 
( نسمة اما السكان المتقاعدين في ريف 00422عدد سكان المتقاعدين الحضر فييما )

بالمتقاعدين بين الريف  ( نسمة ونالحظ ايضًا تقارب االعداد7112قضاء ىيت بمغ)
والحضر في قضاء ىيت ويرجع الى نفس االسباب السابق ذكرىا في قضاء الرمادي، 
اما اقضية الفموجة وحديثة عنو والرطبة وراوه فقد جاء عدد السكان المتقاعدين في 

،  13652الحضر اعمى بكثير منو الى الريف حيث بمغ عدد المتقاعدين الحضر )
( نسمة عمى التوالي اما السكان المتقاعدين في 0206،  0674،  1436،  00225

( نسمة عمى التوالي ويرجع 430،  721،  0622،  2345،  05336الريف فبمغ )
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سبب ارتفاع عدد السكان المتقاعدين في الحضر عنو في الريف ليذه االقضية ىو ان 
مدينة قضاء ىذه االقضية ذات طابع حضري أي ان ريفيا اقل من حضرىا وخاصة 

 الفموجة اذ تم اقتطاع ناحيتين ريفيتين منيا واعالنيما كقضاء وىما العامرية والكرمة.
ن في ( فقد جاء عدد السكان المتقاعدي، العامريةالقائم، الحبانية، الكرمةاما اقضية )    

 5075،  5426بمغ عدد السكان المتقاعدين الحضر ) الريف اكثر منو في الحضر اذ
،  5754عمى التوالي اما السكان المتقاعدين في الريف ) ،( نسمة745 ، 0172، 

( نسمة عمى التواليويرجع سبب ارتفاع عدد السكان 03062،  02241،  1050
المتقاعدين في الريف عنو في الحضر الى كون ان ىذه االقضية ذات طابع ريفي 

ثًا وكانت نواحي ريفية وخاصة العامرية والحبانية والكرمة التي تم اعالنو اقضية حدي
 تابعة القضية الفموجة والرمادي. 

( نرى أن توزيع السكان 0( و)0( واالشكال )1ومن خالل مالحظة الجدول)
المتقاعدين في محافظة االنبار حسب البيئة الحضر والريف يكون عمى درجة كبيرة من 

االجتماعية األىمية ألن ىذا التوزيع ينعكس بدوره عمى الخصائص الديموغرافية و 
خصائص السكان التي تتباين بين المناطق  فضاًل عنواالقتصادية لممتقاعدين 

 الحضرية والريفية .
 0202و  0202اما من حيث التباين الزماني فيناك تباينًا زمانيًا واضحًا ما بين عام       

الى الضعف في قضاء الرمادي وىيت والفموجة وحديثة  الحضر حيث ارتفع عدد المتقاعدين
  .(1وكما مبين في الشكل) بينما ضمت باقي االقضية متقاربة في النسب فيما بنيا

 (0202-0212( توزيع السكان المتقاعدين الحضر في محافظة االنبار لعامي)3شكل)
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 (3من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول)
و  0202اما من حيث التباين الزماني فيناك تباينًا زمانيًا واضحًا ما بين عام      

حيث ارتفع عدد المتقاعدين الريف الى الضعف في قضاء الرمادي وىيت  0202
والفموجة وحديثة بينما ضمت باقي االقضية متقاربة في النسب فيما بنيا وكما مبين في 

  (.2الشكل)
-0212المتقاعدين الريف في محافظة االنبار لعامي)( توزيع السكان 4شكل)

0202) 

 
 .(3من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول)

ثالثًا : التوزيع العددي والنسبي لمسكان المتقاعدين حسب النوع في محافظة االنبار 
 (0202-0212)لعامي 

-0212لعامي  اناث(-)ذكورالتوزيع العددي لمسكان المتقاعدين حسب النوع -1
0202 : 

 0202بمغ حجم السكان الذكور من المتقاعدين في محافظة االنبار لعام      
( من مجموع سكان المحافظة أما عدد سكان %3.40( نسمة وبنسبة )61.020)

( نسمة 44.103االناث من السكان المتقاعدين في المحافظة من العام نفسو بمغ )
محافظة ونرى ان عدد المتقاعدين من الذكور ( من مجموع سكان ال%2.25وبنسبة )

