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 :الممخص
تطور حجم السكان في العراق البحث في الكشف عن تمخص ي     
أثر معدالت النمو السكاني و ما تبعيا من و ( <817-=:?7)لممدة

فييما، والذي تمثل في عدد من المتغيرات الديموغرافية الخصوبة 
طفال الرضع ودون الوفيات لألتذبذب مستويات منيا  والسكانية

ثناء فترة الحمل، أميات فضال عن وفيات األ ،الخامسة من العمر
ومعرفة مستويات استخدام وسائل تنظيم االسرة لممرأة العراقية وتأثير 

والعالقة المتبادلة  النمو السكاني المرتفع في قطاعات التعميم والصحة
ان حجم السكان في  بينيما، وتوصل الى مجموعة من النتائج أىما

العراق يتضاعف مرة واحدة كل عشرين سنة تقريبا، وبمعدل سنوي 
(، فضال عن انخفاض معدل الخصوبة <817(% عام)<;85بمغ)

(والدة حية5 وعمى مستوى قطاع التعميم فقد تبين ان حجم ?95ليصل)
(% مقارنة في اعداد 59:التالميذ في التعميم االبتدائي ينمو بنسبة)

-=??7(% لممدة ما بين):95االبتدائية التي زادت بنسبة)المدارس 
(، واظير البحث انخفاض اعداد المؤسسات الصحية قياسا =817

بالزيادة السكانية، اذ بمغت نسبة الزيادة في المستشفيات 
( 59;(%، بينما كانت نسبة زيادة حجم السكان)958الحكومية)

 (5>817-==?7لممدة)
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Abstract: 

The Research resumes the growth of Iraqi population 

between (1947-2018) and the consequences resulted in 

growth average and the influence of fertility.  This 

influence was represented in  a number of demographic 

and population changes  such as death levels fluctuate 

for infants under five as well as maternal mortality 

during pregnancy, Knowing the levels of using family 

planning methods for Iraqi women, the effect of high 

population growth in the sectors of education and  health 

and the interrelationship between them. 

The Research concluded a set of outcomes, the most 

important of which is that the size of the population in 

Iraq doubles once every twenty years: annual rate of 

(2.58) % in (2018) as well as a low fertility rate of 3.9 

live births. 

At the level of the education sector, it was found that the 

size of pupils in primary education is growing (4.3) % 

compared to the number of primary schools, which 

increased (3.4) % between (1997-2017.) 

The Research showed a decrease in the number of health 

institutions compared to the growth of population. The 

percentage of increase in public hospitals reached (3.2) 

%, while the growth rate population was (5.3) in (1977-

2016) 
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 المقدمة -
يعد حجم السكان وتوزيعيم الجغرافي من أىم الحقائق الديموغرافية التي تحاول 

البالغة في معرفة عدد السكان وتوزيعيم حسب الوحدات الحكومات الحصول عمييا، ألىميتيا 
االدارية لمدولة، فضال عن أىميتيا لمباحثين في أغمب الدراسات العممية في مختمف العموم، ال 
سيما عمماء االقتصاد كي يتمكنوا من وضع الخطط ورسم البرامج التنموية في البالد، واألىم 

غرافية السكان ألنيم ييتمون بدراسة حجم السكان، من ذلك أىميتيا بالنسبة لمباحثين في ج
وتوزيعيم الجغرافي، والتعرف عمى خصائصيم الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية، ال سيما 

 معدل النمو السنوي لمسكان والخصوبة والوفيات واليجرة والبطالة والنشاط االقتصادي5
ى عمييا خطط التنمية المستدامة دراسة النمو السكاني من العوامل الميمة التي تبن

بمختمف قطاعاتيا في البمدان المتقدمة والنامية، فيي مؤشر أساسي لمعرفة تطور حجم 
 السكان الكمي في المستقبل من خالل دراسة مؤشرات الخصوبة والوالدات والوفيات واليجرة5

حديا ىاما والنمو السكاني في العراق يعد أحد أىم المتغيرات السكانية التي تمثل ت
لمدولة، والتي يتزايد حجم سكانيا بمعدالت تزيد عن معدل التنمية االقتصادية فييا، والتحدي 
األىم ىو توفير األمن الغذائي لمسكان وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة، وتوفير 

ىذا مستوى معاشي الئق ليم5 ويرتبط النمو السنوي لمسكان في العراق بالزيادة الطبيعية، و 
يسمط الضوء عمى المدة التي يحتاجيا السكان لموصول الى النافذة الديموغرافية التي ترتفع 

 فييا فئة السكان النشطين اقتصاديا وتنخفض نسبة السكان المعالين5 
ويقصد بالنمو السكاني التغير الكمي في عدد السكان سواء كان التغير باتجاه الزيادة 

ي عددىم، ويحصل النمو السكاني بفعل الحركة الطبيعية في عدد السكان او التناقص ف
لمسكان)الفرق بين المواليد والوفيات( خالل مدة زمنية محددة، واليجرة السكانية الدولية )الفرق 
بين حركة السكان الوافدين والنازحين من والى الدولة(، وتتأثر ىذه المتغيرات الديموغرافية 

 جتماعية لمسكان5 الثالث بالخصائص االقتصادية واال
 مشكمة البحث -0

 مشكمة البحث تمثمت بطرح االسئمة اآلتية:
ما ىي التحديات السكانية التي  تواجو العراق في الوقت الحاضر في أبعاد النمو  -7

 السكاني والمتغيرات السكانية ذات الصمة5



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)=8? ) 
 

 والصحة5ىل لمنمو السكاني في العراق تأثيرات عمى السكان في مجاالت التعميم  -8
 ىل يمكن ان يكون التحدي السكاني فرصة سكانية امام العراق5 -9
 فرضية البحث -3

 طبقا لمشكمة البحث فأن الفرضية تتمثل في اآلتي:
لمنمو السكاني في العراق تأثيرات كبيرة تتمثل في زيادة الخصوبة وارتفاع معدالت  -7

 االعالة5وفيات االطفال واالميات، فضال عن ارتفاع معدالت 
 لمنمو السكاني المرتفع في العراق آثار سمبية في قطاعي التعميم والتربية5 -8
يمكن ان يكون لمسياسات السكانية دور في مواجية ىذه التحديات واعتبارىا  -9

 فرصة بفعل التحول الديموغرافي المتمثل بعاممي الخصوبة والوفاة5
 أهمية البحث -4

غيرات السكانية والزيادة المستمرة التي يشيدىا حجم تأتي اىمية البحث في ضوء الت
(، وما رافقيا من ارتفاع في معدالت الخصوبة لممرأة، <817-=:?7السكان في العراق لممدة)

وتأثير ذلك في معدالت وفيات االطفال الرضع ودون الخامسة، ووفيات االميات، وارتفاع 
 معدالت االعالة بين السكان5

المستقبمي في العراق ونسبة نموىم السنوي تعد ضرورة ممحة  ان معرفة حجم السكان
ومصدر ميم لرسم الخطط والسياسات الحكومية لمعرفة االحتياجات المستقبمية لمسكان عمى 
مستوى قطاعات االقتصاد والتعميم والصحة ال سيما حجم القوة العاممة من السكان الداخمة في 

