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 ؿػػؽ العمػػػفري
 

 
ضػػمف إطػػار -1991إعػػااا التقػػاـ نحػػو بمػػوغ أىػػااؼ برنػػامر عمػػؿ المػػؤتمر الػػاولي لمسػػكاف والتنميػػة -أولً 

 في العراؽ لأللفية اإلنمائية األىااؼ
 

 فلاير محمود كاظـ ضياء عواد. د ثناء عباس سمماف
  عقود حسيف فاضؿ نايوخ خيزراف

 
 

 ى التنمية القتصااية والجتماعيةالسكاني عم ثراأل السكانية و  اإلسقاطاتإعااا  -ثانياً 
 

 تحرير عمواف سمير خضير (رئيس الفريؽ)أحمد العرداوي 
 االء جواد امؿ عبداليادي بشرى حسيف

 فاضؿ عبد الحر فلاير محمود اياد جواد
 سميرة حايؼ افتخار محمد.د احمد غناـ.د
 اوميد احمد حسيف صباح قتيبة ىايؼ. د

  كوىدار محمد ىكار محمد
 

  الاعـ الفني والمراجعة  -ثالثاً 
 

  ش، مستشارة تخطيط وتنميةآماؿ شال. د. أ
 مكتب العراؽ/ صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف رئيس الخبراء الفنييف، لؤي شبانو،. د
 مكتب العراؽ/ صندوؽ األمـ المتحدة لمسكافمستشار، عيسى مصاروة، . د

 
 

 

 اإلشراؼ العاـ -رابعاً 
 

 رئيس المجنة الوطنية لمسياسات السكانية ميدي العالؽ،. د
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 شػػػكر وتقايػػػػر
 

 

مكتب -صندوؽ األمـ المتحدة لمسكافلتتقدـ المجنة الوطنية لمسياسات السكانية بالشكر والتقدير 
حوؿ حالة األوؿ  والمالي إلعداد ىذا التقريروالتدريبي العراؽ لجيده المتميز في توفير الدعـ الفني 

الذيف ساىموا في إعداد براء الوطنييف كما تتقدـ المجنة بالشكر لجميع الخ .  2010سكاف العراؽ 
 .  المادة العممية لمتقرير وتوفير البيانات الالزمة والتحميالت الضرورية

 
.  ميدي العالؽ، رئيس المجنة الوطنية لمسياسات السكانية اإلشراؼ العاـ عمى إعداد التقرير. تولى د

رئيس الخبراء الفنييف )لؤي شبانو . ، و د(مستشارة تنمية وتخطيط)آماؿ شالش . تولى كؿ مف دو 
خراج التقرير بصورتو النيائية( مكتب العراؽ/صندوؽ األمـ المتحدة لمسكافلدى  .المراجعة الفنية وا 
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 ػػـػػػايػػػتق
  

فػػي تػػاريت التعػػاوف  ، نقطػػة تحػػوؿ1994يػػة الػػذي عقػػد فػػي القػػاىرة عػػاـ يعتبػػر المػػؤتمر الػػدولي لمسػػكاف والتنم
. الػػدولي لمنظػػر فػػي القضػػايا الشػػاممة لمسػػكاف والنمػػو االقتصػػادي والتنميػػة المسػػتدامة والعالقػػة المتبادلػػة بينيمػػا

نمائيػة تتصػدى لجممػة مػف التحػديات فػي  جػراءات سػكانية وا  واشتمؿ برنػام  عمػؿ المػؤتمر عمػى عػدة أىػداؼ وا 
تػػػي تيػػػدؼ إلػػػى تحسػػػيف نوعيػػػة حيػػػاة النػػػاس سػػػواء األجيػػػاؿ إطػػػار السياسػػػات السػػػكانية واإلنمائيػػػة الوطنيػػػة ال

مؤتمر بػنف صػياغة وتنفيػذ السياسػات المتصػمة بالسػكاف ىمػا مسػؤولية كػؿ بمػد الوقد أقر .  قادمةالحاضرة أو ال
الظػروؼ االقتصػادية واالجتماعيػة والبيئيػة الخاصػة بكػؿ بمػد مػع االحتػراـ الكامػؿ  االعتبػارويجب أف تنخذ في 

 .الدينية واألخالقية والخمفيات الثقافية لكؿ شعب لمختمؼ القيـ
 

  األرضػية التػي اسػتندت إلييػا وميػد، رؤية شػمولية لمتنميػة ومتطمباتيػا 1994المؤتمر الدولي لمسكاف  د أرسىلق
إذ ربط كػؿ منيمػا القضػايا السػكانية ، الوثيقتاف متعاضدتيف مع بعضيما فنصبحت  1األىداؼ اإلنمائية لأللفية

لمعشػػريف سػػنة الالحقػػة لػػو، وتصػػدى ىػػذا  خػػرج المػػؤتمر بعجمػػاع عمػػى برنػػام  عمػػؿو  بمفيوميػػا الواسػػع بالتنميػػة
البرنػػام  لقضػػايا عديػػدة ذات صػػمة بالسػػكاف والتنميػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ الصػػحة الجنسػػية واإلنجابيػػة والتعمػػيـ والنػػوع 

سػػػػيطرة عمػػػػى فيػػػػروس المناعػػػػة االجتمػػػػاعي وحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف والبيئػػػػة واليجػػػػرة الداخميػػػػة والخارجيػػػػة والوقايػػػػة وال
 . البشرية

 
طار األىداؼ اإلنمائية لأللفية دورًا مركزيًا في  مؤتمر وخالؿ العقديف الماضييف لعب برنام  عمؿ القاىرة وا 

رسـ السياسات السكانية لمدوؿ النامية وفي تشكيؿ أولويات األجندة الوطنية لمنظماتيا الحكومية وغير 
ي تنفيذ اإلجراءات الواردة في برنام  عمؿ القاىرة مف أجؿ بموغ غايات الحكومية، حيث شرعت الدوؿ ف

برنام  القاىرة وغايات األىداؼ اإلنمائية لأللفية عمى حٍد سواء، إال أف تقدـ الدوؿ النامية في بموغ ىذه 
 .الغايات كاف متفاوتاً 

 
ات مباشػرة أو غيػر مباشػرة عميػو فػي ومما يجدر ذكره أف العراؽ لـ يشارؾ في مؤتمر القاىرة لتجنػب أيػة التزامػ

مجػاؿ السياسػات السػػكانية المقػررة فػي برنػػام  عمػؿ المػػؤتمر، عممػا بػنف العػػراؽ لػـ يتػبف سياسػػة سػكانية معمنػػة 
رسميًا برغـ تشكيمو لمجنة وطنية لمسياسات السكانية والتي ظمت غير فاعمػة وغيػر جػادة خالفػًا لمػا حصػؿ فػي 

لمعراؽ في ذلؾ الحيف لـ تكف تنظػر ايجابيػًا ليػذه المسػنلة، إذ  لمسياسة العميادوؿ أخرى، ألف التوجيات العامة 
تسػػػتيدؼ اإلبقػػػاء عمػػػى الزيػػػادة الطبيعيػػػة لمسػػػكاف عمػػػى حاليػػػا بػػػؿ تشػػػجيع زيادتيػػػا، دوف األخػػػذ بعػػػيف  كانػػػت

 .ذلؾاالعتبار ترابط الزيادة السكانية بالنمو االقتصادي وبتركيب السكاف وأعباء اإلعالة المترتبة عمى 
 

                                                 
United Nations, UN Millennium Summit, Millennium Declaration, 2000  1  
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إف العػػراؽ رغػػـ ثرواتػػو النفطيػػة والمائيػػة الكبيػػرة وقػػواه البشػػرية المتعممػػة والمػػاىرة قػػد أنزلػػؽ مػػف واحػػد مػػف أكثػػر 
مجتمعػػات الشػػرؽ األوسػػط تقػػدمًا إلػػى دولػػة تتميػػز بػػندنى مؤشػػرات التنميػػة البشػػرية فػػي اإلقمػػيـ، ويعػػود ذلػػؾ إلػػى 

  .2003-1990 خالؿ الفترةبات التي فرضت عميو سمسمة مف الحروب الطويمة المتتابعة إضافة إلى العقو 
 

التنميػة الوطنيػة  حياة المواطنيف مف أىـ ركػائز اسػتراتيجية بموغ األىداؼ اإلنمائية لأللفية وتحسيف لذلؾ اصبح
حيث ركزت عمى أىـ األولويات وىػي تحقيػؽ  2014 -2010وخطة التنمية الوطنية  ،2010-2007لالعواـ 

ولكػف التقػدـ نحػو تحقيػؽ األىػداؼ اإلنمائيػة   .ة الموارد البشػرية وتحسػيف البنيػة التحتيػةالنمو االقتصادي وتنمي
لأللفية كػاف ومػا زاؿ يتطمػب تجػاوز عقبػات كػنداء قائمػة منػذ زمػف أىميػا حصػوؿ االسػتقرار السياسػي وترسػيت 

 . الحاكمية الرشيدة وزواؿ اليواجس األمنية عمى كافة الصعد
 
موثقًا لمتقدـ الذي أحرزتو جميورية العراؽ نحو تحقيؽ أىداؼ برنػام  عمػؿ القػاىرة فػي قدـ ىذا التقرير رصدًا ي

مػػع األخػػذ بالحسػػباف التػػداخؿ والتسػػاند القػػائـ بػػيف األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة . إطػػار األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة
الوضػع الػديموغرافي فػي لعػرض تطػور  األوؿ ُخصصثالثة أقساـ يتنلؼ التقرير مف   .القاىرةمؤتمر وأىداؼ 

المتضػػمف التغيػػر  الػػديموغرافيتركيػػب السػػكاف والتوزيػػع الجغرافػػي والمكػػاني والتحػػوؿ  فتنػػاوؿالعػػراؽ بشػػكؿ عػػاـ 
، النػػزوح واليجػػرة الداخميػػة والخارجيػػة الناجمػػة عػػففػػي معػػدالت الخصػػوبة ومعػػدالت الوفيػػات وحركػػة السػػكاف 

التقػدـ الػذي أحػرزه العػراؽ فػي تحقيػؽ كاف والتنميػة ومتابعػة العالقة بػيف السػالثاني لعرض  القسـبينما ُخصص 
فيمػػػا يتعمػػػؽ بعناصػػػر التنميػػػة المسػػػتدامة أىػػػداؼ برنػػػام  عمػػػؿ القػػػاىرة فػػػي إطػػػار األىػػػداؼ اإلنمائيػػػة لأللفيػػػة 

باإلضػافة إلػى ذلػؾ، فقػد   . مػف تحػديات يواجييػاومػا وتناوؿ القسـ الثالث السياسػة السػكانية ، والتنمية البشرية
لتقريػػر سػػيناريوىات تستشػػرؼ افػػاؽ العالقػػة بػػيف السػػكاف والتنميػػة وفػػؽ نمػػوذج افتراضػػي حيػػث ال تػػوفر ضػػـ ا

قاعػػػدة البيانػػػات الحاليػػػة فػػػي غيػػػاب تعػػػداد السػػػكاف القاعػػػدة االحصػػػائية الضػػػرورية لبنػػػاء نمػػػاذج االسػػػقاطات 
 .السكانية بالتفصيؿ المطموب

 
، وأف يشػػكؿ أساسػػًا لمراقبػػة الحالػػة ت السػػكانية فػػي العػراؽلرسػػـ السياسػػاأف يشػػكؿ ىػػذا التقريػػر أداة ميمػة ننمػؿ 

أف يتػػيح لصػػناع القػػرار ، و السػػكانية لتحقيػػؽ األىػػداؼ التنمويػػة عمػػى طريػػؽ تػػوفير الرفػػاه لجميػػع سػػكاف العػػراؽ
والمخططيف ورساسمي السياسات التنموية فرصػة ميمػة لصػياغة سياسػات تنمويػة تنخػد العامػؿ السػكاني بعػيف 

 .االعتبار
 

 ياي العالؽم. ا
 رئيس المجنة الوطنية لمسياسات السكانية



9 

 

 ممخص تنفيذي
 

موضوعية  تميد لدراسة في العراؽي السكانالوضع  عفصورة اولية  2010األوؿ لحالة سكاف العراؽ التقرير يقدـ 
مما يعزز  حجما وبنية وتوزيعا تشكؿ القاعدة العممية والتحميمية والمرجعية الموثوقة عف الوضع السكانيوشاممة 

 .  المعرفة بالعالقة الحيوية بيف القضايا السكانية
 

تركيب  فتناوؿاألوؿ ُخصص لعرض تطور الوضع الديموغرافي في العراؽ بشكؿ عاـ ، ثالثة أقساـيتنلؼ التقرير مف 
الوفيات المتضمف التغير في معدالت الخصوبة ومعدالت  الديموغرافيالسكاف والتوزيع الجغرافي والمكاني والتحوؿ 

وضـ ايضا سيناريوىات تستشرؼ افاؽ العالقة بيف   ،النزوح واليجرة الداخمية والخارجيةالناجمة عف  وحركة السكاف
تحديات  والتي تمثؿعراؽ جممة مف خصائص الوضع السكاني في ال القسـ االوؿلقد شخص .  السكاف والتنمية

 .ر سياسة سكانية ذات منظور تنمويالحموؿ والمعالجات قصيرة وطويمة االجؿ في اطاتستدعي 
 

لقد نما سكاف العراؽ بشكؿ متسارع بفعؿ السياسات السكانية السابقة التي استيدفت تشجيع النمو السكاني منذ 
ذا و  1927أضعاؼ سكانو  في عاـ  10أكثر مف  2007فقد بمغ سكاف العراؽ في عاـ ، سبعينيات القرف الماضي ا 

 23ضمف المعطيات الراىنة، سيتضاعؼ عدد سكاف العراؽ مرة أخرى خالؿ يات استمرت معدالت الخصوبة والوف
لـ يتـ تغيير المنظور التقميدي في عالقة النمو  مما يترتب عميو تداعيات سمبية عمى نوعية حياة الناس ماسنة 

ف اختالؿ في التوزيع يعاني كالعديد مف الدوؿ النامية والعربية مويبيف التقرير أف العراؽ   .السكاني مع  التنمية
وبروز ظواىر التركز في المدف الكبرى  الجغرافي لمسكاف ومف ىيمنة  تكتؿ سكاني واحد، ىو العاصمة وما حوليا، 

االمر الذي انعكس عمى تدىور البيئة وتدني مستوى  والترىؿ المديني ونمو العشوائيات في اطراؼ المدف ومحيطيا
االختالؿ في توزيع  ثمار التنمية بيف السكاف جغرافيا وىو ما كشفت عنو  آخر بمعنى، الخدمات وادارة التنمية فيو

قد اشار التقرير كذلؾ الى تباينات كبيرة بيف المحافظات في ل.  في العراؽ الحرماف اإلحصائية حوؿ مؤشراتال
وقيا مع وعدـ تسامعدالت الخصوبة ومعدالت وفيات االطفاؿ لتعكس بوضوح تبايف مستوى الخدمات الصحية 

وتؤشر ىذه المعطيات ضرورة اىتماـ السياسة السكانية بمعرفة اتجاىات عممية التحضر والتمديف .  احتياجات السكاف
   . السريعة وآثارىا المحتممة والتصدي لو مف خالؿ الخطط والبرام  التنموية

 
وفؽ ماىو متاح مف التقرير رصد يث اف التحوؿ الديموغرافي يشيد تغيرات كبيرة وسريعة سيكوف ليا آثار محتممة، ح

 :بيانات عف مؤشرات التحوؿ الديموغرافي ثالث قضايا ذات اولوية لمسياسة السكانية
 .رغـ التراجع الذي طرأ خالؿ السنوات  الماضية( 4.3)ال زاؿ معدؿ الخصوبة مرتفعًا في العراؽ  .1

الطبيعية النماط اليجرة الداخمية  التجاىاتفقط بفعؿ اليس  ةاف حركة السكاف شيدت تغيرات غير مسبوق .2
 .  العنؼ بفعؿ عوامؿ قسرية رافقت الحروب والنزاعات المسمحة واعماؿولكف ، والخارجية

إال اف ارتفاع نسبة الشباب تشكؿ فرصة اف نسبة اإلعالة السكانية مرتفعة، المجتمع العراقي مجتمع فتي، و  .3
لقد خمصت التحميالت   .ية بعد نياية العقد القادـة الديمغرافسيقبؿ العراؽ عمى مرحمة النافذ وتحديًا ميما، اذ

االستفادة مف اليبة الديموغرافية مرىوف بالتدخالت التنموية الموجية نحو  تخفيض معدالت أف الى في التقرير 
 .الخصوبة
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العراؽ في تحقيؽ  التقدـ الذي أحرزهالعالقة بيف السكاف والتنمية ومتابعة لعرض  مف التقرير الثاني القسـُخصص 

عناصر التنمية المستدامة والتنمية البشرية ب فيما يتعمؽأىداؼ برنام  عمؿ القاىرة في إطار األىداؼ اإلنمائية لأللفية 
وبيف كيؼ يمكف لمعالقة بيف السكاف  العالقة بيف السكاف والتنميةقد ناقش و   .لنوع االجتماعي والصحة االنجابيةوا

يعاني مف  الفالعراؽ نما بسبب سوء استغالليا وتدبيرىا، تتشوه، ليس بسبب ندرة الموارد واوالموارد اف تختؿ واف 
كاف في تصور ولكف .  فمورد النفط يوفر فائضا حقيقيا بوسعو تغطية شحة الموارد االخرى، مشكمة اختالؿ الموارد

لقد أغفمت   .ارد وربما ألمد بعيدصناع السياسات االقتصادية والتنموية اف نمو السكاف لف يشكؿ ضغطا عمى المو 
لمنمو السكاني بتنمية الموارد الطبيعية  تتصدفمـ ، النظرة حقيقة االرتباط والتكامؿ بيف السكاف والتنمية والبيئةىذه 

.  لحفاظ عمى حقوؽ االجياؿ القادمةولـ تعتمد سياسات ذات رؤية مستقبمية تيدؼ الى استدامة التنمية وا، والبشرية
ة السكاف يزداد الطمب كميا عمى مجمؿ االحتياجات المعيشية مف الماء والغذاء والطاقة والسكف والنقؿ فمع زياد

وتطمع السكاف المتزايد في العراؽ تطور الطمب مع تسارع عمميات التنمية لقد . والرعاية الصحية والتعميـ والترفيو
لتمبية ىذه الحاجات الى  ط المتزايد عمى المواردضغالمما أدى إلى لتحسيف مستويات معيشتيـ وانماط استيالكيـ 

 .، ويالحظ ذلؾ جميًا في قطاع المياه، واألراضي الزراعية والموارد البشريةاستنفاذ الموارد
 

الحصوؿ عمى المياه والسكف والبيئة اآلمنة  في مجاالت 2015عاـ لأللفية اإلنمائية يؤشر الوصوؿ الى االىداؼ 
، فيؤشر الفصؿ االوؿ مف الثر السكاف عمى التنمية المستدامةي احرزه العراؽ في التصدي مقياسا لمدى التقدـ الذ
تحسنا بسيطا في نسب تمتع السكاف بمياه الشرب المنمونة والصرؼ الصحي او البيئة االمنة  القسـ الثاني في التقرير

غياب  بسببموية والبرنام  السكاني او السكف الالئؽ، االمر الذي يكشؼ عف حالة عدـ التساوؽ بيف البرام  التن
التي حققيا العراؽ  في مجاالت الصحة والتعميـ   مستويات التنمية البشريةويركز ىذا القسـ عمى .  السياسة السكانية

فقد انخفض متوسط العمر المتوقع عند الوالدة مف وفجوات الفقر  فيخمص الى اف العراقييف ال يتمتعوف بعمر مديد 
ف الفرؽ في متوسط العمر عند الوالدة بيف العراؽ ودوؿ الجوار يزيد إ  .2007عاـ  58.2إلى   1987سنة عاـ  65

 مف السكاف ىـ تحت مستوى خط الفقر، مما يتطمب مف خطة التنمية الحالية تكييؼ% 23واف  سنيف 10عمى 
بة المستيدفة في الستراتيجية لعاـ وىي النس% 16تجاه تخفيض ىذه النسبة وصوال الى برامجيا االستثمارية واىدافيا با

ال يزاؿ  اف ىدؼ  تحقيؽ شمولية التعميـ بيف أفراد المجتمع العراقي كافة.  االىداؼ االنمائية لاللفيةع م اتساقاً  2015
معدالت  استطاعت رفع سياسة التعميـ اإللزامي والمجاني في التعميـ االبتدائي غير مكتمؿ عمى الرغـ مف اف 

 ، حيث كانت تبمغ1990نسب قريبة مف المعدالت التي كانت عمييا في سنة بافية في التعميـ االبتدائي االلتحاؽ الص
بالصحة فرد القسـ الثاني فصال خاصا وأ  .%(89) نسبة 2008/2009سجمت في العاـ الدراسي اذ ، %(91) آنذاؾ

لمحقوؽ والصحة االنجابية   1994ة ر القاىر تناوؿ القضايا التي تضمنيا التعريؼ الشامؿ لبرنام  عمؿ مؤتم النجابية
ف مستوى استعماؿ وسائؿ تنظيـ األسرة في العراؽ ما زاؿ أمامو شوط طويؿ ليصؿ إلى المستوى الذي أخمص و 

 .  يساعد عمى انخفاض الخصوبة إلى مستوى اإلحالؿ أو بالقرب منو
 

جابية في التحاؽ البنات بالتعميـ وانجازا كبيرا يات اووجد اف ىناؾ اتجاى تمكيف المراةكذلؾ تناوؿ القسـ الثاني قضية 
ص في مشاركتيا السياسية يفوؽ ما تحقؽ لقريناتيا في الدوؿ العربية ولكف اليزاؿ اماميا الكثير لكي تتمتع بتكافؤ الفر 
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 يشكموف قضية خاصة تستدعي الشبابووجد ىذا القسـ في فصمو االخير اف .  2والمساواة في المجاالت االخرى
مف تدني خصائصيـ التعميمية والميارية وارتفاع معدالت البطالة اإلحصائية  سوحتماـ بالنظر لما كشفتو نتائ  الماالى

مف التقرير السياسة  القسـ الثالثتناوؿ كما   .بينيـ اذ يعوؿ عمييـ الكثير في انجاز النيوض التنموي لممجتمع
ت السياسات السابقة لتشجيع النمو السكاني مستعرضا وسائميا بينا اتجاىا، ممف تحديات يواجيياوما  السكانية

المتعاقب لدور  اإلىماؿمبينًا أف البشري والسكاف عموما  الموردية وادواتيا مؤشرا في الوقت ذاتو القصور في تنم
 الميةامستوى  تفاقـ الفقر وارتفاع أىمياكاف لو تبعات عديدة،  قضاياه في عممية التنمية إدماجوعدـ  اإلنساف وأىمية

وتالـز مع ىذه الظواىر  ،بيف الجنسيف وبيف الريؼ والحضر الفجوةالمياجريف واتساع  أعدادتضاعؼ والبطالة، و 
 .   الةومعدالت االع واألميات األطفاؿوارتفاع معدؿ وفيات  األسرةحجـ  وازديادارتفاع معدالت الخصوبة 

                                                                         
 2005أنو وبحسب الدستور الدائـ لعاـ عالوة عمى ، مف حاالت اإلخفاؽ في مجاؿ السكاف أعالهفي ضوء ما ورد 

النظر  إعادة لزاماً  أصبحفقد  الذي ينص عمى توزيع الموارد وتوزيع الدوائر االنتخابية جغرافيا في كؿ دورة انتخابات، 
 اإلنسانيةلويات و األ إغفاؿكاف اليادفة والمنسجمة مع النمو االقتصادي واالجتماعي دوف في مسنلة سياسات الس

، واصبح مف الضروري توفير تقديرات بعدد سكاف ة وتقدير المحروميةانسجاما مع مبادئ التنمية البشرية المستدام
  .ية االقاليـنات العامة وموازنة تنمالمحافظات واالقاليـ كؿ عاـ او عاميف  لضماف عدالة توزيع الموارد في المواز 

 تضـ كافةبتشكيؿ لجنة وطنية لمسياسات السكانية جاءت استجابة الحكومة العراقية  لمبادرة وزارة التخطيط  لذلؾ 
والتربية  الجيات الرسمية وغير الرسمية المعنية بقضايا السكاف وىي الصحة والعمؿ والشؤوف االجتماعية والتعميـ

لمجنة وحددت مياـ ا.  لمدني والمرأة واقميـ كردستافشباب وحقوؽ االنساف ودواويف االوقاؼ والمجتمع اوالثقافة وال
اعداد ووضع السياسات التي تحقؽ االىداؼ الستراتيجية الطويمة االجؿ التي ترمي الى  "مستوعبا غاياتيا باالتي 

ستدامة وتحقيؽ العدالة وتكافؤ الفرص، والسياسات احداث تغيرات  كمية ونوعية في حياة السكاف لبموغ  التنمية الم
ويمة االجؿ الى فترات زمنية قصيرة تتراوح  نى بتجزئة االىداؼ الستراتيجية  طذات االىداؼ القصيرة االجؿ التي تع

التي ترتبط  بالتخصيصات المالية لتحقيقيا ووضوح االسياسات وكفاءتيا، فضال عف تنفيذ ( خمس وعشر سنوات)بيف 
 ."                                                           1994ايات واالىداؼ  السكانية التي اقرىا المؤتمر الدولي  لمسكاف والتنمية في القاىرة عاـ الغ
 

حوؿ خالؿ ورش العمؿ التشاورية  مف مف صندوؽ االمـ المتحدة لمسكافتتمقى المجنة تعاونا ودعما فنيا متواصال 
 ا السكانية وكيفية ادماجيا في الخطط التنموية، كذلؾ مف خالؿ تنظيـ دورات تدريبية  في التحميؿ الديموغرافيالقضاي

ط وسياسات وضع خطلعؿ مف اولويات مياـ المجنة و .  المعمؽ بيدؼ تشكيؿ مجموعة عمؿ مف الخبراء الوطنييف
ضمف إدراجيا يمكف لما تحتويو الخطة مف اىداؼ  مقترحاً ويقدـ التقرير في ختامو . وطنية لمسكاف واستراتيجيات 

 :ىيمحاور  ثالثة
 
 اإلنجابيةمحور الصحة  .أ
، بحموؿ فترة زمنية معينة نسبة تقرر الحقاً  إلىالرضع معدؿ وفيات و  األمياتوفيات  نسبةالعمؿ عمى خفض ب
مدة المباعدة بيف األحماؿ وزيادة  تقرر فيما بعد بحموؿ فترة زمنية معينة الكمية بنسبةخفض معدؿ الخصوبة و 

                                                 
2
ص اٌذسرٛر ٌُٚ ذرق حرى اَْ إٌى اٌّّارسح ٌدذر اٌرٕثٍٗ ٕ٘ا إٌى أْ اٌعٍٍّح ال زاٌد ٘شح، ٚأْ ازدٌاد اٌّشاروح إٌسٌٛح واْ تسثة ٔصٛ  

عٍى سثًٍ اٌّثاي غٍاب شثٗ واًِ ٌرّثًٍ اٌّرأج فً اٌرشىٍٍح اٌحىٍِٛح  2010اٌّؤسسٍح، حٍس شٙذ ذشىًٍ اٌحىِٛح اٌعرالٍح تعذ أرخاتاخ 

 .ِٕصة ٚزاري 42اٌّؤٌفح ِٓ 
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لقد كانت معدالت وفيات األطفاؿ ىي األعمى بيف األميات األكبر عمرًا وبعد فترات المباعدة القصيرة أي )والوالدات 
 األسرةلتنظيـ  الحديثة والمنمونةالوسائؿ العمؿ عمى رفع معدؿ استخداـ ، و (الوالدات المتقاربة وذات الترتيب العالي

ير الممباة إلى تنظيـ األسرة وزيادة مساىمة القطاع العاـ في تقديـ خدماتيا، وتطبيؽ قانوف األحواؿ بتمبية الحاجة غ
تاحة الفرصة أماـ الفتيات ة لمحد مف الزواج المبكر ومخاطره، الشخصي  . التعميـلمحصوؿ عمى وا 

 
 المرأةمحور العاالة والمساواة بيف الجنسيف وتمكيف . ب
 إلىنصاؼ بيف الجنسيف في مختمؼ جوانب الحياة يساىـ مساىمة فعالة في الوصوؿ اواة واإلتطبيؽ العدالة والمس إف

تحقيؽ العدالة بيف الجنسيف في الحقوؽ أىدافًا لفي ىذا الجانب  ةاإلستراتيجيتتضمف  أفالتنمية المستدامة، لذا يمكف 
لتشغيؿ كافة، واتخاذ الفرص لمنساء في مجاالت والواجبات المدنية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وتوفير تكافؤ ا

ة مف أتمكيف المر ة، و فرص الحياة المادية والمعنوي إلىفرص الوصوؿ عمى قدـ المساواة  إلعطاء النساءاإلجراءات 
تيا في وضع السياسات وتنفيذىا واالشتراؾ في كافة جوانب اإلنتاج واألنشطة اتيا وتعزيز مساىماتحقيؽ كامؿ امكان

 . والثقافةلمدخؿ والتعميـ والصحة  المدرة
 
 محور السكاف والتنمية المستاامة. ػج

 اإلنمائيةالمسائؿ السكانية في االستراتيجيات  إدماجالترابط بيف السكاف والنمو االقتصادي ولضرورات  إدراكا ألوجو
ف أ، يمكف لإلنسافالحياة وفي جميع نواحي التخطيط والتنفيذ والمتابعة واتخاذ القرارات الخاصة بتحسيف نوعية 

اتخاذ ، و ترشيد النمو السكاني بما يتناسب معدلو مع مقتضيات التنمية تتضمف االستراتيجية الوطنية لمسكاف تحقيؽ
تعزيز صحة ورفاىية وامكانات ، و التدابير الفعالة لتنىيؿ المعوقيف وتمبية احتياجاتيـ مف التعميـ والتدريب والتوظيؼ

ىقيف والشباب وتمبية االحتياجات الخاصة بيـ وتوعيتيـ بقضايا الصحة اإلنجابية واألمراض والمرا األطفاؿجميع 
تمكينيـ مف العمؿ والعيش بصورة الئقة وتوفير و تطوير الدعـ لكبار السف وتعزيز نوعية حياتيـ ، و جنسيا المنقولة

وتنظيـ تيارات اليجرة الداخمية والحد  الوصوؿ إلى توزيع سكاني متوازف مع متطمبات التنمية، و الرعاية الصحية ليـ
تحسيف المؤشرات النوعية ، و تكثيؼ الجيود لخفض نسبة األمية خصوصا بيف النساء، و مف انتشار السكف العشوائي
العمؿ عمى تخفيؼ البطالة وتقميص مستوى و تحسيف فرص التشغيؿ واالستخداـ ي، و ساسوالكمية لمتعميـ االبتدائي واأل

ومنع التدىور ، لسكنية لمسكاف وتحسيف ظروؼ السكفاالىتماـ بتمبية االحتياجات ااإلناث، و الفقر خصوصا بيف 
 .  آثارىاالبيئية وفي تقويـ  اإلدارةالبيئي واستخداـ البيانات الديموغرافية في 

 
مف تحديات  2014-2010خطة التنمية الوطنيةيضـ التقرير في القسـ االخير ايضا عرضا لما اشارت اليو 

عمؽ بقضايا السكاف ويصؿ الى مجموعة مف االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا في ضوء  تقويـ واقع اسات تتوسي
  . يرصد الوصوؿ الى األىداؼ اإلنمائية لأللفيةو السكاف في العراؽ مع إطاللة عمى المستقبؿ 

 
ى الصعيد الوطني خالؿ السنوات وأخيرًا، وعمى الرغـ مف أف العراؽ قد يبمغ بعض األىداؼ اإلنمائية لأللفية عم

كما أف ىناؾ .  ية البشرية وضماف استدامة البيئةمستويات التنم لتحسيفكبيرة  جيودحاجة لالعشر القادمة، فعف ىناؾ 
ويعوؿ عمى السياسة السكانية المدعومة   .الوطنية في األقاليـ والمحافظات حاجة  إلى النظر في المستويات دوف

 .  ا السكاف في القطاعات التنموية اف تمعب دورًا ميمًا في انجاز االىداؼ التنمويةببرام  إدماج لقضاي
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 التطىر السكاوي في العراق: القسم األول -0
 

 التوزيع السكانيتركيب السكاف و : الفصؿ الوؿ 0.0
الناجمة عف اختالؿ  الراىنة والمستقبمية مف التحدياتوفؽ الرؤية الستراتيجية ينشن االىتماـ بتركيب وتوزيع السكاف 

بيف السكاف والموارد الطبيعية واالقتصادية المتاحة والتي يجعؿ منيا مشكمة سكانية وتنموية وبيئية تستدعي التوازف 
اما الرؤية التنموية فتيتـ بالعالقة بيف ما يترتب عمى تركيب وتوزيع السكاف مف   .يحياالتدخالت السياساتية لتصح

 .وبيف القدرة عمى االيفاء بيا، احتياجات
 
 النوعي لمسكافالتركيب  -1

 بمغت .مميوف ذكر والباقي إناث 16.1مميوف نسمة مف بينيـ  31.9حوالي ب  2009في عاـ  قدر عدد سكاف العراؽ
في معظـ البمداف العربية اذ  متوسط نسبة النوع وتكاد ىذه النسبة  تقترب مف  انثى 100ذكرًا لكؿ ( 101) نوعنسبة ال
 عمى مستوى العالـما أ.  2003  عاـ تعدادفي ( 102)لمسكاف العمانييف في سمطنة عماف  عمى سبيؿ المثاؿ تبمغ
نسبة النوع شننيا شنف الخصائص السكانية األخرى و ، نسبة النوع دليال عمى التوازف الديموغرافي تعد(.  106) تبمغف

 تعداد في نوعنسبة ال تمغب، حيث والخارجية تبعا لعوامؿ اليجرة الداخمية ومف محافظة الخرى ألخرىفترة تتفاوت مف 
الظروؼ التي مر بيا العراؽ مف حروب وحصار اقتصادي ربما بسبب  ىانث 100ذكرًا لكؿ  99.4حوالي  1997عاـ 

دفعت بزيادة ىجرة الذكور بشكؿ خاص الى الخارج مما أدى الى اختالؿ فاع معدؿ الوفيات بيف الذكور، و أدت الرت
 .حوالتوازف النوعي لمسكاف عمى ىذا الن