يفوق عدد المتقاعدين من االناث وذلك بسبب العادات والتقاليد االجتماعية التي تطغي 
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في ىذه المحافظة انو يكون العمل لمذكور النيم قادرين عمى تحمل مشاق العمل 
ن ارتفعت وصعوباتو خالف المرأة التي يجب ان يكون عمميا بيتيا واوالدىا وحتى وا

نسبة االناث قمياًل فذلك ال يعني ان ىذا ىو عدد االناث من المتقاعدات اذ يوجد اناث 
من الورثة التي تتقاضى راتبًا تقاعديًا عن ابييا او اميا فيرتفع عدد االناث من 

( تباين توزيع السكان المتقاعدين بين 02( والشكل)2المتقاعدات, ويوضح الجدول )
 ,كاالتي المحافظة ومن قضاء الى أخر, فيتوزع السكان المتقاعدين الذكور واالناث في

أذ جاء قضاء الرمادي بأعمى حجم لمسكان المتقاعدين الذكور في المحافظة بواقع 
ويعتبر ذات اعمى عدد من المتقاعدين كونو مركز محافظة االنبار  ،( نسمة04000)

قاعدين من االناث في مدينة وذات حجم سكاني كبير النو جاذب لمسكان اما حجم المت
ويتضح من ىذه االعداد ان المتقاعدين من الذكور في  ،( نسمة00004الرمادي فبمغ )

مدينة الرمادي اعمى من االناث ويرجع سبب ذلك الى  ان محافظة االنبار بصورة 
عامة ومدينة الرمادي خاصة تحكميا العادات والتقاليد االجتماعية التي ترى في ان 

عمل لمرجال اما النساء فميا بيتيا، يميو قضاء الفموجة من حيث عدد السكان يكون ال
اما حجم السكان المتقاعدين من االناث في  ،( نسمة05463المتقاعدين الذكور بواقع )

ويالحظ عمى قضاء الفموجة ارتفاع عدد السكان  ،( نسمة01121قضاء الفموجة بمغ )
ع سبب ذلك ايضًا كما اشرنا سابقًا ان العادات المتقاعدين الذكور عنو من االناث ويرج

والتقاليد االجتماعية التي ليا دور كبير في ىذا االنخفاض في عدد االناث العامالت ، 
اما  ،( نسمة6276اما قضاء ىيت جاء ثالثًا بواقع عدد سكان متقاعدين ذكور بمغ )

وقد سجمت نسبة الذكور ارتفاعًا في  ،( نسمة4153السكان المتقاعدين االناث فقد بمغ )
ىذا القضاء ايضًا لنفس السبب السابق الذكر . يأتي بعده قضاء الكرمة بالمرتبة الرابعة 

اما السكان المتقاعدين االناث فقد  ،( نسمة5362من السكان المتقاعدين الذكور بواقع )
لمتقاعدين في ويالحظ من ىذه االعداد ان عدد السكان ا ،( نسمة3475بمغ عددىم )

الذكور اعمى منو في االناث ايضًا، يمييا قضاء حديثة بالمرتبة الخامسة بواقع عدد 
اما عدد سكان المتقاعدين من االناث فقد   ،( نسمة4205سكان متقاعدين ذكور بمغ )
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وبعدد  ،( نسمة4200، وجاء سادسًا قضاء القائم بعدد ذكور بمغ ) ،( نسمة3475بمغ )
اما المركز السابع فكان من نصيب قضاء الحبانية بعدد  ،نسمة (3112اناث بمغ )
اما االقضية)عنو،  ،( نسمة2070وعدد االناث فيو ىو ) ،( نسمة3302ذكور بمغ )

الرطبة، راوه( جاءت بالمركز الثامن والتاسع والعاشر عمى التوالي وقد ارتفعت فييا 
،  0043متقاعدين الذكور)اعدد الذكور عن االناث ايضًا حيث بمغ  عدد السكان ال

( نسمة عمى التوالي اما عدد السكان المتقاعدين من االناث في ىذه 562، 0042
 ( نسمة عمى التوالي.473،  0205،  0651االقضية الثالث بمغ )

اما قضاء العامرية فقد جاء بالمركز االخير من حيث عدد الذكور واالناث وقد     
ًا عن االناث حيث بمغ عدد السكان المتقاعدين الذكور كان فيو عدد الذكور مرتفعًا ايض

