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، فضال عما تشكله تلك الزيادة من ضغط السكاني المتسارع في العراق من ابرز اسباب تلكؤ وتيرة التنميةيعد النمو 

، وقد حذرت االمم المتحدة من خالل المنظمة السكانية من خطر على البيئة بكل مكوناتها وزيادة في نسب التلوث

يادة السكانية غير المدروسة تعني الحاجة الى المزيد الزالن  التزايد السكاني غير المتناسق السيما في الدول النامية

من الموارد والمساكن وفرص العمل والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية وطرق النقل والخ ، وفي هذا المقال 

بأعداد سيتم التطرق للزيادة السكانية في العراق خالل العقود الخمس السابقة وتأثيراتها التنموية، والتوقع المستقبلي 

 السكان وفق معادالت احصائية معتمدة. 

وهل هناك سياسة سكانية واضحة المعالم  تجاهات النمو السكاني في العراق؟أ: ماهي يأتي تتمثل تساؤالت المقالة بما

 ماهي المدة المتوقعة لتضاعف سكان العراق؟ وماهي السياسة السكانية المقترحة؟ في العراق؟

الزيادة    ن العراق شهد تغيرات واضحة في معدالت النمو السكاني وهذه التغيرات ماهي اال نتاج لعامل أ    

%( 3.6معدل النمو) ن بلغأ(، فبعد 2020-1957الطبيعية بحيث واصل معدل النمو السكاني ارتفاعه خالل المدة )

 (1965-1957خالل المدة التعدادية )
(1)
%( 2.6تراجع ليصل الى )  

(2)
( على 2020-1997خالل المدة )خالل  .

ن جميع السياسات السكانية الداعية الى دعم االنجاب وتشجيعه والتي بدأت بشكل واضح للعيان خالل عقد أالرغم من 

السبعينات من القرن الماضي واستمرت طوال عقد الثمانينات لدوافع سياسية مخططة لزيادة حجم السكان السيما 

، وعلية فأن جميع المؤشرات االحصائية خالل االعوام الماضية   (1988-1980ة االيرانية )خالل الحرب العراقي

%(، وتبعاً لذلك يتوقع ان يتضاعف حجم سكان العراق في 2.6تشير الى استقرار وثبات معدل النمو السكاني على )

                                                 
(1)
  .22ص  ،1982،  مطبعة جامعة بغداد ،جغرافية سكان العراق ، فليجة ، نجم الدين 
(2)
اللمحة ،قسم أحصاءات التنمية البشرية ، لألحصاءالجهاز المركزي ، وزارة التخطيط،  جمهورية العراق 

 . 6، ص (5)جدول ،  2020،  ، مطبعة الجهاز 2019 األحصائية الخاصة بالعراق لسنة 
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(27غضون )


هذا مؤشر خطير ألنه يتطلب (، و2047( مليون نسمة تقريباً عام)80سنة القادمة ليبلغ اكثر من ) 

عداد والنسب السابقة ربما تشير الى احتمالية االنفجار السكاني ن األأوعموماً ف توسعاً كبيراً في جميع جوانب الحياة.

 مستقبالً.

،  2020-1957ومن خالل مالحظة احجام السكان يتبين ان سكان العراق قد تضاعف بحدود سبعة اضعاف للمدة 

( مليون نسمة  االمر الذي يتطلب التوسع 41) بحسب المحافظات، اال ان الحجم السكاني االن تعدىوبنسب متفاوتة 

ً واضحاً الن توفير تلك المتطلبات ال يتحقق بنفس وتيرة النمو  في مختلف مجاالت التنمية، وهو امر يشكل تحديا

ؤشرات التتالئم مع المعايير المحلية او السكاني او وفقا للمعدل نفسه، وهذا الفارق يخلق فجوة تنموية تجعل الم

 .العالمية  

ومما يشكل تحدياً امام التنمية باشكالها المختلفة هو عامل عدم التوازن في معدالت النمو والناجمة عن سوء التوزيع 

% من اجمالي المساحة 1.1السكاني، اذ يتركز اكثر من خمس سكان العراق في العاصمة بغداد التي التشكل سوى

% من السكان في حين تبلغ مساحة هاتين المحافظتين 6.7ي حين التضم محافظتي االنبار والمثنى سوى نسبة ف

% من اجمالي مساحة العراق43.6
(3)
 . 

% . فانوه يمكون تقودير سوكان 2.6( وهوو 2021بافتراض استمرار نمو السكان بالمعدل السنوي نفسه آلخر مرحلة )و

حتمال الثاني . اما على ضوء األ 2060نسمة عام (   8888979 )نسمة وبنحو 5741778بنحو  2030العراق عام 

2035% فانهم سيتجاوزون الخمسين مليون نسمة بحلول عام 2.0الذي يشير الى معدل نمو يبلغ 
(4)
 . 