 
 التركيب العمري لمسكاف  -0

عمؿ يحدد التركيب العمري لمسكاف حجـ القوى البشرية المتاحة وتتحدد في ضوئو اعباء االعالة والمتاح مف قوة ال
في  انماط االستيالؾ مف السمع والخدماتمستويات االنفاؽ واالدخار و  تحدد عمى اساسوتوحجميا وتركيبيا كما 

مف المجتمعات التي تتصؼ ما زاؿ  عراقيالمجتمع اليشير واقع التركيب العمري لسكاف العراؽ إلى أف و .  المجتمع
ف و سكاف، الوالمراىقيف والشباب بيف نسبة عالية مف األطفاؿ  حالياً  توجدإذ  ،بفتوة سكانيا  %(68.8)أكثر مف ثمثي ا 

حسب بيانات المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراؽ  ىـ اليـو دوف سف الثالثيف مف عمرىـعراؽ سكاف ال
تراجع نسبة ، وأىـ مالمح ىذا التغير ود الثالثة األخيرةتغيرًا في العق التركيب العمري لمسكاف شيدلقد   . 2007لسنة 

نقاط مئوية  عشربمقدار و  1997-1977خمس نقاط مئوية بيف عامي بمقدار  (سنة 15األفراد دوف سف )األطفاؿ 
فعف اتساع قاعدة  ،ورغـ ذلؾ  (.سنة 64-15)لصالح تزايد نسبة السكاف في سف العمؿ  2007-1977بيف عامي 

 العراؽ مف سكاف%( 39.8)نيف مف كؿ خمسة أشخاص اثأف حوالي إلى يشير ( 1)اليـر السكاني المبيف في الشكؿ 
ويشكؿ  .3في المجتمعات المتقدمة أو أقؿ مقارنة بنصؼ ىذا الرقـ -دوف سف الخامسة عشرة  مف األطفاؿىـ 

( 9-5)وىي أعمى مف نسبة األطفاؿ بعمر  مف مجموع السكاف% 1446حوالي سنوات  5األطفاؿ بعمر أقؿ مف 
سنة ( 49-15)خصوبة والسبب في ذلؾ يعود الى ارتفاع عدد النساء في سف االنجاب سنوات بالرغـ مف إنخفاض ال

سنة و اصبحت أعمارىف حاليًا  15لدخوؿ نساء مضافات الى فئة سف االنجاب بعد اف كانت أعمارىف سابقًا أقؿ مف 

                                                 
3
 Central Organization for Statistics and Information Technology, Kurdistan Region Statistics Organization 

and The World Bank, Iraq Household Socio-Economic Survey (IHSES) 2007, p.40  
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مف  % 4948ف االنجاب بمغت نسبة النساء في ساذ ضمف ىذه الفئة العمرية وىذا ما يسمى بالقوة الدافعة لمسكاف، 
 مجموع مف% 57فتمثؿ سنة ( 64-15)السكاف في سف العمؿ  نسبةأما .  2009عاـ  مجموع السكاف االناث

االمر الذي  زيادة السكاف النشطيف اقتصادياً  عني ، اف زيادة نسبة ىذه الفئة مف السكاف ت2009في عاـ السكاف 
 65، أما الفئة وانتاجية العامميف معدالت التشغيؿمتى ما ارتفعت دية ؽ مستويات عالية مف التنمية االقتصايحقبتينبئ 

سنة تشكؿ فئة المعاليف  15وىذه الفئة اضافة الى فئة صغار السف بعمر اقؿ مف % 343فنكثر فننيا شكمت نسبة 
  .2009في عاـ % 76ت وبالتالي كمما انخفضت نسبة ىذه الفئة انخفض معدؿ االعالة، حيث بمغ، مف السكاف

 
توقع المرتفعة   نسبة األطفاؿ الحالية تؤشر 

أعداد الشباب  المزيد مف النمو السريع في
 وفي عدد السكاف مف جية، قوة العمؿ وفي

بسبب التزايد مف جية أخرى  في المستقبؿ
السريع المنتظر في عدد النساء في سف 

 في إف تناقص نسبة األطفاؿ. اإلنجاب
 ال يعني حصوؿ تناقص في عراؽ،ال

، فقد عددىـ، بؿ عمى العكس مف ذلؾ
مميوف بيف  12إلى  6تضاعؼ عددىـ مف 

أما كبار .  2007-1977عامي 
 ترتفع  مف المتوقع أفف (سنة+ 65)السف

 0229التوزيع العمري لمسكاف (: 0)شكؿ     

 

، إذا بقيت 2025قطة مئوية واحدة فقط بحموؿ عاـ بمقدار ن عراؽمف سكاف ال% 3.3حوالي الحالية البالغة نسبتيـ 
 .نسمة مميوف 2.5مقتربة مف حموؿ ذلؾ العاـ  معالخصوبة عمى حاليا الراىف، ولكف أعدادىـ سوؼ تتضاعؼ 

 
 

 

 

 

 التحضر والتركز السكاني -3

كاف تردي الحالة  فقد، إستمرار اليجرة مف الريؼ  الى المدف تميز القرف الماضي بنمط  لمتنمية رافقو تصاعد و
العشريف وعوامؿ الجذب في المدف مع ريفية خالؿ النصؼ األوؿ مف القرف اإلقتصادية واإلجتماعية في المناطؽ ال

، 8591، فضال عف السمبيات التي رافقت تطبيؽ قانوف اإلصالح الزراعي عاـ المنحازة لمحضر بداية عممية التنمية
العاصمة ومراكز المدف االخرى التي ىاجر الكثير مف سكانيا ايضا الى  الى ىجرة متواصمة لسكاف الريؼسببا في 

(  2شكؿ )و ( 8جدوؿ )اع الحديث ومظاىر الحياة العصرية  العاصمة مف اجؿ التعميـ  وفرص العمؿ في القط
 كاف قدول . الريؼ لسكاف بالنسبة الحضر سكاف نسبة ارتفاع  تؤشر ،العراؽ في لمسكاف البيئي الحراؾ بوصمةت وظم

 حركة تنثر عف فضال المحافظات مابيف جغرافيا االستثمارات توزيع ليةآو  سابقا المطبقة اإلنمائية السياسات لطبيعة
 وقد العراؽ في لمسكاف البيئي التوزيع مالمح تحديد في دورا الداخمية اليجرة بمعامؿ والحضر الريؼ مابيف االستيطاف
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مف أىاافو تعزيز اعتماا الكبار عمى أنفسيـ  0999 قا جعؿ برنامر عمؿ المؤتمر الاولي لمسكاف والتنميةل
رعاية الصحية والضماف وتمكينيـ مف العمؿ والعيش بصورة مستقمة ألطوؿ ماة ممكنة، ووضع نظاـ لم

 .ةالجتماعي ليـ بما في ذلؾ اعـ قارة أسرىـ عمى رعايتيـ ااخؿ األسر 
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 خالؿ الحضري السكاف معدؿ نمو في% 45 بواقع ساىـ الداخمية اليجرة عامؿ أف إلىاإلحصائية  المسوح أثبتت
 الدولةبسبب سياسات  وذلؾ، 1995-1980 المدة خالؿ% 29 إلى إسياميا انخفض بينما ،1980-1960 الفترة

 . عديدة وقانونية واجتماعية ةاقتصادي وسائؿ الغرض ليذا وظفتاذ  السكاف نزوح مف لحدا واليادفة الى حينذاؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1997-1947، نتائج التعدادات العامة للسكان خالل الفترة زي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلوماتالجهاز المرك:  المصدر 

 

      

ف كانت محدودة، مف المدينة الى الريؼ في عقد التسعينات مف  وعمى أية حاؿ، فعف العراؽ شيد ىجرة معاكسة، وا 
إرتفاع منيا . معاكسة مف المدف الى الريؼوالسياسات الى حركة ف العوامؿ ت مجموعة مفقد أد. القرف الماضي

اسعار السمع الزراعية المحمية متنثرة بظروؼ العقوبات اإلقتصادية؛ ودعـ الدولة ألسعار شراء السمع الزراعية 
نخفاض مستويات األجور الحقيقة ، ي القطاع الحضريف واستخداميا اسموب التسميـ اإلجباري لممحاصيؿ الزراعية؛  وا 

الى ارتفاع  نسبة سكاف الريؼ الى  ،سيما في القطاع الحكومي نتيجة االرتفاع الكبير في مستويات التضخـ ال
 تغيرتكذلؾ   .(1جدوؿ ) 1987في تعداد عاـ % 2591بالمقارنة مع نسبة  8551في تعداد عاـ % 32.7

 نسبة انخفضت حيف في% 35.8 إلى الريؼ سكاف نسبة  تتفعاذ إر  2003 عاـ بعد لمسكاف البيئي التوزيع اتجاىات
 ومراكزىا الرئيسية المحافظات في استشرت التي العنؼ لمظاىر وكاف 2008 عاـ في% 64.2 إلى الحضر سكاف
 .4وونسب التوزيع طبيعة عمى التنثير في دورا  2007و 2006في عامي  القسرية التيجير وحركة

 
 وحسب البيئة 0997-0939ااا لمسنوات سكاف العراؽ حسب التع: (0)جاوؿ 

 سنة التعااا
 

 النسبة السكاف
 الريؼ الحضر مجموع ريؼ حضر

1934 - - 3380533 - - 

1947 - - 4816185 - - 

1957 2435638 4100471 6536109 37.3 62.7 

1965 4112291 3935124 8047415 51.1 48.9 

1977 7646054 4354443 12000497 63.7 36.3 

1987 11468969 4866230 16335199 70.2 29.8 
5
1997 12945776 6238767 19184543 67.5 32.5 

 
                                                 

4
 ٚزارج اٌرخطٍظ 2014-2010خطح اٌرٍّٕح اٌٛطٍٕح   

5
 محافظات اقميـ كردستافبضمنيا تقدير عدد سكاف   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1947 1957 1967 1977 1987 1997

حضر  ريف

  الماينةاتجاىات اليجرة مف الريؼ الى (: 0)شكؿ 



18 

 

 عمؿاف مف أىااؼ برنامر 
  0999الاولي لمسكاف  المؤتمر

تشجيع التوزيع السكاني المكاني 
األكثر توازنًا عف طريؽ تعزيز 

صفة والمستاامة التنمية المن
ومراجعة السياسات واآلليات  بيئيًا،

التي تسيـ في التركز السكاني 
 . الزائا عف الحا في الماف الكبيرة

 التىزيع الجغرافي للسكان -9
 

يعاني العراؽ  كالعديد مف الدوؿ النامية والعربية  مف اختالؿ في التوزيع الجغرافي لمسكاف ومف ىيمنة  تكتؿ سكاني 
 .لذي انعكس عمى تدىور البيئة وتدني مستوى الخدمات وادارة التنمية فيياواحد، ىو العاصمة وما حوليا، االمر ا

 
 توزيع جغرافي غير متوازف لمسكاف

محافظػػات العػػراؽ حسػػب حصػػتيا مػػف المسػػاحة وعػػدد ( 2)يبػػيف الجػػدوؿ 
السػػكاف فػػي العقػػد األخيػػر، مشػػيرًا إلػػى وجػػود توزيػػع جغرافػػي غيػػر متػػوازف 

لمحافظػػػات ونصػػػيبيا مػػػف حجػػػـ لمسػػػكاف، إذ ال يوجػػػد تػػػوازف بػػػيف رقعػػػة ا
مػػػػػػف سػػػػػػكاف العػػػػػػراؽ فػػػػػػي التجمعػػػػػػات % 70.9فبينمػػػػػػا يعػػػػػػيش . السػػػػػػكاف

، يظيػػر بجػػالء ىيمنػػة (مػػنيـ فػػي مراكػػز المحافظػػات% 41.5)الحضػػرية 
محافظػػػػػػة بغػػػػػػداد حيػػػػػػث العاصػػػػػػمة وحيػػػػػػث تتركػػػػػػز األنشػػػػػػطة السياسػػػػػػية 
واالقتصادية، إذ تحظػى محافظػة بغػداد بحػوالي ربػع سػكاف العػراؽ، بينمػا 

شػػكؿ مسػػاحتيا سػػوى واحػػد بالمئػػة مػػف مسػػاحة الػػبالد، وينطبػػؽ الحػػاؿ ال ت
وبصورة عامة يعيش خمس السكاف فػي .  نفسو عمى محافظة بابؿ أيضاً 

  المحافظات الثالث التي فييا المدف الرئيسية الثالث، بغداد والموصؿ 
نصػػيبيا مػػف السػػكاف حػػوالي  وفػػي المقابػػؿ ىنػػاؾ ثػػالث محافظػػات تشػػكؿ نصػػؼ مسػػاحة العػػراؽ ولكػػف كػػاف.  والبصػػرة

% 12فقػػط، والمثنػػى ومسػػاحتيا  مػػف السػػكاف% 5فقػػط، وىػػي األنبػػار ومسػػاحتيا حػػوالي ثمػػث الػػبالد ونصػػيبيا % 11
 %(.3.6وسكانيا %  6.6تبمغ مساحتيا )والنجؼ % 2وسكانيا حوالي 

 
 لمحافظات ا بيف معالت النمو السكانيتبايف 
النمػو السػكاني لممحافظػات  معػدؿيبػيف أف ( 2جػدوؿ ) لعػراؽ فػي العقػد األخيػرالسكاني لمحافظات ا لنموا تتحميالإف 

لـ يكف متماثاًل، وال يمكننا أف نعزو ذلؾ إلػى التبػايف فػي مسػتويات اإلنجػاب فقػط، بػؿ إلػى أف نصػيب المحافظػات مػف 
فػػي ذلػػؾ  سػػنوياً % 3حػػوالي  صػافي اليجػػرة الدوليػػة والداخميػػة لػػـ يكػف متسػػاويًا أيضػػًا، فبينمػػا ازداد سػػكاف العػراؽ بمعػػدؿ

السػػميمانية أربيػػؿ و محافظػػة نمػػوًا سػػكانيًا سػػنويًا دوف ىػػذا المعػػدؿ وىػػي ديػػالى و  18العقػػد، عرفػػت خمػػس محافظػػات مػػف 
وصػػالح الػػديف وبغػػداد، أمػػا المحافظػػات اإلحػػدى عشػػرة الباقيػػة فنمػػت بمعػػدؿ نمػػو سػػكاني سػػنوي يفػػوؽ المعػػدؿ العػػاـ 

 .لمعراؽ
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 2009و  1997: صتيا النسبية مف المساحة والسكافاؽ حسب مساحتيا وحفظات العر امح: (2)جاوؿ 

 المحافظة

 المساحة 
 عدد السكان

حصتها 
من 

السكان 
تعداد 
1997 
 )%( 

 عدد السكان 
حصتها من 

سكان ال
تقدير 
2007)%( 

معدل 
النمو 

السكاني 
1997-
2009 
)%( 

1997 2009 

 % 2كم
 

 

 3.8 9.5 3237918 9.3 2042852 8.6 37323 نٌنوى

 4.5 3 1290072 3.4 753171 2.2 9679 كركوك

 1.6 5.3 1370537 5.1 1135223 4.1 17685 دٌالى

 2.9 5 1451583 4.6 1023736 31.7 137808 األنبار

 2.3 24.1 7180889 24.6 5423964 1 4555 بغداد

 3.2 5.6 1727032 5.4 1181751 1.2 5119 بابل

 4.4 3 1003516 2.7 594235 1.2 5034 كربالء

 3.3 3.6 1158033 3.6 783614 3.9 17153 واسط

 2.8 4 1259298 4.1 904432 5.6 24363 صالح الدٌن

 3.5 3.6 1180681 3.5 775042 6.6 28824 النجف

 3.3 3.3 1121782 3.4 751331 1.9 8153 القادسٌة

 4.2 2.1 719824 2 436825 11.9 51740 المثنى

 3.7 5.4 1846788 5.4 1184796 3 12900 ذي قار

 3.8 2.8 1009565 2.9 637126 3.7 16072 مٌسان

 4.1 6.4 2555542 7.1 1556445 4.4 19070 البصرة

 7.3 1.7 968901 1.8 402970 1.5 6553 دهوك

 2.5 5.2 1471053 5 1095992 3.5 15074 اربٌل

 1.1 6.4 1551974 6.2 1362739 3.9 17023 السلٌمانٌة

 22,046,244 0.2 924 المٌاه اإلقلٌمٌة

100 

 

32,104,988 

 

100 

 

3.1 

 

  100 435052 المجموع

    

، 43و  6، ص 2004وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات، المجموعة اإلحصائٌة السنوٌة : المصدر
 19874اعتماداً على نتائج تعداد  1997تم تقدٌر عدد سكان محافظات إقلٌم كردستان لعام : حظةمال4   2\7، جدول 2006-2007
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 مراحؿ التحوؿ الايموغرافي: ثانيالالفصؿ  2.1

 حجـ السكاف ونموه .0
وفؽ  2009سكاف العراؽ عاـ  عددبمغ 

اإلسقاطات التي أعدىا الجياز المركزي 
 31.9لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات 

 مالييف نسمة منيـ فيسبعة  ،نسمة مميوف
تطور ( 3)ويبيف الشكؿ    6.محافظة بغداد

حجـ السكاف منذ منتصؼ القرف الماضي 
وحتى اليـو حسب المصادر الوطنية 

الرسمية، مشيرًا إلى أف عدد السكاف قد 
تضاعؼ ثالث مرات تقريبًا منذ ذلؾ الوقت، 
وبزيادة متوسطيا حوالي أربعة مالييف كؿ 

إف تطور حجـ السكاف منذ   .7لزمفعقد مف ا
وحتى منتصؼ القرف   1947سنة األساس 

الحالي وفؽ البديؿ المتوسط ألحدث 
التقديرات السكانية التي ينشرىا قسـ السكاف 

، مشيرًا إلى 8في األمانة العامة لألمـ المتحدة
مميوف في  33أف حجـ السكاف سيبمغ حوالي 

ة ، وأنو سيزداد بمتوسط ثماني2010عاـ 
  .مالييف تقريبًا كؿ عشر سنوات بعد ذلؾ

معدالت النمو السكاني ( 4)يبيف الشكؿ و 
 .1947السنوي لفترات عشرية تبدأ بعاـ 

 

 

 
 

 (يالمميوف)تطور ججـ السكاف ( 3)شكؿ 
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 معاؿ النمو السكاني السنوي لمفترات العشرية المبينة(: 9)شكؿ 
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%

 
، ثـ عاد وانخفض إلى 1977-1957قد سجؿ في الفترة %( 3.22)معدؿ لمنمو السكاني السنوي ويظير أف أعمى 

ذا استمر ىذا المعدؿ المرتفع 9واستقر عند ذلؾ% 3  40عمى ىذه الحاؿ فسوؼ يتجاوز عدد السكاف ( سنوياً % 3)، وا 

                                                 
6

سجؿ الناخبيف عمى  حد كبير لتقدير المفوضية العميا لالنتخابات والتي اعتمدت في تقديراتياف ىذا الرقـ المقدر لحجـ السكاف مطابؽ إلى إ 
وىو أيضًا قريب مف نتائ  الحصر والترقيـ .   ةعتمد مف قبؿ وزارة التجار قاعدة بيانات نظاـ التوزيع العاـ لمبطاقة التموينية المُ و  2008لسنة 

 .2010لتعداد السكاف الذي جرى في 
، 2007-2006، 2004وزارة التخطيط والتعػاوف اإلنمػائي، الجيػاز المركػزي لإلحصػاء وتكنولوجيػا المعمومػات، المجموعػة اإلحصػائية السػنوية : درالمص 7

كانو يسػتثني إقمػيـ كردسػتاف الػذي قػدر عػدد سػ 1997تشير إلى نتائ  التعدادات العامة لمسكاف، مػع مالحظػة أف تعػداد * ، (2008، 2005)ووزارة التجارة 
 .1997وأضيؼ إلى إجمالي عدد السكاف لعاـ  1987اعتمادا عمى نتائ  تعداد 

8
 Source: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2007 
AM.  2009; 3:18:21 16, March , Monday,http://esa.un.org/unppRevision,  

 
 

 
 .ٔظراً ٌطٛي اٌفرراخ اٌسٍِٕح خٍّع ِعذالخ إٌّٛ اٌسىأً تاسرخذاَ ِعادٌح اٌرغٍر األسى فً حدُ اٌسىاْ ُحسثد 9

الاوؿ التي لـ  0999برنامر عمؿ مؤتمر السكاف القاىرة  اعا
ُتكمؿ تحوليا الايموغرافي أف تتخذ خطوات فعالة لتحقيؽ ذلؾ 

 .صاايةالقت -في سياؽ تنميتيا الجتماعية

http://esa.un.org/unpp
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 0223 -0997 ت الخصوبة العمرية للسنواتمعدال(: 3)جدول 

 الخصوبة العمرية 
2006 

 الخصوبة العمرية 
1997 

 فئات العمر

68 56.2 15-19 

187 210 20-24 

221 276.2 25-29 

188 257.9 30-34 

136 196.5 35-39 

56 101.4 40-44 

9 31 45-49 
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مما يعني أنو ستكوف ، 2030 مميونًا بحموؿ عاـ 64مغ حوالي ، وقد يتضاعؼ عددىـ الحالي ليب2017مميوف عاـ 
ىناؾ حاجة ممحة إلى مضاعفة الموارد المختمفة الالزمة لتمبية االحتياجات المتعددة لألعداد المتزايدة مف السكاف في 

سكاف غ بمنما سكاف العراؽ بشكؿ كبير جدًا ففي الوقت الذي  ، فقدعاماً ( 80)عمى مدى و   .10المستقبؿ القريب
( 4.8) 1947مميوف نسمة واصبح في عاـ ( 3.9)اصبح  1937وفي عاـ  1927مميوف نسمة عاـ ( 3.0)العراؽ 

 1977وفي عاـ  1967مميوف نسمة عاـ ( 8.5)والى  1957مميوف نسمة عاـ ( 6.5)مميوف نسمة ثـ ارتفع ليبمغ 
بمغ  1997أما في تعداد عاـ .  وف نسمةممي( 16.3)بمغ  1987مميوف نسمة وفي عاـ ( 12) ارتفع السكاف الى 

.  ةميوف نسمة حسب اإلسقاطات السكانيم( 30.0)قدر سكاف العراؽ بػ  2007مميوف وفي عاـ ( 22.0)سكاف العراؽ 
سنة في حالة بقاء معدؿ نمو السكاف عمى مستواه خالؿ عقود السبعينات ( 23)اف سكاف العراؽ يتضاعؼ عمى مدى 

، ويعتبر مرتفعا نوعًا ما ولعؿ السياسة السكانية التي اتبعتيا %(3)ت مف القرف الماضي والبالغ والثمانينات والتسعينا
رزمة الحوافز  بنعتماد الحكومة آنذاؾ كانت تسير بيذا االتجاه حيث شجعت عمى زيادة االنجاب والزواج المبكر

 .المعمنة التشجيعية التي تضمنتيا السياسة السكانية غير
 

 لخصوبة ا معالت -2
يقاس معدؿ الخصوبة الكمي بمتوسط عدد االطفاؿ 

وفي العراؽ  اثناء حياتيا المرأة إحياءاً المولوديف 
مولودًا لكؿ امرأة  5.7بمغ معدؿ الخصوبة الكمي 

 4.3وانخفض ىذا المعدؿ الى  1997في عاـ 
كاف أكبر  1997وفي عاـ .  2006في عاـ 

-25)ية معدؿ خصوبة عمرية لمنساء بالفئة العمر 
امرأة بينما كاف  1000لكؿ  اً مولود 276ىو ( 29

 يةأقؿ معدؿ خصوبة عمرية لمنساء بالفئة العمر 
امرأة، أما  1000لكؿ  مولوداً  31ىو ( 45-49)

فقد كاف أكبر معدؿ خصوبة  2006في عاـ 
 221ىو ( 29-25)عمرية لمنساء بالفئة العمرية 

 امرأة بينما كاف أقؿ معدؿ 1000لكؿ  مولوداً 
( 49-45)خصوبة عمرية لمنساء بالفئة العمرية 

، بمعنى أف امرأة 1000لكؿ  مولوداً  9ىو 
في العراؽ تشير الى اف  اتجاىات نمط الخصوبة

-15)عدد المواليد الذيف تنجبيـ النساء باألعمار 
( 29-25)العمر المواليد باالرتفاع مع تقدـ عمر المرأة ليصؿ الى الذروة عند  منخفض جدًا ثـ تبدأ أعداد( 19

                                                 
10

اخ اٌثسٍطح فً ذمذٌر حدُ اٌسىاْ تٍٓ ِا ٔشرٖ اٌدٙاز اٌّروسي ٌإلحصاء ٚتٍٓ ِا ٌٕشرٖ لسُ اٌسىاْ فً األُِ اٌّرحذج، إال أْ رٌه ٕ٘ان تعض االخرالف  

 .ال ٌؤدي إٌى فرٚلاخ فً االسرٕراج األساسً تشأْ  اذدا٘اخ إٌّٛ اٌسىأً
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الى أقؿ عدد مف المواليد طيمة حياة المرأة ( 49-45)بعدىا تبدأ ىذه األعداد باالنخفاض حتى تصؿ عند العمر 
االنجابية، واف اتجاه الخصوبة بيذا الشكؿ يسير وفؽ المنطؽ الذي يشير الى اف عدد المواليد الذيف تنجبيـ النساء 

توجد تباينات محمية في الخصوبة، لكف    .االنجابية يكوف دائمًا منخفضاً  في األعمار األولى واألخيرة مف حياتيا
، وفي مراكز المحافظات أقؿ مف (4.0)مقابؿ ( 5.1)فمستوى الخصوبة الكمية الحالي في الريؼ أعمى مف الحضر 

قية حيث تبمغ ، كما وتتبايف مستويات الخصوبة بيف المحافظات العرا(4.2)مقابؿ ( 3.8)المناطؽ الحضرية األخرى 
، (عمى التوالي 3.3و  2.9)وأدناىا في محافظتي السميمانية وكركوؾ ( 5.4)أقصاىا في محافظتي ميساف ونينوى 

وسجمت محافظات أخرى مستويات خصوبة أقؿ مف المستوى الوطني وىي ديالي واألنبار وبغداد وبابؿ واربيؿ، بينما 
ستوى الوطني وىي دىوؾ وصالح الديف وكربالء وواسط سجمت محافظات أخرى مستويات خصوبة أعمى مف الم

ومثمما معروؼ أف لمخصوبة عالقة عكسية مع التعميـ، حيث ينخفض   .والقادسية والنجؼ وذي قار والمثنى والبصرة
بيف الالتي  3.5بيف النساء غير المتعممات أو الالتي حصمف عمى الشيادة االبتدائية فقط إلى  4.8معدليا مف 
 .11عمى األقؿ المتوسطةالشيادة  حصمف عمى

 
وعمى الرغـ مف إف معدؿ الخصوبة الكمية في 
العراؽ بدأ يشيد انخفاضا واضحا خالؿ السنوات 

والدة ( 394)العشرة األخيرة حيث وصؿ إلى   
مرتفعا مقارنة بدوؿ العالـ  لكنو ما زاؿ 2002عاـ 

عف المعدؿ العالمي البالغ %( 29)اذ يزيد بحوالي 
أما معدؿ الخصوبة الكمية لمدوؿ . دةوال( 291)

النامية والدوؿ متوسطة التنمية البشرية فقد أنخفض 
  والدة عمى التوالي( 299)والدة و ( 295)إلى 

 فيوعمى الرغـ مف إف الدوؿ العربية تحكميا 

 0202-0992معاؿ الخصوبة الكمية في العراؽ (: 3)شكؿ 
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 قدير قسـ السكاف في األمـ المتحدةت: المصدر

الغالب عادات وقيـ دينية واجتماعية متشابية إال إف معدؿ الخصوبة الكمية لمدوؿ العربية، انخفض بنسبة اكبر مقارنة 
2009-2000والدة خالؿ الفترة ( 491)بالعراؽ إذ وصؿ إلى 

وفي ( 492) معدؿ الخصوبة ففي سوريا بمغ، 12
اف معدؿ الخصوبة قد انخفض بشكؿ كبير  في  لمنظر ومف الممفت( 492)ماف عسمطنة وفي (  498)مصر 

في عاـ ( 291)وانخفض بشكؿ اسرع في ايراف مف ، 8551عاـ ( 299)الى  8511عاـ ( 391)المغرب مف 
اف ىذه المقارنات تعكس الحاجة الى ضرورة تّبني سياسات سكانية واضحة    .2004عاـ ( 299)الى  8512

نخفاض معدالت . مناسبالخصوبة الى حّد  لتقميؿ معدؿ ولما كانت العالقة شديدة بيف مستوى تعمـ المرأة وا 

                                                 
11

، الممحؽ 2006المسح العنقودي متعدد المؤشرات في العراؽ  -دستاف الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات وىيئة إحصاء إقميـ كر   
 11-10، ص 2007األوؿ، التقرير النيائي، تشريف أوؿ 

12
 2002تقرير التنمية البشرية الدولي    
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وضع برنامر عمؿ مؤتمر القاىرة 
ضمف أىاافو تعزيز بقاء  0995

الطفؿ وصحتو والقضاء عمى 
المعالت العالية لوفيات األطفاؿ 
وتحسيف حالتيـ الصحية 
والغذائية وتعزيز الرضاعة 

استراتيجية لبقاء األطفاؿ عمى ك
 .قيا الحياة

الخصوبة، فعف السياسة السكانية والبرام  التي تبنى لتنفيذىا  ينبغي أف تؤكد عمى تحقيؽ تحسف واضح في وضع 
 .التعميمي النساء

 
 واتجاهاتها وتبايىاتها تايالىف تمعدال -3

تػػػػػػرتبط معػػػػػػدالت وفيػػػػػػات األطفػػػػػػاؿ بالصػػػػػػحة 
اإلنجابيػػػػػػة لألميػػػػػػات خاصػػػػػػة بالمباعػػػػػػدة بػػػػػػيف 

مػػػػػا الػػػػوالدات وبعمػػػػر األـ وبترتيػػػػب الحمػػػػؿ، ك
تؤثر في معدالت الخصوبة أيضًا عندما تػدفع 
معػدالت الوفػاة المرتفعػػة الػزوجيف إلػى اإلكثػػار 

دراكًا منو أف تخفيض المعدالت العالية لوفيات األطفاؿ يقمػؿ مػف . مف إنجاب األطفاؿ ليضمنوا بقاء عدد مالئـ منيـ وا 
 . الحاجة إلى اإلنجاب المفرط والعالي الخطورة

 
معدالت الوفاة في العقديف الماضييف في العراؽ لقد تواصؿ انخفاض 

خاصة وفيات األطفاؿ ، فانخفض معدؿ وفيات الرضع مف حوالي 
 2006لكؿ ألؼ مولود عاـ  35إلى  1999عاـ لكؿ الؼ مولود  101

 4-1) بعمر ألطفاؿ ا وفيات انخفاضبسبب ومعظميا وفيات 
وتشكؿ وفيات الرضع .  حديثي الوالدةأدى انخفاض لذا ، (14سنوات

معدؿ وفيات الرضع إلى معظـ وفيات األطفاؿ دوف سف الخامسة 
عاـ  122انخفاض معدؿ وفيات األطفاؿ دوف الخامسة مف حوالي 

وُسجؿ أعمى معدؿ لوفيات األطفاؿ دوف  . 2006عاـ  41إلى  1999
 المعدؿأعمى مف % 70)سف الخامسة في محافظة صالح الديف 

، وكاف (نصؼ المعدؿ الوطنيحوالي )وأدنى معدؿ في كركوؾ ( الوطني
ربيؿ ىذا المعدؿ أعمى مف المستوى الوطني في . وكربالء ونينوى والنجؼ وبابؿ محافظات المثنى وواسط ودىوؾ وا 

 األميات  وبيف مواليد ،+(7) وكانت معدالت وفيات األطفاؿ أعمى بيف أوؿ المواليد وبيف المواليد متنخري الترتيب

أقػػؿ مػػف )وبػػيف المواليػػد المتقػػاربيف ( سػػنة 49-40)والمتقػػدمات فػػي السػػف أيضػػًا ( سػػنة 20مػػف  أقػػؿ)السػػف  صػػغيرات
وكمػػػا ىػػو متوقػػػع، كانػػت معػػػدالت وفيػػات األطفػػاؿ الػػػذكور أعمػػى مػػػف تمػػؾ الخاصػػػة باإلنػػاث، وكانػػػت   (.سػػنتيف بيػػنيـ

ممػات أعمػى مػف معػدالت الفروؽ بيف الحضر والريػؼ بسػيطة، ولكػف كانػت معػدالت وفيػات أطفػاؿ األميػات غيػر المتع
 .وفيات أطفاؿ األميات الحاصالت عمى تعميـ ابتدائي أو أعمى مف ذلؾ

 

                                                 
13

، 4لأللفية، ص ، المؤشرات الوطنية لرصد األىداؼ اإلنمائية الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات ، 1990لعاـ  :المصدر   
ىيئة إحصاء و  ،  الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات2006لعاـ و . 1999مسح وفيات األميات واألطفاؿ  1999لعاـ  .13

 12ص  ،2007تشريف أوؿ  ، الممحؽ األوؿ، التقرير النيائي،2006 في العراؽ لمسح العنقودي متعدد المؤشراتا-إقميـ كردستاف
14
 معدل وفٌات الرضع –معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة ( = سنوات 4-1عمر ) لطفولةوفٌات امعدل  

 13األطفال الرضع واألطفال دون سن الخامسة  ياتوف(: 9)جاوؿ 

  (لكل ألف مولود حي)
 2006 1999 1990 معدل وفٌات 

 35 101 50 األطفال الرضع

 41 122 62 األطفال دون الخامسة
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أما بالنسبة لوفيات األميات، وىي الوفيات الناتجة عف الحمؿ أو الوالدة بما فييا وفيات فترة النفاس، فقد تراجعت 
لى  193إلى  1999سنة  291نسبة وفياتيف خالؿ العقديف الماضييف مف  وفاة لكؿ مئة ألؼ والدة حية لسنتي  84وا 

وال تنتيي جميع األحماؿ لدى األسرة في العراؽ بمولود حي كما ىو الحاؿ في كؿ   .16عمى التوالي 2006و 2004
المجتمعات البشرية، فيناؾ مخرجات أخرى لمحمؿ كاإلجياض التمقائي أي غير االختياري والمولود الميت، فبالنسبة 