ويرجع  نسمة، (700بينما بمغ عدد السكان المتقاعدين االناث ) ،( نسمة0222فيو )
سبب تراجعو الى المركز االخير من حيث عدد المتقاعدين الى كونو قضاء ريفي اغمبو 

كومية  اضافة الى كون يعمل في الزراعة وقميل من العاممين ما يعمل في الوظائف الح
عدد سكانو قميل مقارنة بباقي االقضية واعمن قضاًء حديثا بعد ما كان ناحية تابعة 

 (3والشكل)( 2لقضاء الفموجة. ينظر جدول)
( التوزيع العددي لمسكان المتقاعدين في محافظة االنبار حسب 4جدول )

 (0202-0212لعامي)اناث(-)ذكورالنوع
 0202 0212 األقضية

 المتقاعدين االناث المتقاعدين الذكور
 المتقاعدين االناث

 المتقاعدين االناث المتقاعدين الذكور
 43197 46016 01106 06010 الرمادي
 9981 12891 6375 8298 هيت
 07021 32656 13323 17685 فموجة
 0620 0922 1873 0065 عنة
 8386 8608 5697 6417 حديثة
 1447 1452 1207 1062 رطبة
 7621 7983 5332 6410 القائم
 1330 1347 695 784 راوة

 0269 0172 911 1224 العامرية
 15338 16200 4091 5504 الحبانية
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 12115 13138 5697 7582 الكرمة
 109069 141421 66305 83041 المجموع 

سكان 
 المحافظة

1483359 1865818 
، جمهورية العراق، وزارة المالية، هيئة التقاعد الوطنية، قسم الحاسبة المركزية المصدر: 

 .بيانات غير منشورة
ان عدد السكمن ( 3والشكل )( 2نالحظ من الجدول) 0202اما عام 

 0202المتقاعدين من الذكور جاء ايضًا اعمى من السكان المتقاعدين االناث في عام 
من  (%5.35)( نسمة بنسبة 020220حيث بمغ عدد السكان الذكور من المتقاعدين )

ويرجع سبب  0202عما كان عميو في عام  (%0)مجموع سكان المحافظة وبزيادة 
تعميمات تعويض وكذلك  0207لسنة  04رقم  ذلك ىو قانون التقاعد الجديد

بينما كان عدد السكان االناث  0206( لسنة 2المتضررين من العمميات العسكرية رقم )
 %( من سكان محافظة االنبار4.70( نسمة بنسبة )007047من المتقاعدين )

 (5شكل)
 0212عدد المتقاعدين في محافظة االنبار حسب النوع ) ذكور واناث( لعام 

 
 (4من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول)
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من ىنا يتضح ان ىناك  0202% عما كان عميو في عام 0.23بزيادة بمغت 
وعام  0202تباينًا زمانيًا واضح في عدد السكان المتقاعدين الذكور واالناث بين عامي 

عمى مستوى المحافظة اما عمى مستوى االقضية فيناك تباينًا مكانيًا واضح بين  0202
اقضية المحافظة فقد جاء قضاء الرمادي بأعمى حجم لمسكان المتقاعدين الذكور في 

وىو يعتبر اعمى عدد لمسكان الذكور المتقاعدين في  ،( نسمة24004المحافظة بواقع )
المحافظة كون قضاء الرمادي ىو مركز محافظة االنبار وذات حجم سكاني كبير 

من االناث في مدينة الرمادي فبمغ  ويعتبر جاذب لمسكان اما حجم المتقاعدين
ويتضح من ىذه االعداد ان المتقاعدين من الذكور في مدينة  ،( نسمة21075)

عامة  الرمادي اعمى من االناث ويرجع سبب ذلك الى ان محافظة االنبار بصورة
 ومدينة الرمادي خاصة يكون فييا مشاركة المرأةقميمة في الوظائف وذلك بسبب النظرة

التي ترى في ان يكون العمل لمرجال اما النساء فميا  الموجودة في المجتمع االجتماعية
( 12434بيتيا، يميو قضاء الفموجة من حيث عدد السكان المتقاعدين الذكور بواقع )

( 05020اما حجم السكان المتقاعدين من االناث في قضاء الفموجة بمغ ) ،نسمة
ارتفاع عدد السكان المتقاعدين الذكور عنو من ويالحظ عمى قضاء الفموجة  ،نسمة