 مكنة ليم5سوق العمل وكيفية توفير فرص العمل الم
 هدف البحث -5

يتمحور ىدف البحث في الوصول الى تصورات حول النمو السكاني في العراق 
وتأثيراتو في حجم السكان وتطور معدالت الخصوبة لممرأة ونسب اعتمادىا عمى وسائل تنظيم 
االسرة، فضال عن معدالت الوفيات لالطفال الرضع واالطفال دون الخامسة من العمر، 

فيات االميات، وتسميط الضوء عمى المدة التي يحتاجيا العراق لمدخول في النافذة ومعدالت و 
الديموغرافية لمسكان وصوال الى طرح مجموعة من التحديات التي تواجو الدولة العراقية، وذلك 
باالعتماد عمى تحميل مجموعة بيانات صادرة من الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا 
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وزارة التخطيط العراقية، وتم اعتماد المنيج الوصفي والتحميمي في البحث المعمومات التابع ل
 وعدد من تقنيات رسم االشكال البيانية5 

 (.0288-8947حجم السكان في العراق لممدة ) -6
ان بنية السكان اليامة وىيكمو تعد ذات اىمية كبيرة لممجتمع وتطوره، اذ أنصب 

 تىذا الموضوع الحيوي الذي يرتبط بخطط واستراتيجيا اىتمام المجتمعات وبشكل كبير لدراسة
السياسة السكانية لمدولة وعمى المدى البعيد والذي ينسجم مع واقع التحوالت االستثمارية 
لمموارد الطبيعية والمادية واالقتصادية الموجودة عمى االرض وما يمكن عممو لتنظيم االستثمار 

بين اعداد السكان الحالية والتغيرات في حجم السكان بعقالنية وبما يخدم الموازنة الصحيحة 
 75وتوزيعيم وتركيبيم

السكان ىم الثرة البشرية لمعراق وعنصر ميم من عناصر الدولة ومقوماتيا، وتعد من 
اىم العناصر الطبيعية المتجددة  لمدولة والتي يجب االستثمار فييا والمحافظة عمى ديمومتيا، 

اىداف التنمية واستدامتيا، الن االنسان ىو ىدف التنمية  فاالستثمار في البشر يحقق
وصانعيا، فأىمية السكان تتمثل في القوة العاممة التي تقود عجمة النشاط االقتصادي في 

 البالد5
( ان حجم السكان في العراق يتضاعف كل 7( والشكل)7ويالحظ من الجدول)

خالل السنوات السابقة، فقد تضاعف عشرين سنة تقريبا وبمعدل نمو سكاني يقرب من الثبات 
(، ;>?7- =:?7(نسمة خالل المدة من عام)891=?1<( نسمة الى);<7>7<:من)

-;>?7(%لالعوام المذكورة تواليا، وكذلك الحال لممدة)9571->957وبنسب نمو سكاني)
(نسمة حسب التعدادات السكانية العامة، وبنسبة نمو ??7;99>7(، اذ بمغ )=<?7
( وبنسبة =811-=<?7(نسمة لممدة)7<81<>?8ي حين بمغ)(% ف9579بمغت)

( وبنسبة نمو 8178(نسمة لمعام)99111111(%، وتستمر الزيادة السكانية لتبمغ)9518نمو)
 (%5<85سنوي منخفضة نسبيا عن السابق بمغت)

 (.0288-8947( الحجم والنمو السنوي لمسكان في العراق لممدة)8جدول)
سنة التعداد العام 

 لمسكان
 معدل النمو السنوي حجم السكان

7?:= :>7<7>; 957< 
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7?;= <99??<1 85=? 
7?<; >1?=891 9571 
7?== 78111:?= 959> 
7?>= 7<99;7?? 9579 
7??= 8818<8:: 951: 
811= 8?<>81>7 9518 
8178 99111111 85>1 
817> 9>78:7>8 85;> 

وتكنولوجيا المعمومات، المجموعة االحصائية المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء 
(، مديرية 0288-0285(، وتقديرات سكان العراق)8997،0227،0287، 8987. 8977السنوية)

 .0288احصاءات السكان والقوى العاممة،
( نسمة حسب االسقاطات 78:111<9( فقد بمغ)<817اما حجم السكان في العام)

 (نسمة في11=7877;السكان في العراق ليصل نحو)السكانية، ومن المتوقع ان يرتفع حجم 
بحسب تقديرات سكان العراق الصادر من وزارة التخطيط العراقية اذا ما  8(8191العام)

استمرت نسبة النمو السنوي السكاني المرتفعة والتي تعد االعمى بين الدول النامية ال سيما 
(% عن تصنيف <85العراق والبالغة) دول الخميج العربي فقد ارتفعت نسبة النمو السكاني في

 981715(% لمعام 8الدول النامية االقل نموا)األكثر فقرا( البالغة)

 
 (5<817-=:?7( تطور نمو وحجم السكان في العراق لممدة)7شكل )
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 (75المصدر: باالعتماد عمى جدول )
ان الزيادة السكانية سابقة الذكر تتباين في دوافعيا الحكومية متمثمة بالسياسة السكانية 

( بتشجيع النمو السكاني وفقا لخطط التنمية ==?7( لغاية)=:?7فقد امتازت المرحمة ما بين)
وان ىذه الزيادة ال تشكل مشكمة لمدولة من جية عالقة الموارد الطبيعية بزياد حجم السكان 

حتاجو العراق من قوى عاممة تدير عممية التنمية في القطاعات االقتصادية والزراعية، وما ي
في حين تميزت مرحمة الثمانينيات بدعم حكومي وتشجيع الوالدات لزيادة السكان بسبب 
الحرب العراقية االيرانية وحاجة الدولة لفئة الذكور من الشباب، واستمرت ىذه السياسة لغاية 

 االقتصاديةوالتي لم يرافقيا تخطيط مالئم لمتنمية المستدامة في القطاعات  المدة الحالية
 واالجتماعية5

(سنة ;>-;7يمتاز السكان في العراق بارتفاع نسبة السكان الشباب من فئة)
( وىي مؤشر ايجابي لواقع <817(% من مجموع السكان في العراق لمعام );5>;والبالغة)

رتب عمييا من اثار الرتفاع معدالت االدخار واالستثمار في المجتمع العراقي الفتي وما يت
الشباب والذي يضع الدولة في اختبار صعب يتمثل بتوفير فرص العمل والقضاء عمى البطالة 
ورفع المستوى التعميمي ليم، في حين يكون ىؤالء الشباب عبء كبير عمى الدولة في حالة 

 توى المعيشي الالئق ألسرىم5 عدم االستجابة ليم او الفشل في تييئة المس
 معدالت الخصوبة السكانية في العراق.  -7

يشير مصطمح الخصوبة عادة الى معدل الخصوبة الكمي الذي يعني متوسط عدد 
االطفال الذين يولدون المرأة واحدة في حياتيا اذا كان سموكيا في مجال الخصوبة متماشيا 