منيف قد % 29أف  2006ينجبف مولودًا حيًا قط أظير المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة لمسيدات الالتي لـ 
% 17وقد أبمغت . منيف قد أبمغف عف أكثر مف حالة مواليد موتى% 7عانيف مف أكثر مف حالة إجياض، وأف 

ـ تختمؼ نسب ىذا ول. مف النساء عف حدوث حالة إجياض أعقبتيا حالة مولود ميت عمى التوالي% 5 حواليو 
أما حسب المناطؽ فقد . اإلجياض والمواليد الموتى طبقًا لمساحة المسكف ولكنيا كانت ترتفع مع تقدـ عمر األميات

في حيف بمغت في باقي أنحاء ( لممواليد الموتى% 10لإلجياض، و% 31)كانت النسب األعمى في إقميـ كردستاف 
 .(لممواليد الموتى% 6لإلجياض، و% 29)البالد 

 
 
 

 

 

 

 

 النزوح واليجرة : حركة السكاف -9
مما الشؾ فيو أف الظروؼ السياسية التي شيدىا العراؽ في العقود الثالثة األخيرة وخاصة في العقديف الماضييف قد 

وتتبايف مصادر المعمومات في تقديراتيا لحجـ واتجاىات ىذه . استثنائية داخمية وخارجية أدت إلى حركات سكانية
وال يمكف رصد وتوثيؽ حركة السكاف وقياس تنثيرىا عمى نمو وتركيب وتوزيع السكاف ما لـ تتوفر بيانات الحركات، 

المفوضية لذلؾ سنعتمد  بيانات وزارة اليجرة والميجريف وتقارير . 201117 التعداد الرسمي المزمع اجراؤه ىذا العاـ
 العميا لشؤوف الالجئيف

 

 *النزوح في الااخؿ
النظر ىو التبايف في االرقاـ المعبرة عف تطور وحجـ الظاىرة اف أوؿ ما يمفت 
في تقريرىا  IOMوبحسب ما اوردتو منظمة اليجرة الدولية ، وتوزيعيا الجغرافي

 45029يصؿ عدد النازحيف داخميا الى  2007يناير / كانوف الثاني 7الصادر في 
د وحدىا ثمثي يشكؿ النازحوف في مدينة بغداحيث نازح،  270202عائمة أي نحو 

وقدمت منظمات مختمفة أرقامًا أخرى، فالمفوضية العميا لشؤوف الالجئيف   .ىذا العدد
  1.5عف  2006اكتوبر / تحدثت في تقريرىا الخاص بحالة العراؽ في تشريف األوؿ

 
 
 
 
 
 

 ووصؿ الرقـ . األؼ عائمة تقريب 71نازحا بعد أحداث سامراء، أي  425000مميوف نازح داخمي في العراؽ، منيـ 
 حواليتقدر عدد النازحيف بعد سامراء بػمميوف نازح، أي انيا  1.7إلى  IDMCتبعا لمركز مراقبة النزوح الداخمي 
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20064، مسح صحة األسرة العراقٌة لسنة 2004، مسح األحوال المعٌشٌة فً العراق لسنة 1999مسح وفٌات األمهات واألطفال فً العراق لسنة    
17

 .، تسثة عذَ اٌرٛصً ٌرٛافك سٍاسً(ِرحٍح عذ اٌسىاْ) 2010ٚاٌّساوٓ  ذُ ذأخًٍ اٌّرحٍح اٌثاٌثح ِٓ اٌرعذاد اٌعاَ ٌٍسىاْ  

اإلحصائية المعطيات 
الكمية المتوفرة حوؿ 

ااخؿ العراؽ النزوح 
متناقضة، وغير مبنية عمى 

 .عممية موثقةات منيجي

فالسياسات السكانية التي أعتمدت أو استحسنت خالؿ السبعينات ، سياسة معمنة تجاه الموضوعالدولة  لـ تتبف
أما حاليًا فعف وزارة الصحة وجمعيات غير حكومية  .. والثمانينات كانت باتجاه زيادة معدالت النمو السكاني 
وضع سياسة سكانية رشيدة في لذلؾ، فقد آف األواف ل  .تتبنى اجراءات تنظيـ األسرة دوف أىداؼ محددة معمنة

 .العراؽ تنخذ بعيف االعتبار النمو السكاني والمتطمبات التنموية بعيف االعتبار
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فانيا ذكرت أف عدد    IMCأما منظمة المجموعات الطبية الدولية . عائمة 104000نازحا، أي أكثر مف  625000
عائمة، أي  91013ما فييا اقميـ كردستاف  عدا السميمانية  بمغ ، ب2007النازحيف داخميا حتى كانوف الثاني 

، فعنيا تقدـ أرقاما مختمفة ألعداد النازحيف UNAMIأما بعثة األمـ المتحدة لمساعدة العراؽ .  شخصا 546078
أي عائمة،  78,349كانوف األوؿ، إذ ذكرت أف الرقـ يناىز  31/ تشريف الثاني 1الصادر في  ىاداخميا في تقرير 

 .شخصا 470094
 
، 2007نوفمبر / تشريف الثاني 21وبحسب نشرة وزارة الميجريف والمياجريف، الصادرة عف قسـ المعمومات بتنريت  

 163574، نحو 2007نوفمبر / ولغاية تشريف الثاني 2006فبراير  / بمغ عدد الميجريف في الداخؿ بعد شباط
مف % 62.8أف ، (6)وكما في  الشكؿ   .منيـ في بغداد العاصمة% 36فردا، يتركز  999772عائمة، عدد أفرادىا 

وتؤكد  . ميجروف في محافظاتيـ% 36.6الميجريف، مستقريف في محافظات خارج محافظاتيـ األصمية، وأف نحو 
في  والتي تيتـ بتقييـ إحتياجات النازحيف 2007يناير / كانوف الثاني 7ىذه االرقاـ توقعات منظمة اليجرة الدولية في 

 .الداخؿ
 

وحيث اف أرقاـ النازحيف إلى % 36نسبة ليا في بغداد إذ تبمغ  أما توزيع إقامة العوائؿ النازحة، فيتضح أف اكبر
الخارج سجمت أرقاما تفوؽ بكثير أرقاـ النازحيف داخميا، وبما يقترب مف ضعؼ العدد تبعا لمتقديرات، فاف ىذا يعني 

وتظير تقارير اخرى عف   .18مف سكانيا عمى أقؿ تقدير% 15إلى % 12ف قد شيدت نزوح ما بي مدينة بغداداف 
أف عدد العوائؿ  ،IMC المجموعات الطبية الدولية اعداد النازحيف الى كردستاف، تناقضات مماثمة؛ إذ يشير تقرير

، عائمة 7000فقد ذكر أف العدد ىو ،  IOMاما تقرير منظمة اليجرة الدولية .  عائمة 3800النازحة إلى دىوؾ بمغ 
عائمة مسيحية قد نزحت الى محافظة  7502ويذكر التقرير أيضًا نقاًل عف البرنام  الدولي لالغاثة والتنمية، اف 

 .عائمة 2075عائمة وبيف  8350كما ظيرت ىذه المفارقة في اعداد النازحيف الى كربالء إذ تفاوتت بيف  . دىوؾ
 

 

 اليجرة الخارجية
واجو العراقيوف في ؽ مف موارده البشرية، فقد ليس معروفا كـ خسر العرا

السنوات الثالثيف األخيرة ما يمكف أف يطمؽ عميو عمميات ىجرة 
ثـ تمتيا موجة أخيرة .  اضطرارية عمى شكؿ موجات ألسباب مختمفة

، وكانت ىذه المرة ىروبا مف العنؼ الذي بدأ 2003بدأت بعد نيساف 
لبداية، وىربا مف العمميات مبكرا بعد الحرب، ألسباب سياسية في ا

العسكرية وأعماؿ العنؼ المتصاعدة، والجريمة المنظمة، وأخيرا بسبب 
 .العنؼ الطائفي والتيجير القسري
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ولدينا )مف المفيد األشارة تاريخيًا الى حركة اليجرة الداخمية إتساقًا مع منيجية ىذا التقرير .  2008التقرير الوطني لحاؿ التنمية البشرية   
 .كظاىرة طارئةقبؿ التركيز عمى النزوح الحالي ( مؤشرات مف التعدادات عنيا

ليست ىناؾ احصاءات اقيقة أو 
أرقاـ موثقة ألعااا الالجئيف 

معروفا كـ خسر ، وليس العراقييف
 فولك  .العراؽ مف مواراه البشرية

 .كا أنو خسر الكثيرؤ مف الم
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ليست ىناؾ احصاءات دقيقة أو أرقاـ موثقة ألعداد الالجئيف العراقييف، كما أنو ليست ىناؾ أرقاـ رسمية عراقية 
، كما جميع األمور المتعمقة بالالجئيف والمبعديف العراقييفيجريف والمياجريف المسؤولة عف مبؿ اف وزارة ال . ليؤالء

يا، لـ تصدر أي بيانات أو احصاءات عف الالجئيف العراقييف، كما كانت تفعؿ أحيانا فيما ئينص عمى ذلؾ أمر إنشا
أما   .ًا أية أرقاـ دقيقة ألعداد الالجئيف اليياوال تقدـ لنا الدوؿ المستقبمة لمعراقييف أيض  . يتعمؽ بالنازحيف داخميا

المنظمات الدولية المعنية بشؤوف الالجئيف، فعنيا تقدـ أرقاما تقريبية لعدد الالجئيف العراقييف، حيث لـ تقـ أي مف ىذه 
تشريف  13فالمفوضية العميا لشؤوف الالجئيف قدرت عدد الالجئيف العراقييف في . المنظمات بعجراء إحصاء دقيؽ ليـ

مميوف، ووصؿ  1.8إلى   2006تشريف الثاني نوفمبر   3مميوف عراقى، ثـ وصؿ الرقـ في   1,6بنحو  2006األوؿ 
وبمعزؿ عف مدى دقة ىذه األرقاـ، فاف ىذا التصاعد الواضح في . مميوف 2إلى  2007الرقـ مع بداية العاـ 

مع و   .آنذاؾ  يعكس إلى حد بعيد خطورة الوضع ألؼ الجئ شيريا 200التقديرات، الذي يصؿ إلى ما يقرب مف 
مميوف في سوريا، ولـ تصدر اي مف  1.5قّدر عدد العراقييف الالجئيف بمميوف الجيء في االردف و 2008بداية عاـ 

تصريحات غير موثقة رسميا عف عودة ما يزيد عف ، وىناؾ الدولتيف بيانات رسمية عف عدد العراقييف في اراضييا
  .2010حتى اواخر عاـ ياجر الى العراؽ نصؼ مميوف م

 
تبايف في معدؿ الكثافة السكانية بيف المحافظات، تبايف حركة اليجرة بيف المحافظات وباإلجماؿ، يالحظ أف ىناؾ 

عبر الزمف ارتباطا باألحداث والتوجيات واألولويات السكانية واالستقرار التنموي، وأف ىناؾ حاجة ألخذ معدالت 
الداخمية والخارجية في صياغة السياسات التنموية، وربما ىناؾ حاجة لوضع سياسة سكانية تتعامؿ مع صافي اليجرة 

 .اليجرة كمعطى يجب معالجتو لمتوصؿ إلى توازف سكاني مف ناحية التحضر وتوزيع السكاف ومستوى الخدمات
 

 النافذة الايموغرافية في العراؽ :لثالفصؿ الثا 3.1
بي في النمو االقتصادي بؿ ويكوف عامال مسببا لو حيف يرافؽ النمو السكاني تغييرات اكؿ ايجالسكاني بش يؤثر النمو

، أو تكوف التركيبة العمرية فتية جدا نوعية في التركيب العمري لمسكاف ويكوف تنثيره سمبيا في النمو االقتصادي عندما
ؤشر العمر الوسيط مف المؤشرات التي تدلؿ ويعد م  .تكوف نسبة السكاف النشيطيف اقتصاديا تقؿ عف نصؼ السكاف

عمى تغير التركيب العمري لمسكاف فيو يقيس العمر الذي ينقسـ عنده السكاف بشكؿ متساوي الى مجموعتيف عمريتيف 
سنو  20بعمر وسيط اقؿ مف االولى اصغر مف العمر الوسيط والثانية اكبر منو، ويعد المجتمع السكاني الذي يتمتع 

سنة او اكبر اعتبر مجتمعا  30يعتبر ذا عمر متوسط واذا بمغ ( 29-20)واذا كاف العمر الوسيط  مجتمعا يافعا
ف انخفاض الخصوبة إاف ديناميكية تغيير التركيبة السكانية تنشن مف بداية انخفاض معدالت الخصوبة اذ   .كيال

يشكؿ فيو السكاف في سف العمؿ  المجتمع الذي غالبيتو مف األطفاؿ وصغار السف المعاليف الى مجتمع  سيحوؿ
سيكوف أعمى ( السكاف النشطيف اقتصادياً )نسبة أكبر، وبمعنى آخر أف معدؿ نمو السكاف في ىذه الفئة ( 15-64)

وىذا ( سنة فنكثر 65)وفئة كبار السف ( سنة 15أقؿ مف )مف نمو السكاف في الفئات المعالة وىي فئة صغار السف 
ويدخؿ المجتمع الى ىذه المنطقة بعد اف يبمغ حجـ السكاف في  ة أو النافذة الايموغرافيةباليبة الايموغرافي ما يعرؼ

، وىذه المرحمة تدـو فترة معينة تـ (األطفاؿ والمسنيف)سف العمؿ الذروة في الحجـ مقابؿ أدنى حجـ لمسكاف المعاليف 
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سيناريو دخوؿ العراؽ الى دائرة )ف المعاليف تحديدىا بجيؿ بعدىا يختؿ التوازف بيف فئات السكاف النشطيف وبيف السكا
  .(19) (اليبة الديموغرافية 

  
ا في العراؽ ويقع العراؽ عمى اساسو ضمف البمداف المرتفعة الخصوبة ومع ذلؾ فاف معدؿ الخصوبة مرتفعيزاؿ  ال

كيب العمري يؤثر في التر ( 443)الى ( 547)مف  2006و 1997اتجاه انخفاض الخصوبة النسبية الممحوظة بيف 
سيغير التركيب العمري لمسكاف مما يجعؿ واف استمرار انخفاض معدؿ الخصوبة . لمسكاف ومعدؿ نموه الطبيعي

مع انخفاض و   .العراؽ عمى عتبة المرحمة الثالثة مف مراحؿ التحوؿ الديموغرافي ويقربو مف انفتاح النافذة الديموغرافية
( 15اقؿ مف )بسبب انخفاض نسبة السكاف ( 64-15)عمرية لفئة المعدالت الخصوبة سترتفع نسبة السكاف في ا

وبالتالي تنمو القوة البشرية بمعدؿ اعمى ( فاكثر 65)مع نمو نسبي لفئة المسنيف ( سنوات 5اقؿ مف )سنة وبالذات 
الطمب مف معدؿ نمو الفئات العمرية الصغار والمسنيف المعاليف فتنفتح فرص االدخار واالستثمار تحفزىا زيادة 

الى % 145-1باضافة المرتبط بتحسيف نوعية حياة االسرة وليس حجميا وقد يسمح ذلؾ حسبما تشير تجارب البمداف 
اف النافذة الديموغرافية فرصة تنموية تظير في البمداف التي تتميز باتساع قاعدة ىرميا   .20معدؿ النمو االقتصادي

غرافي لذلؾ ىي فرصة تتيحيا عممية التغيير النوعي في التركيب السكاني وتفتح الباب اماـ عممية التحوؿ الديمو 
اذا ما تـ ( نعمة)، وىي مجرد امكانية وليست نتيجة حتمية لتمؾ التغيرات وبالتالي يمكنيا اف تكوف العمري لمسكاف

تختزنو مف  ر مافي حاؿ ىدكما يمكنيا .  ية واستثمارىا في عممية التنميةاالستعداد ليا مف خالؿ بناء قدراتيا البشر 
 (.نقمة)طاقات كامنة وضعؼ بناء قدراتيا وتكامميا مع سوؽ العمؿ اف تكوف 

 
 نمو الفئات المعيمة باسرع مف نمو الفئات المعالة: انفتاح النافذة

اف انفتاح النافذة الديموغرافية اليؤثر في التنمية ما لـ تتبع سياسات مؤسسية تحقؽ التكامؿ بيف جانب العرض الذي 
دمو انفتاح النافذة وبيف جانب الطمب الذي يفترض اف تمثمو حيوية االسواؽ والنمو االقتصادي والتوزيع المنصؼ يق

تتكرر فيي محدودة زمنيا ال تتاح اال مرة واحدة  اف ىذه اليبة الديموغرافية فرصة ال . لمدخؿ وبناء القدرات البشرية
تبدأ معدالت االعالة باالرتفاع مرة اخرى حيف تنتقؿ الفئات عاما ثـ ما تمبث اف تتبدد حيف ( 30-25)عمى مدى 

دوف اف يحؿ محميا عدد مساو مما يؤدي الى النتائ  االقتصادية ( المسنوف)العمرية التي شكمت القوة البشرية 
والخدمات الصحية واالجتماعية التي تعاني منيا المجتمعات الكيمة مف ضغوط عمى انظمة الضماف الصحي 

ليذا تبرز اىمية معرفة توقيت ظيور اليبة الديموغرافية وتحديد مدى انفتاح   .نسبة السكاف في سف العمؿوانكماش 
، بواسطة سياسات سكانية تنموية تدخمية في ضوء رؤية اؿ ىذا االنفتاح حيف يكوف محدوداالنافذة الديموغرافية واستعج

ولكف ىناؾ محددات ليذا االنفتاح منيا المعدالت المرتفعة   .مستقبمية آلفاؽ العالقة التكاممية بيف السكاف والتنمية
لمخضوبة في الريؼ الذي اليزاؿ يمثؿ ثمث سكاف العراؽ، كذلؾ انخفاض معدؿ مساىمة النساء النشيطات اقتصاديا 

                                                 
(19 )

 .8002، تغذاد اٌرمرٌر اٌٛطًٕ ٌحاي اٌرٍّٕح اٌثشرٌح ِٙذي اٌعالق،  . د 
20

 81-80سوريا ص / السكافانظر تقرير   
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 متى ياخؿ العراؽ نطاؽ اليبة الايموغرافية؟: 1إطار 

اليبة الديموغرافية تحّوؿ ديموغرافي في السكاف نتيجة انخفاض معدالت اإلنجاب بحيث يتحوؿ المجتمع الذي غالبيتو مف األطفاؿ 

أي إف معدؿ نمو السكاف النشطيف ، ؿ واإلنتاج المجموعة األكبروصغار السف والمعاليف إلى مجتمع يشكؿ فيو السكاف في سف العم

 29)وكبار السف ( عاما89دوف سف )سنة يتجاوز معدؿ النمو لمفئات السكانية المعالة وىـ صغار السف ( 23-89)اقتصاديًا في الفئة 

ت التشغيؿ وخفض معدالت البطالة والتمتع تحسيف نوعية حياة المواطنيف بزيادة معداللرصة الفيتيح إغتناـ وىذا    (.عامًا فنكثر

  .بمستويات عالية نسبيًا مف التنمية، وبالتالي تحسيف المستوى المعيشي لممواطنيف، مما ينعكس ذلؾ عمى الوضع التعميمي والصحي

سيظؿ خارج ة فّعالة ف لـ يتبنى سياسة سكانيإلذلؾ، .  حظ مف الشكؿ اآلتي إف العراؽ ما زاؿ بعيدا عف الدخوؿ في تمؾ الحقبةويال

حتى يتمتع بثمار اليبة  2020، كما إنو بحاجة إلى عقد مف الزماف يمتد الى عاـ 2084نطاؽ اليبة الديموغرافية حتى عاـ 

 .الديموغرافية إف ُأحِسَف  إستغالليا

 
وىناؾ   .، االمارات العربية المتحدةقطر الجزائر، البحريف، الكويت، دوؿ عربية دخمت دائرة اليبة الديموغرافية ؛ لبناف، تونس،ىناؾ 

دوؿ عربية خارج بينما ىناؾ   .المغرب، ليبيا، مصر، االردف، سوريا، ُعماف، السعودية: دوؿ عربية دخمت نطاؽ دائرة اليبة الديموغرافية

 .يالعراؽ،اليمف، السوداف، الصوماؿ،موريتانيا، فمسطيف،جزر الُقمر،جيبوت: نطاؽ دائرة اليبة الديموغرافية

 

إف إدراؾ أىمية الوعي بالثمار الميمة المقترنة باليبة الديموغرافية، وبالخطوات الالزمة لتحقيقيا ينبغي أف تكوف جزءا مف سياسات 

وفي العراؽ ينبغي أف تتضمف تمؾ الخطوات سعيًا لتمكيف وضع المرأة التعميمي واإلجتماعي، وزيادة مستوى مساىمتيا في . سكانية واعدة

اإلقتصادي، وتشجيع سياسات التخطيط  العائمي في جميع المحافظات، وزج األبعاد اإلجتماعية بالسياسات التنموية ، وتطوير النشاط  

تجاىاتو  .نوعية التعميـ مع توجيو مساراتو بما يتفؽ مع تمبية حاجات السوؽ وا 

         

ؿ الخصوبة إلى مستوى اإلحالؿ بحمو  ولكي يصؿ مستوىاو ما يعرؼ بالفاقد النسوي في العمؿ المنجور خارج المنزؿ 
أي ليتحقؽ التحوؿ الديموغرافي، يتعيف عمى معدؿ الخصوبة ( مولود لممرأة الواحدة طواؿ حياتيا 2.1) 2015عاـ 

ر الدولي لمسكاف الكمية أف ينخفض إلى نصؼ مستواه الحالي في السنوات الست المتبقية مف عقدي ما بعد المؤتم
 .القصيرة ، وىو ىدؼ غير واقعي وليس بالمستطاع في ىذه الفترة1994
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 21ي وأثره عمى التنميةالسكانالنمو سيناريوىات 
اإلسقاطات السكانية ىي جممة حسابات تيدؼ إلى معرفة تطور السكاف الكمي في المستقبؿ باالستناد إلى افتراضات 

ر ف السكاف كمتغيوتنطمؽ اإلسقاطات السكانية مف االعتقاد السائد بن.  حوؿ اتجاىات الخصوبة والوفيات واليجرة
والتي بدورىا تشكؿ نقطة االنطالؽ نحو  أساسي يؤثر في اتجاىات التنمية عند وضع الخطط والبرام  والسياسات

تحقيؽ األىداؼ االقتصادية واالجتماعية بما يوازي مف طاقات وموارد بشرية ومادية متاحة حاليًا ومستقباًل وصواًل الى 
خطط التنمية االقتصادية اطات السكانية ركنًا ىامًا عند إعداد أىداؼ التنمية المطموبة، لذا يعتبر إعداد اإلسق

واالجتماعية حيث تستخدـ ىذه اإلسقاطات والتقديرات في التعرؼ عمى االحتياجات المستقبمية مف فرص التعميـ لكافة 
يمة في وتعد ىذه اإلسقاطات إحدى المصادر الم" المراحؿ وحجـ القوى العاممة التي ستدخؿ سوؽ العمؿ مستقبال

 .التعرؼ عمى حجـ الطمب عمى السمع والخدمات المختمفة
 

إف نمو حجـ السكاف يتحدد بثالث متغيرات رئيسة ىي الوالدات والوفيات واليجرة الدولية، لذا فاف ىذه العوامؿ تؤخذ 
السياسات  بنظر االعتبار عند إعداد اسقاطات السكاف، كذلؾ الرؤية الستراتيجية المحددة مف قبؿ واضعي وراسمي

السكانية مف شننيا أف تحدد بناء الفرضيات الالزمة في توضيح اتجاىات السكاف ومدى ارتباطو وتنثيره بعتجاىات 
تمؾ الرؤية لمعالقة بيف السكاف والتنمية التي تنطمؽ مف مقاربة تنموية ديموغرافية تنظر الى العامؿ . التنمية

نمية نفسيا وليس كمجرد متمؽ لثمارىا فالعالقة بيف السكاف والتنمية الديموغرافي كعامؿ بنيوي تكويني لعممية الت
وعمى ىذا االساس يجب إعداد مجموعة مف الفرضيات الضرورية بناءًا عمى مجموعة مف المؤشرات ، متبادلة التاثير

حصائية التي وفرتيا التي وفرتيا خطة التنمية الوطنية الخمسية التي اعدتيا وزارة التخطيط، وباإلستعانة بالمؤشرات اإل
المسوح االقتصادية واالجتماعية المنفذة مف قبؿ الجياز المركزي لإلحصاء، باإلضافة إلى االستعانة ببعض المؤشرات 

عند إعداد االسقاطات  Spectrumوقد استخدامت حزمة برام  .  التي وفرتيا كؿ مف وزارة الصحة ووزارة التربية
 .يةالسكانية واالقتصادية واالجتماع

 
 
 

                                                 
21

إلى بعض المعطيات والبيانات اإلحصائية المتوفرة بشنف عدد السكاف ومعدالت الخصوبة تستند االسقاطات الواردة في ىذا التقرير : تنويػػػو 
ننوه ىنا إلى أف ىذه البيانات تعتمد عمى مصادرالمسوحات المتعددة التي أجراىا الجياز المركزي لالحصاء، .  صاءات الحيوية األخرىواإلح

. محافظات اقميـ كردستاف الثالث 1997حيث لـ يشمؿ تعداد عاـ  1987تـ اعتمادىا في ظؿ غياب تعداد سكاني شامؿ منذ تعداد عاـ 
الى اف المسوحات كمصادر لممعمومات اقؿ دقة مف التعدادات السكانية النيا مبنية عمى  ت حيوية دقيقة، وبالنظروفي ظؿ عدـ وجود سجال
  2011مف المتوقع أف تتغير بعض المعطيات في ضوء نتائ  التعداد العاـ لمسكاف والمساكف المقرر اجراؤه عاـ عينة محدودة مف السكاف، 

كما أف   .ص وديناميكية السكاف بمستوى اكثر دقة ويسمح بوضع اسقاطات سكانية أكثر واقعيةيوفر معمومات لقياس خصائالذي سو 
المسارات واالتجاىات المستقبمية لبعض المؤشرات تعتمد بشكؿ أساسي عمى األوضاع السياسية واألمنية والظروؼ  الوطنية واإلقميمية 

 .  لذلؾ اقتضى التنويػػو.  األخرى
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 إسقاطات السكاف فرضيات 
تـ : باإلستناد عمى الفرضيات التالية 2040-2010تـ إعداد اإلسقاطات السكانية وتقدير عدد السكاف خالؿ الفترة 

كسنة أساس لتنفيذ اإلسقاطات، وتحديد فترة اإلسقاط التي ستبنى عمييا الفرضيات وىي السنوات  2009اعتماد عاـ 
مولود لكؿ امرأة وىو نفس  3.4افتراض أف معدؿ الخصوبة الكمية في سنة األساس كما تـ   (.2010-2040)

اعتماد وتـ  .2006والمنفذ عاـ  MICS-IIIالمعدؿ المحسوب حسب نتائ  المسح العنقودي متعدد المؤشرات الثالث 
في % 73ستبمغ  ىذه النسبةأف في سنة األساس وتـ افتراض % 70.9نسبة السكاف المقيميف في المناطؽ الحضرية 

سنة لمذكور و  59.1اعتماد العمر المتوقع لمحياة باإلضافة إلى ذلؾ افترضت االسقاطات   .2040سنة اليدؼ 
فترض، و (22)2007سنة لإلناث في عاـ  62.2 ولغايات إتاحة المجاؿ   .معدؿ صافي اليجرة مساويًا لمصفر تا 

 : لمسينايوىات التالية إعداد اإلسقاطات وفقاً تـ لمخيارات التنموية المختمفة، 
 

 اإلسقاط العاليفرضيات : اولً 
وقد بني ىذا السيناريو .  ىذا اإلسقاط يستقرئ االتجاىات المستقبمية في ظؿ استمرار المعدالت المرتفعة لمخصوبة

 : عمى الفرضيات التالية
ف السكاف سيبقى وىذا يعني ا( 2040-2010)معدؿ الخصوبة الكمية سيبقى ثابتًا خالؿ فترة اإلسقاط   .1

 .  عمى نفس مستويات النمو السابقة
نتيجة تحسف الوضع الصحي ( العمر المتوقع عند الوالدة)يطرأ تحسف عمى معدؿ البقاء عمى قيد الحياة  .2

في العراؽ، وىناؾ مؤشرات صحية ليا داللة كبيرة عمى تحسف الوضع الصحي كعنخفاض معدؿ وفيات 
سنوات، وبالتالي سينعكس ذلؾ عمى ارتفاع  5طفاؿ بعمر أقؿ مف األطفاؿ الرضع أو معدؿ وفيات األ

العمر المتوقع لمحياة، لذا مف خالؿ ىذا الواقع نستطيع اف نفترض اف العمر المتوقع لمحياة سيرتفع في 
 .سنة لإلناث 72 سنة لمذكور و  71سنة اليدؼ الى 

 
 اإلسقاط المنخفضفرضيات : ثانياً 

وقد بني .  ات المستقبمية لمنمو السكاني في ظؿ انخفاض تدريجي لمعدالت الخصوبةىذا اإلسقاط يستقرئ االتجاى
 :ىذا السيناريو عمى الفرضيات التالية

مولود لكؿ امرأة عند سنة اليدؼ  العاـ  3.5إلى  2009عاـ  4.3انخفاض معدؿ الخصوبة الكمية مف  .1
(2040.) 