التي ليا دور كبير ب ذلك ايضًا كما اشرنا سابقًا قمة مشاركة المرأة االناث ويرجع سب
، اما قضاء الحبانية جاء ثالثًا بواقع عدد االنخفاض في عدد االناث العامالتفي ىذا 

عدين االناث فقد بمغ اما السكان المتقا ،( نسمة04200سكان متقاعدين ذكور بمغ )
 .( نسمة03116)

وقد سجمت نسبة الذكور ارتفاعًا في ىذا القضاء ايضًا لنفس السبب السابق      
وذلك بسبب   ،نسمة (02322)بفارق كبير بمغ  0202الذكروسجل ارتفاعًا عن عام 

زيادة اعداد الشيداء والجرحى والمصابين من العمميات العسكرية التى جرت في 
. ثم يأتي بعده قضاء الكرمة بالمرتبة الرابعة 0204الى عام  0202ة من عام المحافظ

اما السكان المتقاعدين االناث  ،( نسمة01016من السكان المتقاعدين الذكور بواقع )
ويالحظ من ىذه االعداد ان عدد السكان المتقاعدين  ،( نسمة02003فقد بمغ عددىم )



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 1576 

مييا قضاء ىيت بالمرتبة الخامسة بواقع عدد الذكور اعمى منو في االناث ايضًا، ي
ن من االناث اما عدد سكان المتقاعدي  ،( نسمة02670سكان متقاعدين ذكور بمغ )

، وجاء سادسًا قضاء حديثة بعدد سكان متقاعدين ذكور بمغ ( نسمة7760فقد بمغ )
 اما المركز السابع فكان من نصيب ،( نسمة6164وبعدد اناث بمغ ) ،( نسمة6406)

اما  ,( نسمة5420وعدد االناث فيو ىو ) ،( نسمة5761قضاء القائم بعدد ذكور بمغ )
االقضية)عنو،العامرية، الرطبة( جاءت بالمركز الثامن والتاسع والعاشر عمى التوالي 
وقد ارتفعت فييا اعدد المتقاعدين الذكور عن االناث ايضًا حيث بمغ  عدد السكان 

عمى التوالي اما عدد السكان  ،( نسمة0232، 0722،0052المتقاعدين الذكور)
( نسمة 0225، 0420،0247المتقاعدين من االناث في ىذه االقضية الثالث بمغ )

 عمى التوالي .
اما قضاء راوة فقد جاء بالمركز االخير من حيث عدد الذكور واالناث وقد كان فيو     

عدد الذكور مرتفعًا ايضًا عن االناث حيث بمغ عدد السكان المتقاعدين الذكور فيو 
ويرجع  نسمة، (0110بينما بمغ عدد السكان المتقاعدين االناث ) ،( نسمة0125)

ن حيث عدد المتقاعدين الى كونو قضاء تعرض الى سبب تراجعو الى المركز االخير م
النزوح الجماعي بسبب االعمال العسكرية ولم يعود معظم سكانو اليو، وقميل منيم من 
يعمل في الوظائف الحكومية  اضافة الى كون عدد سكانو قميل مقارنة بباقي االقضية. 

 .(4والشكل ) (2ينظر جدول)
 (6شكل)

 (0202االنبار حسب النوع ) ذكور واناث( لعام)عدد المتقاعدين في محافظة 
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 (4من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول)
و  0202اما من حيث التباين الزماني فيناك تباينًا زمانيًا واضحًا ما بين عام      

 ) الى( % 1.47 )حيث ارتفع عدد المتقاعدين الذكور في قضاء الحبانية من 0202
( 5كما في الشكل)( % 2.62)الى ( %  2.45)وقضاء العامرية من  (3.70%

والذي ينص عمى تعويض الشيداء  0206( لسنة 2ويرجع سبب ذلك الى قانون )
والمصابين من العمميات العسكرية في تمك المناطق كونيا االقضية التي قاومت 

ن الذكور في تعداد فقد انخفضت نسبة المتقاعدي باقي االقضية العمميات االرىابية اما
  .0202عنو في تعداد  0202

 (0202-0212( تباين السكان المتقاعدين الذكور لعامي )7شكل)

 
   (.4من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول)     