دد الفعمي لممواليد االحياء لممرأة اثناء حياتيا، اذ ، فيي تعني الع:مع سموك مجموعتيا العمرية
(سنة تقريبا من عمرىا، وان ?:-;7تقتصر الخصوبة عند المرأة عمى عمر االنجاب بين)

مؤشر الخصوبة يعد من اىم العوامل التي تؤثر في تحديد مستوى واتجاىات النمو السكاني 
 سواء كان سالب ام موجب وذلك كونيا تمثل المواليد5

ان معدل الخصوبة لممرأة في العراق ما زال مرتفعا وعمى ذلك االساس صنف ضمن 
( فقد <817-=<?7البمدان المرتفعة الخصوبة بالرغم من االنخفاض النسبي الممحوظ لممدة)

( في عام ?95( الى)=<?7(والدة لكل امرأة في عام )58>انخفض معدل الخصوبة من)
ل المطموب لموصول الى االستقرار السكاني، اذ يظير ( وىذا يتجاوز كثيرا عن المعد<817)
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( ان معدل الخصوبة الكمية في العراق بدأ باالنخفاض التدريجي 8( والشكل)8من الجدول)
 -58: -51:(، من ثم استقر بنحو)9??7( عام )=5:( الى)=<?7( والدة عام )58>من)
 -:817 -8179 -81177 -=811-:811(والدة لالعوام)57: -=5: -58: -;5:

 ( عمى التوالي5;817
 (.0288 -8987( معدل الخصوبة الكمية في العراق لممدة)0جدول)

 <817 ;817 :817 8179 8177 =811 :811 9??7 =<?7 السنوات
معدل 

الخصوبة 
 الكمي

<58 :5= :51 :58 :5; :58 :5= :57 95? 

المعمومات، خطة التنمية الوطنية المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا 
 .0287(، والمجموعة االحصائية السنوية 0284-0282لمسنوات)

ان اتجاىات نمط الخصوبة في العراق تشير الى ان عدد المواليد الذين تنجبيم النساء 
(سنة منخفض جدا ثم تبدأ اعداد المواليد باالرتفاع مع تقدم عمر المرأة ?7-;7باالعمار)

(سنة بعدىا تبدأ ىذه االعداد باالنخفاض حتى تصل ?8-;8روة عند العمر)ليصل الى الذ
( الى اقل عدد من المواليد طيمة حياة المرأة االنجابية، وان اتجاه ?:-;:عند العمر)

الخصوبة بيذا الشكل يسير وفق المنطق الذي يشير الى ان عدد المواليد الذين تنجبيم النساء 
 5;من حياتيا االنجابية يكون دائما منخفضافي االعمار االولى واالخيرة 

 (.0288-8987( تطور معدالت الخصوبة الكمية في العراق  لممدة)0شكل ) 
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 (85المصدر: باالعتماد عمى جدول )
عمى مستوى البيئة لمعدالت الخصوبة الكمية في العراق فانيا ترتفع في الريف لتصل 

(، وىذا االرتفاع يقابمو ارتفاع نسب الفقر في 51:البالغة)(والدة قياسا بالحضر 57;الى)
المناطق الريفية والتي تعد اقل قدرة عمى تحمل النمو السكاني السريع، وذلك الن ما يقرب من 

(% =915)>(8178ثمث سكان الريف ىم من الفقراء فقد بمغت نسبة الفقر في الريف لمعام)
 (% في الحضر5;795مقابل )

(والدة5 =85وبة لممرأة العراقية مرتفعا مقارنة بالمعدل العالمي البالغ)يعد معدل الخص
اما معدل الخصوبة الكمية لمدول النامية والدول متوسطة التنمية البشرية فقد انخفض 

( والدة عمى التوالي، وعمى الرغم من ان الدول العربية تحكميا في ;85(والدة و)858الى)
اعية متشابية اال ان معدل الخصوبة الكمية لمدول العربية الغالب عادات وقيم دينية واجتم

( 957( وفي مصر)>95انخفض بنسبة اكبر مقارنة بالعراق، ففي سوريا بمغ معدل الخصوبة)
( ومن الممفت لمنظر ان معدل الخصوبة انخفض بشكل كبير في 958وفي سمطنة عمان)

بشكل اسرع في الدول ، وانخفض =??7( عام ;85( الى)=<?7( عام )<5:المغرب من)
 ><?7(والدة في عام =5>المجاورة لمعراق ففي ايران عمى سبيل المقارنة انخفض من)

5 وتشير الدراسات التي اجرتيا االمم المتحدة الى ان معدل الخصوبة =8119( عام ;85الى)
( ;817(والدة عام)<95الكمية في العراق سينخفض في االعوام المقبمة، وانو سينخفض من )

 5 <(8181( عام )959لى)ا
ان ىذه المؤشرات تعكس الحاجة الى ضرورة تبني العراق سياسات سكانية واضحة 
لمحد من معدالت الخصوبة السكانية الى حد مناسب لتطمعات الدولة في تحقيق التنمية 
البشرية5 ولما كانت العالقة شديدة بين مستوى تعميم المرأة وانخفاض معدالت الخصوبة فان 
السياسة السكانية والبرامج التي تبنى لتنفيذىا ينبغي ان تؤكد عمى تحقيق تحسن واضح في 
وضع النساء التعميمي الن العالقة بين الخصوبة والتعميم عالقة عكسية، اذ تنخفض 

البتدائية فقط (والدة بين النساء غير المتعممات او الالتي حصمن عمى الشيادة ا<5:من)
 5?عمى الشيادة المتوسطة عمى االقل حصمن (والدة ;95الى)

 معدالت وفيات السكان في العراق. -8
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عرفت منظمة الصحة العالمية الوفاة بأنيا االنتياء التام لجميع مظاىر الحياة في اي 
وقت بعد حدوث الوالدة الحية)توقف الوظائف الحيوية بعد الوالدة دون القدرة عمى الحياة بعد 

 715ال تشمل وفاة األجنة االغماء(، وعميو فالوفاة
ان معدالت الوفيات والوالدات ترتفع في مجتمعات الدول النامية االقل تطورا، 
وتنخفض في المجتمعات االكثر تطورا والمتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتؤثر الوفيات 

لنوعي في تغير حجم السكان وكثافتيم العددية فضال عن تأثيرىا في أمد الحياة وتركيبيم ا
 والعمري، ويتضح ان معدالت الوفيات لمذكور اعمى منيا في االناث ولجميع االعمار تقريبا5

 معدالت وفيات االطفال الرضع. -8-8
تتباين معدالت الوفيات بين الفئات العمرية لسكان العراق فقد ارتفعت بشكل عام بين 

ع في عمم السكان (مولود حي ) يقصد بمصطمح وفيات الرض7111االطفال الرضع لكل)
( <817 ->811لممدة من ) 77وفيات المواليد الذين لم يتجاوزوا العام االول من اعمارىم(

( ، والذي يوضح ارتفاع المعدالت في سنوات معينة وانخفاضيا نسبيا 9وىذا ما اظيره جدول)
(بواقع >811في السنوات االخرى، اذ بمغت اعمى قيمة وفيات لالطفال الرضع في عام )