 . عند  سنة اليدؼ  سنة لإلناث 72ور و سنة لمذك 71اإلفتراض أف العمر المتوقع لمحياة سيبمغ  .2
 

 
                                                 

(22 )
 .18/3/2010فً  16814حح ، دائرج اٌرخطٍظ ، ٚذٍّٕح اٌّٛارد  ، اٌّرلُ وراب ٚزارج اٌص 
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 0292سنة الياؼ  0229سنة األساس  المؤشر القطاع
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 4.3 4.3 األسقاط العالي / معدؿ الخصوبة الكمية 

 3.5 4.3 األسقاط المنخفض/ معدؿ الخصوبة الكمية 

 71 59.1 العمر المتوقع لمحياة لمذكور 

 72 62.2 ناث العمر المتوقع لمحياة لال

 73 70.9 نسبة الحضر 

 105 105 نسبة الجنس 

 
 العرض السكاني المستقبمي وأثره عمى الطمب مف الخامات

إف التحدي الرئيس الذي يواجو البرام  وخطط التنمية في أي بمد ىو النمو السكاني فقد يشكؿ عامؿ ضغط أماـ تنفيذ 
لموارد المادية والبشرية المتاحة تستثمر لترجمة ىذه البرام  والخطط الى ىذه البرام  والخطط وما يرتبط ذلؾ بتوفر ا

واقع ممموس عمى األرض ، وقد يكوف النمو السكاف متغيرًا ايجابيًا في العالقة الدالية بيف السكاف والتنمية عندما تكوف 
قدرة عمى المساىمة الفعالة في الموارد المادية والبشرية متاحة وبصورة خزيف غير مستثمر وبشكؿ غير محدود لو ال

تحقيؽ خطة التنمية وفي جميع قطاعاتيا االقتصادية واالجتماعية، عندىا ستكوف زيادة حجـ السكاف عامؿ ايجابي 
 . في عممية التنمية اإلقتصادية

 
 تقاير عاا السكاف 

يجية الموثقة والتي تبرز لممن وفقاً عمى ضوء الفرضيات نستعرض فيما يمي نتائ  اإلسقاطات السكانية المحسوبة 
 .االتجاىات التالية

 
 اإلسقاط العالي تقاير السكاف حسب 

وسيتضاعؼ عدد %( 2.56)مميوف نسمة وبمعدؿ نمو سنوي  71حوالي  2040سيبمغ سكاف العراؽ في سنة اليدؼ 
سكاف في الفئة كما أف نسبة ال.  أنثى 100ذكر لكؿ  103وستبمغ  نسبة الجنس عاـ  27السكاف عما ىو عميو بعد 

سنوات  5وأف نسبة األطفاؿ بعمر أقؿ مف %( 37.8)الى  2040سنة ستنخفض في سنة  15العمرية اقؿ مف 
 %(.  14.2)ستنخفض الى 

 
وىذا يعني اف السكاف بدأ بالتحوؿ مف  2040في عاـ %( 58)الى ( 64-15)وسترتفع نسبة السكاف في سف العمؿ 
ى سكاف في سف العمؿ واالنتاجية والبناء وىذا يشير الى اف معدؿ نمو السكاف غالبيتو مف األطفاؿ وصغار السف ال

سنة وبالتالي خفض  15أعمى مف معدؿ نمو السكاف في فئات صغار السف دوف ( 64-15)في الفئة  النشطيف
مدخوؿ الى استثمارىا لمف  بد معدالت اإلعالة وىذه فرصة تتيح زيادة معدالت التشغيؿ وانخفاض معدالت البطالة ال

 منطقة اليبة الديموغرافية وتنفيذ خطط وبرام  التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومف المتوقع أف يدخؿ العراؽ الى 
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 2019اليبة الديموغرافية خالؿ عاـ 

وىي السنة التي فييا ستنخفض نسبة 
السكاف في سف العمؿ ثـ تستمر 
باإلرتفاع خالؿ السنوات الالحقة الى 

أعمى مستوى خالؿ  أف تصؿ الى
 .السنوات األخيرة مف سنوات اإلسقاط

 اف نسبة السكاف في الفئة كما أف 
سترتفع قمياًل لتصؿ الى  +65
 إلرتفاعوذلؾ  2040في % 4.2

تحسف لتوقع الحياة عند الوالدة نتيجة 
 .متوقع في الوضع الصحي واألمني

 

 حسب اإلسقاط 2040-2009عاا سكاف العراؽ المقار خالؿ الفترة (: 7)شكؿ 
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 اإلسقاط المنخفض تقاير السكاف حسب 
نسمة وبمعدؿ نمو سنوي  مميوف نسمة  66حوالي  2040سيبمغ سكاف العراؽ في سنة اليدؼ وفقا ليذا االسقاط، 

  .أنثى 100لكؿ ذكر  103وستبمغ  نسبة الجنس ، عاـ 33وسيتضاعؼ عدد السكاف عما ىو عميو بعد %( 2.1)
بسبب إنخفاض %(  3445)الى  2040سنة ستنخفض في سنة  15نسبة السكاف في الفئة العمرية اقؿ مف كما أف 

في %( 1446)بعد أف كانت % ( 12.6)الى ستنخفض سنوات  5الخصوبة وأف نسة األطفاؿ بعمر أقؿ مف 
في عاـ %( 6049)الى ( 64-15)العمؿ نسبة السكاف في سف باإلضافة إلى ذلؾ سترتفع   .سنة األساس 2009
وذلؾ إلنخفاض  2040في عاـ % 4.5سترتفع قمياًل لتصؿ الى  +65نسبة السكاف في الفئة ، وسترتفع 2040

 . توقع الحياة عند الوالدة وارتفاعنسبة فئات صغار السف 

 إسماط ِرذفع

 ِٕخفض  إسماط
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 والتىميةالسكان : الثاويالقسم  -0
 

 مف حيث األثر السكاني عمى التنميةتحايات التنمية المستاامة : الفصؿ الوؿ 0.0
 

لػػـ يعػػاف العػػراؽ مػػف مشػػكمة اخػػتالؿ المػػوارد، فمػػورد الػػنفط 
يػػوفر فائضػػا حقيقيػػا بوسػػعو تغطيػػة شػػحة المػػوارد االخػػرى 
ومػػػف ثػػػـ كػػػاف فػػػي تصػػػور صػػػناع السياسػػػات االقتصػػػادية 
والتنمويػػة اف نمػػو السػػكاف لػػف يشػػكؿ ضػػغطا عمػػى المػػوارد 

ظػرة التػي تنظػر الػى السػكاف اف ىػذه الن.  وربما ألمد بعيػد
 كارقاـ مجردة تغفؿ حقيقة االرتباط والتكامؿ بيف السكاف 

 

والتنمية والبيئة فمـ يتـ التصدي لمنمو السكاني بتنمية الموارد الطبيعية والبشرية ولـ تعتمد سياسات ذات رؤية مستقبمية 
مع زيادة السكاف يزداد الطمب كميا عمى مجمؿ ف. تيدؼ الى استدامة التنمية والحفاظ عمى حقوؽ االجياؿ القادمة

ويتطور ىذا الطمب . االحتياجات المعيشية مف الماء والغذاء والطاقة والسكف والنقؿ والرعاية الصحية والتعميـ والترفيو
مع تسارع عمميات التنمية وتطمع السكاف المتزايد لتحسيف مستويات معيشتيـ وانماط استيالكيـ ويؤدي ىذا الضغط 

لمتزايد عمى الموارد الالزمة لتمبية ىذه الحاجات الى استنفاذ الموارد كما حدث مع المياه او الى انخفاض انتاجيتيا ا
ويؤشر الوصوؿ الى االىداؼ االلفية في مجاالت الحصوؿ .  كما حدث لالراضي الزراعية ولمموارد البشرية ذاتيا
تقدـ الذي احرزه العراؽ في التصدي الثر السكاف عمى التنمية عمى المياه والسكف والبيئة اآلمنة مقياسا لمدى ال

 .المستدامة، لذلؾ سوؼ نستعرض فيما يمي التقدـ المحرز في العراؽ بشنف األىداؼ اإلنمائية لأللفية
 
 عمى مياه الشرب المأمونة والصرؼ الصحي السكاف حصوؿ -1

مف السكاف يمكنيـ %( 8347)أف إلى  2007لسنة  ؽنتائ  المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراتشير 
%( 5043)في الحضر و %( 9745)مف الشبكة اليامة لممياه أو حنفية عامة، الحصوؿ عمى مصدر محسف لممياه 

في حيف   23.منيـ ذكروا أنيـ يحصموف عمى المياه مف ىذه المصادر بصورة مستمرة% 1245، ولكف في الريؼ
مف %( 7942)أف الماء الصالح لمشرب يتاح لحوالي  2006 المؤشرات لسنةمتعدد  العنقوديمسح البينت نتائ  
في الريؼ، وبمغت نسبة األسر التي يتوفر فييا مصدر مستمر %( 5740)مقابؿ في الحضر %( 9149)السكاف، 

 في الريؼ، حسب تقرير مؤشرات رصد األىداؼ اإلنمائية لأللفية في%( 33)و%( 60) لماء الشرب في الحضر
متصمة بالشبكة العمومية % 7644مف الوحدات السكنية مخدومة بالكيرباء، منيا % 9948إف  .2005العراؽ لسنة 

نسبة السكاف الذيف يمكنيـ  أما  .24لمكيرباء كمصدر أوؿ لمتزود بالكيرباء بدؿ المولدات الكيربائية الخاصة والمشتركة
في الريؼ، في حيف %( 7043)في الحضر و ( %8946)منيا  %(8347)تبمغ فاالنتفاع بصرؼ صحي محسف 

مسح متعدد الفي الريؼ حسب نتائ  %( 7748)في الحضر و %( 9941)لمجموع السكاف، %( 9245)بمغت النسبة 
. في الريؼ%( 48)و  في الحضر%( 95)، 1990في سنة %( 7145)ف كانت أبعد ، 2000المؤشرات لسنة 

                                                 
23

 123، صفحة 2007المسح االجتماعً واالقتصادي لألسرة فً العراق لعام   
24

 143، صفحة 2007المسح االجتماعً واالقتصادي لألسرة فً العراق لعام   

  0999مف بيف مباائ المؤتمر الاولي لمسكاف 
أف األىااؼ والسياسات المتعمقة بالسكاف تشكؿ 
جزءا أساسيا مف التنمية القتصااية والجتماعية 
ولكي تصبح التنمية أااة مف اجؿ الوصوؿ إلى 

العالقات المترابطة  تعي رفاه اإلنساف يجب أف
 .بيف السكاف والموارا والبيئة والتنمية
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يرموف القمامة خارج المنزؿ كوسيمة لمتخمص منيا، إذ ال تتوفر ليـ  مف األفراد% 5544كما أظير المسح نفسو أف 
 25.خدمات عمومية لمتخمص اآلمف منيا

 

  تخفيض نسبة األشخاص الذيف ل يمكنيـ الحصوؿ عمى مياه الشرب المأمونة والصرؼ الصحي إلى النصؼ بحموؿ عاـ : 10الغاية 
            2015 

 المؤشرات

 2015 2007 2006 2005 2004    2000   1990 السنة

نسببببببببببببببببببة 
السبببببببببببكان 
الببببببببببببببببذٌن 
ٌمكببببببببببببنهم 
الحصببببببول 
بببببببببببباطراد 
علببببببببببببببببببى 
مصبببببببببببدر 
محسببببببببببببن 

 )%(للماء 

8143 
حضر \9643
 رٌف\4741

 - -8343 
حضر \9745
 رٌف\5145

 ---  -54 
حضر \60
 رٌف\33

76 8448 
حضر \9840
 رٌف\5949

8347         
حضر \9745
 رٌف\5043

9046 
  رحض\9842 

 رٌف\7346

ن نسبة سكا
الحضببببببببببر 
والرٌبببببببببف 
الببببببببببببببببذٌن 
ٌمكببببببببببببنهم 
االنتفبببببببببباع 
بصبببببببببرف 
صببببببببببببحً 
محسببببببببببببن 

)%( 

7145 
حضر \9540
 رٌف\4840

 - -9245 
حضر \9941
 رٌف\7748

حضر \47-  -- 
 رٌف\3

 --9243 
حضر \9842
 رٌف\8149

8347 
حضر \8946
 رٌف\7043

9643 
حضر  100 

 رٌف 8849

 
 القطرية وتقميص ىار الموارا امر مباائ التنمية المستاامة في السياسات والبرامر: 9الغاية 
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نسبببببببة مسبببببباحة 
األراضبببببببببببببببببببً 
المكسوة بالغابات 

)%( 

440      440     10 

 )%(نسبة مسلحة األراضً المحمٌة للمحافظة على التنوع البٌولوجً إلى مجموع مساحات األراضً 

 (كغم من النفط مقابل دوالر واحد من الناتج المحلً اإلجمالً 1تعادل الوحدة )وحدات الطاقة المستخدمة 

انبعاثات غاز ثانً أكسٌد الكربون 
باإلضافة إلى رقمٌن ( )نصٌب الفرد)

نفاذ طبقة : لتلوث الغالف الجوي العالمً
األوزون وتراكم غازات االحتباس 

 ( الحراري

طن \3408
11148\ 

 تر مكعبم

طن \145       
متر  5549

 مكعب

نسبة أعداد السكان الذٌن ٌستعملون 
 )%(أنواع الوقود الصلبة 

   3540  --840 446  --0 

                                                 
25

، 2007صرف الصحً حسب نتائج المسح االجتماعً واالقتصادي لألسرة فً العراق لعام ترتبط وحداتهم السكنٌة بالشبكة العمومٌة لل% 2648منهم    

 121صفحة 
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رة رمف اس شكؿ )8( المساكف التي تشغميا اكث

0.0
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35.0

صالحواسطكربالءبابلبغداداألنبارديالىأربيلكركوكالسليمانيةنينوىدهوك

الدين

البصرةميسانذي قارالمثنىالقادسيةالنجف

                       

 السكان على سكه الئق لحصى -0
 

مستنجرة، في %( 2347)و %( 6048)تقدر بػ  1990كانت نسبة المساكػف التي تمتمكيا األسػر المعيشيػة في سنة 
منيا مستنجرة، حسب %( 1145)مف المساكف التي تسكنيا األسر المعيشية ممؾ خاص، و %( 7846)حيف أصبح 

وعمى الرغـ مف ىذا التحسف إال أف ىذه النسبة . 2007نتائ  المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراؽ لسنة 
التي تتخذ وحدات سكنية غير صالحة تخفي وراءىا عددًا كبيرًا مف األسر المعيشية التي تعاني مف أزمة السكف أو 

إذ ينبغي النظر بعمعاف عند تحديد ىذه النسبة وذلؾ لما يخمفو السكف غير المالئـ مف مشاكؿ . لمسكف منوى ليا
السابقة إليجاد سكف مالئـ  تولـ تتصد السياسات واالستراتيجيا  . صحية ونفسية لدى الصغار والكبار عند نشنتيـ

حياة كريمة يمكف أف ينعـ بيا السكاف، وعمى العكس مف ذلؾ فقد تـ تجاىؿ ىذا الموضوع لفترة لألسر المعيشية تؤمف 
فييا أبسط شروط العيش اآلدمي مما تسبب في  رطويمة حتى أضطر البعض إلى العيش في ظروؼ سكنية ال تتوف

ف الزيادة المضطردة إ  .االنتقاليةاإلصابة بعمراض مثؿ السؿ الرئوي أو الكوليرا وغيرىا مف األمراض االنتقالية وغير 
والخطط التطويرية وظيور مشاكؿ التنمية في أعداد السكاف في العراؽ وظروؼ الحروب التي مر بيا أدت إلى تعطؿ 

 .  كثيرة يعاني منيا الفرد العراقي
 

 

ف يشغميا أكثر مف المساك% 1846أف  2007أظيرت نتائ  المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراؽ لسنة  
. 26أربع أسر أو أكثر% 245ثالث أسر و %( 447)أسرتاف، % 1144: مف أسرة عمى المستوى الوطني موزعة إلى

، ويظير الشكؿ أعاله االختالؼ بيف المحافظات في %3146وشكمت محافظة البصرة أعمى نسبة حيث بمغت حوالي 
لالكتظاظ والذي يعرؼ بننو المسكف الذي يعيش فيو أكثر مف أما بالنسبة   .نسبة المساكف التي تشغميا أكثر مف أسرة

ثالثة أشخاص في كؿ غرفة حسب التعريؼ المعياري الذي تستخدمو منظمة المستوطنات التابعة لألمـ المتحدة 
أف ىناؾ ما  2007والوكاالت األخرى، فقد أظيرت نتائ  المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراؽ لسنة 

مف  منيـ يعانوف 24شخص ىناؾ  100مف السكاف يعانوف مف مشكمة االكتظاظ، أي أف مف كؿ % 24يقارب 
، أما بالنسبة لالكتظاظ عمى %(41حوالي )النجؼ ودىوؾ أعمى نسبة اكتظاظ  محافظتاوشكمت . مشكمة االكتظاظ

                                                 
26

 88، صفحة 2007نتائج المسح االجتماعً واالقتصادي لألسرة فً العراق لعام  
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ئ  المسح نفسو أيضًا أف وأظيرت نتا%. 3249مستوى البيئة فقد شكؿ الريؼ نسبة اكتظاظ أعمى مف الحضر وقدرىا 
يعيشوف في مساكف ُوصفت بالضعيفة، أي بيا واحدة عمى األقؿ مف ثالثة جوانب %( 4845)حوالي نصؼ السكاف 

 .عدـ كفاية الغرؼ أو مساحتيا، نقص في المرافؽ أو مساحتيا، وقدـ البناء أو تدني نوعيتو: مف الضعؼ وىي
 

 مميوف عمى األقؿ مف سكاف األحياء الفقيرة 100تحسف ممموس في  2020أف يكوف قا تحقؽ بحموؿ عاـ : 11لغاية ا
 المؤشرات

 2015 2007 2006 2005 2004 2000   1990 السنة

نسبببة األسببر 
المعٌشبببببببببببٌة 
التببً ٌمكنهبببا 
الحصببببببببببول 
علبببى حٌبببازة 

 )%(آمنة 

مملوك \6048
 مستأجر 2347

 مملوك\76-- - - 
 مستأجر\15 

 مملوك/7941
 1041/ 

 مستأجر

 مملوك 7846 --
 مستأجر/1145

 كمملو /8044 
 ستأجرم/1146

،  مسببح تقببوٌم 2005، مسببح مٌزانٌببة األسببرة السببرٌع فببً العببراق 2000الدراسببات والبحببوث الزراعٌببة، المسببح الصببناعً الشببامل لسببنة : المصببادر
، المسبح العنقبودي متعبدد الماشبرات 2006، مسح صحة األسبرة العراقٌبة لسبنة 2007و  2005و  2003الحالة التغذوٌة لألسرة فً العراق لسنة 

 2007، المسح االجتماعً واالقتصادي لألسرة فً العراق 2006و  2000لسنة 

 وضع تحقٌق الهدف
، ولكببن مببا زال 2015حصببل تقببدم ملحببوظ نحببو بلببوا الهببدف لعببام 

 ٌتعٌن عمل المزٌد لتحقٌق الهدف

 وضع البٌئة المساندة للهدف
 قوي جداً 

 

 

 السكاف والتنمية البشرية: الفصؿ الثاني 0.0
يشكؿ اإلنساف ىدؼ التنمية التي تسعى الى تحقيؽ حياة إنسانية تستجيب لخيارات أفراد المجتمع في العيش في 

كما يشكؿ أداتيا في إحداث التغيير مف خالؿ إكسابو الميارات األساسية .  مستوى مف الرفاىية والحياة الكريمة
وية الضرورية إلنجاز أىداؼ التنمية لتحقيؽ مستوى اعمى مف دخؿ الفرد وما يرتبط الالزمة وتسميحو باألدوات التنم

بزيادة الدخؿ القومي عف طريؽ تنمية القطاعات اإلقتصادية واالجتماعية وباالعتماد عمى الموارد المادية والبشرية 
 .  لمبمد وتنميتيا وفؽ السياسات والخطط المعدة مف قبؿ الحكومة

يتعدى النمو االقتصادي الى التنمية ومفيـو التنمية 
البشرية الذي ييدؼ الى تمكيف األنساف مف أجؿ 
توسيع خياراتو والعيش حياة طويمة وخالية مف 

وتمثؿ ىذه .  األمراض والوصوؿ السيؿ الى المعرفة
الخيارات القدرات األساسية التي تتيحيا التنمية 

 عيش حياة مديدة، واكتساب المعرفة،ال البشرية في
وضماف موارد كافية لمتمتع بمستوى حياة الئؽ، 
وتشمؿ القدرات االخرى المشاركة االجتماعية 

 وىذا يعني أف السكاف .  والسياسية في المجتمع

 

االقتصادية واالجتماعية، وبشكؿ عاـ لو تنثير عمى كافة عناصر كعامؿ أساسي لو تنثير مباشر عمى التنمية 

 المؤتمر الاولي لمسكاف اعتبر برنامر عمؿ
الياؼ األسمى ىو تحسيف نوعية أف  0999

بحيث تكوف  قاامة،حياة األجياؿ الحاضرة وال
تسييؿ التحوؿ  لبموغ ىذا الياؼ ىي الغاية

ولكف  - ممكف الايموغرافي في أسرع وقت
في  -بشرط الحتراـ الكامؿ لحقوؽ اإلنساف
النمو  الاوؿ التي يوجا فييا اختالؿ بيف معالت

جتماعية والقتصااية واألىااؼ ال السكاني
والبيئية، ألف مف شأف ىذا أف يسيـ في تحقيؽ 

 .تنمية ونمو اقتصااي مستااميف
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 .لعمؿ ومعدالت التشغيؿ والبطالة، وال يمكف إغفالو عند إعداد الخطط التنمويةاالقتصاد الوطني وتوازف سوؽ ا
 

مف خالؿ لتنمية البشرية في حقبة السبعينات والثمانينات لقضايا ا عراؽالرغـ مف تبني الخطط التنموية في الوعمى 
تحقيؽ ة او توصيات تستيدؼ ضرورة يا لـ تتضمف رؤية مستقبميالعديد مف البرام  الصحية والبرام  التعميمية ، إال أن

نظرا  ،مف خالؿ تخفيض معدؿ النمو السكانيف استدامة التنمية الضم التوازف بيف النمو السكاني والنمو االقتصادي 
  .ة المواردندر لقناعة المخططيف باف العراؽ مع وفرة موارده النفطية لف يتعرض لممشكمة االقتصادية الناجمة عف 

 
زت الجيود الوطنية العراقية وبدعـ مف المجتمع الدولي عمى إعادة بناء االقتصاد العراقي رك 2003بعد حرب 

ليكفؿ لممواطف في المبادئ   2005عاـ  لمدولةالدستور العراقي الدائـ صدر  .واستعادة الرفاه العاـ لممواطف العراقي
التعميـ واألمف والعدالة والمساواة أماـ الموجية لسياسة الدولة حقوقو في الرعاية الصحية والضماف االجتماعي و 

بمعنى آخر حقوقو في  .القانوف، دوف تمييز لألصؿ أو الجنس أو الموف أو الديف أو المذىب أو المركز االجتماعي 
معبرة عف تدىور المحتوى الكمي  الى حقائؽ "2008 التنمية البشريةالتقرير الوطني لحاؿ "اشار قد و .  التنمية البشرية

 :تـ رصد اآلتي عي لحياة الناس؛ حيثوالنو 
  لـ يحقؽ دليؿ التنمية البشرية تقدما ممموسا عمى مدى عقود مف الزمف، في الوقت الذي سجمت فيو الدوؿ

مثؿ )متوسطة التنمية، التي يقع العراؽ بينيا، تقدما واضحا فتحوؿ بعضيا الى دوؿ عالية التنمية البشرية 
 (.0.724، سوريا 0.773االردف ، 0.812، السعودية 0.891الكويت 

  ما تزاؿ قيمة دليؿ التنمية البشرية في العراؽ برغـ التحسف النسبي  تقع ضمف النصؼ االوؿ مف مسار
عاـ  128الى المرتبة  1990ـ عا 96، متراجعا في ترتيبو مف المرتبة   0.623الدوؿ متوسطة التنمية بقيمة

2006. 

  عاـ % 3الى  1993عاـ % 27بنقؿ مف دوالر واحد في اليـو مف نسبة العراقييف الذيف يعيشوف تحسنت
2007 

   تبقى مؤشرات االلتحاؽ بالمراحؿ الدراسية المختمفة غير مرضية واف معدالت النمو فييا لـ تصؿ الى
 .1990مستوياتيا قبؿ 

  يؽ االىداؼ طويال ،مما يساىـ  في صعوبة تحقال يزاؿ الطريؽ نحو تحقيؽ االىداؼ االنمائية لأللفية اف
وسوء تغذية السكف وخدمات الماء والكيرباء ، السيما فيما يتعمؽ بمؤشرات  2015المحددة عالميا لمعاـ 

 1990االطفاؿ واما المؤشرات السمبية االخرى كالبطالة ،فانيا اليـو اسوأ مما كانت عميو في سنة االساس 
 .لسياسات االقتصادية واالجتماعيةلمتدخالت العاجمة  مف  قبؿ ا األمر الذي يجعؿ منيا مجاال

 

يخفي دليؿ التنمية البشرية والذي تـ احتسابو عمى المستوى االجػمالي فوارقا بيف اف التنمية لـ تكف منصفة اذ 
  . السياسات التي اىممت التنمية البشريةاثار عف  بدورىا تكشؼ حقيقة المحافظات،
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 :مؤشرات التنمية البشرية

 االعمر الماي :ولً أ
 متوسط العمر المتوقع عنا الولاةمؤشر 

متوسط العمر المتوقع عند الوالدة متوسط العمر االفتراضي لحديثي الوالدة ويعتبر مؤشرا عف الصحة العامة في يمثؿ 
البمد فتطور الرعاية الصحية يرفع مف متوسط العمر المتوقع كما يمكف اف ينخفض بسبب المجاعات والحروب وسوء 

أدى تراجع األوضاع الصحية منذ تسعينات القرف الماضي إلى انخفاض متوسط لقد .  اية الصحيةاو نقص الرع
وبمقارنة ىذا المؤشر مع .  2001سنة عاـ  9192إلى   8511سنة عاـ  29العمر المتوقع عند الوالدة مف 

مة المؤشر المذكور عمى متوسط العمر عند الوالدة في الدوؿ العربية، يالحظ اف ثماني عشرة دولة تزيد فييا قي
والصوماؿ ( سنة9495)وجيبوتي ( سنة9193)سنة، ويقؿ عف ذلؾ لثالث دوؿ فقط ىي السوداف  9192

سنة في دولة  1194سنة فتتراوح بيف  9192أما الدوؿ العربية التي تزيد قيمة المؤشر فييا عمى (. سنة 3198)
ضافة الى إرتفاع المتوسط في دوؿ الجوار الجغرافي العربية وباال. سنة في اليمف 2899اإلمارات العربية المتحدة و 

فعف متوسط العمر عند ( سنة 1492سنة، سوريا  1895سنة، االردف  1292سنة، السعودية 1194الكويت)
يراف –الوالدة في دولتي الجوار غير العربيتيف  أي أف الفرؽ ، سنة عمى التوالي 1092سنة و  1893يبمغ  -تركيا وا 

 . 27سنيف وىو فرؽ كبير 80يزيد عمى  العمر عند الوالدة بيف العراؽ ودوؿ الجوارفي متوسط 

 
ومع إنخفاض مؤشر توقع الحياة في العراؽ، يالحظ أف مؤشر االحتماؿ عند الوالدة بعدـ البقاء عمى قيد الحياة حتى 

في % 2298العراؽ و  في% 8593سف األربعيف  يعد مف بيف أعمى ثالث دوؿ عربية، فقد بمغت نسبتو المئوية 
 .في جيبوتي% 2192السوداف، و 

 

ومف المعمـو أف العمر المتوقع يمخص معدالت الوفاة حسب العمر وىو واحد 
ويتوقع أف يكوف النخفاض . مف البنود الرئيسية في مؤشر التنمية البشرية

مستوى وفيات الرضع في العراؽ والذي بيناه فيما سبؽ تنثير إيجابي عمى 
متوقع لمفرد عند الوالدة، ويبيف الشكؿ أدناه اتجاىات ىذا العمر العمر ال

البديؿ ) 2008حسب آفاؽ األمـ المتحدة  2015-1980لمجنسيف لمفترة 
لى  2010-2005سنة لمفترة  70، حيث لـ يصؿ بعد إلى 28(المتوسط  75وا 

 . وفقًا ألىداؼ برنام  عمؿ مؤتمر القاىرة 2015-2010سنة لمفترة 
 

 

 
 

                                                 
27

 ,2001/2001UNDPبرنام  األمـ المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية   
28 Source: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 

Revision and World Urbanization Prospects: The 2007 Revision, http://esa.un.org/unpp, Saturday, April 4, 2009; 11 AM.  

 

اعا برنامر عمؿ المؤتمر 
 0999الاولي لمسكاف 

الاوؿ إلى رفع متوسط 
العمر المتوقع عنا الولاة 

سنة  72أعمى مف إلى 
لى  0225بحموؿ عاـ  وا 
سنة بحموؿ  75أعمى مف 

 .0205عاـ 

http://esa.un.org/unpp
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ىو متوقع كاف العمر المتوقع لإلناث وكما 
لذكور في كؿ الفترات، ويعود ىذا مف اأعمى 

في العادة إلى أف اإلناث يتمتعف بنفضمية 
لدييف مقاومة أكبر لألمراض )بيولوجية 

أقؿ تعرضًا مف )واجتماعية ( مسببات الوفاة
( الذكور لمخاطر العمؿ والميف الصعبة

 .راؽخاصة أثناء الحروب التي عرفيا الع
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العمر المتوقع (: 9)شكل 

الجنسٌن ذكور إناث

 
   

 والحرماف الفقر :ثانياً 
 
 
 
 
 
 

، لذلؾ كاف االىتماـ بمعالجة اىتمامًا خاصًا لموضوع الفقر والحرماف 2014-2010كما أولت خطة التنمية الوطنية 
مية لمسنوات المقبمة وال زاؿ ىذا الموضوع يحظى باىتماـ بالغ في الخطط الحكو .  الفقر مف صمب األولويات الوطنية

 .ضمف رؤية تنموية شاممة
  

إف رفػػاه اإلنسػػاف والتنميػػة البشػػرية يعتمػػداف عمػػى خمػػؽ فػػرص عمػػؿ منتجػػة لمعػػاطميف عػػف العمػػؿ ولإلعػػداد الكبيػػرة التػػي 
وغالبػػًا مػػا تػػتالـز البطالػػة وسػػوء التغذيػػة واألميػػة وتػػردي أوضػػاع النسػػاء والتعػػرض لممخػػاطر . تػػدخؿ إلػػى سػػوؽ العمػػؿ

وتنػػػت  العوامػػػؿ ىػػػذه معػػػدالت خصػػػوبة ووفيػػػات عاليػػػة . ة وعػػػدـ تػػػوفر الخػػػدمات الصػػػحية واالجتماعيػػػة مػػػع الفقػػػرالبيئيػػػ
نتاجية اقتصادية منخفضة إف الحد مف الفقر . كما أف الفقر يتالـز أيضا مع التوزيع الجغرافي غير المتكافئ لمسكاف. وا 

وبالتػػػالي . ني سػػػوؼ يخفػػػض معػػػدالت الخصػػػوبةسػػػوؼ يبطػػػئ النمػػػو السػػػكاني والعكػػػس صػػػحيح، فعبطػػػاء النمػػػو السػػػكا
يخفػػػض حجػػػـ األجيػػػاؿ الشػػػابة وتسػػػارع النمػػػو فػػػي القػػػوى العاممػػػة، ومػػػف جيػػػة أخػػػرى فػػػاف الفقػػػر مػػػتالـز مػػػع اإلنتاجيػػػة 

إف خسػارة مػورد الػدخؿ . كذلؾ تتنثر البطالة بعوامؿ اإلنتاجيػة والػدخؿ ومسػتوى المعيشػة. المنخفضة والدخؿ المنخفض
وأخيػرا تتػنثر  ،وتتفاقـ مشاكؿ البطالة والفقر عند وجود بطالة مقنعة، ض البطالة، تفضي إلى الفقرحيث ال وجود لتعوي

تعتبػػر البطالػػة مػػف بػػيف اكبػػر التحػػديات االجتماعيػػة تػػنثيرا فػػي االقتصػػاد والمجتمػػع ، تمػػؾ . البطالػػة بالعوامػػؿ السػػكانية
مػع تركػز واضػح  2008حصػائي ليػا فػي عػاـ حسػب آخػر مسػح ا% 15الظاىرة التي استمرت معدالتيا عاليػة بحػدود 

ىػػذا التحػػدي يتطمػػب مػػف الخطػػة وضػػع % 32.5وبػػيف النسػػاء لتصػػؿ الػػى % 30ليػػا بػػيف صػػفوؼ الشػػباب لتصػػؿ الػػى 
الحموؿ والمعالجات البناءة لمحد مف ىذه الظاىرة مػف خػالؿ سياسػات تؤكػد عمػى دور القطػاع الخػاص فػي توليػد فػرص 

 .لموظائؼ العمؿ وسياسة تشغيؿ فاعمة ومولدة
 0209-0202خطة التنمية الوطنية 

القتصااية واإلنمائية يؤاي إلى  تأف إاماج السكاف في اإلستراتيجيا 0999مؤتمر األمـ المتحاة لمسكاف أكا 
تسارع خطى التنمية المستاامة والتخفيؼ مف حاة الفقر واإلسياـ في تحسيف نوعية العيش ويعيؽ النمو 

السكاف ويتأثراف بيا، إذ تميؿ  إف الفقر الماقع والتفاوت بيف الجنسيف يؤثراف في عوامؿ. السكاني السريع
األسر الفقيرة إلى تشغيؿ األطفاؿ كعمالة رخيصة، كما يعيؽ ارتفاع نمو السكاف أنماط التنمية مما يزيا مف 

 .و السكاف مف فرص العمالة المنتجةحاة الفقر، كما ويقمؿ نم
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 مؤشر نسبة السكاف الذيف يقؿ اخميـ اليومي عف خط الفقر الوطني
 Cost of Basic Needs-CBN اعتمػػد العػػراؽ فػػي تحديػػد خػػط الفقػػر الػػوطني طريقػػة كمفػػة الحاجػػات األساسػػية 

سيػػػة غيػر الغذائيػة غذائيػة وكمفػة الحاجػات االساالمرجحة أقميميًا ودوليًا عمى أساس احتساب كمفة الحاجػات األساسػية ال
وقػد   .كمفػة الحاجػات األساسػية غيػر الغذائيػة+ كمفػة الحاجػات األساسػية الغذائيػة = خػط الفقػر الػوطني  وبذلػؾ يصػبح

يػػوف نسػػمة يعيشػػوف تحػػت مم( 6.9)أي حػػوالي 2007فػػي سػػنة % 23بمغػػت نسػػبة الفقػػر فػػي العػػراؽ بموجػػب ىػػذا الخػػط 
 . فػػي المنػػاطؽ الحضػػرية%( 16)مقابػػؿ (  39)وتعػػد المناطػػػؽ الريفيػػة مػػف أكػػػثر المناطػػػػؽ انتشػػػارًا لمفقػػػػػػر .  خػػػػط الفقػػػر

ويعػػود ذلػػؾ إلػػى إف الوضػػع االجتمػػاعي واالقتصػػادي لمريػػؼ يعػػد بيئػػة مولػػدة لمفقػػر بسػػبب معػػدالت الخصػػوبة المرتفعػػة 
ونتيجػػة انخفػػاض معػدالت اإلنتاجيػػة فػػي  لحضػر،فػػي ا% 2.7إزاء % 3.5حيػث يبمػػغ معػدؿ النمػػو السػػكاني فػي الريػػؼ 

الريؼ العراقي  كما إف انخفاض المستوى التعميمي لسكاف الريػؼ جعػؿ نشػاطيـ االقتصػادي يتركػز فػي ميػف التتطمػب 
ميارة عالية وغير مدرة لمدخؿ كالعمؿ في الميف األولية والنشاط الزراعي والحرؼ اليدوية كمػا إف الػذيف يعممػوف بػدوف 

 .لريؼ اكبر مما ىي عميو في الحضرأجر في ا

 
 مؤشر نسبة السكاف غير اآلمنيف غذائياً 

األوسػط وشػماؿ  إف انتشار سوء التغذية في العراؽ قميؿ مقارنة بمستويات انتشاره في دوؿ الشػرؽ
، كمػػػػا إف مؤشػػػػر نسػػػػبة السػػػػكاف الػػػػذيف يعػػػػانوف سػػػػوء التغذيػػػػة مػػػػنخفض باسػػػػتخداـ معظػػػػـ أفريقيػػػػا

ويعػػود ذلػػؾ إلػػى مسػػاىمة نظػػاـ التوزيػػع العػػاـ . فػػي تقػػديره فػػي العػػراؽ  المنيجيػػات التػػي أعتمػػدت
سػػعرة  2200لمحصػة التموينيػة الػذي وفػر حػػوالي نصػؼ الطاقػة التغذويػة المطموبػػة والتػي تقػدر بػػ 

يشػػػير تحميػػػؿ العجػػػز فػػػي (  FAO) وحسػػػب مفيػػػـو منظمػػػة الغػػػذاء والزراعػػػة الدوليػػػة   . حراريػػػة
مػػػف السػػػكاف % 7، أف 2007االجتمػػػاعي واالقتصػػػادي لسػػػنة  الغذاء،الػػػذي أعتمػػػد بيانػػػات المسػػػح
 .%8المعدؿ العاـ في المنطقة البالغ يعانوف سوء التغذية وىو أقؿ مف 

 

 

 2015 -1990خالؿ الفترة لنصؼ بنسبة ا في اليـو تخفيض نسبة السكاف الذيف يقؿ اخميـ عف اولر واحا: 1الغاية
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يتوزع بشكؿ متسػاوي فػي منػاطؽ العػراؽ بػالرغـ مػف وجػوده فػي كػؿ المحافظػات وقػد تركػز  كما إف العجز في الغذاء ال
الػدنيا والتػي يرأسػيا أفػراد أميػوف ويعممػوف فػي الحرماف بشكؿ أكبر في األسر كبيرة الحجـ التي تقع ضمف فئات الدخؿ 

مػػف جانػػب آخػػر بينػػت نتػػائ  مسػػح التحميػػؿ الشػػامؿ لألمػػف الغػػذائي والفئػػات اليشػػة فػػي العػػراؽ لسػػنة .  النشػػاط الزراعػػي
أي إنيػػا انخفضػػت % 3إف نسػػبة السػػكاف غيػػر اآلمنػػيف غػػذائيًا ( WFP) وفقػػًا لمنيجيػػة برنػػام  الغػػذاء العػػالمي  2007

 . 2003في سنة %( 11)نسبتيا التي كانت عمييا والبالغة  ثالث أضعاؼ
 

 سياسات التخفيؼ مف الفقر
وضع العراؽ ونفذ مشروعًا لتعزيز سياسات التخفيػؼ مػف الفقػر، وقػاـ ضػمف ىػذا المشػروع وبالتعػاوف مػع البنػؾ الػدولي 