 0202و  0202اما من حيث التباين الزماني فيناك تباينًا زمانيًا واضحًا ما بين عام 
 قضاء الرمادي منحيث ارتفع عدد المتقاعدين االناث في ( 6كما مبين في شكل)

الحبانية من  (% 02.24)الى ( % 6.67)والفموجة من  %(03.73الى) (02.0%)
وراوه  (% 2.54)الى  (% 2.43)وقضاء العامرية من  (%3.44)الى  (0.64%)

بشمول  0206( لسنة 2يرجع سبب ذلك الى قانون )%( 2.27)الى  %(2.24)من 
فقد انخفضت  يةاالقضعوائل الشيداء بالراتب التقاعدي لمشييد )زوجتو وبناتو( اما باقي 

 .0202عنو في تعداد  0202نسبة المتقاعدين الذكور في تعداد 
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 (0202-0212لعامي ) ناث( تباين السكان المتقاعدين اال 8شكل)

 
 .(4باالعتماد عمى بيانات جدول)من عمل الباحث     

العددي والنسبي لمسكان المتقاعدين حسب المهنة في محافظة االنبار لعامي  رابعًا: التوزيع 
(0212 -0202 ) 
-0212لعامي  عسكري(-)مدنيلمسكان المتقاعدين حسب المهنة والمرتبي التوزيع العددي -1 

0202)  
المتقاعدين حسب المينة ذات اىمية كبيرة في ان لمتوزيع العدد والمرتبي لمسكان 

الدراسات السكانية وذلك لمعرفة عدد السكان المتقاعدين ومينيم الت يكانو يعممون 
 (ii)فييا.

يتبين لنا ان المتقاعدين نوعان من  (7والشكل ) (3ومن خالل النظر الى الجدول )
المتقاعدين حسب المينة التي كانوا يعممون فييا وىي مدني وعسكري في محافظة 

من  0202( نسمة في عام 55617االنبار حيث بمغ عدد المتقاعدين المدنيين )
مجموع السكان المتقاعدين في المحافظة اما السكان المتقاعدين العسكريين فقد بمغ 

من مجموع متقاعدين محافظة  0202( نسمة لعام 50505ي المحافظة )عددىم ف
( نسمة من 045310فقد بمغ ) 0202االنبار اما عدد المتقاعدين المدنيين لعام 
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مجموع السكان المتقاعدين في محافظة االنبار اما المتقاعدين العسكريين بمغ عددىم 
سنتناول كل منيم عمى ( نسمة من مجموع متقاعدين محافظة االنبار، و 021016)

فقد اتضح ان ىناك تباينًا مكانيًا فيما بين  0202جنب اما المتقاعدين المدنيين لعام 
الوحدات االدارية لممحافظة اذ اختمفت اعدادىم بين قضاء واخر في المحافظة فقد 

 (02235احتمت المرتبة االولى مدينة الرمادي بعدد متقاعدين مدنيين بمغ عددىم )
( 02121ا المرتبة الثانية فكانت لقضاء الفموجة بعدد متقاعدين مدنيين )ام ،نسمة
 .( نسمة5600وجاء في المركز الثالث قضار ىيت حيث بمغ عددىم ) ،نسمة
اما المرتبة الرابعة فكانت لقضاء حديثة حيث بمغ عدد المتقاعدين المدنيين      
الخامسة بعدد متقاعدين يميو قضاء القائم حيث احتل المرتبة  ،( نسمة5506فيو)

يميو قضاء الكرمة في المرتبة السادسة اذ بمغ عدد  ،( نسمة4047مدنيين بمغ )
يمية في المرتبة السابعة الحبانية اذ بمغ عدد  نسمة، (4007المتقاعدين المدنيين )

تاله قضاء عنة في المركز الثامن بعدد  ،( نسمة3620المتقاعدين المدنيين فيو )
( 0042اما في المركز التاسع فجاء قضاء الرطبة بعدد بمغ ) ،ة( نسم0502بمغ)

اما في  ،( نسمة734اما في المرتبة العاشرة فقد جاء قضاءالعامرية بعدد بمغ ) ،نسمة
 ( نسمة . 722المرتبة االخيرة فقد جاء قضاء راوه بعدد )

 0202م افظة االنبار لعااما المتقاعدين العسكريين فقد تباين توزيعم في مح     
( 01060ية وكاالتي جاء في المرتبة االولى قضاء الرمادي بعدد بمغ )حسب االقض