(، في حين عادت 59=7( وبمعدل وفاة بمغ):817(وفاة، وانخفضت الى ادنى قيميا عام);9)
(5 واذا ما قارنا 9(وفاة باأللف، ينظر شكل)<5?8( بمعدل)<817مرة اخرى لالرتفاع في عام)

معدل وفيات االطفال الرضع في العراق بالمستوى العالمي فيو منخفض نسبيا، اذ بمغ 
(، ورغم ذلك ;811(والدة حية في عام)7111وفاة من مجموع)( ;5:;المستوى العالمي)

(طفل في البمدان االقل نموا قبل 8?ىناك فجوة واسعة بين البمدان الغنية والفقيرة، اذ يموت)
 785( اطفال في المناطق المتقدمة<وصوليم السنة الواحدة، بالمقارنة مع)

 (.0288-0226في العراق لممدة)( مولود حي 8222( معدل وفيات االطفال الرضع لكل)3جدول)
 <817 >817 ;817 :817 8179 8177 ?811 >811 السنة

معدل وفياة 
االطفال الرضع 

( 8222لكل)
 مولود حي

9; 8: 98 87 7=59 7?5= 7>57 8?5> 
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المصدر: بيانات وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات، المجموعة االحصائية 
(، مديرية احصاءات السكان والقوى العاممة، 0288-0285، تقديرات سكان العراق)0287السنوية 

0288 . 
بين وترتبط معدالت وفيات االطفال بالصحة االنجابية لالميات ال سيما بالمباعدة 

الوالدات وبعمر وترتيب الحمل، كما تؤثر في معدالت الخصوبة ايضا عندما تدفع معدالت 
الوفاة المرتفعة الزوجين الى االكثار من انجاب االطفال ليضمنوا بقاء عدد مالئم منيم، وتؤكد 
بعض الدراسات عمى ان الخصوبة السكانية المنخفضة تنتج اطفاال أصحاء، في حين عندما 

ن الميات صغيرات في السن او في سن الناث فأن عدد االطفال المولوديلخصوبة لترتفع ا
كبير يكونون معرضون الحتماالت الوفاة بشكل اكبر، ال سيما اذا كان ىؤالء االطفال كثيرو 
األخوة وكانت مدة والدتيم متقاربة وبأقل من سنتين، الن تقارب الوالدات يقمل من فرص 

تمعب دورا ىاما في تغذية الطفل وتقوية مناعتو ضد االمراض  الرضاعة الطبيعية والتي
 واالوبئة5

  
 (5<817-0226(مولود حي في العراق لممدة)8222( وفيات االطفال الرضع لكل)3شكل )

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (95باالعتماد عمى جدول ) المصدر:

 معدالت وفيات االطفال دون سن الخامسة. -8-0
ان معدل الوفاة لالطفال دون الخامسة من العمر ( :( والشكل):لقد اظير الجدول)

( وفاة 7:(مولود حي، بعد ان كان)7111( لكل );5>9( قد بمغ)<817في العراق لمعام)
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( وفاة 8>(، الذي بمغ)1??7(، وتعد ىذه المعدالت منخفضة قياسا في عام)>817عام)
التسعينيات الى (مولود حي، ويعود السبب في ارتفاع حاالت الوفيات في فترة 7111لكل)

ظروف الحصار االقتصادي وتردي الخدمات الصحية نتيجة تراجع كفاءة البنية التحتية والتي 
شممت المراكز الصحية والمستشفيات مما ادى الى تردي الحالة الصحية لممواطنين وانخفاض 
مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمسكان نتيجة النقص الحاصل في المستمزمات الطبية 

لعالجية واالدوية، مما تسبب في ارتفاع معدالت الوفيات الخام ال سيما وفيات فئة السكان وا
من االطفال الرضع واالطفال دون سن الخامسة، وان وفيات االطفال تمك تعكس الواقع 
الصحي واالقتصادي واالجتماعي السيء الذي تعيشو االسر العراقية بشكل عام وبمختمف 

 السنوات الماضية5
 (.0288-8992( مولود حي في العراق لممدة)8222( معدل وفيات االطفال دون الخامسة لكل)4ل)جدو

 <817 >817 ;811 8111 ;??7 1??7 السنة
معدل وفياة االطفال دون 
الخامسة من العمر 

 ( مولود حي8222لكل)
<8 :;5; 8?5> 8?5> :7 9<5; 

وتكنولوجيا المعمومات، تقديرات سكان العراق، مديرية وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء المصدر: 
ونتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات  الجولة السادسة  ،0288احصاءات السكان والقوى العاممة، 

 ( في العراق.0288لسنة)
 (.0288-8992(مولود حي في العراق لممدة)8222لكل) دون الخامسة ( وفيات االطفال 4شكل )
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 (5:المصدر: باالعتماد عمى جدول )

ولو نظرنا الى معدالت وفيات االطفال دون الخامسة من حيث الخصائص البيئية 
واالقتصادية واالجتماعية نجد ان تعميم األم لو أثر كبير عمى خفض معدل وفيات االطفال 

عميم إعدادي ( وفاة لكل والدة حية لالطفال الذين أمياتيم لديين ت:8دون الخامسة فيو يشكل)
( وفاة لألميات الحاصالت عمى شيادة االبتدائية او غير المتعممات5 =8فما فوق مقابل)

(وفاة لكل الف والدة حية لالطفال الذين ينتمون الى االسر االشد 98وحسب مؤشر الثروة فان)
 (وفاة الطفال األسر األكثر ثراًء5>7فقرا في حين ىناك)

 العراق.معدالت وفيات االمهات في  -8-3
يعد مؤشر وفيات االميات من أىم المؤشرات التي تعكس مدى االىتمام بصحة االم 
وتحسين الوضع الصحي واالقتصادي والمعيشي لممجتمع، ويقصد بوفيات االميات ىي الوفاة 

(والدة حية، وبغض 711111الناتجة عن الحمل او الوالدة بما فييا وفيات النفاس ولكل)
ان الحمل ومن اي سبب ناتج عن الحمل وما يترتب عميو، باستثناء النظر عن فترة او مك

 الوفيات الناتجة عن االسباب العرضية االخرى5
( ان معدل وفيات االميات في العراق قد انخفض ;( والشكل);ويالحظ من الجدول)

(، ثم وصل الى اعمى 1??7(وفاة عام )=77(، اذ بمغ)>817 -1??7بشكل كبير لممدة)
(وفاة لكل مئة الف والدة حية وفقا لمسح اجرتو وزارة 7?8( بواقع)???7ام)مستوياتو ع

(، >811(عام):<(، وانخفض المعدل نحو):811(وفاة عام)9?7الصحة، في حين وصل )
( 57>9بعدىا انخفض معدل وفيات االميات الى اقل بكثير عن تمك المعدالت فقد وصل الى)

 79(8177وضاع االجتماعية والصحية لممرأة عام)(5 وقد اشار المسح المتكامل لال>817عام)
ان من بين كل عشر سيدات تابعت تسع منين تقريبا حممين االخير خالل االعوام الخمس 
السابقة لممسح لدى شخص مؤىل وان ىذه النسبة تختمف بين الحضر والريف، اذ شكمت 