ة إطػػارا وسياسػػات اقتصػػادية يسػػتراتيجوطنيػػة لمتخفيػػؼ مػػف حػػدة الفقػػر فػػي العػػراؽ، ووضػػعت ىػػذه اال ةبوضػػع إسػػتراتيجي
إضػػػافة إلػػػى وضػػػع سياسػػػات تشػػػجع عمػػػى النمػػػو  ،لمسػػػاندة الفقػػػراء وتعزيػػػز دور شػػػبكات األمػػػاف فػػػي المنػػػاطؽ الريفيػػػة

رساء قواعده المستدامة مف حيث تشجيع واالستثمار وتنويع مصادر النمو وتوسػيع قاعػدة اإلنتػاج وتعزيػز  االقتصادي وا 
ضعؼ الفئات وتشجيع القطاع الخاص وال سيما المؤسسات الصػغيرة أالسيما لفائدة التعاوف الدولي وخمؽ فرص العمؿ 

مػػف السػػكاف ىػػـ تحػػت % 23اكػػدت البيانػػات الخاصػػة بسػػتراتيجية التخفيػػؼ مػػف الفقػػر فػػي العػػراؽ اف لقػػد   .والمتوسػػطة
نتجػػاه تخفػػيض ىػػذه مسػػتوى خػػط الفقػػر، ممػػا يتطمػػب مػػف خطػػة التنميػػة الحاليػػة تكييػػؼ برامجيػػا االسػػتثمارية واىػػدافيا ب

اال اف التفاوت في توزيػع الػدخؿ أي حالػة الالمسػاواة . وىي النسبة المستيدفة في الستراتيجية% 16النسبة وصوال الى 
مما يتطمب بمورة سياسات كمية بنتجاه رفع متوسط دخوؿ االفراد وتحقيؽ العدالػة فػي التوزيػع والتصػدي % 40قد بمغت 

 وفي اطار تحقيؽ االىػداؼ  التنمويةالخطة عراؽ ضمف إستراتيجية التخفيؼ مف الفقر و يسعى الو   .وبحـز لظاىرة الفقر
 و، ويبػػدو إنػػ(2015)أف يخفػػض نسػػبة األفػػراد الػػذيف يقػػؿ دخميػػـ اليػػومي عػػف خػػط الفقػػر الػػوطني بمعػػدؿ النصػػؼ عػػاـ 

ـ اليػومي عػف دوالر واحػد و البيانات، حيث كانت نسبة األفػراد الػذيف يقػؿ دخميػإليباإلمكاف تحقيؽ ذلؾ حسب ما تشير 
، فيمػػػا تشػػكؿ النسػػبة حاليػػػًا 1988حسػػب دراسػػة الفقػػػر المعػػدة مػػف مسػػػح ميزانيػػة األسػػرة لسػػنة  1990عػػاـ %( 27.5)
 . حسب نتائ  المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراؽ 2007عاـ %( 3.1)
 
ائيػػة المطموبػػة فػػي تحقيػػؽ األمػػف الغػػذائي، حيػػث بػػالرغـ مػػف أف نظػػاـ البطاقػػة التموينيػػة فػػي العػػراؽ يػػؤمف الطاقػػة الغذو 

مػػػف مجمػػػوع اإلنفػػػاؽ االسػػػتيالكي % 30مػػػف مجمػػػوع أنفػػػاؽ األسػػػرة االسػػػتيالكي بسػػػعر السػػػوؽ وحػػػوالي % 15تشػػػكؿ 
ورغـ انخفاض مخصصات نظاـ البطاقة . لمخمس األفقر مف السكاف، إال إنيا تشكؿ عبئًا عمى الموازنة العامة لمدولة 

لػػذلؾ قػػررت الحكومػػة إجػػراء   .مػػف إجمػػالي اإلنفػػاؽ العػػاـ %7إال إنيػػا التػػزاؿ تشػػكؿ نسػػبة  2003 التموينيػػة منػػذ عػػاـ
تعديالت جذريػة عمػى ىػذا النظػاـ وتعػديؿ نظػاـ االسػتيداؼ وحجػب البطاقػة التموينيػة عػف األسػر تػدريجيًا ممػا سػيؤدي 

وسػتتنثر دخػوليـ ويقعػوف فػي ىاويػة إلى ظيور نسبة مف السكاف ىـ عمػى الجانػب العمػوي مػف خػط الفقػر وقػريبيف منػو 
ومػف المؤمػؿ أف يحقػؽ تطبيػؽ اسػتراتيجية   .بحسػب التقػديرات%  33سػترتفع إلػى % 23الفقر، أي أف النسبة الحالية 

 : 2014-2010التخفيؼ مف الفقر األىداؼ التالية خالؿ الفترة 
 5مميػػوف نسػػمة إلػػى 7مػػف  ،أي تخفػػيض عػػدد الفقػػراء% 30تقمػػيص معػػدؿ الفقػػر عمػػى المسػػتوى الػػوطني بنسػػبة  .1

 .مميوف نسمة
 %.14ليصبح % 28تخفيض معدؿ األمية لمفقراء بمقدار النصؼ حاليا  .2

  98ليصبح % 74.8تحقيؽ معدؿ أعمى لاللتحاؽ الصافي بالتعميـ االبتدائي حاليا.% 
  50ليصبح % 20.5تحقيؽ معدؿ أعمى لاللتحاؽ الصافي بالتعميـ المتوسط حاليًا.% 
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  40ليصبح % 23.4لاللتحاؽ الصافي بالتعميـ الثانوي حاليًا  أعمىتحقيؽ معدؿ.% 

                                         2014في عاـ لتشمؿ االفراد الذيف ىـ تحت خط الفقر  تقميص عدد المشموليف بنظاـ البطاقة التموينية. 3

 .ردـ الفجوة بيف الجنسيف.  4
 19.2ليصبح % 12.8فقيرات في النشاط االقتصادي حاليًا تحقيؽ معدالت أعمى لمساىمة النساء ال.% 
  92ليصبح % 84.5اإللماـ في القراءة والكتابة حاليًا.% 

  100ليصبح % 87االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي حاليًا. % 

  86ليصبح % 72االلتحاؽ بالتعميـ المتوسط حاليًا. % 
  85ليصبح % 68.5االلتحاؽ بالتعميـ الثانوي حاليًا.% 
 

، ولػـ يػدر فػي 1990عمػى العػراؽ عػاـ  الحصػارىػي فػرض  إف نظاـ البطاقة التموينية ٌطِبَؽ كوسيمة آنيػة لحالػة طارئػة
سػعرة  2200عاما يتسمـ بموجبػو الجميػع سػمة غذائيػة يحصػؿ فييػا الفػرد عمػى حػوالي  13خمد صناع القرار أف تستمر 

اـ ميػػزة إذ انػػو يحقػػؽ العدالػػة المطمقػػة بػػيف جميػػع العػػراقييف، حراريػػة، ميمػػا ارتفعػػت دخػػوليـ أو مكػػانتيـ، كػػاف ليػػذا النظػػ
إذ مػف المفػروض أف يصػؿ الػدعـ إلػى مػف يسػتحقو ويسػتثنى  . غير إف ذلؾ بات يشكؿ واحدة مف نقاط ضعؼ النظػاـ

غير المحتاجيف كما إف الدعـ بات يشكؿ عبئًا عمى ميزانية الحكومة، لذلؾ تعالت األصػوات الداعيػة إلػى إصػالح ىػذا 
النظاـ ليستيدؼ الفقراء الذيف ىـ دوف خط الفقر الوطني، وفي ضوء ذلؾ تـ تشكيؿ لجنة عميا إلصػالح نظػاـ البطاقػة 
التموينية، بموجب أمر ديواني، توصمت المجنة إلى خطة الستيداؼ الفقراء فقط لشموليـ بيػذا النظػاـ الػذي يتبنػى فكػرة 

لػػػذا فػػػنف .البطاقػػػة التموينيػػػة يشػػػكؿ شػػػبكة آمػػػاف اجتمػػػاعي لمفقػػػراء االسػػػتيداؼ الػػػذاتي والػػػذي يقػػػـو عمػػػى مبػػػدأ، أف نظػػػاـ
وقػػد اعتمػػد . االعتػػراؼ بػػالفقر واالسػػتغناء عػػف البطاقػػة التموينيػػة لصػػالح الفقػػراء يعػػزز القناعػػة العامػػة بػػدور ىػػذا النظػػاـ

 :معياريف في ىذا االستيداؼ
ولو بالبطاقػة التموينيػة بسػبب النتػائ  الذي يؤكػد عػدـ المسػاس بػالريؼ واالسػتمرار بشػم: الستيااؼ الجغرافي .1

 .مف الفقراء يسكنوف المناطؽ الريفية% 40التي افرزىا المسح وتحميؿ الفقر في العراؽ الذي كشؼ إف 

اعتمدت لجنة إصالح البطاقة التموينيػة مػني  أكثػر واقعيػة فػي تحديػد المسػتبعديف يقػـو : الستيااؼ الواقعي .2
ى معيميا معايير معينة كما اف تطبيػؽ عمميػة اإلصػالح ينبغػي أف يجػري عمى استبعاد األسر التي ينطبؽ عم

سنوات مترافقة مع تطبيؽ إستراتيجية التخفيؼ مف الفقر وتطبيؽ خطة التنميػة  7-5خالؿ مدة تتراوح ما بيف 
الوطنية لضماف تحمػؿ الفقػراء ومحػدودي الػدخؿ تكػاليؼ اإلصػالح مػف جيػة، وتػنميف نمػو منصػؼ ومناصػر 

 . ف جية أخرىلمفقراء م
 

 الربط بنظاـ الحماية الجتماعية
عممية االستيداؼ تقابميا عممية أخرى تقـو عمى أساس ربط األسر المحتاجة بنظاـ الحماية االجتماعيػة، وذلػؾ لتػنميف 
 ىذه األسر وضماف توفير احتياجاتيا األساسية، وطبقًا لخطة استيداؼ الفقراء فننو سيتـ شموؿ جميػع األسػر التػي تقػع

عمميػػة اإلحػػالؿ التػػي ينبغػػي أف تػػتـ بػػيف  إف. تحػػت خػػط الفقػػر، فضػػاًل عػػف األسػػر المحتاجػػة التػػي تقػػع فػػوؽ ذلػػؾ الخػػط
االستيداؼ بنظاـ البطاقة التموينية واالستيداؼ بنظاـ شبكة الحماية االجتماعية الذي سيتضمف حصػوؿ األسػر الفقيػرة 

اف تعػديؿ نظػاـ االسػتيداؼ وتوجيػو جػزء مػف مػوارد اإلنفػاؽ عمػى .  والمحتاجة عمى مفردات معززة مف المواد التموينية
البطاقػػة التموينيػػة لتمبيػػة متطمبػػات الحمايػػة االجتماعيػػة والػػربط العممػػي بينيمػػا يمكػػف أف يسػػاىـ فػػي كفػػاءة اإلنفػػاؽ العػػاـ 



43 

 

التي ستنعكس وزيادة نصيب المستيدفيف مف اإلنفاؽ، كما انو سيضاعؼ المواد المخصصة لنظاـ الحماية االجتماعية 
 .ايجابًا عمى الدخوؿ التي سيحصؿ عمييا الفقراء منيا

 
   الحماية الجتماعية تكاليؼ

تستنثر شبكة الحماية االجتماعية باالىتماـ المتزايد ضمف برنام  الحكومة لمتخفيؼ مف األعباء االقتصادية التي 
 ر التي يقؿ دخميا عف دوالر واحد يوميا أي مااعتبرت األستعاني منيا الفئات الفقيرة والميشمة في المجتمع، إذ 

لمساعدة شرائح الحماية االجتماعية وجاء مشروع شبكة  ،تعيش تحت خط الفقرأسرًا  دينار شيرياً ألؼ  50يقارب 
وقد تجمى ىذا االىتماـ . مختمفة في المجتمع ىي بحاجة ماسة إلى الرعاية عف طريؽ تقديـ العوف المادي واالجتماعي

 2006، حيث بمغ ما خصص ليذا البرنام  في عاـ االتحاديةالتخصيصات التي رصدت في الموازنة مف خالؿ 
مميار دوالر في عاـ ( 4.48)مميار دوالر، وارتفع المبمغ إلى ( 3.50)ما يقرب مف ( بضمنو تكاليؼ البطاقة التموينية)

لغاء  ويتوقع أف تستمر المبالغ المخصصة ليذا البرنام  باالرتفاع مع. 2007 استمرار برام  تصحيح األسعار وا 
مميار دوالر ( 6.33)مميار دوالر و( 5.76)والى  2008مميار دوالر في عاـ ( 5.28)الدعـ لتصؿ ىذه المبالغ إلى 

 1/12/2005مف  وقد بدا منح المستفيديف راتب شبكة الحماية االجتماعية ابتدءاً  .عمى التوالي 2010و 2009لعامي 
أما الفئات المشمولة بشبكة الحماية  .نة االجتماعية المستند إلى حجـ األسرة والمبادئ العامة لمشبكةوفؽ جدوؿ اإلعاو 

أسرة ، الطالب المتزوج، األرامؿ، المطمقات، اليتيـ القاصر، (رجاؿ، نساء)العاجزيف ، فئة المعوقيف: االجتماعية فيـ
 .العاطميف عف العمؿ مف المتزوجيف، السجيف

 

 يـالتعم: ثالثا
حؽ لكؿ المواطنيف العراقييف في وىو التعميـ مجاني لى أف ا 2005لعاـ  مف الدستور العراقي( 32)تنص المادة 
ال يزاؿ غير مكتمؿ عمى الرغـ  ،  لكف ىدؼ  تحقيؽ شمولية التعميـ بيف أفراد المجتمع العراقي كافةمختمؼ مراحمو

معدالت االلتحاؽ الصافية في التعميـ  استطاعت رفع االبتدائي  سياسة التعميـ اإللزامي والمجاني في التعميـمف اف  
سجمت اذ ، %(90.8) آنذاؾ ، حيث كانت تبمغ1990نسب قريبة مف المعدالت التي كانت عمييا في سنة باالبتدائي 

 .%(89.2) نسبة 2008/2009في العاـ الدراسي 
 

 مؤشر صافي نسبة القيا في التعميـ البتاائي
رتفػػاع نسػػب التقػػدـ فػػي مؤشػػر نسػػب القيػػد الصػػافي بػػالتعميـ االبتػػدائي  ، ولكػػف االتجػػاه المرسػػـو لػػو عمػػى الػػرغـ مػػف ا

البػالغ  1990فػي سػنة  عميػوباالسػتيداؼ يبتعػد عمػا أفرزتػو اتجػاه البيانػات الحقيقيػة بسػبب إنخفػاض المؤشػر عمػا كػاف 
حؽ الطفؿ في الحصػوؿ عمػى التعمػيـ  1990اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي دخمت حيز التنفيذ عاـ  أكدتلقد (.  90.8%)

السػيما  األفػرادومجانيًا فػالتعميـ يعػد عػاماًل حاسػمًا فػي معالجػة مشػاكؿ الفقػر وتمكػيف  إلزامياواف يكوف التعميـ االبتدائي 
 األعمػػارحػػؽ تعمػػيـ الطفػػؿ لكػػال الجنسػػيف يكفػػؿ حمايتػػو مػػف العمػػؿ ومخػػاطره فػػي  إفدورىػػـ كمػػا  أداءمػػنيـ مػػف  اإلنػػاث
   .رة ومف التمييز بيف الجنسيفالمبك

 
وقطعػت فػي ىػذا االتجػاه شػوطًا   1978منػذ عػاـ  اإللزامػيكاف العراؽ مف الدوؿ التػي تبنػت سياسػة التعمػيـ االبتػدائي  

ة قاعػد أسػاسااللتحػاؽ فيػو عبػر خطػة وطنيػة تقػـو عمػى  أوكبيرًا بحيث تجاوزت مشاكؿ التسرب مػف التعمػيـ االبتػدائي 
فػػي سػػف االلتحػػاؽ  األطفػػاؿالعػػراؽ بقػػوائـ  أنحػػاءتجيػػز المػػدارس االبتدائيػػة فػػي  إذ.  فالعامػػة لمسػػكابيانػػات التعػػدادات 
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المػػدارس بتحػػديث تمػػؾ   إداراتاالبتدائيػػة حسػػب الرقعػػة الجغرافيػػة لممنطقػػة قبػػؿ بػػدء كػػؿ عػػاـ دراسػػي وتقػػـو دراسػػة بال
خطػة دقيقػة حيػث بمػغ معػدؿ االلتحػاؽ الصػافي  البيانات ميدانيًا مؤشرة حاالت االنتقاؿ مػف والػى تمػؾ المنػاطؽ بموجػب

وىػػو يعكػػس الطمػػب  1990/1991فػػي العػػاـ الدراسػػي %( 90.8)سػػنة ( 11-6)  بػػالتعميـ االبتػػدائي فػػي الفئػػة العمريػػة
 إف إالالتعميـ االبتدائي  إلزاميةيذا الطمب وىو لالعنصر المصاحب  إلى إضافةالعالي عمى االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي 

ىػػذا التوجػػو وارتفعػػت نسػػب  أعاقػػتالتػػي مػػر بيػػا العػػراؽ فػػي عقػػد التسػػعينات مػػف حػػرب وحصػػار اقتصػػادي  الظػػروؼ
 األوالدعمػؿ  إلػى األسػرالوضػع االقتصػادي المتػدىور وحاجػة  أىميػاعديػدة لعػؿ  ألسبابالرسوب والتسرب مف التعميـ 

 .منيـ اإلناثالمدارس والسيما  إلى الدىـإرساؿ جميع أو لنفقات  األسرةجانب عدـ تحمؿ  إلىىذا  األسرةلزيادة دخؿ 
 إلػػىمػػف تػػدمير البنػػى التحتيػػة ومنيػػا المػػدارس االبتدائيػػة  أحدثتػػوومػػا  2003عمػػى الػػرغـ مػػف ظػػروؼ الحػػرب فػػي عػػاـ 

فػي العػاـ %( 8846)معدؿ االلتحاؽ الصػافي بمػغ  إفنجد  إننا إال ،العنؼ والتيجير واحداث األمنيةجانب الصعوبات 
 إفأي %( 8646) إلػػػىليصػػػؿ  2004/2005الالحػػػؽ  الدراسػػػي  وتراجػػػع قمػػػياًل فػػػي  العػػػاـ 2003/2004الدراسػػػي 
وقػػد تمكنػػت وزارة   .سػػنة ىػػـ خػػارج النظػػاـ التعميمػػي لممرحمػػة االبتدائيػػة( 11-6)مػػف السػػكاف بعمػػر %( 1344)ىنػػاؾ 

ية في العػراؽ حيػث وصػؿ ىػذا الخدمات التربو  وتقديـ مدارسال مف عدد المدرسية وبناء األبنيةبعض  التربية مف تنىيؿ
لػػى ،2007/2008لمعػػاـ الدراسػػي %( 8448) إلػػىالمعػػدؿ  حسػػب  2008/2009فػػي العػػاـ الدراسػػي %( 89.2) وا 

 . لإلناث%( 84)تمثؿ معدؿ االلتحاؽ الصافي لمذكور و%( 95)، ممدارس االبتدائيةلالرسمية المعتمدة  اإلحصاءات
 

بنظػػر االعتبػػار مػػا تعػػرض لػػو القطػػاع  أخػػذنامػػا  إذابتػػدائي انجػػازًا ميمػػًا ويعػػد معػػدؿ االلتحػػاؽ الصػػافي فػػي التعمػػيـ اال
  مػا كػاف إلػىجسيمة في النظاـ التربوي ولكنو لـ يصؿ  أضرارا أحدثتكبيرة  الت التربوي في العراؽ مف مشاكؿ واختال

تفػاوت واضػح بػيف  مف السكاف ىـ خارج التعميـ االبتدائي واف ىنػاؾ%( 1043)فال يزاؿ ىناؾ  .1990عميو في عاـ 
ويؤكػد ذلػؾ مؤشػر  . وبيف المناطؽ الحضػرية والريفيػة وبػيف المحافظػات في االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي واإلناثالذكور 

 93. 8)، كذلؾ بيف الحضر والريؼ حيػث بمػغ معػدؿ االلتحػاؽ الصػافي %(0488) يف والذي بمغ التفاوت بيف الجنس
%( 6844)لمػذكور و %( 86.7)المناطؽ الحضرية  وفي المناطؽ الريفيػة  لإلناث في%( 89. 1)لمذكور مقابؿ %( 

فػي %( 96. 1)صػافي  فػي التعمػيـ االبتػدائي فػي محافظػات إقمػيـ كردسػتاف ارتفاع معدؿ االلتحاؽ الويالحظ لإلناث، 
 %(.7045)في اربيؿ، وأدنى معدؿ في محافظة ميساف %( 9344)في دىوؾ و%( 9349)السميمانية و

 
 بة الطالب الذيف يمتحقوف بالصؼ األوؿ البتاائي ويصموف إلى الصؼ الخامس البتاائيمؤشر نس

وىػػي بػػذلؾ  2007لعػػاـ % ( 92) يعػد ىػػذا المؤشػػر مػػف أعمػػى النسػب المتحققػػة فػػي مؤشػػرات اليػػدؼ الثػاني حيػػث بمػػغ 
االبتػػدائي فػػي عػػاـ ممػػا يشػػير إلػػى تقػػدـ نحػػو تحقيػػؽ تعمػػيـ التعمػػيـ % 75.6 حػػوالي  1990تزيػػد عمػػا كانػػت فػػي عػػاـ 

ار بػػالتعميـ حيػػث ترتفػػع ر ىػػذه النسػػبة تمثػػؿ تحسػػنًا واضػػحًا ولكنيػػا ال تػػزاؿ تعكػػس فقػػداف فػػرص االسػػتم إفومػع   .2015
المنػاى  التػي يواجييػا التمميػذ بعػد اجتيػازه الصػؼ  بسػبب اخػتالؼ طبيعػةنسبة الرسوب فػي الصػؼ الخػامس االبتػدائي 

بػيف الجنسػيف فػي ىػذا  اف ىنػاؾ تفاوتػأال إوؿ تقدـ في نسب االلتحاؽ الصافي، عمى الرغـ مف حصو   .الرابع االبتدائي
المؤشر، ويسػجؿ التفػاوت نسػب مرتفعػة عنػد المحافظػات الجنوبيػة ولعػؿ السػبب مػف وراء ذلػؾ عػدـ تشػجيع البنػات فػي 

 . فقػرًا فػي المجتمػعسر وخاصة في الريؼ أو مف الطبقػة األكثػر ألسنة بااللتحاؽ مف قبؿ بعض ا( 11ػ6)الفئة العمرية 
فػي نسػب االلتحػاؽ فػي التعمػيـ الثػانوي، حيػث بمػغ معػدؿ االلتحػاؽ الصػافي بػالتعميـ تحسف البيانات األخيرة إلى  وتشير
غمػػػػب المحافظػػػػات اسػػػػتطاعت أف ألإلنػػػػاث، ويالحػػػػظ  %(29.9) لمػػػػذكور و%( 40.2)لممجمػػػػوع و %( 35.2)الثػػػػانوي
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ولكػػف ال يػػزاؿ ىنػػاؾ فجػػوة بػػيف الجنسػػيف تتبػػايف بػػيف المحافظػػات . انويااللتحػػاؽ بػػالتعميـ الثػػ افضػػؿ فػػي تحقيػػؽ نسػػب 
 .ف الفارؽ بيف الجنسيف بدا بالتقمصأونجدىا تنخذ باالتساع عند بعض المحافظات، والبعض األخر نجد 

 
 سنة( 09-05)مؤشر معاؿ اإللماـ بالقراءة والكتابة لاى السكاف بعمر 

 اإلنمػائياليػدؼ  تحقيػؽ المؤشرات الميمػة لقيػاس تحقيػؽ التقػدـ باتجػاه فلمبالغيف مبالقراءة والكتابة  اإللماـيعتبر معدؿ 
حيػػث بمػػغ مؤشػػر نسػػبة اإللمػػاـ .  لألطفػػاؿبرنػػام  عػػالـ مالئػػـ  أىػػداؼ أىػػـلتعمػػيـ التعمػػيـ االبتػػدائي لمجنسػػيف معػػًا واحػػد 

أي مرتفعػًا بػذلؾ  2007في عاـ (  %83.9) سنة ( 24-15) بالقراءة والكتابة لدى السكاف الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 
%( 80.3)لمػػػذكور و %(  87.6)نسػػػبة  تسػػػجمحيػػػث  . 1990فػػػي سػػػنة % ( 78.6)عػػف المسػػػتوى الػػػذي كػػػاف عميػػػو 

   . قؿ المعدالت بيف اإلناث في المحافظات الجنوبيةأوسجمت  ،لإلناث
 

 األىااؼ اإلنمائية 
 تحقيؽ تعميـ التعميـ البتاائي: الياؼ الثاني

 2015 ضماف تمكف األطفاؿ في كؿ مكاف، الذكور واإلناث عمى حٍا سواء مف إتماـ مرحمة التعميـ البتاائي بحموؿ :3الغاية 
 31المؤشرات
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االلتحػػػاؽ الصػػػافي فػػػي  معػػػدؿ
 )%(  التعميـ االبتدائي

9048 9045 8345 8443 8043 8845 8646 8642 8640 8448 100.0 

وف أنسػػػػػبة التالميػػػػػذ الػػػػػذيف يبػػػػػد
 االبتػػػػػػػػػػػػػػػػدائي الصػػػػػػػػػػػػػػػػؼ األوؿ

 الصػػػػػػػػػؼ الخػػػػػػػػػامس نيػػػػػػػػػوفوي
 )%(االبتدائي 

7546  --8347 8449 8843 8841 8648 8948 9542 8042 100.0 

معػػدؿ اإللمػػاـ بػػالقراءة والكتابػػة 
لػػػػػػػدى السػػػػػػػكاف الػػػػػػػذي تتػػػػػػػراوح 

 سػػػػػنة 24–15أعمػػػػػارىـ بػػػػػيف 
 )%( 

7846 7241  -- -- -- --7440  -- --8349 100.0 

 ىناؾ حاجة لبذؿ المزيد لشموؿ جميع مف ىـ في سف التعميـ االبتدائي بالتعميـ وضع تحقيؽ اليدؼ

 قوي وضع البيئة المساندة لميدؼ

 
بػػيف % 2146مػػف أىػػـ التباينػػات بػػيف الجنسػػيف مػػا نجػػده فػػي مسػػتويات األميػػة بػػيف األفػػراد، فبينمػػا يبمػػغ معػػدؿ األميػػة و 

بػػيف الػػذكور، ويرتفػػع % 1146بػػيف اإلنػػاث ويػػنخفض إلػػى % 2644ف عمػػر عشػػر سػػنوات فػػنكثر يرتفػػع إلػػى السػػكاف مػػ
                                                 

31
،  مسح األحواؿ المعيشية في 2007و  2003-2002و  1993 المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراؽ لسنة: المصادر  

،  مسح صحة األسرة العراقية لسنة 2007و  2005و  2003، مسح تقويـ الحالة التغذوية لألسرة في العراؽ لسنة 2004العراؽ لسنة 
 .2006و  2000، المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2006
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والمثنػػى %( 31حػػوالي )معػػدؿ األميػػة عػػف المسػػتوى الػػوطني فػػي عشػػر محافظػػات ويصػػؿ أقصػػاه فػػي دىػػوؾ وميسػػاف 
ديػد فػي مسػالة تنظػيـ األسػرة ف ارتفاع مؤشرات التعميـ يؤدي دورًا ىامًا وخاصة بيف النساء وبالتحإ  .32%(30حوالي )

 .يدزالحماية مف اإلصابة باإلمراض المعدية واإل والمعرفة بطرؽوالتباعد بيف الوالدات وزيادة الوعي 
 

 الصحة: رابعاً 
إف الوضع الصحي لمسكاف في العراؽ لـ يتحسف خالؿ العقود األخيرة بسبب الحروب والحصار اإلقتصادي ودمار 

لؾ فاف ذالى تراجع كبير في القدرات البشرية والتمويمية والفنية لقطاع الصحة إضافة الى البنى التحتية والتي أدت 
التدىور الصحي والبيئي وتراجع اإلمكانات اإلقتصادية لمفرد العراقي أدى الى ارتفاع معدؿ الوفيات وسوء الخدمات 

تيدؼ الى رفع مستوى القطاع  لذلؾ، فعف معالجة ىذا القطاع تحتاج الى وضع سياسات صحية طموحة.  الصحية
الصحي وارتفاع مستوى الخدمة الصحية المقدمة ألفراد السكاف ولتحقيؽ ذلؾ البد مف توفر مؤشرات إحصائية دقيقة 

عمى الرغـ مف و .  تستطيع تسميط الضوء عمى الواقع الصحي الحالي والواقع الصحي الطموح والمطموب مستقبالً 
وات القميمة الماضية، اليزاؿ القطاع الصحي يواجو الكثير مف المشكالت تحقيؽ بعض االنجازات خالؿ السن

والتحديات بسبب الظروؼ االستثنائية التي مر بو المجتمع العراقي وقد انعكس فقر االوضاع الصحية لمسكاف بشكؿ 
مف عجز كبير في  وظؿ نظاـ الرعاية الصحية في العراؽ يعاني . سمبي عمى فاعمية وانتاجية قوة العمؿ لعمـو البمد

الى جانب المستمزمات الطبية وعدـ كفايتيا انعكس بشكؿ مباشر عمى طبيعة الخدمات المقدمة وشحة . التمويؿ
 . تحديات اخرى تتعمؽ بعدـ استغالؿ تكنولوجيا المعمومات في القضايا الطبية

 
 صحة الطفاؿ

انخفػض فقيػرة وغيػر مسػتقرة، ومػع ذلػؾ فقػد  اف جميع ىذه التحػديات جعمػت ظػروؼ العمػؿ فػي مجػاؿ الرعايػة الصػحية
إلػى  1999مولػود حػي فػي سػنة ( 1000)وفػاه لكػؿ ( 122)معدؿ وفيػات األطفػاؿ دوف سػف الخامسػة مػف العمػر مػف 

( 1000)وفػػاة لكػػؿ  (29.5)وتتوقػػع المصػػادر المختصػػة أنػػو انخفػػض إلػػى  2006والدة عػػاـ ( 1000)وفػػاة لكػػؿ  41
دخػػاؿ 2009ارة الصػػحة لسػػنة مولػػود حػػي حسػػب التقريػػر السػػنوي لػػوز  ، ممػػا يعكػػس تحسػػف الرعايػػة الصػػحية لألطفػػاؿ وا 

ويجري في العادة تمقيح األطفاؿ بشػكؿ   .التحصينات والمقاحات الطبية لحظة الوالدة وحتى بموغيـ عمر خمس سنوات
التػػي دوري ومسػػتمر بالمقاحػػات المخصصػػة وفػػؽ جػػدوؿ زمنػػي يسػػتمر مػػع نمػػو الطفػػؿ فضػػاًل عػػف الحمػػالت الوطنيػػة 

ومػػا زالػػت  . تنفػػذىا وزارة الصػػحة بالتعػػاوف مػػع منظمػػة اليونيسػػيؼ بتقػػديـ المقاحػػات المختمفػػة فػػي معظػػـ أنحػػاء العػػراؽ
تشكؿ نسب تغطية األطفاؿ البالغيف مف العمر سنة واحدة الممقحيف ضػد الحصػبة نوعػا مػف الشػموؿ حيػث بمغػت نسػبة 

 .2009السنوي لوزارة الصحة لسنة  حسب التقرير%( 98)
 
 
 
 

                                                 
32

 257، صفحح 2007ٌألسرج فً اٌعراق ٌعاَ ٔرائح اٌّسح االخرّاعً ٚااللرصادي  
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 األىااؼ اإلنمائية لأللفية  
 تقميص معاؿ وفيات األطفاؿ: الرابعالياؼ 
 0205-0992تخفيض معاؿ وفيات األطفاؿ اوف الخامسة، بنسبة الثمثيف في الفترة : 5الغاية 
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معػػػػػػػػدؿ وفيػػػػػػػػات 
دوف األطفػػػػػػػػػػػػػاؿ 

سػػػػػػػف الخامسػػػػػػػة 
لكػػؿ ألػػؼ مولػػود 

 حي

6240  --122  -- ----  -- --4140  -- --21 

معػػػػػػػػدؿ وفيػػػػػػػػات 
األطفػػاؿ الرضػػع 
لكػػؿ ألػػؼ مولػػود 

 حي

5040  --101  -- ----  -- --3540  -- --17 

نسػػػػػػبة األطفػػػػػػاؿ 
البػػػػػػػػػػالغيف مػػػػػػػػػػف 
العمػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػنة 
واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
المحصػػنيف ضػػد 

 )%(الحصبة 

8040  -- --9340 7342 7940 8240 75.0  --8140  --100 

، ولكف ما زاؿ 2015حصؿ تقدـ ممحوظ نحو بموغ اليدؼ لعاـ  وضع تحقيؽ اليدؼ
 يتعيف عمؿ المزيد لتحقيؽ اليدؼ

 قوي جداً  وضع البيئة المساندة لميدؼ

 
 صحة الميات

ة في اشد الحاالت تتعرض األميات إلى مخاطر صحية عديدة في فترة الحمؿ أو الوالدة والنفاس، وغالبًا ما تكوف مميت
نظرًا لقمة الوعي في شؤوف الحمؿ وتكراره في أوقات متقاربة أو نتيجة الظروؼ السيئة لموالدة عند المخاض باإلضافة 
إلى الجيؿ والالمباالة بتنظيـ األسرة مف خالؿ األستخداـ غير األمثؿ لموانع الحمؿ، كما يؤدي الزواج المبكر لمفتيات 

متاعب نفسية وجسدية تضر بصحة األـ وجنينيا لعدـ اكتماؿ القدرة البيولوجية عمى الحمؿ  في سف المراىقة إلى جمب
  . لدى البعض منيف

 
، بانخفاض 2006لكؿ مئة ألؼ والدة حيػة حسب مسح صحة األسرة العراقية لسنة ( 84)بمغ معدؿ وفيات األميات 

لكؿ مئة ألؼ والدة حية حسػب ( 193)دؿ حيث بمغ المع 2004عما كانت عميو في سنة %( 56.5)بمغت نسبتو 
                                                 