( نسمة اما المرتبة الثالثة 01461نسمة يميو قضاء الفموجة بالمرتبة الثانية بعدد بمغ)
( نسمة اما المرتبة الرابعة فكانت 02032كانت من نصيب قضاء الكرمة بعدد بمغ )

( نسمة يميو قضاء القائم بالمرتبة الخامسة 4430مغ )من نصيب قضاء ىيت بعدد ب
( نسمة تاله قضاء حديثة بالمرتبة السادسة بعدد 3251بعدد متقاعدين عسكريين بمغ )

( نسمة ثم 2201( نسمة يميو قضاء الحبانية بالمرتبة السابعة بعدد بمغ )2164) بمغ
ة بالمرتبة التاسعة بعدد ( نسمة ثم الرطب0202قضاء عنو بالمرتبة الثامنة بعدد بمغ )
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( نسمة اخيرًا جاء 357( نسمة  ثم المرتبة العاشرة لقضاء راوة بعدد بمغ )0005بمغ )
 ( نسمة722قضاء العامرية بالمرتبة الحادية عشر بعدد بمغ )

-)مدني(التوزيع العددي والمرتبي لمسكان المتقاعدين حسب المهنة5جدول )
 (0202-0212لعامي )  عسكري(

 0202 0202 األقضية
المتقاعد
ين 
 المدني

المتقاعدين  الرتبة
 العسكري

المتقاعدين  الرتبة
 المدني

المتقاعدين  الرتبة
 العسكري

 الرتبة

 0 12743 0 32226 0 01060 0 02235 الرمادي
 2 7062 3 00470 2 4430 1 5600 ىيت
 0 02420 0 14014 0 01461 0 02121 فموجة
 6 0511 6 1547 6 0202 6 0502 عنة
 5 4020 4 02650 4 2164 2 5506 حديثة
 02 0100 00 0354 7 0005 7 0042 رطبة
 4 4173 5 7067 3 3251 3 4047 القائم
 00 455 02 0220 02 357 00 722 راوة

 7 0477 7 0322 00 737 02 734 العامرية
 1 00317 1 07600 5 2201 5 3620 الحبانية
 3 6624 2 03265 1 02032 4 4007 الكرمة

  021016  045310  50505  55617 المجموع 
 جمهورية العراق، وزارة المالية، هيئة التقاعد الوطنية، قسم الحاسبة المركزية. :المصدر

 0212لعام  عسكري(-)مدني(التوزيع العددي لمسكان المتقاعدين حسب المهنة9شكل)
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 (5من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول)

فقد وجد ىناك تباينًا مكانيًا اذ اختمفت مراتب المتقاعدين المدنين  0202اما في عام 
في بعض االقضية وبقت بعض االقضية عمى مرتبتيا حيث احتل المرتبة االولي ايضًا 

وجاء بالمرتبة الثانية  ،( نسمة32226قضاء الرمادي بعدد متقاعدين مدنيين بمغ )
المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قضاء  اما ،( نسمة14014قضاء الفموجة بعدد بمغ )

اما  ،( نسمة03265يميو قضاء الكرمة بعدد بمغ) ،( نسمة07600الحبانية بعدد بمغ)
يميو قضاء حديثة  ،( نسمة00470قضاء ىيت فجاء في المرتبة الخامسة بعدد بمغ)

يمييا في  ،( نسمة02650بالمرتبة  السادسة اذ بمغ عدد المتقاعدين المدنيين فييا )
اما المركز ، ( نسمة7067المرتبة السابعة قضاء القائم بعدد متقاعدين مدنيين بمغ )

( نسمة يميو قضاء العامرية 1547الثامن فكان من نصيب قضاء عنو بعدد بمغ )
اما المرتبة العاشرة فجاء قضاء راوة بعدد  ،( نسمة0322بالمرتبة التاسعة بعدد بمغ )

( 0354ر جاء قضاء الرطبة بالمركز الحادي عشر بعدد بمغ)واخي ،( نسمة0220بمغ )
 .(02, شكل )نسمة
فقد وجد تباينًا مكانيًا واضحًا بين اقظية  0202وكذلك المتقاعدين العسكريين لعام      

المحافظة من حيث عدد المتقاعدين العسكريين حيث احتل المرتبة االولي قضاء 
قضاء الفموجة بالمرتبة الثانية بعدد بمغ  يميو ،( نسمة12743الرمادي بعدد بمغ )