ولود، فالسيدة (% وتختمف ىذه النسب حسب ترتيب الم9<(% مقارنة بالريف):85?بالحضر)
(% لممولود الرابع او لما :<(% تقريبا مقابل)>?الحامل تيتم بمتابعة حالتيا لممولود االول)

 بعده5
 (.0288-8992( والدة حية في العراق لممدة)822222( معدل وفيات االمهات لكل)5جدول)
811811817817817817817??7??7 السنة
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1 ? : < 8 9 : ; < 
 معدل وفيات

االمهات 
لكل)

822222 )
 والدة حية

77= 8?7 7?9 >: 9; 9; 9157 9851 9<57 

، المجموعة االحصائية السنوية وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات، المصدر: 
( في العراق، وخالصة 0288ونتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات  الجولة السادسة لسنة) ،0287

 .0283نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات 
وتتباين انواع الوفاة لالميات في العراق، اذ أوضحت نتائج خالصة خارطة الفقر 

مة النفاس، في حين (% من االميات المتوفيات كانت في مرح>95;ووفيات االميات ان)
(%، بينما بمغت نسبة المتوفيات اثناء >5=8بمغت نسبة المتوفيات في مرحمة الحمل)

5 وقد اظيرت :7(% من االميات?5=(%، وكانت نسبة الوفاة بسبب االسقاط)77الوالدة)
تقديرات منظمة الصحة العالمية ان جزءا كبيرا من وفيات االميات في العالم تحدث خالل فترة 

(% من مجموع وفيات االميات جراء الحمل في دول 71يوم بعد الوالدة(وبنسبة) 8:اس)النف
العالم، وان نصف مميون امرأة تمقي حتفيا سنويا اثناء الحمل او الوالدة او بعدىا خالل فترة 
النفاس، وان ىذه الوفيات يقع معظميا بين نساء دول العالم الثالث ففي الوقت الذي ال تزيد 

( كما :(وفاة لكل مئة الف والدة حية في الدول الغنية واحيانا الى)?ت االميات عن)نسبة وفيا
( وفاة في افغانستان، ىذا يعني 8111ىو الحال في النمسا بينما نجد ان المعدل يرتفع الى)

 5;7ان احتمال وفاة االم االفغانية تبمغ خمسمائة مرة اكبر من احتمال وفاة المرأة في النمسا
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 (.0288-8992(والدة حية في العراق لممدة)822222فيات االمهات لكل)( و 5شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (5;المصدر: باالعتماد عمى جدول )

لذلك فان اعطاء النساء في العراق القدرة عمى التحكم اكثر في خصوبتين يوسع من 
دائرة اختيارتين عندما تزداد فرص التعميم والمساىمة في النشاط االقتصادي، ومن المعروف 
ان احتمالية الخطورة في اثناء الحمل والوالدة تزداد في الحمل الخامس واالحمال التالية لو5 

انات وزارة التخطيط ان نسبة المواليد االحياء بترتيب خمسة فما فوق لمنساء فقد اظيرت بي
(سنة تقل كثيرا بين النساء المتعممات الحاصالت عمى شيادة البكالوريوس ?:-;7بعمر)
 (% بين األميات5 :15=(% مقارنة ب);885بواقع)

 تأثير النمو السكاني في قطاع التعميم في العراق. -9
(تمميذ لمعام =??9=:;لمرحمة االبتدائية في العراق حوالي)يقدر حجم طمبة ا

( =??7/>??7( وىذ العدد تضاعف مقارنة في عام)=817/>817الدراسي)
(تمميذ، في حين اعداد المدارس لم يواكب الزيادة الحاصمة في اعداد ===9;?8والبالغ)

، ثم (=??7/>??7(مدرسة العام الدراسي)917<التالميذ في العراق، فقد كانت)
(% 59:(، أي ان حجم التالميذ ينمو بنسبة)=817/>817(مدرسة في عام):7:18بمغت)

(%، والسبب في زيادة اعداد :95مقابل نسبة نمو أقل من ذلك لممدارس في التعميم االبتدائي)
(سنة تقريبا نتيجة ارتفاع معدالت 81التالميذ ىو الزيادة السكانية التي تتضاعف كل )

 لسنوي لمسكان بحسب البيانات التي تطرق الييا البحث سابقا5   الخصوبة والنمو ا
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ان زيادة حجم التالميذ في العراق سيزيد من نسبة التزاحم في الصف الدراسي الواحد 
في اغمب المدراس عمى مستوى المحافظات ال سيما مراكز المدن التي بمغ معدل اعداد 

(تمميذ وىي احد اسباب 1>بعضيا يصل)(تمميذ حتى ان 1;الطمبة لمصف الدراسي فييا عن)
تردي الخدمات التعميمية في العراق وتراجع كفاءة العممية التربوية5 والمعدل المذكور يعد 

( تمميذ 91مرتفعا قياسا بمعايير تخطيط الخدمات التعميمية في العراق والتي حددت المعدل ب)
متمثمة بوزارة التربية نحو القطاع 5 لذلك فقد اتجيت الحكومة العراقية >7لمصف الدراسي الواحد

الخاص لمموافقة عمى استحداث مدارس اىمية في عموم المحافظات لتخفيف الزخم الحاصل 
بسبب االعداد الكبيرة من الطمبة في العراق وارتفاع معدل الطمبة في الصف الدراسي الواحد5 

( =817/>817ي)عمما ان حجم المدارس االىمية االبتدائية في العراق لمعام الدراس
 مدرسة5=7(>?>بمغ)

مما تقدم يجب عمى الدولة العراقية تضمين خطة في السياسة السكانية لخفيض 
مستويات الخصوبة لممرأة لغرض خفض المعدل السنوي لمسكان واذا ما حدث ذلك فانو يؤدي 
 الى خفض حجم الطمبة لمصف الدراسي الواحد مما يؤدي الى تحسين جودة التعميم بين فئات

سنة فأقل( وىي فئة االطفال في سن التعميم  ;7المجتمع5الن انخفاض نسبة السكان في فئة )
سوف يخفف من الضغط عمى المدارس، وكذلك الحال بالنسبة العالة االطفال التي يؤدي 
خفض نسبيا الى االستثمار في التعميم بشكل اكبر وتحسين نوعية السكان من القوى العاممة 

 في المستقبل5 
 تأثير النمو السكاني في قطاع الصحة في العراق. -82

تعد الخدمات الصحية من أىم مؤشرات التطور االقتصادي واالجتماعي لمدول، وىي 
ذات عالقة مباشرة بحياة السكان، وتضم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات الوقاية من 

ي المراكز العمرانية االمراض المختمفة، بما في ذلك مراعاة القواعد الصحية السميمة ف
والمساكن، كما تضم معالجة االمراض او الحاالت المرضية المختمفة في المشافي 

 5<7والمستوصفات والمصحات والنقاط الطبية الثابتة والمتنقمة
ان الواقع الصحي في العراق يعاني تراجعا كبيرا في الخدمات الصحية نتيجة االىمال 