33
 (.عدة مسوح)الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات   



48 

 

لكؿ مئة ألؼ والدة حية حسب نتائ  مسح  1999عاـ ( 291)نتائػػ  مسػح األحواؿ المعيشية فػي العراؽ، في حيف بمغ 
لكؿ مئة ألؼ والدة حية وفقا لدراسة ( 117)، بينما كاف المعدؿ 1999وفيات األميات واألطفاؿ في العراؽ لسنة 

وقد الحظ األطباء االستشاريوف في عمـو العراؽ، وفي المناطؽ الجنوبية منو خاصة   .1990لسنة  جامعة ىارفارد  
ارتفاعًا ممحوظًا في اإلصابة بعدد مف األمراض المستعصية منيا اإلسقاط واألوراـ وخاصة سرطاف الثدي وسرطاف 

( 6995)إلى  بماذا؟؟يرىا، فقد ازدادت حاالت الرحـ وسرطاف الدـ والوالدات المشوىة والميتة وفقر الدـ وداء السكر وغ
إصابة، وتنتي نسبة إصابة النساء ( 4259)حيث كانت  1998عما كانت عميو في سنة  2004إصابة في سنة 

 %(.8.52)حيث بمغت تمييا نسبة اإلصابة بسرطاف الدـ %( 29.06)بسرطاف الثدي بالدرجة األولى 
 

مف قبؿ طبيب أو ممرضة أو )تغطي الرعاية أثناء الحمؿ  2006وحسب نتائ  المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 
مف السيدات الرعاية أثناء الحمؿ لمرة واحدة عمى % 84نسبة مرتفعة نسبيًا مف الحوامؿ، حيث تتمقى ( قابمة مؤىمة

ممف رزقف بمواليد في العاميف السابقيف عمى تمقي  عاماً  15-49في عمر %( 84)وتتمقى أغمب السيدات . األقؿ
وتتفوؽ المناطؽ الحضرية عمى المناطؽ الريفية مف حيث درجة الرعاية أثناء . الرعاية أثناء الحمؿ مف خالؿ طبيب

وقد قاـ ما يزيد عمى نصؼ إجمالي السيدات بعجراء أربع %. 15الحمؿ مف قبؿ األفراد المتخصصيف وبنسبة تبمغ 
منيف لمحصوؿ عمى الرعاية أثناء الحمؿ لممرة األولى خالؿ الثالثة أشير % 80أو أكثر، في حيف سعى زيارات 

سيدات إلى الحصوؿ عمى الرعاية أثناء الحمؿ لممرة  4مف كؿ  3إضافة إلى ذلؾ، سعت . األولى والثانية مف الحمؿ
سيدات الالتي يتمقيف الرعاية أثناء الحمؿ حسب وقد اختمفت نسبة ال  .األخيرة خالؿ الثالثة أشير األخيرة مف الحمؿ

، في حيف سجمت محافظات واسط %(91)تمتيا بغداد %( 93)المحافظات، حيث سجمت األنبار أعمى النسب 
ربيؿ نسبا أقؿ بخصوص ىذا المؤشر بمغت مف   %(. 89)الى %( 76)والقادسية ونينوى وا 

 

 34األىااؼ اإلنمائية لأللفية 
 سيف صحة األمياتتح: الياؼ الخامس

 2015-1990تخفيض نسبة وفيات األميات بنسبة ثالثة أرباع في الفترة : 6الغاية 
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نسػػػػػبة وفيػػػػػات األميػػػػػات 
 لكؿ مئة ألؼ والدة حية

117  --291  -- ---- 193  --84  -- --29 

لػػػػػػػػوالدات التػػػػػػػػي نسػػػػػػػػبة ا
تجػػػري بعشػػػراؼ مػػػوظفي 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػحة مػػػػػػػػػػػػػػػػف ذوي 

 )%(االختصاص 

5040  -- --80.8 80.8 8144 8942 8240 8940  -- --100 

، ولكػف مػا زاؿ 2015حصؿ تقدـ ممحوظ نحو بموغ اليدؼ لعػاـ  وضع تحقيؽ اليدؼ
 يتعيف عمؿ المزيد لتحقيؽ اليدؼ

 قوي جداً  وضع البيئة المساندة لميدؼ

                                                 
34

 اٌّصذر اٌساتك  
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توقعًا، فقد ارتفعت نسبة السيدات المواتي يتمقيف الرعاية أثناء الحمؿ بصورة ممحوظة بزيادة تعميـ المرأة، في وكما كاف م

حيف انخفضت ىذه النسبة بانتظاـ حسب عمر المرأة، وذلؾ باستثناء السيدات المنتميات إلى الفئات العمرية األكبر 
مف السيدات أي رعاية % 16لـ يتمؽ و   .رعاية أثناء الحمؿسنة والالتي يممف إلى تمقي قدر أكبر مف ال( 49-45)

أثناء الحمؿ وفيما يتعمؽ بوالدات ىؤالء السيدات، تـ توجيو األسئمة إلييف حوؿ عدـ سعييف لمحصوؿ عمى الرعاية 
واحدة وقد ذكرت . أثناء الحمؿ، وقد ذكر ثمثا السيدات تقريبا أنيف ال يشعرف بوجود حاجة إلى الزيارة بيذا الخصوص

 .مف بيف كؿ خمس سيدات أنو كاف مف الصعب عمييا الوصوؿ إلى مركز الرعاية أثناء الحمؿ
 

 والصحة اإلنجابية السكاف  :الفصؿ الثالث 3.0
لعؿ مف أىـ ما تمخض عنو برنام  عمؿ القاىرة في ىذا المجاؿ ىو التعريؼ الشامؿ الذي وضعو لمحقوؽ ولمصحة 

ا في ذلؾ القدرة عمى التمتع بحياة جنسية مرضية ومنمونة والحرية في تقرير اإلنجاب اإلنجابية كحالة رفاه كامؿ بم
وموعده وتواتره وحؽ الزوجيف في معرفة واستخداـ أساليب تنظيـ األسرة المنمونة والفعالة والميسورة والمقبولة في 

قاىرة ضمف أىدافو ضماف أف تتوفر ولذا وضع برنام  عمؿ ال. نظرىما والتي ال تتعارض مع القانوف الساري المفعوؿ
لمزوجيف المعمومات الشاممة عف خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية بما في ذلؾ أساليب تنظيـ األسرة السيمة المناؿ 
والرخيصة والمقبولة والمالئمة لمجميع، وتيسير ودعـ القرارات الطوعية والمسؤولة لمزوجيف والمبنية عمى المعمومات 

كما وسع برنام  عمؿ القاىرة مجاؿ عمؿ السياسات   .يتعمؽ بنساليب تنظيـ الخصوبة التي يختارانياالصحيحة فيما 
السكانية السابقة لتتخطى مجرد تنظيـ األسرة إلى رحاب أوسع، كما أشرنا أعاله، فبعد القاىرة لـ يعد تنظيـ األسرة 

تنظيـ األسرة واحدًا مف العناصر العديدة التي تتضمنيا األداة الديموغرافية الوحيدة في تنفيذ ىذه السياسات، بؿ أصبح 
الصحة اإلنجابية واألمومة اآلمنة بتعريفيا الواسع، ومف ىذه العناصر إضافة إلى تقديـ المعمومات والخدمات الخاصة 

، واألمراض بتنظيـ األسرة، رعاية الحوامؿ والوالدة وفترة النفاس وسف الينس وما بعد اإلجياض، والسرطانات النسائية
المنقولة جنسيًا، والممارسات الضارة ضد الفتيات والنساء، وصحة المراىقيف والعقـ، وكؿ ذلؾ مف أجؿ دفع صحة 

لقد أرسى برنام  القاىرة نيجًا جديدًا يستند عمى حقوؽ اإلنساف بتركيزه عمى تمبية  . المرأة ومكانتيا والتنمية قدماً 
 .حاجات الناس وحقوقيـ

 

  الزواجية واتجاىاتيا وتبايناتيا األنماط  -0

دعت كافة المواثيؽ الدولية مثؿ اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف واتفاقية إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة واتفاقية 
. حقوؽ الطفؿ إلى حماية األطفاؿ مف الجنسيف مف الزواج، لما لذلؾ مف تنثيرات ال تحمد عقباىا ال مجاؿ لذكرىا ىنا

ذا العمر بموافقة ولى ىيسمح بالزواج بنقؿ مف لكف و  ،سنة ىو سف الزواج القانوني في العراؽ( 18)ر سف يعتب
ف أفي ىذا السف  الفتاة، حيث ال تستطيع أجمعياثار ضارة عمى المرأة واألسرة آ مفمزواج المبكر ، رغـ ما لاألمػر

ف وأىذا العمر تحمؿ أعباء األسرة واإلنجاب وخاصة يكوف ليا رأي صائب في قرار الزواج، كذلؾ ال تستطيع في مثؿ 
وتشير نسب   .الطفؿـ أو ألاسواًء عمى  اً مف العادات والتقاليد المطالبة باإلنجاب بمجرد الزواج وىذا يشكؿ خطر 

سنة حسب عمرىف الحالي إلى تراجع في الزواج المبكر في  18أو قبؿ سف  15المواتي قد تزوجف في العراؽ قبؿ سف 
منيف % 23سنة بينما تزوج حوالي  15مف النساء المواتي في سف اإلنجاب قد تزوجف قبؿ سف % 5.4إف . اؽالعر 
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سنة، وترتفع النسبتاف عف ىذا المستوى بيف النساء األكبر عمرًا واألقؿ تعميمًا وفي محافظتي المثنى  18قبؿ سف 
  .35ودىوؾ بصورة خاصة

 

ذا كاف  سنة ىف حوامؿ في الوقت الراىف، فعف ىذه النسبة بسبب  49-12ف مف المتزوجات ممف أعمارى% 11.8وا 
لى  19-15في الفئة العمرية % 22سنة،  14-12في الفئة العمرية % 21انتشار الزواج المبكر تصؿ إلى  سنة وا 

 .36سنة، وتتراجع عف ىذا المستوى بعد ذلؾ 24-20في الفئة العمرية % 20

قد تزوجف وىذه النسبة ىي نفسيا تقريبًا في  19-15في الفئة العمرية  الفتيات%( 19)وبصورة عامة نجد أف خمس 
في محافظات الوسط % 21في محافظات إقميـ كردستاف مقارنة مع % 10الحضر والريؼ، وتنخفض ىذه النسبة إلى 

ف نسبة عالية  .37في ذي قار% 31في النجؼ و % 32والجنوب، وتصؿ أعالىا إلى  مف النساء في سف %( 62)وا 
 .نجاب قد سبؽ ليف الزواج في العراؽ، وىي نسبة أعمى مف مثيالتيا في معظـ المجتمعات العربيةاإل

 

ف نسبة السكاف الذيف يتزوجوف في نب 2007في العراؽ لسنة  لألسرة ولقد بينت نتائ  المسح االقتصادي واالجتماعي
لإلناث  سنة فنكثر،  12مفئة العمرية لإلناث، وتبمغ نسبة العزوبية ل%( 21.0)سنة ( 19 -15)الفئة العمرية 

ويالحظ في الفئة العمرية  ،%(1.0) ولمذكور%( 10.0) الترمؿ لإلناث، بمغت نسبة %(40.0) ولمذكور%( 31.0)
أما متوسط العمر عند  .التعميـ يعكس فرصوىو مؤشر ميـ %( 52)المتزوجات تبمغ  نسبة النساء أفسنة ( 20-24)

كما يالحظ عند   .نفسوالمسح حسب نتائ   2007لعاـ  سنة( 23)سنة ولإلناث ( 24)ورالزواج األوؿ فقد بمغ لمذك
بالنسبة  2004المعيشية  األحواؿومسح  2007في العراؽ لسنة  لألسرةمقارنة نتائ  المسح االجتماعي واالقتصادي 

التي مر بيا العراؽ  منيةاألالظروؼ  ما تفسرهوىذا %( 12.5)بمقدار  األرامؿفنالحظ ىناؾ ارتفاع نسبة  لألرامؿ
لإلناث %( 15.0)سنة ( 19 -15)بمغت نسبة السكاف الذيف يتزوجوف في الفئة العمرية . األخيرةخالؿ السنوات 

 سنة فنكثر، 12لمفئة العمرية  %(44.0) لمذكورو %( 35.0)نسبة العزوبية لإلناث  في حيف بمغتلمذكور، %( 2.0)و
كما يالحظ عند مقارنة نتائ  المسح االجتماعي واالقتصادي  %(.1.0) مذكورول%( 8.0) الترمؿ لإلناثبمغت نسبة 

 اإلناثبالنسبة لممتزوجات بنف ىناؾ ارتفاع ممحوظ في نسب  2004المعيشية  األحواؿومسح  2007 لألسرة
يعكس وىذا  2007 لألسرةحسب نتائ  المسح االجتماعي واالقتصادي  األولىالمتزوجات وخاصة في الفئات العمرية 

سنة، ( 25)سنة ولإلناث ( 28)أما متوسط العمر عند الزواج األوؿ فقد بمغ لمذكور  .تحسف المستوى المعيشي لمفرد
 .2004حسب نتائ  مسح األحواؿ المعيشية في العراؽ لسنة 

 

وجت واحدة وىناؾ مؤشر آخر يشير عادة إلى مكانة المرأة في المجتمع، أال وىو الفارؽ العمري بيف الزوجيف، فقد تز 
سنة مف رجؿ يكبرىا بعشر سنوات عمى األقؿ، وتصؿ  24-20في الفئة العمرية  مف النساء%( 21)مف كؿ خمس 

                                                 
35
، الملحق 2006المسح العنقودي متعدد الماشرات فً العراق  -الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات وهٌئة إحصاء إقلٌم كردستان  

 163، صفحة 2007لنهائً، تشرٌن أول األول، التقرٌر ا
المسح االجتماعً واالقتصادي لألسرة فً العراق  -الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات وهٌئة إحصاء إقلٌم كردستان والبنك الدولً  36

 307-306 ، صفحة14-4، جدول 2007لسنة 
37
، الملحق 2006المسح العنقودي متعدد الماشرات فً العراق  -ء إقلٌم كردستان الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات وهٌئة إحصا 

 163 ، ص2007األول، التقرٌر النهائً، تشرٌن أول 
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سنة  19-15فتيات في الفئة العمرية %( 26)في بغداد، بينما تزوجت واحدة مف كؿ أربع % 30ىذه النسبة إلى 
ىا في ديالى وكركوؾ وكربالء وصالح الديف وبغداد برجؿ يكبرىا بعشر سنوات عمى األقؿ، ووصمت ىذه النسبة أقصا

 .38%35-30حيث تراوحت بيف 

 

 تنظيـ األسرة وتبايناتو  -0

زواج لتحقيؽ رغباتيـ يعد اختيار الوسيمة المناسبة لتنظػيـ األسرة أمرًا ىامػًا لأل
 ، أو لمػتنثير فيحمؿ مبكر أو متنخر جداً  اإلنجابية مف حيث الحيمولة دوف حصوؿ

بالتوقؼ عف اإلنجاب،  عدد األطفاؿأو لتحديد  رة الزمنية الفاصػمة بيف الوالداتالفت
إلى إتاحة المعمومات " عالـ مالئـ لألطفاؿ"وتيدؼ مبادرة . إف ىـ رغبوا في ذلؾ

والخدمة لجميع األزواج لمنع حاالت الحمؿ المبكر أو المتنخر جدًا أو المتكرر 
 ثوتشير أحد. الفترات الفاصمة القصيرة جداً ذات الحمؿ بشكؿ مبالغ فيو أو حاالت 

 سف اإلنجاب والمتزوجات حاليًا يستعممفالبيانات إلى أف نصؼ النساء في 

 

ثـ %( 14.6)يستعممف الوسائؿ الحديثة وعمى رأسيا الحبوب % 33حاليًا وسيمة لتنظيـ األسرة، ومنيف ( أو أزواجيف) 
أما الوسائؿ التقميدية فيتصدرىا %(.1.1)والواقي الذكري %( 2)الحقف و %( 2.6)والتعقيـ األنثوي %( 12.2)المولب 
إف مستوى استعماؿ وسائؿ تنظيـ األسرة في العراؽ ما . 39(2.1)والعد %( 7)والرضاعة الطبيعية %( 7.5)العزؿ 

 .منو زاؿ أمامو شوط طويؿ ليصؿ إلى المستوى الذي يساعد عمى انخفاض الخصوبة إلى مستوى اإلحالؿ أو بالقرب
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استعمال المت و ات حاليا  لوسائل تنظيم األسر  (:  10)شكل 

ٌستعملن وسٌلة تقلٌدٌة

ٌستعملن وسٌلة حدٌثة

ال ٌستعملن

 

 
 2007-1990مؤشرات رئيسية عن ال واج وتنظيم األسر  ( 5) دول 

معدل استعمال  السنة
الموانع 
 الحديثة
% 

الحا ة غير 
 الملبا  
% 

من سبق % 
لهن ال واج 

 (سنة 15-49)
 

 المت و ات حاليا  
 (سنة 15-49)

% 

من لم يسبق % 
 لهن ال واج

 (سنة 45-49)

تعدد 
 ال و ات

% 

 متوسط العمر
عند ال واج 

 لإلناث األول
 (سنة)

        

2004       25 
2006 3340 1040 6149 5844 3841   

 20044نتائج مسح األحوال المعٌشٌة فً العراق لسنة : المصدر
 ، الملحق األول، التقرٌر النهائ2006ًالمسح العنقودي متعدد الماشرات فً العراق 

                                                 
38
، 2006المسح العنقودي متعدد المؤشرات في العراؽ  -الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات وىيئة إحصاء إقميـ كردستاف  

 165-163، 72-70، ص 2007ير النيائي، تشريف أوؿ الممحؽ األوؿ، التقر 
 46 ، ص2007، الممحؽ األوؿ، التقرير النيائي، تشريف أوؿ 2006المسح العنقودي متعدد المؤشرات في العراؽ  39

لبرنامر ىناؾ حاجة 
حكومي لتنظيـ األسرة 

رفع معاؿ استخااـ ل
 األسرةوسائؿ تنظيـ 

 الحايثة والمأمونة
تمبية الحاجة غير و 

 الممباة 
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كما ىو متوقع وكما وجد في مجتمعات أخرى، أظيرت البيانات العراقية أف ىناؾ عالقة طردية بيف معدؿ االستعماؿ و 
، فمع تقدـ األميات في العمر تتناقص نسبة (10)الحالي لموانع الحمؿ وعمر المتزوجات وكما ىو مبيف في الشكؿ 

وترتفع نسبة االستعماؿ أيضًا مع تزايد عدد . نع الحديثةغير المستعمالت وتزداد نسبة المستعمالت منيف خاصة لمموا
ترتفع نسبة  األطفاؿ في األسرة وربما كاف ىذا ىو السبب وراء العالقة المشاىدة بيف االستعماؿ والعمر، فمثالً 

ويزيد . أطفاؿ أو أكثر التي لدييا أربعة لدى األسر% 65لدى األسر ذات الطفؿ الواحد إلى % 34االستعماؿ مف 
المحافظات حيث  معدالت االستعماؿ حسب ، كما تتبايف%(44)عف الريؼ %( 53)معدؿ االستعماؿ في الحضر 
ربيؿ %( 66)سجمت محافظتا السميمانية  في إقميـ كردستاف أعمى المعدالت مع تفوؽ لمولب عمى الوسائؿ %( 62)وا 

وترتفع معدالت استعماؿ موانع الحمؿ %(. 41)ودىوؾ %( 40)األخرى، بينما سجمت أدنى المعدالت في القادسية 
أما عف سبب عدـ االستعماؿ، فقد ذكرت النساء المتزوجات غير . مع ارتفاع المستوى التعميمي لممتزوجات

المستعمالت لوسائؿ تنظيـ األسرة خاصة الصغيرات في العمر منيف والمواتي لدييف عدد قميؿ مف األطفاؿ أف أىـ 
ويسيـ . 40في إنجاب مزيد مف األطفاؿ أو الدواعي الصحية أو عدـ اقتناع الزوجاألسباب وراء ذلؾ ىي الرغبة 

القطاع العاـ بنسبة قميمة في تقديـ خدمات الوسائؿ الحديثة لتنظيـ األسرة في حيف يحتؿ القطاع الخاص المرتبة 
ادر أخرى ليس حيث يسيـ بنكثر مف نصؼ ىذه الخدمات، بينما تساىـ مص( خاصة الطبيب ثـ الصيدلية)األولى 

 .41بحوالي ثمث الخدمات( األقارب ثـ األصدقاء)منيا المنظمات غير الحكومية 

 

فعف األمر األىـ مف عدـ االستعماؿ ىو تمؾ الشريحة مف المتزوجات المواتي ال يستعممف أي وسيمة ، وميما يكف
دـو طفؿ جديد، وتعرؼ ىذه لتجنب الحمؿ ولكنيف ال يرغبف في إنجاب مزيد مف األطفاؿ أو يرغبف في تنجيؿ ق

. الشريحة بنف لدييا حاجة غير ممباة إلى تنظيـ األسرة مف أجؿ التوقؼ عف الحمؿ أو مف أجؿ المباعدة بيف األحماؿ
ولقد أدرؾ برنام  عمؿ القاىرة والمراجعات الالحقة لو أىمية تمبية حاجة المتزوجيف إلى تنظيـ األسرة وأىمية توفير 

ئؿ تنظيـ األسرة في بموغ الخصوبة التي يرغبيا األزواج وفي تمبية حقوقيـ اإلنجابية، فنشار إلى خيارات كاممة مف وسا
أنو يتعيف عمى األىداؼ الحكومية المتعمقة بتنظيـ األسرة أف ُتحدد وفقًا لمحاجات غير الممباة لممعمومات ولمخدمات 

الحاجات الوطنية غير الممباة لخدمات ذات جودة في المتعمقة بتنظيـ األسرة، وأنو يتعيف عمى كافة الدوؿ أف تقدر 
 . 2005مجاؿ تنظيـ األسرة وأف تتخذ خطوات لتمبيتيا بالسرعة الممكنة، بخفضيا إلى النصؼ بحموؿ عاـ 

 

أنيا تبمغ  2006في العراؽ لسنة األساس، ولكف تشير البيانات المتاحة لعاـ الحاجة غير الممباة  وال تتوفر بيانات عف
، وىي بذلؾ (في الحضر% 10في الريؼ مقابؿ % 12)مف مجموع المتزوجات المواتي في سف اإلنجاب % 11 حالياً 

وتيرة قريبة مف مستواىا في األردف مثاًل، ولكف يتوقع ليا أف ترتفع مع تزايد االتجاه نحو أسرة صغيرة مع تصاعد 
وربما %( 18)محافظات فتبمغ أعالىا في دىوؾ وتتبايف مستويات الحاجة غير الممباة حسب ال  .التنمية في العراؽ

يعود ذلؾ إلى تدني نسبة استعماؿ وسائؿ تنظيـ األسرة في ىذه المحافظة أصاًل، بينما تبمغ أدنى نسبة لمحاجة غير 
 .42%(6)الممباة في محافظة البصرة 

                                                 
40
 139، 48-46 ، ص2007، الملحق األول، التقرٌر النهائً، تشرٌن أول 2006المسح العنقودي متعدد الماشرات فً العراق  
41
 137 ، ص2007، الملحق األول، التقرٌر النهائً، تشرٌن أول 2006لمسح العنقودي متعدد الماشرات فً العراق ا 
42
 49-48المرجع السابق أعاله، ص  
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جات مف الفئة العمرية مف النساء المتزو %( 50)أف  2006سنة ل متعدد المؤشراتالعنقودي مسح الأظيرت نتائ  

تستخدـ %( 1242)تستخدـ حبوب منع الحمؿ و %( 1446)ف أسنة ال تستخدـ أي موانع لمحمؿ و ( 15- 49)
%( 5645) أف 2000سنة  المؤشرات فيفي حيف بينت نتائ  مسح متعدد  ,فقط تستخدـ الواقي%( 141)المولب و

تستخدـ حبوب %( 942)ف أتستخدـ أي موانع لمحمؿ و  سنة ال( 49-15)مف النساء المتزوجات مف الفئة العمرية 
بمغت عدد كما . تستخدـ الحقف%( 143)تستخدـ الواقي و%( 047)تستخدـ المولب و%( 1047)منع الحمؿ و

إصابة ( 2)إناث في حيف كانت ( 2)ذكور و( 3)، منيـ 2006إصابة لسنة ( 5)اإلصابات لمرض نقص المناعة 
وفاة لسنة ( 11)ور، وكما تبيف أف عدد الوفيات لمرض نقص المناعة بمغ ، وجميعيـ مف الذك2005في سنة 
وبمغ  . إناث( 1)ذكور و( 4)، منيـ 2005وفاة في سنة ( 5)إناث في حيف كانت ( 9)ذكور و ( 2)، منيـ 2006

إناث بانخفاض بمغت ( 191)ذكور و( 367)، منيـ 2006وفاة لسنة ( 558)عدد الوفيات لمرض السؿ الرئوي 
 .ذكور( 473)وفاة، منيـ ( 664)حيث كانت  2005في سنة  يوعم عما كانت%( 1549)تو نسب

 

 األىااؼ اإلنمائية لأللفية 

 اإلياز والمالريا وغيرىما مف األمراض/مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية: الياؼ السااس

 وباء تقميصو 2015بحموؿ عاـ ( اإلياز)وقؼ انتشار فيروس نقص المناعة البشرية : 7الغاية 
  المؤشر
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 )%(سنة  24-15انتشار فيروس نقص المناعة البئرية لدى الحوامؿ الالتي تتراوح أعمارىف ما بيف 
  041  5 2 عدد المصابيف بفيروس نقص المناعة البئرية

معدؿ  معدؿ استخداـ الرفاؿ مف
 )%(انتشار وسائؿ منع الحمؿ 

047  ----  -- --141  -- --10 

 )%(استخداـ الرفاؿ في آخر وصاؿ جنسي شديد التعرض لمخطر 
عامًا الذيف تتوفر  24-15النسبة المئوية لمسكاف مف الفئة العمرية 

 )%(لدييـ معرفة صحيحة شاممة لفيروس اإليدز 

4545  -- -- -- -- 

-10يتامى عمى المدارس إلى مواظبة غير الميتميف مف الفئة العمرية نسبة مواظبة ال
 )%(سنة  14

049    
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 2015 وقؼ انتشار اإلياز وغيرىا مف األمراض بحموؿ عاـ: 8الغاية 

 المؤشرات
معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ 
حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 
اإلصػػػػػػػػػػػػػػابة 
بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض 
المالريػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
لكػػػػػػػؿ مئػػػػػػػة 
ألػػػػػػػؼ مػػػػػػػف 

 السكاف

2648\1995  
3041\1996 

641  -- --041 041  --0403 041  --6 0 

نسبة سكاف المناطؽ المعرضة لخطر 
المالريا الذيف يتخذوف تدابير فعالة 

 )%(لموقاية مف المالريا وعالجيا 

عالج               \1843
 وقاية\ 744

عالج \100-- -- -- -- --  ---- 
 وقاية\100

معدالت انتشار الوفيات المرتبطة 
 بالسؿ لكؿ مئة ألؼ مف السكاف

240 14 15 1346 1249 1244  -- --0 

نسبة حاالت السؿ التي اكتشفت وتـ 
شفاؤىا تحت المراقبة، في إطار نظاـ 
العالج لفترة قصيرة تحت المراقبة 

)%( 

86 85 86 85 90 86  --88 100 

و  2000، المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2004مسح معارؼ ومواقؼ وممارسات الشباب في العراؽ لسنة : المصادر
 قسـ اإلحصاء الصحي والحياتي –، وزارة الصحة 2006

ىناؾ حاجة لزيادة المعرفة الشاممة بطرؽ الوقايػة مػف األمػراض  وضع تحقيؽ اليدؼ
 الجنسية والمالريا والسؿ وعالجو

 قوي جداً  وضع البيئة المساندة لميدؼ

 

 السكاف وتمكيف المرأة: الفصؿ الرابع 9.0
لالنخراط في الحياة العامة وزيادة مشاركتيا في التنمية وتمكينيا مف امتالؾ القدرات والميارات المراة قضايا اف ادماج 

ويالحظ أف   .في النشاط االقتصادي والمشاركة السياسية انما ىو وسيمة لمنيوض بالمرأة واالرتقاء بالمجتمع ككؿ
مت نسبة التحاؽ البنات إلى البنيف في سجيث ت بيف الجنسيف في التعميـ، حىناؾ تحسف عمى صعيد تقميؿ الفجوا

لمعاـ %( 7649) وفي مراحؿ التعميـ الثانوي كانت 2007/2008لمعاـ الدراسي  %( 9442)مراحؿ التعميـ االبتدائي 
%( 6441)الثانوي  والتعميـ 1990في مراحؿ التعميـ االبتدائي لعاـ %( 7945)بينما كانت  2007/2008الدراسي 
وفقًا لتقارير مديرية %( 5049)في حيف كانت %( 8646) وفي مراحؿ التعميـ الجامعي ،أيضاً  1990في سنة 

التعميـ في اإلحصاء االجتماعي والتربوي، مما يدؿ عمى إمكانية إزالة التفاوت بيف الجنسيف واكتساب الجميع لحقوقيـ 
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ناث إلى الذكور ممف يمموف بمغت نسبة اإلو  . دوف تمييز وتساوي فرص الحصوؿ عمى المعرفة والعمؿ بيف الناس
حسب نتائ  المسح االجتماعي %( 9146)سنة ( 24-15) بيف الذيف تتراوح أعمارىـمف بالقراءة والكتابة 

ـ مف التقدـ وعمى الرغ  .1990في سنة %( 7546)بينما كانت  2007واالقتصادي لألسرة في العراؽ لسنة 
وت بيف المحافظات حيث تنخفض النسبة عند بعض إال انو يالحظ أف ىناؾ تفار، الحاصؿ في ىذا المؤش

شرنا أليو سابقًا مف انخفاض معدالت اإللماـ بالقراءة والكتابة بيف النساء في تمؾ أالمحافظات الجنوبية بسبب ما 
ذات األجر في القطاع غير الزراعي، إذ  لـ يطرأ تحسف ممموس في نسبة النساء مف الوظائؼولكف  . المحافظات
، في حيف كانت تقدر تمؾ النسبة 200843حسب نتائ  مسح التشغيؿ والبطالة لسنة %( 1241)ة قدرت النسب

التي فال يزاؿ عمؿ المرأة يقتصر عمى أعماؿ محدودة في قطاعات معينة مثؿ التربية  ،1990في سنة %( 1046)بػ
اممة في القطاع العاـ تُمنح عمى الرغـ مف اف المرأة الموظفة والع والصحة 44مف المشتغالت% 31يعمؿ فييا حوالي 

إجازة أمومة لمدة سنة براتب تاـ في األشير الستة األولى ونصؼ راتب في الستة أشير المتبقية مف السنة مع توفير 
حضانات لألطفاؿ في بعض الوزارات، وتزيد ىذه االمتيازات عمى ما ىو منصوص عميو في الموائح الدولية الخاصة 

 .التي يتـ منحيا لمرجؿ ترأة العاممة في القطاع العاـ نفس االمتيازاوتمنح الم . بحقوؽ النساء
 

 المشاركة السياسية
يكاد يكوف العراؽ في طميعة الدوؿ العربية مف حيث عدد المقاعد المخصصة لمنساء في البرلمانات الوطنية حسب ما 

ي تشغميا النساء في مجمس النواب حيث تبمغ نسبة المقاعد الت، نساءلمبتخصص كوتا ممثمة  اقره الدستور، وذلؾ
كما خصص قانوف انتخاب مجالس المحافظات  . 1990في سنة %( 1342) مقابؿ%( 2743)يقرب مف الحالي ما 

في عمـو محافظات العراؽ عدا  2008عاـ  وبعد إجراء انتخابات  .مف المقاعد لمنساء في مجمس المحافظة%( 25)
( 4)ىنالؾ  أفكما  . الكوتا المخصصة ليف في مقاعد مجمس المحافظاتكردستاف، نالت النساء  إقميـمحافظات 

 ةامرأة بدرج( 86)وكيؿ وزير، و ةنساء بدرج( 8)و  نساءفي الحكومة العراقية تستوزرىا  ةوزار ( 32)وزارات مف أصؿ 
دوف مشاركة وما زالت مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ   .عمى الرجاؿ فقط راءمدير عاـ، ولكف اقتصرت وظيفة السف

مف الذكور % 7446سنة فنكثر ىف في قوة العمؿ مقابؿ  15فقط مف النساء % 1248نظيرىا الرجؿ بكثير، حيث أف 
 45%(4342)سنة فنكثر، ويتسبب ىذا في تدني مشاركة السكاف ككؿ في قوة العمؿ إلى  15

                                                 
43
رة فً بٌن الذكور حسب نتائج المسح االجتماعً واالقتصادي لألس% 7446مقارنة ب % 1248ما زال معدل النشاط االقتصادي لإلناث متدنٌاً إذ بلغ  

 325، صفحة 2007العراق لعام 
44
 362-360، صفحة 2007المسح االجتماعً واالقتصادي لألسرة فً العراق لعام  
45
 325، صفحة 2007المسح االجتماعً واالقتصادي لألسرة فً العراق لعام  
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 األىااؼ اإلنمائية لأللفية 

 وتمكيف المرأةتعزيز المساواة بيف الجنسيف : الياؼ الثالث
وبالنظر إلى جميع  2005إزالة التفاوت بيف الجنسيف في التعميـ البتاائي والثانوي، ويفضؿ أف يكوف ذلؾ بحموؿ عـ : 4الغاية 

 2015 مراحؿ التعميـ في موعا ل يتجاوز عاـ
  المؤشر

س 
سا
 األ

رقـ
1
9
9
0

 1
9
9
7

 1
9
9
9

 2
0
0
0

 2
0
0
1

 2
0
0
2

 2
0
0
4

 2
0
0
5

 2
0
0
6

 2
0
0
7

 2
0
0
8

 2
0
1
5

 

التحػػػاؽ البنػػػات  نسػػػبة
إلػػػػػػػػػػى البنػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػي 

 التعميـ االبتدائي

7945 814
1 

8042 8040 7942 7848 8344 8547 8840 9442  --100 

نسػػػبة التحػػػاؽ البنػػػات 
إلػػػػػػػػػػى البنػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػي 