اما المرتبة الرابعة  ،( نسمة00317)يميو قضاء الحبانية بعدد بمغ  ،( نسمة02420)
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ثم قضاء الكرمة بالمرتبة  ،( نسمة7062فكانت من نصيب قضاء ىيت بعدد بمغ )
( 4173ثم القائم بالمرتبة السادسة بعدد بمغ )، ( نسمة6624الخامسة بعدد بمغ )

ثم تاله  ،( نسمة4020ثم المرتبة السابعة كانت لقضاء حديثة بعدد بمغ )  ،نسمة
يميو قضاء العامرية بالمرتبة  ،( نسمة0511قضاء عنو بالمرتبة الثامنو بعدد بمغ )

اما المرتبة العاشرة فكانت لقضاء الرطبة بعدد بمغ  ،( نسمة0477التاسعة بعدد بمغ )
 ( نسمة.455مرتبة الحادية عشر قضاء راوة بعدد بمغ )واخيرا جاء بال ،( نسمة0100)

 0202لعام  عسكري(-)مدني( التوزيع العددي لمسكان المتقاعدين حسب المهنة12شكل)

 
 (3من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول)

يتبين لنا ان ىناك تباينًا زمانيًا في اعداد  (00والشكل)( 3ومن النظر الى جدول) 
اذ بقت اقضية الرمادي والفموجة وعنو  0202- 0202المتقاعدين المدنيين بين عامي 

في نفس مراكزىما في كال العامين من الدراسة وذلك لكونيما من المدن الميمة في 
الكبيرة في  محافظة االنبار وخاصة قضاء الرمادي والفموجة فيي من المدن الحضرية

محافظة االنبار وذات طابع صناعي وخدمي كبير اما قضاء عنو فيعتبر ذات معدل 
نمو ثابت وغير جاذبة لميجرة.اما باقي االقضية فقد تباينت في اختالف ترتيبيا فمنيا 
من تقدم عدة مراتب مثل قضاء الحبانية والكرمة والعامرية كونيا اقضية حديثة النشوء 

0

10000

20000

30000

40000

50000

 المتقاعديه المدوي60000



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 1583 

ائي الرمادي والفموجة ، وىناك اقضية تراجعت في ترتيبيا كقضاء اذ انفصمت من قض
 ىيت وحديثة والرطبة والقائم وراوه.

وكذلك الحال بالنسبة لممتقاعدين العسكريين نجد ان ىناك تباينًا زمانيًا في اعداد     
اذ بقت اقظية الرمادي والفموجة  0202- 0202المتقاعدين العسكريين بين عامي 

في نفس مراتبيم في كال العامين من الدراسة وذلك لكونيما  من المدن وىيت وعنو 
التي تشجع ابنائيا باالنتماء الى القوات المسمحة كونيا ذات طابع اجتماعي عشائري 
ترى الييبة في انتمائيا لمجيش والشرطة، اما باقي االقضية فقد تباينت في اختالف 

ء الحبانية والعامرية كونيا اقضية ذات ترتيبيا فمنيا من تقدم عدة مراتب مثل قضا
طابع ريفي يميل لالنخراط في القوات المسمحة اكثر من المجتمع الحضري، وىناك 
اقضية تراجعت في ترتيبيا كقضاء وحديثة والرطبة والقائم وراوه والكرمة كونيا اقضية 

 الى االعمال الحرة والمدنية اكثر من العسكرية.
اني لمسكان المتقاعدين المدنيين فيناك تباينًا زمانيًا اما من حيث التباين الزم

حيث ارتفع عدد المتقاعدين المدنيين في قضاء  0202و  0202واضحًا ما بين عام 
الى  (%7.43)وقضاء الفموجة من  (%02.00)الى  (%04.26)الرمادي من 

قانون وكذلك في ىيت والكرمة والحبانية والعامرية  ويرجع سبب ذلك الى ( 01.13%)
سنة،اما باقي االقضية فقد انخفضت  42الذي حدد سن التقاعد   0207( لسنة 04)

  نسبة المتقاعدين المدنيين بسبب تغير مناطق سكنيم بسبب التيجير.
وكذلك الحال بالنسبة لممتقاعدين العسكريين حيث وجد ان ىناك تباينًا زمانيًا 

ة المتقاعدين العسكرين في حيث انخفضت نسب 0202و  0202واضحًا ما بين عام 
ما عدا قضاء الحبانية فقد  0202جميع اقضية محافظة االنبار في تقديرات عام 

(% لزيادة اعداد منتسبي القوات 2.04(% الى )0.46ارتفعت فية النسبة من )
 المسمحة في ىذا القضاء.