لممستشفيات الحكومية والمراكز الصحية مما أثر بشكل كبير الحكومي وضعف البنى التحتية 
عمى حياة السكان في العراق، ال سيما فئة االطفال والنساء، اذ اوضح البحث معدالت وفيات 
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(% وفاة لالطفال ;5>9(والدة حية، و)7111(وفاة لكل)<5?8مرتفعة لالطفال الرضع بمغت)
(وفاة 57>9سبة لوفيات الميات التي بمغت)دون سن الخامسة من العمر، وكذلك الحال بالن

 (والدة حية7111115لكل)
( ان المؤسسات الصحية في العراق قد تطورت من >( وشكل)>يالحظ من جدول)

(، فقد ارتفعت اعداد المستشفيات ;817-==?7الناحية الكمية عمى حساب النوع خالل المدة)
(، وكذلك ;817( عام)8=9ى)( ال==?7(مستشفى في عام )=>7الحكومية الى الضعف من)

(، وان ىذه >;9(، والعيادات الشعبية)1<>8الحال بالنسبة لممراكز الصحية التي بمغت)
( سنة، أي انيا ارتفعت بوتيرة منخفضة <9الزيادة في المؤسسات الصحية كانت خالل مدة)

ذ ارتفع حجم مقارنة بالزيادة السكانية الكبيرة التي زادت ثالثة اضعاف تقريبا لنفس المدة، ا
(، >817( لمعام)789?>7>9( الى)==?7(نسمة عام)=?:78111السكان في العراق من )

(% مقارنة بالزيادة الحاصمة في المستشفيات الحكومية التي انخفضت 59;وبنسبة نمو بمغت)
(% لممدة المذكورة، وفضال عن النقص الحاصل في حجم 958نسبة زيادتيا بنحو)

ى مدى االعوام الماضية فانيا تعاني من انخفاض الكفاءة في اغمبيا المستشفيات الحكومية عم
 وسوء مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمسكان، والنقص الحاد في االدوية والمواد الطبية5

 (.0285-8977( عدد المؤسسات الصحية في العراق لممدة)6جدول)
 العيادات الطبية مراكز صحية  مستشفى السنوات
7?== 7<= 7::; 718 
7?>= 7>7 7<78 799 
7??= 81: 7<>8 7>= 
811= 898 7=<1 8:< 
817; 9=8 8<>1 9;< 

المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات، المجموعة االحصائية السنوية 
8977 ،8987 ،8997 ،0227 ،0287  . 
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 (.0285-8977لممدة) حجم المؤسسات الصحية في العراق ( تطور6شكل )
 
 
 
 
 
 

 (5>المصدر: باالعتماد عمى جدول )
 التحديات في المستقبل. -88

لم تتبن الدولة العراقية سياسة سكانية معمنة تجاه الزيادة في النمو السكاني السنوي، 
فالسياسات السكانية كانت باتجاه تشجيع الزيادة السكانية، اما حاليا فان وزارة الصحة 
وجمعيات غير حكومية تتبنى اجراءات تنظيم االسرة دون اىداف محددة معمنة، وان تخفيض 

العراقية سوف يؤدي الى تقميل احتماالت التعرض لالمراض والمخاطر الخصوبة لممرأة 
والوفيات المرتبطة بالوالدة التي تزداد مع تكرار الحمل، لذلك فقد آن االوان لوضع سياسة 
سكانية واضحة في العراق تأخذ بعين االعتبار النمو السكاني المرتفع تمييدا لتحقيق متطمبات 

 التنمية المستدامة5 
 تحدي خفض الخصوبة ورفع معدالت استخدام وسائل تنظيم االسرة. -88-8

( يؤشر عمى <817ان االنخفاض في خصوبة المرأة الذي حدث في العراق عام)
النجاح النسبي لمخطط الحكومة في مجال التنمية البشرية عمى مستوى وسائل تنظيم االسرة 

( =<?7(مولودا عام)58>الخصوبة من )ورفع المستوى التعميمي لالناث5 وان االنخفاض في 
( كان يصاحبو زيادة في معدل انتشار وسائل تنظيم االسرة، <817(مولودا في عام)?95الى)
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اذ ارتفعت نسب النساء المواتي يستخدمن وسائل تنظيم االسرة في العراق بصورة تدريجية فقد 
في (% ::(، من ثم وصمت النسبة نحو)1??7(و)1=?7(% لالعوام):7كانت)

، في حين اظيرت نتائج المسح المتكامل لالوضاع ?7(=811(% عام )1;(، و)8111عام)
(% من النساء في العراق سبق >15;( ان)8177االجتماعية والصحية لممرأة العراقية عام)

لين استخدام احدى وسائل منع الحمل)التقميدية او الحديثة( وبمغت النسبة االستخدام بين 
5 كما اظيرت الدراسة 81(% بين الريفيات57=:(% مقابل)857;النساء في الحضر)

(% من السيدات ذكرن ان قرار استخدام وسائل تنظيم االسرة ىو قرار بيد الزوج، 81ان)
، وىذا االمر يستحق تسميط الضوء عميو من 87(% فقط ذكرن بان القرار بيد الزوجة?5<وان)

زوج في شؤون تنظيم االسرة وكذلك خالل برامج التوعية وذلك لضمان االدماج المستمر لم
 لضمان استمرارية استخدام الوسيمة من قبل اي منيما5

وتشير معدالت الخصوبة العالية وتزايد عدد االناث الالتي وصمن سن االنجاب الى 
مضاعفة الجيود الحكومية في تشجيع االناث عمى استخدام وسائل تنظيم االسرة بصورة اكبر، 

ر الممباة لمسيدات، الن االستخدام الفعال لموسائل المذكورة من الممكن وتوفير االحتياجات غي
 ان يقمل من الحاجة لمرعاية الصحية لألم، ويساىم في تقميل النمو السكاني في العراق5

( بأن معدل الوالدات 8177واشارت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام) 
( >811(سنة، وفي عام)?7-;7( امرأة بعمر)7111(والدة لكل):85<لدى اليافعات يبمغ)

(والدة، ويمكن تبرير ارتفاع المعدل في العراق نتيجة الرتفاع نسب الزواج المبكر <>بمغ)
( وارتفاع نسبة النساء 8117(% عام )87( الى)=??7(% عام );7لمفتيات والمراىقات من)
  885(8177(% لمعام)=5;8(سنة الى)<7المتزوجات قبل العمر)

(سنة ?815ويالحظ في العراق ان متوسط عمر االناث عند الزواج قد ارتفع من)
5 وان 89(8178(سنة عام)>8:5(، في حين بمغ)=<?7(سنة عام)8859( الى)==?7عام)

ىذا االرتفاع في سن الزواج قد اثر سمبا عمى معدل الخصوبة لكل مرأة، اذ انخفضت 
 (والدة5    ?95(والدة الى)58>من)

(% من النساء ?95=(% مقابل)<885الحاجة غير الممباة بالحمل)بمغت نسبة 
(سنة يرغبن بالحمل، ومن جانب اخر فان نصف النساء المتزوجات حاليا في ?:-;7بعمر)