 التعميـ الثانوي

6441 634
6 

6443 6245 6344 6442 8146 7441 7540 7649  --100 

نسػػػبة التحػػػاؽ البنػػػات 
إلػػػػػػػػػػى البنػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػي 

 امعيالتعميـ الج

5049 514
0 

 --5146 5343 5240 6443 6943 7344 8646  --100 

نسػػػػػػػبة البنػػػػػػػات إلػػػػػػػى 
البنػػػػػػػيف فػػػػػػػي التعمػػػػػػػيـ 

 العالي

2543 394
9 

5347 5147 5340 4941 5440 5744 5943 6240  --100 

نسػػػػػػػبة اإلنػػػػػػػاث إلػػػػػػػى 
الػػػذكور ممػػػػف يممػػػػوف 
بػػػػػػػػػػػػػالقراءة والكتابػػػػػػػػػػػػػة 

 سنة 15-24

7546  -- ----  -- --9144  -- --9144  --100 

حصػػػػػػة النسػػػػػػاء مػػػػػػف 
الوظائؼ ذات األجػر 
فػػػػػػػػي القطػػػػػػػػاع غيػػػػػػػػر 

 )%(الزراعي 

1046  -- ----  -- --1640  --1543  --1241 50 

نسػػػػػبة المقاعػػػػػد التػػػػػي 
تشػػػػػغميا النسػػػػػاء فػػػػػي 

 البرلمانات الوطنية

1342 740  -- ---- 2540 2540 2540 2743  -- --50 

  1993، المسػػح االجتمػػاعي واالقتصػػادي لألسػػرة فػػي العػػراؽ لسػػنة فػػي الجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء تربػػويمديريػػة اإلحصػػاء االجتمػػاعي وال: المصػػادر
 2004، مسح التشغيؿ والبطالة 2006و  MICS 2000 مسح ،2004، مسح األحواؿ المعيشية في العراؽ لسنة 2007و  2002-2003

لبػػػذؿ المزيػػػد مػػػف تحقػػػؽ الكثيػػػر مػػػف التقػػػدـ، لكػػػف مػػػا زالػػػت الحاجػػػة كبيػػػرة  وضع تحقيؽ اليدؼ
الجيد لموصوؿ إلى العدالػة واإلنصػاؼ بػيف الجنسػيف فػي مجػاالت التعمػيـ 

 (.االقتصادية والسياسية)والمشاركة في الحياة العامة 
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   ابػاف والشبػالسك :سػالخام الفصؿ 5.0
انية، مع اكتماؿ تعد مرحمة الشباب مف أخطر مراحؿ حياة الفرد ففييا يكتمؿ التنىيؿ االجتماعي لمشخصية اإلنس

يمثؿ و   .التعميـ والدخوؿ في سوؽ العمؿ، كما تؤثر القرارات التي يتخذىا األفراد في ىذا العمر عمى تشكيؿ مستقبميـ
الشباب رأس الماؿ الحقيقي لممجتمع كونو المصدر األساس لقوتو مف خالؿ ما يمتمكو مف إمكانات وطاقات، وبما ليـ 

. والتغيير والتجديد، وىـ مصدر التغيير الثقافي واالجتماعي في المجتمع عامةمف دور فاعؿ في عممية البناء 
فالشباب ىـ الكتمة الحرجة التي تحمؿ أىـ فرص نماء المجتمع وصناعة مستقبمو، كما انيـ يشكموف في االف ذاتو 

دماجيـ في مسارات الحياة االجتماعية  . 46التحدي الكبير في عممية تنطيرىـ وا 

 

 ية الشابةالفئة العمر 
معاٍف مختمفة ترتبط بشكؿ مباشر بالنسؽ المعرفي المراد استخدامو فيو، والسياؽ االجتماعي  47يعكس مفيـو الشباب

ويشير المفيـو البيولوجي لمشباب إلى التغييرات  . الذي يوجد فيو، لذا تتفاوت تحديدات الفئة العمرية لمشباب
ة المراىقة ويبرز مف خالليا الطفؿ بسمات البالغيف، ذكرا كاف أـ أنثى، البيولوجية خالؿ المرحمة التي تبدأ مع بداي

وتنتيي عندما يستقر التكويف البيولوجي لإلنساف وينخذ ىيكؿ وطبيعة البالغيف، وبذا فاف الشباب طبقا ليذا التعريؼ 
سنة ( 25-15)سف  قريبا مف ذلؾ نجد إف التحديد الديمغرافي لمشباب يقع عند. سنة( 25-14)يشمؿ مف ىـ بعمر 

إال إف التطورات االيجابية التي تتصؿ . حيث يتكامؿ التنىيؿ االجتماعي لمفرد، فينيي تعميمو وينخرط في سوؽ العمؿ
بزيادة معدؿ العمر المتوقع دفعت عمماء السكاف إلى رفع الحد األعمى لسف الشباب حتى سف الثالثيف أو الخامسة 

 .والثالثيف
 

موحد لمفئة العمرية الشابة في العراؽ وبخاصة عمى الصعيد اإلحصائي الوطني، فقد اتجو مسح  عمومًا ال يوجد تحديد
فيما تتجو .  48(سنة 24-10)إلى تحديد الفئة الشابة بعمر  2004مواقؼ ومعارؼ وممارسات الشباب لسنة 

سح الفتوة والشباب فقد شمؿ أما تقرير م. 49(سنة 24-15)مسوحات التشغيؿ والبطالة إلى تحديدىا عند الفئة العمرية 
سنة، مع مالحظة اف ىذه المحددات االحصائية قد ال تتطابؽ مع التصورات الذىنية التي ( 30-10)االفراد بعمر 

 . ترسـ مالمحيا الثقافة السائدة عف الشباب
 

رغـ مف التراجع رغـ اطراد انخفاض معدؿ وفيات األطفاؿ منذ السبعينات وأستمرار إرتفاع معدالت الخصوبة، عمى ال
طفؿ عاـ  4.4)النسبي في معدالت الخصوبة منذ منتصؼ القرف الماضي إال إف ىذا المعدؿ ما يزاؿ مرتفعًا 

                                                 
 .203ص-2005-فً اٌعرتًاٌّروس اٌثما –تٍرٚخ  -دراسح ذحٍٍٍٍح ٔفسٍح إخرّاعٍح –اإلٔساْ اٌّٙذٚر  -ِصطفى حدازي. د- 46

 .ِٚا تعذ٘ا 411ص -ِصذر ساتك -ساٌّْٛ فٍرز- 47
، أٌٍٛي 2004اٌدٙاز اٌّروسي ٌإلحصاء ٚذىٌٕٛٛخٍا اٌّعٍِٛاخ، ٚاٌٍٍٛٔسف، ِسح ِٛالف ِٚعارف ِّٚارساخ اٌشثاب ٌسٕح  - 48

2004. 

 .2008ٌعاَ اٌدٙاز اٌّروسي ٌإلحصاء ٚذىٌٕٛٛخٍا اٌّعٍِٛاخ، ِسح اٌرشغًٍ ٚاٌثطاٌح : أظر - 49
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ونتيجة لذلؾ تغيرت التركيبة العمرية لسكاف العراؽ ولكف بمعدؿ أبطن مما ىي عميو الحاؿ في بمداف ، 50(2006
ظمت قاعدة اليـر السكاني .  بمد وبخاصة الحرب العراقية اإليرانيةالمنطقة، بسبب الظروؼ االستثنائية التي مر بيا ال

طبقا % 28في العراؽ تشكؿ ( 29-15الفئة العمرية )عريضة، فارتفعت نسبة األطفاؿ وأصبحت نسبة الشباب 
ويمكف . 1965، وىذا يعني إف ىناؾ ثمانية مالييف شاب، أي ما يعادؿ جميع سكاف العراؽ عاـ 2006لتقديرات عاـ 

توقع زيادة عدد الشباب في العراؽ خالؿ العقديف القادميف في ظؿ ارتفاع معدؿ الخصوبة وتتوقع بعض الدراسات أف 
والى % 19.2ليشكموا نسبة  2020إلى حوالي ثمانية مالييف عاـ ( سنة 24-15)يصؿ عدد الشباب في الفئة العمرية 

2030حوالي عشرة مالييف عاـ 
ارتفاع نسبة الشباب بعمر ( 1)حظ مف خالؿ الشكؿ يالو %.  19.1ليشكموا نسبة  51

ىذا يعني أف معظـ ( وىي جميعًا مرتفعة قياسا بمثيالتيا في الدوؿ العربية)سنة مقارنة بالفئتيف األعمى، ( 10-14)
الشباب ىـ في مرحمة المراىقة التي تتطمب مف الدولة والمجتمع توفير برام  ومشروعات معينة تتصؿ بنعدادىـ 

كما يالحظ أف احتياجات الفئتيف . وتعميمًا ونفسيًا، ليكونوا قادريف عمى المشاركة في النشاطات المجتمعية صحياً 
تختمؼ بسبب وقوفيما عمى أعتاب مرحمة جديدة تتطمب االختيار بيف ( سنة 24-20و  19-15)العمريتيف التاليتيف 

كماؿ الدراسة وتكويف األسرة الحصة النسبية لمشباب ستستمر بالتزايد في العقديف إف ( 6)يعكس الجدوؿ  . العمؿ وا 
 . القادميف قبؿ اف تبدأ بالثبات ثـ تتجو الى االنخفاض

 

 52(2050-2005)تقايرات التوزيع النسبي لمسكاف في العراؽ : (6)جاوؿ 
 2050 2040 2030 2020 2015 2010 2005 الفئة العمرية

2 - 9 31.0 27.7 27.4 27.0 24.8 23.3 21.9 

02 - 09 12.2 11.9 11.5 11.2 11.2 10.4 10.0 

05 - 09 20.1 20.5 20.1 19.2 19.1 18.7 17.8 

05 - 09 7.9 8.3 8.2 8.5 7.9 8.2 8.0 

32+ 28.8 31.5 32.8 34.1 37.0 39.4 42.3 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 الم موع

 
الجديدة، إضافة إلى التغيرات التي طرأت عمى وسائؿ اإلتصاؿ، فرصًا  لقد وفرت التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية

وفي الوقت نفسو، لـ . لمشباب لبموغ النض  وتحقيؽ الطموحات والتوقعات في سف مبكر نسبيا مقارنة باألجياؿ السابقة
عالوة عمى ذلؾ . يتحقؽ العديد مف االحتياجات األساسية لمعديد مف فئات الشباب، خاصة العاطميف عف العمؿ منيـ

أظيرت فئات أخرى صعوبة في الزواج وتكويف ُأسر، بينما تصطدـ بعض الفئات األخرى بمحدودية فرص المشاركة 
ليذا، ال غرابة أبدًا في مالحظة إف بعض . بفعالية في التنمية اوالمشاركة في نقاشات حرة مع األجياؿ األكبر سناً 

                                                 
 .291، ص (2/14)، ٍِحك 2008األِأح اٌعاِح ٌداِعح اٌذٚي اٌعرتٍح، ٚآخرْٚ، اٌرمرٌر االلرصادي اٌعرتً اٌّٛحذ  - 50

 .2010ذحًٍٍ اٌٛضع اٌذٌّٛغرافً فً اٌعراق، : اٌدٙاز اٌّروسي ٌإلحصاء  -51
 اٌدٙاز اٌّروسي ٌإلحصاء   52
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لذلؾ فاف مف الميـ أف تتضمف أي . اط أو ينجذب الى التطرؼ والعنؼالشباب يميؿ الى العزلة أو يشعر باإلحب
إستراتيجية إجتماعية مستقبمية فرصًا لمشباب لممشاركة مشاركة كاممة في عمميات التنمية واف يوضعوا كيدؼ أساسي 

 .    ليذه االستراتيجيات

 

 وتحا لمتنمية الشباب فرصة 
اع الحاد في أعداد شباب وشابات العراؽ ونسبيـ تحديًا لمسياسات مف منظور إقتصادي بحت، يمكف إعتبار اإلرتف

المالية الوطنية نظرًا لضرورة توفير المزيد مف الخدمات التعميمية ومرافؽ البنية التحتية ليـ، إضافة الى إيجاد فرص 
والطويمة بالنسبة عمى أي حاؿ، تعتبر ىذه مفاضمة قصيرة األمد وتفتقر إلى اإلعتبارات متوسطة األمد . عمؿ الئؽ

الشباب عماد كؿ مجتمع، كما إنيـ في و    .لمجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية لمفرصة المرتبطة بالنمو السريع لمشباب
فالشباب صناع . الوقت نفسو مصدر الخطر الجسيـ عميو حيف ال تتوفر ليـ فرص العمؿ وفرص الحياة الكريمة

يئة مؤاتية لنض  عقمي ونفسي وبدني سميـ تتوفر فييا فرص العمؿ التغيير وأدواتو حيف تتواصؿ حياتيـ في ب
ىـ مصدر كثير مف المخاطر حيف يجدوف أنفسيـ في بيئة تزدحـ بعوامؿ  -أيضاً  -إال أف الشباب. والمشاركة واألمف

خرجة حديثًا مف جانب آخر فعف عدـ توفر العمؿ السيما لمكفاءات العممية المت. .53التيديد والعنؼ والبطالة والتيميش
منيـ يجعميـ يبحثوف عف تمؾ الفرص خارج العراؽ األمر الذي يزيد مف ىجرة العقوؿ العراقية ويشكؿ ىدرًا واضحًا في 

عادة اإلعمار  .الموارد البشرية كما يفوت فرص التنمية وا 

 

 لمشبابالخصائص التعميمية 
ى التنمية البشرية نظرًا لترابطو العضوي مع كافة مف المعمـو اف التعميـ ىو أحد المياديف االساسية في قياس مستو 

. 54واف أي تحسف في مستويات تعميـ أفراد االسرة ينعكس ايجابًا عمى أوضاعيا. أبعاد الحياة االقتصادية واالجتماعية
 24-15)أف معدؿ معرفة القراءة والكتابة لدى األفراد بعمر  2008كما أشار التقرير الوطني لحاؿ التنمية البشرية 

1990عاـ % 79بعد أف كاف  2006عاـ % 74بمغ ( سنة
55.  . 

 
ىـ بدوف ( سنة 30-10)مف األفراد % 40ويالحظ تدني التحصيؿ العممي لمفئات العمرية الشابة حيث نجد إف 

( سنة 30-25و  24-19)يالحظ تدني التحصيؿ العممي لمفئتيف و منيـ المرحمة االبتدائية، % 30شيادة، فيما أكمؿ 
وىذا دليؿ عمى الصعوبات التي واجيتيا الفئة الشابة في ظؿ العقوبات . إلى ذلؾ( 5)شير بيانات الجدوؿ كما ت

 . ومجمؿ الظروؼ السياسية واالقتصادية التي مر بيا البمد( 2003-1990)االقتصادية 
                                                 

53  -دراسح ذحٍٍٍٍح ٔفسٍح اخرّاعٍح  -االٔساْ اٌّٙذٚر -ِصطفى حدازي.د: ٌراخع -درّعحٛي ذٍّٙش اٌشثاب ِٚشارورُٙ فً حٍاج اٌّ- 

.ِٚا تعذ٘ا 201، 2005 -اٌّروس اٌثمافً اٌعرتً -تٍرٚخ   
54 36-35، اٌرمرٌر اٌرحًٍٍٍ، ص1، ج2006اٌدٙاز اٌّروسي ٌالحصاء، خارطح اٌحرِاْ ِٚسرٌٛاخ اٌّعٍشح فً اٌعراق    
55 133، ص2008اٌرمرٌر اٌٛطًٕ ٌحاي اٌرٍّٕح اٌثشرٌح تٍد اٌحىّح، ع ٚزارج اٌرخطٍظ تاٌرعاْٚ ِ   
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 200856سنة حسب الحالة التعميمية  30-10بعمر  األفرااتوزيع (: 7) جاوؿ

 المجموع ماجستير ابمـو عالي سبكالوريو  ابمـو إعاااية متوسطة ابتاائية يااةباوف ش فئات العمر

10-14 69.3 29.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 

15-18 28.7 39.2 29.4 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 100 

19-24 30.1 29.0 16.5 18.0 3.4 2.9 0.0 0.0 100 

25-30 30.0 31.9 12.5 8.4 7.4 9.4 0.1 0.2 100 

Total 41.0 32.1 14.1 7.2 2.6 2.9 0.0 0.1 100 

15-24 29.5 33.7 22.4 10.9 1.9 1.6 0.0 0.0 100 

15-30 29.6 33.1 19.3 10.1 3.6 4.0 0.0 0.1 100 

 

 النشاط القتصااي لمشبابمعاؿ 
ي الحياة العممية يستخدـ معدؿ النشاط االقتصادي لمداللة عمى المستوى العاـ لمشاركة السكاف الذيف انخرطوا ف

. ، كما يشير إلى األىمية النسبية لميد العاممة المتوفرة لمعمؿ في مختمؼ قطاعات االقتصادوأصبحوا ناشطيف اقتصادياً 
بمغ معدؿ النشاط االقتصادي وقد   .ويتنثر ىذا المعدؿ بعدد مف المتغيرات كالجنس والعمر والحالة الزوجية، والتعميـ

وىو يصؿ %( 43)سنة فما فوؽ  15الذيف أصبحوا في سف العمؿ أي في عمر  ف اقتصادياً إلجمالي السكاف الناشطي
في حيف لـ يتجاوز  (%74)بمغ معدؿ النشاط االقتصادي لدى الذكور كما  . سنة( 39-35)ذروتو عند الفئة العمرية 

في الريؼ قياسًا إلى   وعمومًا يتميز معدؿ النشاط االقتصادي بيف الشباب اإلناث مرتفعاً  .لدى اإلناث (13%)
ويعد معدؿ النشاط االقتصادي لإلناث في العراؽ منخفضا بالمقاييس . 57الحضر، وكذلؾ في مناطؽ حضر األطراؼ

 مف األفراد % 71ويعمؿ   . 58العالمية واإلقميمية وتجعؿ منو يقؼ في مؤخرة القائمة بيف الدوؿ العربية
في القطاع الخاص سنة 30-10بعمر 

منيـ في القطاع % 28بينما يعمؿ 
العاـ، وتنخفض النسبة األخيرة عند 
الفئة العمرية األدنى ليصؿ إلى حوالي 

مف الشباب % 52لذا فاف %. 2
يعمموف في مجالي ( سنة 10-30)

الخدمات والزراعة، وىما النشاطاف 
 .المذاف يستنثراف بعمالة الشباب
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 .المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراؽوزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات،  - 
  

58
-ILO, Labor statistics database (LABORSTA), which is available at (laborsta.ilo.org/cgi-bin 

brokerv8.exe) 
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 غير النشطيف اقتصااياً  الشباب
عف عمؿ،  ، أي السكاف الذيف ال يعمموف، وال يبحثوف فعمياً ىناؾ أسباب عدة تجعؿ األفراد غير نشطيف اقتصادياً 

االىتماـ بنحد أفراد العائمة، المرض، التقاعد، اإلعاقة، الدراسة، االعتقاد بعدـ توفر فرص العمؿ، عدـ الرغبة : ومنيا
 وىو   (.24-15)في الفئة العمرية الشابة  (% 42) يبمغ معدؿ غير الناشطيف اقتصادياو   .حاجة في العمؿأو عدـ ال

مقابؿ %( 71)مرتفع جدا بيف اإلناث 
 ةمرتفع ي معدالتىو . لمذكور%( 16)

إذ عادة ما تكوف ىذه  بالمقاييس العالمية،
المرحمة العمرية مرحمة التعميـ، فتحد مف 

.  مؿ في سف مبكرةالدخوؿ في سوؽ الع
وتتبايف األسباب التي تدعو الشباب إلى 
عدـ الرغبة في العمؿ، وعموما يعتبر إكماؿ 

 واالعتبارات االجتماعية%( 61)الدراسة 
 عدـ رغبةالسبباف الرئيساف وراء %( 30)
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% 8مف الذيف لـ يعمموا مف قبؿ ويرغبوف بالعمؿ، فيما لـ تتوفر فرصة لمعمؿ لػ  (سنة 15-10)المبحوثيف بعمر 
بينما تمعب االعتبارات األسرية . بالنسبة لمذكور%( 90)منيـ فقط، وتشكؿ الرغبة في إكماؿ الدراسة السبب الرئيس 

 %(.44مقابؿ % 45)واالجتماعية الدور الرئيس في عدـ رغبة اإلناث بالعمؿ 

 

 بيف الشبابالبطالة 
 بيفالتي تقؼ وراءىا ىو االختالؼ تعتبر البطالة مشكمة كبيرة في أي دولة وخاصة بطالة الشباب ومف أىـ األسباب 

تشكؿ البطالة إحدى المظاىر و . العمؿ كميًا ونوعياً  قوة العمؿ المتوافرة وفرص العمؿ الموجودة في سوؽ خصائص 
السياسي، االجتماعي و تعتبر تيديدًا مباشرًا لالستقرار اء، فضال عف أنيا و النساء عمى حد سو  الكبرى لتيميش الشباب

تعد البطالة أحد أىـ المؤشرات الدالة عمى خمؿ كما . التنمية االقتصادية واالجتماعيةوتمحؽ إضرارًا بالغة في مسيرة 
 والتدريب واالستثمار إخفاؽ وعدـ تكامؿ سياسات التعميـلمداللة عمى  السياسات التنموية، وىي بمثابة مؤشر

واحدة مف أكثر المشاكؿ إلحاحًا عمى الرغـ مف أف معدؿ البطالة العاـ أصبحت ىذه المشكمة  ولقد  .التكنولوجياو 
 (. 12شكؿ ) 2008-2004ومعدؿ بطالة الشباب شيد إنخفاضًا تدريجيًا خالؿ الفترة 

 
( 24-15)قتصادية العامة لمسكاف ضمف الفئة العمرية يمثؿ معدؿ البطالة لدى الشباب مؤشرًا ميمًا لقياس الحالة اال

مف الذكور في %( 23)مف اإلناث في تمؾ الفئة عاطالت عف العمؿ، مقابؿ %( 21)كاف  2007وفي عاـ . سنة
   . 61لمذكور%( 14)لإلناث و %( 20)وىذاف المعدالف مرتفعاف قياسًا بالمعدؿ العاـ لمبطالة  . الفئة العمرية نفسيا
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مع ارتفاع المستوى التعميمي،  البطالة عكسياً  تتناسبو 
. حيث تتزايد في فئات الحاصميف عمى تعميـ منخفض

لنتائ  المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة   فطبقاً 
شكمت نسبة العاطميف عف العمؿ مف  2007العراقية 

مف %( 57.9)اإلعدادية فما دوف حممة الشيادة 
بمغت نسبة العاطميف عف العمؿ في حيف  مجموع

العاطميف ممف يحمموف شيادة أعمى مف اإلعدادية 
وتعكس النسبة العالية لمعاطميف عف  %(. 29.1)

، وشيادة %(5.4)العمؿ مف حممة الشيادات العميا 
أزمة التعميـ العالي في العراؽ %(  13.9)البكالوريوس 

 .حتياجات سوؽ العمؿءمتو ألوعدـ مال

-05)شباب في الفئة العمرية معاؿ البطالة بيف ال(: 00)شكؿ 
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إلى االطمئناف واالرتياح حوؿ مؤشر معدالت البطالة لدى السكاف  2008ال تدعو نتائ  مسح التشغيؿ والبطالة لسنة 

حيث %(. 29.7)ناث ، ولإل%(30.1)بيف السكاف، ولمذكور %( 30.0)سنة حيث بمغت  24-15في الفئة العمرية 
والبد ىنا مف . لإلناث%( 6.3)لمذكور و %( 7.2)لكال الجنسيف، و %( 7.1) 1990كانت تمؾ المعدالت في سنة 

لى االرتفاع في معدالت البطالة تنمؿوقفة  ذا كاف المعدؿ الوطني لمبطالة . بسيطة ننظر بيا إلى النمو السكاني وا  وا 
وفي ديالى %( 21)محافظات ويصؿ أعاله في ذي قار  10نو فوؽ ذلؾ في ، إال أ%11.7العاـ لكال الجنسيف ىو 

 .62(لكؿ منيما% 20)وميساف 
 

 األىااؼ اإلنمائية لأللفية
 التعاوف مع البمااف النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح لمشباب عماًل لئقًا ومنتجاً : 03الغاية 
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 عمالة األطفاؿ
.  %(1.4)منيا بيف اإلناث %( 5)، وىي أكبر بيف الذكور %3حوالي  سنة 14-6عمالة األطفاؿ بعمر  بمغت نسبة

إف ( 8)الجدوؿ ويبيف   (.إناث% 3.7ذكور، % 16.5إجمالي، % 10)سنة  14كما أنيا تبمغ ذروتيا لألطفاؿ بعمر 
 بيف % 7تنخفض الى  بينما%( 27)سنة إذ تبمغ  14و13تتركز في العمريف  النسبة األعمى مف الذكور العامميف

إف فترة المراىقة ىذه تجعؿ األسرة أكثر حذرًا . اإلناث
عمى اإلناث بينما ترى في الذكور مالمح رجولة مبكرة 

ت إف لقد أظيرت العديد مف الدراسا. تشجع عمى العمؿ
عمؿ اآلطفاؿ ىو أحد استراتيجيات البقاء لألسر الفقيرة 

فضاًل عف إنو )األطفاؿ ىو نتيجة لمفقر بمعنى إف عمؿ 
واألطفاؿ المنتموف الى أفقر األسر سيكونوف ( سبب لو

 .63في أقوى اإلحتماالت عمااًل أطفااًل في سف مبكرة

 

  64سنة( 09-3)نسبة العامميف مف األطفاؿ بعمر : (1) جاوؿ
 اإلجمالي إناث ذكور فئات العمر

6-7 0.5 0.1 0.3 
8-9 1.6 0.4 1.1 

10 2.2 0.9 1.6 
11 3.3 1.6 2.4 
12 8.4 2.6 5.6 
13 10.7 3.1 7.0 
14 16.5 3.7 10.1 

6-14 4.7 1.4 3.1 
 

  بيف الشباب الفقر
ممية التنمية االقتصادية، لذا نظرت الكتابات يعد الفقر مف الظواىر التي تفت عضد الشباب فتيمش دورىـ في ع

طبقًا لنتائ  المسح االجتماعي و   . المعاصرة إلى فقر األطفاؿ والشباب مف منظور التيميش االجتماعي ليذه الفئات
وىي قريبة جدًا مف نسبة الفقر اإلجمالية % 22بمغت ( سنة 24-15)واالقتصادي فاف نسبة الفقر بيف الشباب بعمر 

ونالحظ أيضا . وتؤثر ىذه النسبة المرتفعة في التنثير عمى الشباب ذلؾ أنيـ في بداية حياتيـ العممية%( 23)
مكانيات كسب  انخفاض نسبة الفقر مع التقدـ في العمر األمر الذي يشي بالظروؼ السيئة التي تقيد فرص الشباب وا 

مف الذكور، إال إف الفرؽ ليس كبيرًا جدًا، وذلؾ مف منظور النوع االجتماعي فاف اإلناث أكثر فقرًا و    .دخؿ دائـ
بسبب طبيعة العالقات االجتماعية السائدة في العراؽ، وأىمية التزاـ الذكور تجاه اإلناث الالتي يتبعف في ظروفيف 

يعد كما   .ألوضاع الذكور مف أرباب األسر في العادة وىو أمر قد يصح بالنسبة لمذكور في الفئات العمرية الفتية
تخفيؼ فقر الشباب مشروعًا قائمًا بذاتو، فالشباب الفقراء معرضوف لمخطر أكثر مف غيرىـ، والوقوع فريسة مخاطر 
الفقر والحرماف، ونقص التعميـ وفرص الكسب والعيش في بيئة متدنية الجودة، وبالتالي تتدنى فرصيـ في اكتساب 

صوى في العراؽ في ظؿ تبني الحكومة إلستراتيجية تكتسب جيود مكافحة الفقر في العراؽ أولوية قو   .حقوقيـ
التخفيؼ مف الفقر، وعمى الرغـ مف اف محصالت ومخرجات اإلستراتيجية ال تنخذ بنظر االعتبار منظور الفتوة 

 .والشباب إال إف تمؾ الجيود ستنعكس نتائجيا عمى الشباب مثمما تنعكس عمى الفئات العمرية األخرى

                                                 
 -صببفحة 2000-بٌببروت –المعهببد الببدولً لدراسببات العمببل /2/ نهببج جدٌببد لتحلٌببل الفقببر والسٌاسببة المتعلقببة ببب   -فٌغرٌبدو وضببفار شببهٌد 63
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 اسات السكاويةالسي: الثالثالقسم  -0
 لسياسات السكانية واورىا في التنمية في العراؽا: الفصؿ األوؿ 0.3

 طور السياسة السكانية لمعراؽت
وؿ لجنػة لمسياسػة السػكانية فػي العػراؽ أتشػكيؿ  قد بادرت إلػى وزارة التخطيطكانت 

( فػي حينػو)، برئاسػة رئػيس ىيئػة تخطػيط القػوى العاممػة 1988وؿ عاـ أفي تشريف 
، ة ممثمػػػيف عػػػف الجيػػػاز المركػػػزي لإلحصػػػاء وىيئػػػة التخطػػػيط االقتصػػػاديوعضػػػوي

عضػػػافة أعضػػػاء مػػػف كػػػؿ مػػػف وزارات ب 1989ب آمجنػػػة فػػػي ىػػػذه الأعيػػػد تشػػػكيؿ و 
واالتحػػاد العػػاـ لنسػػاء  التربيػػة والصػػحة والتعمػػيـ العػػالي والعمػػؿ والشػػؤوف االجتماعيػػة

 لقػاءاتقدت المجنػة عػدة عو   .ييئة تخطيط القوى العاممةلبقاء رئاستيا مع إ ،العراؽ
 منيػػاكػػاف  ،وراؽ والدراسػػات عػػف السياسػػة السػػكانية فػػي العػػراؽمػػف األ اً عػػدد وأعػػدت

  أعدتيا المستقبمية لمسياسة السكانية في العراؽ فاؽدراسة عف واقع السكاف واآل
، 2001ب آتشػكيؿ المجنػة برئاسػة وزيػر التخطػيط فػػي  أعيػد مجػدداً  وبعد ذلؾ. 1994تخطيط القوى العاممة عاـ  دائرة
  .تمت ذلؾالتي كبرى بعد األحداث ال ىمية، كما توقفت أعماليا نيائياً أ ذاتو اجتماعات أنشاطات ب قـلـ ت ولكنيا

 
 األخػرى،الػذي توليػو الػدوؿ  مسياسػات السػكانية بالقػدرلىميػة خاصػة ألـ تكف الجيات المسؤولة في العيد السابؽ تػولي 

 اإلبقػػاءذ كانػػت تػػدعـ إالمػػؤتمرات والنػػدوات الدوليػػة المعنيػػة بالموضػػوع،  وتوصػػياتبمقػػررات  لألخػػذولػػـ تكػػف متحمسػػة 
الػدعـ المػادي  أنواعقديـ المحفزات لألسر الولودة وتشجيع الزيجات المبكرة وغيرىا مف بتنمو السكاف عالية لعمى نسبة 
غيػػر مباشػػرة  أوالتزامػات مباشػػرة  أيػػةبغيػػة عػدـ ترتيػػب ة ممسػػنلة السػكانية بجيػػود التنميػػلربػػط  ىنػاؾولػػـ يكػػف  ،والمعنػوي

ولػـ يشػارؾ العػراؽ فػي اجتماعاتػو  1994عػاـ  تـ مقاطعة مؤتمر القاىرة لمسكاف والتنمية المنعقد فػي ولذاعمى العراؽ، 
عػػدـ االلتػػزاـ بسياسػػات محػػددة بشػػنف السػػكاف فػػي العيػػد السػػابؽ ىػػو حضػػر تػػروي   مؤشػػراتومػػف . لألسػػباب المػػذكورة

فػػي بدايػػة سػػنوات التسػػعينات ومػػف خػػالؿ مراكػػز  إالاسػػتخداميا  إطػػالؽولػػـ يػػتـ  ،وتػػداوؿ موانػػع الحمػػؿ لسػػنوات عديػػدة
 .األسرةراكز تنظيـ وم اإلنجابيةالصحة 

 
تتػولى المعنيػة بععػدادىا بحيػث تكميػؼ الػوزارات و  ،مؤشػرات فقػطلاعتمػاد فكػاف تـ في مجػاؿ السياسػات السػكانية أما ما 

تنسػػيؽ خطػػط وبػػرام  وفعاليػػات الجيػػات ذات و  المؤشػػرات العامػػة لمسياسػػة السػػكانية فػػي العػػراؽ إعػػدادوزارة التخطػػيط 
قػػد نػػدوات دوريػػة وبالتنسػػيؽ مػػع الجيػػات المعنيػػة لمناقشػػة البحػػوث التػػي تتعمػػؽ بمسػػيرة ع، و العالقػػة بالسياسػػات السػػكانية

منػاى  التربويػة ال توجيػو وزارة التربيػة بينما تولت. ةالسياسة السكانية في العراؽ والعقبات التي تواجييا والحموؿ المقترح
وزارة الصحة وضػع  ولتت، و والسكاف اإلنجابيادة الكبيرة وز  األسرة أىميةوالكتب والمقررات الدراسية ذات العالقة نحو 

 األطفػػاؿالوفيػػات بػػيف  معػػدؿالحامػػؿ والػػوالدة وتقميػػؿ  بػػاألـبػػرام  سػػنوية وخطػػط متوسػػطة وبعيػػدة المػػدى بشػػنف العنايػػة 
السػميـ ومعالجػة حػاالت  واإلنجػابو الطفولػػة والحمػؿ الصػحي  األمومةالمتعمقة برعاية  األساسيةوغير ذلؾ مف المياـ 

  .عقـال
توجيػات العامة لمسياسة السكانية في العراؽ وتضمنت ال توجياتقامت وزارة التخطيط بنعداد ال أعالهفي ضوء ما ورد 

تحقيػػؽ وتوكيػػد المضػػاميف الوطنيػػة والقوميػػة فيمػػا يتعمػػؽ بزيػػادة السػػكاف عػػف طريػػؽ رفػػع إلػػى تسػػعى والتػػي  الديموغرافيػػة
تحقيػػؽ معػػدؿ نمػػو سػػنوي لمسػػكاف يتناسػػب مػػع الخصػػائص  ف طريػػؽوتحقيػػؽ ذلػػؾ عػػ اإلنجػػابمعػػدؿ الػػوالدات وزيػػادة 