 
 

 (0202-0212) لعامي لمتقاعدين المدني لمحافظة االنبارتوزيع السكان ا (11شكل)
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 (5من عمل الباحث باالعتماد عمى بينات جدول)

 
-0202محافظة االنبار لعامي)ل لمتقاعدين العسكريتوزيع السكان ا (10شكل)

 (5من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول)
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 االستنتاجات
تبين ان ىنالك زيادة كبيرة في حجم السكان المتقاعدين فقد كان عددىم عام   -0

رافق ىذه  0202( متقاعد عام 052452( متقاعد اصبح )027344) 0202
 الزيادة تباين مكاني عمى مستوى االقضية.

من كانت النسبة االكبر  انريف( -اتضح من توزيعيم حسب البيئة )حضر  -0
%(.وفيما يتعمق بتقسيميم الى 30,13حيث بمغت )نصيب الريف وبفارق بسيط 

 اناث( فقد كان الحجم االكبر لمذكور في العامين المذكورين.-)ذكور
عسكري( فقد كان الحجم االكبر  -وفيما يخص توزيعيم حسب المينة )مدني  -1

( 045310من المتقاعدين ىو المدني وفي عامي البحث فقد بمغ عددىم )
ما بمغ حجم المتقاعدين العسكريين لنفس العام بين 0202متقاعد مدني عام 

 ( متقاعد عسكري.021061)
 

 التوصيات
ىذا الحجم الكبير من المتقاعدين لديو متطمبات كثيرة منيا اجتماعية واخرى  -0

 اقتصادية ورعاية صحية.
محاولة االستفادة من خبراتيم وعدم االستغناء عنيم بشكل نيائي واعادة زجيم  -0

لمذين يرغبون في العمل والحصول عمى دخل اضافي لذوي في سوق العمل 
 الدخل المحدود .

خاصة  توفير اماكن خاصة لممتقاعدين منيا حدائق واندية رياضية وترفييية -1
بالمتقاعدين في كل قضاء من اقضية محافظة االنبار ليكون متنفسًا ليم يعمل 

لك لممارسة عمى تقميل االصابة باالمراض النفسية لدى المتقاعدين، وكذ
الرياضة والحفاض عمى صحتيم، ويكون ثقافيًا يحتوي عمى مكتبة تحوي بعض 

 الكتب لمن يرغب بالقراءة .
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دعم المتقاعدين في اقامة مشاريع صغيرة تساعدىم في تحسين حالتيم  -2
 االقتصادية . عن طريق تقديم قروض وبدون فائدة . 

 والمصادر الهوامش
                                                           

 

(
i

تب لمطباعة والنشر، بغداد، ، جامعة بغداد، مديرية الك0السعدي، جغرافية السكان، جعباس فاضل  (
 .01ص ،0220

 * استخرجت نسبة التغير في الزيادة حسب المعادلةR=(P2-P1)/(P1)*100  حيث انR معدل=
= التعداد االول المصدر :احمد عمى اسماعيل، اسس عمم  P1التعداد الثاني ، = P2التغير النسبي، 

 . 056م،ص0775، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة ،6السكان وتطبيقاتو الجغرافية، ط

 022222: 0المصدر: وزارة الموارد المائية ،الييئة العامة لممساحة، خريطرة العرراق االداريرة، مقيراس 
 .0225لسنة  32222: 0ارية ،مقياس وخريطة االنبار االد ،0222لسنة 

 32222: 0المصدر: وزارة الموارد المائية ،الييئة العامة لممسراحة، خريطرة االنبرار االداريرة ، مقيراس 
 .0225لسنة 

مصدر الجداول:جميورية العراق، وزارة الماليرة، ىيئرة التقاعرد الوطنيرة، قسرم الحاسربة المركزيرة، بيانرات 
 غير منشورة.

 

ii))  202ص ، ابقمصدر س فاضل السعدي ،جغرافية السكان ،عباس. 

 