العمر المذكور ال يرغبن باستعمال وسائل تنظيم االسرة في اي وقت في المستقبل بسبب 
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ت غير الممباة ورغبة نسبة كبيرة من الرغبة بانجاب طفل اخر5 ان ارتفاع نسب االحتياجا
النساء في االستمرار باالنجاب رغم تقدمين في العمر يؤدي الى ارتفاع معدالت الخصوبة 
والنمو السكاني بالتالي بقاء مستويات حجم السكان بارتفاع مستمر5 وان تمكين النساء في 

الوالدة االولى، ويزيد فترة العراق لتحقيق تفضيالتين االنجابية سوف يؤدي الى رفع السن عند 
المباعدة بين الوالدات، وعميو سوف تقل معدالت الخصوبة ويقمل من معدل النمو السكاني 
وىذا كمو يعود بالنفع لمدولة واالسرة والمجتمع5 ولغرض مواجية تحدي الحكومة في خفض 

ات من زيادة الخصوبة الكمية لممرأة في العراق البد من التوسع في تشجيع االناث المتزوج
 استخدام وسائل تنظيم االسرة وتحقيق معظم االحتياجات غير الممباة لمنساء5 

 تحدي خفض معدالت اإلعالة. -88-0
(% في <15?انخفضت نسبة االعالة في العراق تدريجيا خالل المدة الماضية من)

(، واستمرت باالنخفاض حتى وصمت >811(% عام ):5?<( الى)=??7عام)
(% 57==، ثم انخفضت مجددا الى ادنى حد ليا بمقدار):8(=811ي عام)(% ف59=<الى)

 711( سنة يعيمون;>-;7شخصا في سن العمل) 57==(، )اي ان كل <817في عام)
شخص من السكان خارج قوة العمل( وان السمة المتعارف عمييا في المجتمعات النامية 

البقية منتجون تقع عمى عاتقيم والعراق واحدا منيا ان اقل من نصف السكان ىم مستيمكون و 
مسؤولية اعالة انفسيم واعالة الفئة المستيمكة في االقتصاد، وبمغت نسبة االعالة لالطفال في 

(%، وذلك بسبب ارتفاع <85=(% وىي اعمى من نسبة االعالة في الحضر)58;?الريف)
وبة معدالت الخصوبة عند النساء في الريف مقارنة بالحضر5 ويمكن لمعدالت الخص

المنخفضة ان ترفع من وتيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية لمسكان، وذلك من خالل خفض 
(% من 1:سنة فأقل(5 والتي بمغت نسبتيم) ;7نسبة فئة صغار السن المعالين من السكان)

5 ونتيجة النخفاض معدالت االعالة لدى السكان في ;8(<817مجموع سكان العراق لمعام)
معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي الحقيقي  العراق فقد أرتفع

 5>8(>817(% عام)>95( الى ):817(% عام)9من)
( <817ان سكان العراق من المجتمعات الفتية، وبحسب تقديرات السكان لعام)

(سنة، ويوجد حوالي ?:-;7(% من السكان في سن الشباب ضمن الفئة العمرية)59?:فأن)
(سنة، وثمث عددىن يعيش في المناطق ;7ون من االناث تبمغ اعمارىن اقل من)(ممي<5=)
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( فان اعمارىن ستصل الى مرحمة االنجاب ;819(مميون أنثى5 وفي حمول عام );85الريفية)
(سنة من العمر، وىذا يعني ان حجم االناث في سن االنجاب سوف 7:-<7في سن بين)

اكبر في برامج تنظيم االسرة وتقميل نسب الحاجات يستمر بالزيادة مما يحتاج تقديم خدمات 
 غير الممباة لممرأة5

 تحدي االستفادة من النافذة الديموغرافية. -88-3
فأقل(سنة يؤدي الى زيادة فائضة  ;7ان انخفاض حجم السكان من فئة صغار السن)

التعميم  في دخل االسر، اذ يمكنيا ان تدخره او تستثمره في مجاالت عدة مثل تحسين نوعية
والخدمات الصحية، وىذا يشكل اليبة الديموغرافية التي تساعد عمى دفع عجمة النمو 
االقتصادي في العراق، وتوفير فرص عمل لمسكان، وبالتالي خفض نسبة بطالة الشباب من 

 (5>817(% عام)=885(سنة، والتي بمغت نحو):8-;7السكان بعمر)
يموغرافية( تحول المجتمع ذات الغالبية من ويقصد باليبة الديموغرافية)النافذة الد

(سنة :>-;7االطفال وصغار السن المعالين الى مجتمع يشكل فيو السكان في سن العمل)
النسبة االكبر، بمعنى ارتفاع معدل نمو السكان من فئة النشطين اقتصاديا وانخفاض نمو 

سنة  ;>كبار السن)سنة فأقل(وفئة  ;7السكان في الفئات المعالة وىي فئة صغار السن)
فأكثر(، نتيجة النخفاض الخصوبة السكانية التي تصل بالسكان في سن العمل الى الذروة في 
الحجم مقابل ادنى حجم لمسكان المعالين)االطفال وكبار السن(5 ان عممية التحول الديموغرافي 

ن اقتصاديا (عاما، بعدىا يختل التوازن بين فئات السكان النشطي1:-91تمتد لجيل كامل من)
وبين السكان المعالين5 وبما انو معدل الخصوبة في العراق ما يزال مرتفعا نسبيا وانخفاض 

(، فان اليبة الديموغرافية يمكنيا من ان تستمر لفترة <817(% لمعام)>95=أمد الحياة البالغ )
ا لالمم اكثر من جيل، مما يمنحو ميزة ىبة مضاعفة ال تتكرر مرة اخرى ولعقود طويمة5 وطبق

، =8(;819-8191المتحدة من المتوقع ان يدخل العراق في اليبة الديموغرافية بحمول عام)
وتمك المرحمة تدخل العراق في تحد كبير، النيا تحتاج تحديد اىداف وخطط فعالة الستثمار 
ىذه القوى البشرية واسثمارىا في النشاط االقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

، وذلك من خالل توفير فرص العمل السيما مع ارتفاع نسبة فئة السكان في سن مستدامة
( من <817(% عام )>885العمل، في بمد ما زال يعاني من نسبة بطالة مرتفعة بمغت)

مجموع السكان النشطين اقتصاديا5 وىذا بدوره يؤدي الى زيادة االدخار واالستثمار، والتمتع 
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حياة السكانية عموما، ونوعية حياة األسرة خصوصا، وذلك من بحياة افضل، وتحسين نوعية ال
خالل ارتفاع وتيرة معدل االنفاق العائمي عمى بناء القدرات البشرية بما يخدم عممية التنمية 
المستدامة، فضال عن توفير مقومات مشاركة المرأة في العمل نتيجة انخفاض حجم رعايتيا 

 لعدد من االطفال5
 النتائج  -80

 البحث الى جممة من النتائج يمكن تمخيص أىما وفق اآلتي: توصل
-=:?7ان حجم السكان في العراق تضاعف لعدة مرات خالل المدة ما بين) -7