% وهي نسبة تفسر ان اعداد المواليود تصول الوى سوتة 617.9والجدير ذكره ان قيمة الدليل الحيوي في العراق بلغت 

امثال اعداد الوفيات ولعل هذا االرتفاع سوف يالزم الدليل خالل السنوات القادمة فوي لول انخفواض معودل الووالدات 

الزيوادة الوى المحافظوات كافوة التوي اتسومت هوي االخورى  الخام واليقتصر االمور علوى الودليل العوام بول تمتود معودالت

بحيويتها العالية ايضا بسوبب تضواعف حجوم المواليود علوى حسواب الوفيوات بمعنوى ان السوكان قوادرين علوى تعووي  

% وادنوى نسوبة فوي 1183.2مايقد منهم بسبب الوفيوات وبفوارق كبيور يتوراوب موابين اعلوى نسوبة فوي محافظوة اربيول 

 % وتتباين المحافظات مابين القيمتين صعودا وهبوطا407محافظة بغداد 
(5)
  . 

ويعد النمو الطبيعي للسكان من اهم مصادر الزيادة السكاني  حيث لحظ ان منحنى النمو الطبيعي مازال مرتفعاً علوى 

عوام  بوااللف 43.6حيث انخفو  معودل المواليود الخوام مون  2020-1957الرغم من انخفاضه التدريجي خالل المدة 

بعود  2020بوااللف عوام ( 5.2  ) وبالتوازي انخف  معدل الوفيوات الخوام ليبلوغ 2020بااللف عام  32.3الى  1957

                                                 

قيمة تقريبية لتقدير المدة التي يستغرقها سكان أي منطقة   UNFPAلقد تبنى صندوق االمم المتحدة للسكان 

( على معدل النمو السكاني في حال ثباته. المصدر: االمم المتحدة, 70ليتضاعف عددهم, تحددت قيمتها بقسمة العدد)

 .13,ص1997,القضايا السكانية,   UNFPAصندوق االمم المتحدة للسكان
(3)

،  2019-2018المجموعة األحصائية السنوية  ، الجهاز المركزي لألحصاء، وزارة التخطيط،  جمهورية العراق

 .ب (1/1)جدول ،  2020،  مطبعة الجهاز

 
(4)

فجوات التنمية المكانية وفقا للمعايير التخطيطية  ، دائرة التنمية األقليمية، وزارة التخطيط،  جمهورية العراق

 .15ص،  2020،  وزارة التخطيط، مطبعة  للبنى الفنية مع األنشطة األقتصادية في المحافظات

 
(5)

دائرة التخطيط وتنمية الموارد ، قسم األحصاء الصحي والحياتي ،   ، الصحة والبيئةوزارة ،  جمهورية العراق

 .41ص،  2020،  الوزارة، مطبعة  بيانات غير منشورة 
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 1957عام  ( 19.2 )ان كان
(6)
وعلى الرغم من االنخفواض الملحوول اال ان العوراق موازال يتصودر بلودان الشورق    

 االوسط من حيث معدالت النمو الطبيعي.

نواك تبوواين مكواني ملحووول بوين محافظووات العوراق فووي مسوتويات الخصوووبة والوفيوات ووفقووا لكوول والجودير ذكووره ان ه

دنوى أفي حين سجلت محافظوات كوردسوتان المقاييس  فقد تركزت اعلى معدالتها في المحافظات الوسطى والجنوبية 

ربمووا يكووون تفشووي الفقوور المعوودالت ، وهووو اموور يشووير الووى جملووة موون المتغيوورات السياسووية واالجتماعيووة واالقتصووادية 

 والبطالة من اهم عواملها الن هذه العوامل ترتبط بزيادة اعداد المواليد.

ن أعلى للسياسة السكانية يقدم مقترحاته للجهات ذات العالقة، علما أانشاء مجلس ن الباحثة ترى ضرورة أواخيراً ف

نخفاضها أمعدالت النمو السكاني لديها تمتاز ب نتبهت لهذه االشكالية منذ زمن بعيد لذلك نجد انأالدول المتقدمة 

وكونها متماشية مع معدالت النمو في الخدمات والمؤشرات التنموية االخرى، كما توصي الباحثة بضرورة وجود 

سياسة سكانية واضحة المعالم ، مدروسة ومبرمجة تتالءم مع ما متوفر من موارد طبيعية، وتأخذ على عاتقها 

 لمعايير التنمية. المالئمة المكانية

  

                                                 
(6)

 داب كلية األ أطروحة دكتوراة غير منشورة ، ،1970- 1957نمو السكان في العراق بين  زنيل الصالحي أاكرم 

 .1987،246جامعة بغداد ، ، 

 



28 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property 
of Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to 

multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express 
written permission. However, users may print, download, or email articles for 

individual use. 
 