(، اذ تطور بشكل متسارع وبمعدالت نمو متقاربة نسبيا، فقد بمغ حجم السكان <817
تدريجيا (%، ثم ارتفع >957(نسمة وبمعدل نمو سنوي بمغت);<7>7<:( )=:?7عام)

 (%5<;85( وبمعدل نمو)<817(نسمة عام)8<78:7<9ليصل نحو)
( =<?7(والدة حية لكل امرأة عام)58>انخفض معدل خصوبة المرأة العراقية من) -8

(والدة، وتنخفض =85(، وىي مرتفعة قياسا بالمعدل العالمي البالغ)<817(والدة لمعام)?95الى)
حاصالت عمى الشيادة المتوسطة معدالت الخصوبة بين النساء المتعممات ال

 ( لمنساء غير المتعممات او الحاصالت عمى الشيادة االبتدائية5<5:(والدة، مقابل);95لتصل)
(مولود حي 7111(وفاة لكل)<5?8بمغ معدل وفيات االطفال الرضع في العراق) -9

(، وىي مرتفعة قياسا في السنوات الماضية اذا ما استثنيا <817لمعام)
(وفاة 98 -;9( والتي ارتفعت وفياة االطفال الرضع في كل منيما)8177و)(>811عامي)

 عمى التوالي5
اظير البحث انخفاض ممحوظ في معدالت وفيات االطفال دون سن الخامسة من  -:

(، في حين انيا 1??7(مولود حي عام)7111(وفاة لكل)8>العمر، اذ بمغت)
 (5 <817(وفاة عام);5>9بمغت)

(، >817-1??7فيات االميات بشكل كبير في المدة ما بين)تباينت معدالت و  -;
(والدة حية، من ثم 711111(وفاة لكل)7?8( بواقع)???7فقد بمغت اعمى قيميا عام)

(% من >95;(5 كما اختمفت اسباب الوفاة، اذ كانت)>817(وفاة عام)57>9انخفضت نحو)
 بسبب االسقاط5(% 77(% في مرحمة الحمل، و)>5=8الوفيات في مرحمة النفاس، و)
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تبين ان حجم المدارس االبتدائية في العراق ال يضاىي حجم النمو السنوي  ->
(مدرسة في العام 917<لمتالميذ، فقد ارتفع عدد المدارس من)

(%، :95(، وبنسبة نمو)=817/>817( مدرسة عام):7:18(الى)=??7/>??7الدراسي)
 لممدة(% 59:)بمغت نمو نسبةوب تمميذ،(=??9=:;)و(===9;?8)مقابل عدد تالميذ بمغ

 5المذكورة
انخفاض الخصوبة في العراق صاحبو زيادة في معدالت استخدام وسائل تنظيم  -=

االسرة بين النساء، فقد بمغت نسبة النساء الموتي سبق لين استخدام احدى وسائل منع 
 (5 1??7(و)1=?7(% عامي):7(%، مقارنة ب)>15;الحمل)

( ==?7(سنة عام)?815ث عند الزواج في العراق من)ارتفع متوسط عمر االنا -<
 ( وىو احد العوامل اليامة في خفض معدل الخصوبة لممرأة81785(سنة عام)>8:5الى)

انحفضت نسبة االعالة في العراق لفئة األطفال وكبار السن المعالين  -?
(، وبمغت نسبة السكان الشباب <817(% عام)57==(الى)=??7(% في عام)<15?من)

 (% من مجموع السكان595?:( نحو)?:-;7مر)بع
انخفاض اعداد المؤسسات الصحية في العراق مقارنة بالزيادة السنوية لمسكان،  -71

(%، في حين بمغت 958(سنة حوالي)<9اذ بمغت نسبة نمو المستشفيات الحكومية خالل)
(% في نفس المدة، عمما ان اعداد المستشفيات ارتفعت 59;نسبة نمو السكان)

(، في حين ان حجم السكان قد ;817( عام)8=9(الى )==?7(مستشفى عام)=>7ن)م
( بعد ان >817(نسمة عام)789?>7>9تضاعف ثالثة مرات تقريبا في نفس المدة فقد بمغ)

 (5  ==?7(عام)=?:78111كان)
 المقترحات -83

 توصل البحث الى مجموعة من المقترحات وفقا لنتائج البحث، أىما ما يأتي:
ينبغي عمى الدولة العراقية تولي اىتماما كبيرا الىمية الزيادة السكانية في العراق  -7

واالستفادة من فرصة التحول الديموغرافي)النافذة الديموغرافية( واستثمارىا في مجاالت التنمية 
 االقتصادية واالجتماعية5



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)=:? ) 
 

نية وضع سياسة سكانية واضحة ومعمنة تيدف الى خفض معدل الخصوبة السكا -8
لممرأة، السيما المناطق التي ترتفع فييا نسب الفقر، وذلك بيدف خفض معدالت النمو 

 السكاني المتمثل بالزيادة السكانية5
مستقبمية لخفض معدالت الوفيات في العراق، ال  اتاستراتيجيالعمل عمى وضع  -9

 سيما وفيات االطفال الرضع، ووفيات االطفال دون سن الخامسة، ووفيات المرأة5
االىتمام في قطاع التعميم ورفع المستوى التعميمي والثقافي لالناث لعالقتو العكسية  -:

يل الدراسي لممرأة في بمعدل وفيات االميات، اذ تنخفض نسب الوفيات كمما ارتفع التحص
العراق، وذلك من خالل تشجيع المرأة عمى مواصمة الدراسة ورصد مبالغ رمزية لين اثناء 

 مرحمة االبتدائية والمتوسطة عمى اقل تقدير5
زيادة االىتمام في قطاع الصحة، وبناء مجموعة من المؤسسات الصحية تواكب  -;

اقسام الصحة االنجابية وتوفير وسائل تنظيم  الزيادة السكانية في العراق، مع التركيز عمى
 االسرة لمنساء في المراكز الصحية وتجنيبيا التكاليف االقتصادية لشراء تمك االحتياجات5

العمل عمى رفع مستوى مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي من خالل توفير فرص  ->
 وانخفاض معدل النمو السكاني5 الى تقميل الخصوبة السكانية في المجتمع العمل، وىو ما يؤدي

لمزيادة السكانية  وتييئتيااالىتمام في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية  -=
المستمرة، وتحقيق نمو اقتصادي يفوق معدالت النمو السكاني بيدف زيادة مستويات دخل 

 الفرد واالسرة5
والتي سوف  السكان من القوى العاممة الستيعابضرورة وضع خطط حكومية  -<

 يرتفع حجميا في العقود القادمة، النيا تحتاج فرص عمل جديدة في المستقبل5
 االحاالت

 

                                                 
وائللل محمللود لفتللو وزينللب كللريم عبللود، ومللالك حسللين عمللي، دراسللة النمللو السللكاني كدالللة مبيمللة، المللؤتمر  - 7
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 5=، ص<817(، مديرية احصاءات السكان والقوى العاممة، <817
ناجي محمد اليتاش، السياسة الدولية وزيادة السكان)بين نبؤة مالثوس القديمة وحمول المالثوسية الجديدة(،  - 9

 5>;ص ،?817دار الحامد لمنشر والتوزيع،عمان،الطبعة االولى، 
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