الاولي لمسكاف  مؤتمرالأقر 
بأف صياغة وتنفيذ  0999

السياسات المتصمة 
بالسكاف ىما مسؤولية كؿ 

بما ويجب أف تأخذ في 
الظروؼ  العتبار

القتصااية والجتماعية 
والبيئية الخاصة بكؿ بما 

مع الحتراـ الكامؿ لمختمؼ 
 يةالقيـ الاينية واألخالق
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تشجيع وتسػييؿ الػزواج بغيػة ، و االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألىداؼالديموغرافية لممجتمع العراقي ومع الظروؼ 
سػنة  60 توقػع الحيػاة مػفمعػدؿ جػؿ رفػع أالسعي مػف ، و رفع معدؿ الزواج بواسطة جممة مف الوسائؿ المادية والمعنوية

 إلػػػىرفػػع نسػػبة العػػامميف فعػػال كمػػا تضػػمنت التوجيػػات التنمويػػة المتعمقػػة بػػالقوى العاممػػة العمػػؿ عمػػى   .سػػنة 70 إلػػى
سػػمبية تػػنثيرات  إلػػىفػػي النشػػاط االقتصػػادي  اإلنػػاثلكػػي ال يػػؤدي رفػػع نسػػبة مسػػاىمة  مجمػػوع السػػكاف فػػي سػػف العمػػؿ
ف تكػػوف بموجػػب ليػػا أكمػػا يػػراد  اإلنجابيػػةالطاقػػة فظػػة عمػػى يػػتـ المحاولكػػي ( اإلنجػػاب)وعكسػػية عمػػى معػػدؿ الخصػػوبة 

والطفولػػة فػػي قطػػاع الخػػدمات  األمومػػةاسػػتثمارية لمشػػاريع رعايػػة  مػػع إعطػػاء أولويػػةالديموغرافيػػة السػػابقة،  توجيػػاتال
  .والتعميـ االبتدائي ودور الحضانة ومستشفيات الوالدة ومستمزماتيا األطفاؿاالجتماعية العامة خاصة رياض 

 
ونظػػػرا لمػػػا لمتعمػػػيـ ، االيجابيػػػة لممؤشػػػرات الديموغرافيػػػة وخاصػػػة مػػػا يتعمػػػؽ منيػػػا بخفػػػض الوفيػػػات اآلثػػػارلتػػػنميف تحقػػػؽ 

بععطػاء أولويػة  االستثمار فػي رأس المػاؿ االجتمػاعيتـ التركيز عمى  ،عمى ذلؾ ثر ايجابي كبيرأوالصحة العامة مف 
السػػمبية لمتعمػػيـ عمػػى الطاقػػة  اآلثػػارلتفػػادي و . الصػػحية ومسػػتمزماتيااسػػتثمارية لمشػػاريع التعمػػيـ ومسػػتمزماتو والمشػػاريع 

عطائػونتيجة لتغيػر نظػرة الفػرد المػتعمـ لمحيػاة ( الزواج أساسياالتي ) اإلنجابية لقيمػة الوقػت والعالقػات  أعمػى تفضػيالً  وا 
، دميف عمػػى الػػزواجالمقػػ أوالمتػػزوجيف  إلػػىالتعيػػيف أعطيػػت أولويػػة فػػي االجتماعيػػة عمػػى حسػػاب تنجيػػؿ سػػف الػػزواج، 

الصػحية والغذائيػة مػف مصػادر محميػة  األطفػاؿتػوفير مسػتمزمات ، و السػكف  عمػى إيجػاد تيـمسػاعدلالتسييالت  وامنحو 
 .اإلنجابكثيرة  لألسرتقديـ المحفزات المادية والمعنوية ، و مدعومةخارجية وبنسعار  أو
 

فػي السػبعينات واالنتعػاش االقتصػادي النسػبي، تزايػد لقد صػاحب ارتفػاع عوائػد الثػروة النفطيػة فػي العػراؽ فػي منتصػؼ 
أعداد السكاف خاصة الفئات العمرية المستيمكة ومف ىـ دوف الخامسة عشرة، بينمػا كانػت نوعيػة السػكاف تتػردى نتيجػة 

العاممة خاصػة الشػباب  األيديانخفاض كفاءة االستثمارات المحمية وعدـ قدرتيا خالؿ السنوات الالحقة عمى استيعاب 
عػالوة عمػػى  واألمنػيالعسػػكري  اإلنفػاؽالعػاـ وتوجيػػو نسػبة عاليػة منػػو نحػو  اإلنفػاؽذلػؾ عػدـ كفػػاءة  إلػػىمػنيـ، مضػافا 

قضاياه في  إدماجوعدـ  اإلنساف وأىميةالمتعاقب لدور  اإلىماؿف إ. تبعات الحصار االقتصادي خالؿ فترة التسعينات
خصوصػػا بػػيف النسػػاء وارتفػػاع  أالميػػةمحنػػة الفقػػر وارتفػػاع مسػػتوى تفػػاقـ  أىميػػاعمميػػة التنميػػة، كػػاف لػػو تبعػػات عديػػدة، 

وتػالـز مػع  ،المياجريف واتسػاع الثغػرة بػيف الجنسػيف وبػيف الريػؼ والحضػر أعدادالعاطميف عف العمؿ وتضاعؼ  أعداد
 .الةالعومعدالت ا واألميات األطفاؿوارتفاع معدؿ وفيات  األسرةىذه الظواىر ارتفاع معدالت الخصوبة واتساع حجـ 

 
الػػذي  2005ر الػػدائـ لعػػاـ و و وبحسػػب الدسػػتأنػػفػػي ضػػوء مػػا ورد مػػف حػػاالت اإلخفػػاؽ فػػي مجػػاؿ السػػكاف عػػالوة عمػػى 

 إعػػادة لزامػػاً  أصػػبحفقػػد   ،يػػنص عمػػى توزيػػع المػػوارد  وتوزيػػع عػػدد الػػدوائر االنتخابيػػة جغرافيػػا  فػػي كػػؿ دورة انتخابػػات
لويػػات و األ إغفػػاؿمنسػجمة مػػع النمػػو االقتصػادي واالجتمػػاعي دوف النظػر جػػديا فػػي مسػنلة سياسػػات السػػكاف اليادفػػة وال

واصػػبح مػػػف وتقػػدير المحروميػػة كمػػا اشػػار الييػػا الدسػػتور،  ةانسػػجاما مػػع مبػػادئ التنميػػة البشػػرية المسػػتدام  اإلنسػػانية
وارد الضػػروري ايضػػا تػػوفير تقػػديرات بعػػدد سػػكاف المحافظػػات واالقػػاليـ كػػؿ عػػاـ او عػػاميف  لضػػماف عدالػػة توزيػػع المػػ

  لمبػادرة وزارة التخطػيط العراقيػة  جاءت استجابة الحكومػةو .  المالية في الموازنات العامة وموازنة تنمية االقاليـ السنوية
تكػػوف برئاسػػة وكيػػؿ وزارة  2009لسػػنة ( 197)بتشػػكيؿ لجنػػة وطنيػػة لمسياسػػات السػػكانية  بموجػػب االمػػر الػػديواني  رقػػـ 

الصػػػػحة والعمػػػػؿ والشػػػػؤوف : ة وغيػػػػر الرسػػػػمية المعنيػػػػة بقضػػػػايا السػػػػكاف وىػػػػيالتخطػػػػيط وتتمثػػػػؿ فييػػػػا الجيػػػػات الرسػػػػمي
االجتماعيػػػة والتعمػػػيـ والتربيػػػة والثقافػػػة والشػػػباب وحقػػػوؽ االنسػػػاف  ودواويػػػف االوقػػػاؼ والمجتمػػػع المػػػدني والمػػػرأة واقمػػػيـ 

ياسػػػات التػػػي تحقػػػؽ اعػػػداد ووضػػػع الس" حػػػدد االمػػػر الػػػديواني ميػػػاـ المجنػػػة مسػػػتوعبا غاياتيػػػا  بػػػاالتي كمػػػا .  كردسػػػتاف
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االىػداؼ السػػتراتيجية الطويمػػة االجػؿ التػػي ترمػػي الػى  احػػداث تغيػػرات  كميػة و نوعيػػة فػػي حيػاة السػػكاف لبمػػوغ  التنميػػة 
نػػػى بتجزئػػػة االىػػػداؼ المسػػػتدامة وتحقيػػػؽ العدالػػػة وتكػػػافؤ الفػػػرص، والسياسػػػات ذات االىػػػداؼ القصػػػيرة االجػػػؿ التػػػي تع

التػػي تػػرتبط  بالتخصيصػػات ( خمػػس وعشػػر سػػنوات)بػػيف  زمنيػػة قصػػيرة تتػػراوح  ويمػػة االجػػؿ الػػى فتػػراتالسػػتراتيجية  ط
المالية لتحقيقيا ووضوح االسياسات وكفاءتيا، فضال عف تنفيذ الغايات واالىداؼ  السكانية التي اقرىػا المػؤتمر الػدولي  

 ." 1994لمسكاف والتنمية في القاىرة عاـ 
 

تتمقى تعاونا ودعما فنيا متواصال مف صندوؽ االمـ المتحدة اسات السكانية ومف الجدير بالذكر اف المجنة الوطنية لمسي
ورش العمؿ التشاورية  حوؿ القضايا السكانية وكيفية ادماجيا في الخطػط التنمويػة، كػذلؾ نظػـ دورة مف خالؿ لمسكاف 

   .تدريبية  في التحميؿ الديموغرافي المعمؽ بيدؼ تشكيؿ مجموعة عمؿ مف الخبراء الوطنييف
 

 وضع استراتيجية وطنية لمسكاف

فػػػي ضػػػوء القضػػػايا السػػػكانية التػػػي أظيرىػػػا التحميػػػؿ السػػػابؽ لممعمومػػػات التػػػي تػػػوفرت مػػػف 
تشكيؿ ىي المياـ التي يفترض القياـ بيا  أولىمف مصادر البيانات عف العراؽ، يتبيف أف 

صػؿ الشػراكة وتوا ياومسػؤوليات أدوارىػالجنة السياسػة السػكانية وبمػا يضػمف تػدعيـ وتوسػيع 
فػي مقدمػة الميػاـ التػي يجػب ، و الفاعمة بيف المؤسسات الرسمية وعناصر المجتمع المػدني

وطنيػة لمسػكاف لتكػوف مظمػة واسػعة تسػتظؿ تحتيػا  ةاسػتراتيجي إعداد ىي ف تتوالىا المجنةأ
غيػػر مباشػػرة فػػي المتغيػػرات السػػكانية فػػي  أوجميػػع البػػرام  والنشػػاطات التػػي تػػؤثر مباشػػرة 

رادتػوالمستيدؼ، وتركز عمى ثوابػت ومنطمقػات تنبثػؽ عػف ثقافػة المجتمػع وقيمػو االتجاه   وا 
 .سكانية وتحديات إشكاالتفي معالجة ما يواجيو مف 

 

الدسػػػتور والشػػػرائع  أحكػػػاـة مػػػف يزاتيػػػا الرئيسػػػىػػػذه االسػػػتراتيجية مرتكتسػػػتمد وال بػػػد مػػػف أف 
مبػادئ الديمقراطيػة وحقػوؽ ، ومػف بالً قلحكومة مسػتا وطنية تمتـز بيايؽ مواث واألعراؼ وأية

اعتبػػػار السػػػكاف  أفضػػػؿ، ومػػػفبمػػػا يحقػػػؽ طموحػػػات العػػػراؽ وتطمعاتػػػو نحػػػو حيػػػاة  اإلنسػػػاف
 األولوية اإلنسانيالبعد  إعطاءيتـ  أفمحور التنمية االقتصادية واالجتماعية وغايتيا عمى 

اجيػة القضػايا المجتمع في مو وينمؿ أف ترتكز االستراتيجية عمى مشاركة  .في ىذا المجاؿ
 صػػياغةفػػي و السػػكانية مػػف خػػالؿ الجيػػود الطوعيػػة واألىميػػة ومؤسسػػات المجتمػػع المػػدني 

، وعمػػػػى تقيػػػػيـ النشػػػػاطاتو وتعبئػػػػة المػػػػوارد ورصػػػػد  ، وتنفيػػػػذ البػػػػرام ،ةالسياسػػػػات السػػػػكاني
االسػتراتيجية الوطنيػة ويتعػيف عمػى . والطفؿ لبنػاء مجتمػع قػوي وسػميـ األـاالىتماـ بصحة 

المختمفػػػة مػػػع التخطػػػيط التنمػػػوي وتتكامػػػؿ مػػػع االسػػػتراتيجيات  بنبعادىػػػاتوافػػػؽ تأف  لمسػػػكاف
 عالـ والتثقيؼ واالتصػاؿإلا أىدافيا عمىلتحقيؽ  ، وأف تعتمدذات العالقة األخرىالوطنية 

االسػتمرار فػي ، وأف تواصػؿ المسػائؿ السػكانيةبكػؿ مػا يتعمػؽ ب وكسب تنييػد متخػذي القػرار
ورصد التغيرات السػكانية  وجد مف ثغرات في البيانات الحاليةجيود جمع البيانات لسد ما ي

 فػػػي المرحمػػػة القادمػػػة أف تيػػػدؼ إلػػػىالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمسػػػكاف ويمكػػػف ل   .المسػػػتقبمية
 :ىيمحاور  ثالثةضمف  األىداؼتمؾ  إدراجيمكف ، و مركزية أىداؼتحقيؽ 

 

ىناؾ حاجة ماسة 
ية  لوضع استراتيج

سكانية في العراؽ 
كمظمة لجميع 

األنشطة التنموية 
 .في مجاؿ السكاف

 

تستما ل با مف أف 
ىذه الستراتيجية 

ة يزاتيا الرئيسمرتك
الاستور  أحكاـمف 

واألعراؼ والشرائع 
وطنية يؽ مواث وأية

لحكومة ا تمتـز بيا
، ومف بالً قمست

مباائ الايمقراطية 
بما  اإلنسافوحقوؽ 

يحقؽ طموحات 
لعراؽ وتطمعاتو نحو ا

 .أفضؿحياة 
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 اإلنجابيةمحور الصحة  . أ
، بحمػػوؿ فتػػرة زمنيػػة معينػػة نسػػبة تقػػرر الحقػػاً  إلػػىالرضػػع معػػدؿ وفيػػات و  األميػػاتوفيػػات  نسػػبةالعمػػؿ عمػػى خفػػض ب
وزيػػػادة مػػػدة المباعػػػدة بػػػيف األحمػػػاؿ  تقػػػرر فيمػػػا بعػػػد بحمػػػوؿ فتػػػرة زمنيػػػة معينػػػة الكميػػػة بنسػػػبةخفػػػض معػػػدؿ الخصػػػوبة و 

دة القصػيرة أي لقد كانت معدالت وفيات األطفاؿ ىي األعمى بيف األميات األكبػر عمػرًا وبعػد فتػرات المباعػ)والوالدات 
 الحديثػػة والمنمونػػة األسػػرةالعمػػؿ عمػػى رفػػع معػػدؿ اسػػتخداـ وسػػائؿ تنظػػيـ ، و (الػػوالدات المتقاربػػة وذات الترتيػػب العػػالي

بتمبية الحاجة غير الممبػاة إلػى تنظػيـ األسػرة وزيػادة مسػاىمة القطػاع العػاـ فػي تقػديـ خػدماتيا، وتطبيػؽ قػانوف األحػواؿ 
تاحػػة الفرصػػة أمػػاـ الفتيػػات الشخصػػية لمحػػد مػػف الػػزواج المب كػػر ومخػػاطره عمػػى صػػحة األميػػات واألطفػػاؿ ورعػػايتيـ وا 

 . لتمقي قسط مف التعميـ
 
 المرأةمحور العاالة والمساواة بيف الجنسيف وتمكيف  . ب
 إلػىتطبيؽ العدالة والمساواة واألنصاؼ بيف الجنسيف في مختمؼ جوانب الحياة يساىـ مساىمة فعالة فػي الوصػوؿ  إف

تحقيػؽ العدالػة بػيف الجنسػيف فػي الحقػوؽ أىػدافًا لفي ىذا الجانب  ةاإلستراتيجيتتضمف  أفالمستدامة، لذا يمكف التنمية 
لتشػغيؿ كافػة، واتخػاذ اوالواجبات المدنية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وتوفير تكافؤ الفرص لمنساء فػي مجػاالت 

ة مػف أتمكػيف المػر ة، و فػرص الحيػاة الماديػة والمعنويػ إلػىسػاواة فػرص الوصػوؿ عمػى قػدـ الم إلعطاء النسػاءاإلجراءات 
تيا فػي وضػع السياسػات وتنفيػذىا واالشػتراؾ فػي كافػة جوانػب اإلنتػاج واألنشػطة اتيا وتعزيػز مسػاىماتحقيؽ كامؿ امكان

 . والثقافةالمدرة لمدخؿ والتعميـ والصحة 
 
 محور السكاف والتنمية المستاامة. ػج

 اإلنمائيػػةالمسػػائؿ السػكانية فػي االسػتراتيجيات  إدمػاجط بػيف السػػكاف والنمػو االقتصػادي ولضػرورات التػراب إدراكػا ألوجػو
ف أ، يمكػػػف لإلنسػػػافوفػػػي جميػػػع نػػػواحي التخطػػػيط والتنفيػػػذ والمتابعػػػة واتخػػػاذ القػػػرارات الخاصػػػة بتحسػػػيف نوعيػػػة الحيػػػاة 

اتخػػاذ ، و تناسػػب معدلػػو مػػع مقتضػػيات التنميػػةترشػػيد النمػػو السػػكاني بمػػا ي تتضػػمف االسػػتراتيجية الوطنيػػة لمسػػكاف تحقيػػؽ
تعزيػػز صػػحة ورفاىيػػة وامكانػػات ، و التػػدابير الفعالػػة لتنىيػػؿ المعػػوقيف وتمبيػػة احتياجػػاتيـ مػػف التعمػػيـ والتػػدريب والتوظيػػؼ

والمػػراىقيف والشػػباب وتمبيػػة االحتياجػػات الخاصػػة بيػػـ وتػػوعيتيـ بقضػػايا الصػػحة اإلنجابيػػة واألمػػػراض  األطفػػاؿجميػػع 
تمكيػػنيـ مػػف العمػػؿ والعػػيش بصػػورة الئقػػة وتػػوفير و تطػػوير الػػدعـ لكبػػار السػػف وتعزيػػز نوعيػػة حيػػاتيـ ، و مػػة جنسػػياالمنتق

الوصػوؿ إلػى توزيػع سػكاني متػػوازف مػع متطمبػات التنميػة وتنظػيـ تيػارات اليجػرة الداخميػة والحػػد ، و الرعايػة الصػحية ليػـ
تحسػيف المؤشػرات النوعيػة ، و ميػة خصوصػا بػيف النسػاءتكثيػؼ الجيػود لخفػض نسػبة األ، و مف انتشار السكف العشػوائي
العمػؿ عمػى تخفيػؼ البطالػة وتقمػيص مسػتوى و تحسيف فرص التشغيؿ واالستخداـ ي، و ساسوالكمية لمتعميـ االبتدائي واأل

االىتمػػاـ بتمبيػػة االحتياجػػات السػػكنية لمسػػكاف وتحسػػيف ظػػروؼ السػػكف وتحفيػػز القطػػاع اإلنػػاث، و الفقػػر خصوصػػا بػػيف 
لممػػوارد الطبيعيػػة ومنػػع التػػدىور  األمثػػؿتعزيػػز إجػػراءات االسػػتخداـ ، و عمػػى زيػػادة مسػػاىمتو فػػي ىػػذا الجانػػبالخػػاص 

 .آثارىاالبيئية وفي تقويـ  اإلدارةالبيئي واستخداـ البيانات الديموغرافية في 
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 0209-0202سياسات معالجة القضايا السكانية في خطة التنمية الوطنية : الفصؿ الثاني 0.3

جممػػػػػة مػػػػػف ( 2014 -2011)لقػػػػػد شخصػػػػػت خطػػػػػة التنميػػػػػة الوطنيػػػػػة لمسػػػػػنوات 
تحػػد مػػف مسػػار التنميػػة البشػػرية المسػػتدامة  التحػػديات التػػي يواجييػػا سػػكاف العػػراؽ

وتعرقؿ مف امكانيات االرتقاء بنسب انجاز اىػداؼ التنميػة لاللفيػة الثالثػة وبرنػام  
( الخمسػػية) المػػدى ووتػػرى ىػػذه الخطػػة المتوسػػطة .  1994عمػػؿ مػػؤتمر السػػكاف 

انيػػػػا سػػػػتؤمف  فرصػػػػا جديػػػػة لتنشػػػػير االمكانػػػػات التنمويػػػػة عمػػػػى المسػػػػتوى الكمػػػػي 
والقطػػاعي والمكػػاني وتسػػاعد فػػي رسػػـ رؤى ووضػػع اىػػداؼ كميػػة ونوعيػػة لتطػػوير 
االقتصػػػاد والمجتمػػػع عمػػػى المػػػدى الزمنػػػي ليػػػا مػػػف خػػػالؿ رفػػػع مسػػػتويات التنميػػػة 

-2010)فػػػػي العػػػػراؽ التنمويػػػػة الخطػػػػة وفػػػػي خطػػػػوة تكامميػػػػة، تبنػػػػت، .  البشػػػػرية
، وضمف أىدافيا الفرعية لتنمية الموارد البشرية توسيع وتطوير الخدمات ( 2014
يالء اىتماـ خاص بالفئػاتوالتعميـ وادماج النوع االجتماعي الصحية  الميمشػة ، وا 

  حمايةاالحتياجات الخاصة مف نساء وأطفاؿ ومعاقيف ومسنيف وأسر الوي ذ مف

 

سػػكاف واضػػحة المعػػالـ ة وطنيػػة لمسياسػػ وضػػع ضػػرورة العمػػؿ عمػػى ضػػمف أىػػدافيا الكميػػةة، دوف اف تضػػع االجتماعيػػ
 ومنسجمة مع التوجيات التي تستيدؼ استدامة التنمية

 
 :السكاف والقوى العاممة -0  

 :يا السكاف والقوى العاممة في العراؽاف ابرز التحديات التي يواجي
  معػدؿ النمػو السػػكاني فػي العػراؽ مرتفعػا عمػػى الػرغـ مػف االنخفػاض البسػػيط فػي االمػد المتوسػط والطويػػؿ مػا يػزاؿ

كنتيجػػة طبيعيػػة الرتفػػاع معػػدؿ الخصػػوبة الكمػػي، ممػػا يتطمػػب الزيػػادة المسػػتمرة فػػي معػػدالت االنفػػاؽ االسػػتيالكي 
( فئة السػكاف خػارج سػف العمػؿ+ فئة السكاف دوف سف العمؿ) المستيمكة في االقتصاد  الالـز لسد متطمبات الفئة

 .والذي قد يكوف عمى حساب النفقات االستثمارية

  ارتفػػػاع معػػػدالت االعالػػػة فػػػي االقتصػػػاد حيػػػث افػػػرز الواقػػػع الػػػديموغرافي اف اقػػػؿ مػػػف نصػػػؼ سػػػكاف العػػػراؽ ىػػػـ
لػػة انفسػػيـ واعالػػة الفئػػة المسػػتيمكة فػػي االقتصػػاد، ممػػا يولػػد مسػػتيمكوف والبقيػػة منتجػػوف تقػػع عمػػييـ مسػػؤولية اعا

 .ضغطا عمى الموارد االقتصادية، وتحديا لسوؽ العمؿ وامكاناتو في توليد فرص العمؿ الجديدة

  سػػنة عمػػى الػػرغـ مػػف ( 46-51)انخفػػاض معػػدؿ المشػػاركة فػػي النشػػاط االقتصػػادي لفئػػة السػػكاف فػػي سػػف العمػػؿ
 .النسبي الجمالي السكافارتفاع نسبتيا ضمف التوزيع 

  ما تزاؿ معػدالت البطالػة مرتفعػة فػي االقتصػاد العراقػي والتػي اسػتقرت بشػكؿ ممحػوظ بػيف فئػة الشػباب والتػي كػاف
 .نصيب االناث منيا اعمى مف نصيب الذكور كنتيجة لضعؼ استجابة سياسة التشغيؿ

 اثبتػػت المعطيػػات االحصػػائية عمػػى  سػػمبية اثػػر ارتفػػاع درجػػة التحضػػر عمػػى اتجاىػػات التشػػغيؿ فػػي العػػراؽ حيػػث
 .تمركز قوة العمؿ في االنشطة غير السمعية عمى حساب االنشطة السمعية مما ادى الى تضخميا

  ضػػعؼ كفػػاءة سياسػػة التشػػغيؿ فػػي االسػػتجابة لمتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ العراقػػي وذلػػؾ البتعػػاد االخيػػر عػػف الػػنظـ
 .االقتصادية التي تتحكـ بمسار مكوناتو

 

اعا برنامر عمؿ مؤتمر 
إلى  1991القاىرة لمسكاف 

إاماج قضايا السكاف في 
جميع جوانب التخطيط 

اإلنمائي مف أجؿ تعزيز 
العاالة الجتماعية 

والقضاء عمى الفقر عف 
طريؽ النمو القتصااي 
المطرا وذلؾ في سياؽ 

 .التنمية المستاامة
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 : ي مجاؿ السكاف والقوى العاممةفمقترحة في الخطة السياسات ال
  ثير في معدؿ الخصػوبة الكمػي : رشيدة سياسة سكانية ُُ ُُ تبني سياسة سكانية ىدفيا في االمد الطويؿ التُن

ومػػػػف ثػػػػـ معػػػػدؿ النمػػػػو السػػػػكاني بنتجػػػػاه تنػػػػازلي لكػػػػي يتسػػػػنى لمعػػػػراؽ التمييػػػػد لمػػػػدخوؿ فػػػػي منطقػػػػة اليبػػػػة 
 الديموغرافية

 البػػػػد مػػػػف رفػػػػع كفػػػػاءة االقتصػػػػاد العراقػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ رفػػػػع الطاقػػػػة : سػػػػتيعابية لالسػػػػتثماررفػػػػع الطاقػػػػة اال
االستيعابية لالستثمار بما يحقؽ زيادة في مستوى االنتاجية والنات  ويضمف تغطية الزيادات الحاصػمة فػي 

 الطمب الكمي الفعاؿ لمفئة المستيمكة والمنتجة معا، ويقمؿ الضغط عمى الموارد االقتصادية

  تبني برام  متقدمػة لمتػدريب والتنىيػؿ تسػاىـ فػي تمكػيف قػوة العمػؿ العراقيػة ورفػع مسػتوى : ام  التدريب بر
ميارتيا بحيث تكوف ىذه البرام  متجانسة ومتناغمة مع متطمبات سوؽ العمؿ العراقي بمػا يعػزز بالنتيجػة 

 .مف ارتفاع معدؿ المشاركة في النشاط االقتصادي

 تنكيػد عمػى الػدور االقتصػادي لممػرأة مػف خػالؿ تبنػي اسػتراتيجية لمنيػوض بواقعيػا ال: النيوض بواقع المػرأة
االقتصػػادي واالجتمػػاعي بيػػدؼ تمكينيػػا وتوسػػيع فػػرص خياراتيػػا ومشػػاركتيا ممػػا يعػػزز مػػف ثقافػػة التكػػافؤ 

 .والمساواة بيف الجنسيف في الحصوؿ عمى فرص العمؿ

 دة مشاركتيا الفاعمة في القضايا التي تدعـ مسػارات تمكيف فئة الشباب مع السعي الى زيا: تمكيف الشباب
 .التنمية المستدامة

  لضماف فاعمية سياسة التشغيؿ وواقعيتيا البد اف يكوف ىنػاؾ ميػزاف لمقػوى يحقػؽ الموائمػة بػيف المعػروض
والمطموب مف االيػدي العاممػة ويكػوف الػدليؿ االسترشػادي لخطػة التنميػة فػي تقػدير احتياجاتيػا الفعميػة مػف 

 .وة العمؿ المتاحة وبما يضمف سالمة اتجاىاتيا القطاعية الكمية والنوعية في آف واحدق

  لمحد مف الحراؾ السكاني المشوه بفعؿ عامؿ التحضر البػد مػف تبنػي سياسػات زراعيػة متطػورة تجعػؿ مػف
 تنميػػة الريػػؼ مػػف اولويػػات اىػػدافيا ولتكػػوف عامػػؿ جػػذب وتػػوطيف لقػػوة العمػػؿ الميػػاجرة ويمكػػف اف يكػػوف
لمقطاع الخاص دورا في تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ مػف خػالؿ حفػزه عمػى االسػتثمار فػي الريػؼ وتطػوير الثػروات 

 .الحيوانية

  دعـ القطاعات التي تستوعب اعدادا كبيرة مف قوة العمؿ أي استخداـ اسموب االنتاج كثيؼ العمؿ خفيؼ
ساىمة فعالة في معالجة الوتيرة رأس الماؿ كقطاع البناء واالنشاءات وقطاع الخدمات المذاف يساىماف م

 .العالية لمعدالت البطالة
 

 النوع الجتماعي -0
شكمت قضية المرأة احد المتغيرات الميمة في النسي  المجتمعي العراقي، بعد سمسمة مػف األزمػات، تركػت آثػارا مباشػرة 

االجتماعيػة، فضػال عػف القصػور فالعوامػؿ الثقافيػة و .  وغير مباشػرة عمػى المؤسسػة األسػرية وعمػى المػرأة بشػكؿ خػاص
فػػي تعمػػيـ وتػػدريب المػػرأة  وتػػدني مسػػتواىف العممػػي وضػػالة ميػػاراتيف كميػػا عوامػػؿ تقمػػص نطػػاؽ األعمػػاؿ المتاحػػة ليػػف  
وتضعؼ قدرتيا عمى المنافسة في ميداف العمؿ الرسمي خارج المنزؿ والحصوؿ عمى وظائؼ تمبػي احتياجػات األسػرة، 

باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ىنػػاؾ فئػػة مػػف النسػػاء يعممػػف فػػي أنشػػطة اقتصػػادية غيػػر . ة الالئقػػةوتحقػػؽ ليػػا المكانػػة االجتماعيػػ
رسمية ال وجود ليا في السجالت الرسمية ومنيف فئة ال يستياف  بيا يمارسف أنشطة اقتصادية داخؿ منازليف غير أف 
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لقػد أثػرت البيئػة   .الروتينية األخرىىذه األنشطة تعاني مف التجاىؿ وعدـ التقدير نتيجة تداخميا مع الواجبات المنزلية 
.  غيػػر اآلمنػػة بشػػكؿ سػػمبي عمػػى الحريػػة الفرديػػة لممػػرأة ممػػا حجبيػػا عػػف الحيػػاة العامػػة،   وتػػنثر سػػمبا أمنيػػا اإلنسػػاني 

وعمػػى الػػرغـ مػػف العمػػؿ المسػػتمر لممنظمػػات غيػػر الحكوميػػة ومراكػػز البحػػوث والدراسػػات والصػػحافة ودعػػـ العديػػد مػػف 
حػػػوؿ التوعيػػػة والتعريػػػؼ بشػػػنف المسػػػاواة بػػػيف الجنسػػػيف، مػػػا زاؿ ىنػػػاؾ نقػػػص واضػػػح فػػػي الػػػوعي  المنظمػػػات الدوليػػػة،

 .المجتمعي إزائيا
 :تواجو المرأة العراقية العديد مف التحديات نجمميا باالتي

 ارتفاع نسب النساء االميات في الحضر والريؼ ولكنيا ترتفع بشكؿ ممحوظ في الريؼ. 

 ا عف المطالبة بيا حتى حيف تكوف عمى وعي بياضعؼ وعي المرأة بحقوقيا وعجزى. 

 تصورات النساء عف مستقبميف بفكرة الزواج قبؿ الدراسة والعمؿ وىي تصورات ناجمة عف النمط االسري لمتنشئة. 

  الخػػوؼ عمػػى ) الزاؿ العامػػؿ الثقػػافي التقميػػدي القػػائـ عمػػى مبػػدأ التمييػػز ضػػد المػػرأة العامػػؿ االشػػد تػػنثيراف واصػػبح
 .مبررا لتزويجيا مبكرا اومنعيا مف مواصمة الدراسة( الشابة الفتاة او

  انخفاض نسبة التحاؽ االناث بالتعميـ وبالذات في االسر الفقيرة ، ومف ثـ يمكف القوؿ اف الثقافة التقميدية والتعميـ
 .المتدني وفقر االسرة، تتبادؿ التنثير عمى االوضاع المينية لممرأة

  واليجػػػرة، جعمػػػت المػػرأة اكثػػػر عزلػػة داخػػػؿ جػػػدراف بيتيػػا، فضػػػال عػػف االعبػػػاء التػػػي اف عمميػػات التيجيػػػر القسػػري
 .تتحمميا بسبب الظروؼ االستثنائية

 

اما عمى صعيد دور المرأة في المجاؿ االقتصادي فنف التحػديات التػي تتعمػؽ بيػا التقػؿ اىميػة واف كانػت غيػر منعزلػة 
 :او مقطوعة عف التحديات المذكورة آنفا ومنيا

 ت الثقافػػة التقميديػػة لعمػػؿ المػػرأة فػػي النشػػاط االقتصػػادي، وانخفػػاض نسػػب مسػػاىمتيا فػػي القطػػاع الخػػاص تحػػديا
 .بسبب القيـ والتقاليد التي تحدد ادوارىا

  الموقػؼ السػػمبي مػػف تشػػغيؿ االنػػاث فػػي االنشػػطة االقتصػادية خػػارج المنػػزؿ وتييئػػتيف بػػدال مػػف ذلػػؾ الدوار اسػػرية
 .تقميدية كالزواج واالمومة

 زالت التصػورات التقميديػة لالسػرة العراقيػة عػف العمػؿ المناسػب لالنثػى تفضػؿ الوظيفػة الحكوميػة حتػى اذا كانػت ال
 .اجور الوظائؼ الرسمية اقؿ مف القطاع الخاص، وتزايد اعداد النساء في سوؽ العمؿ اليامشي

 

 :مجاؿ النوع الجتماعي في( 0209-0202السياسات المقترحة في الخطة لمسنوات 
سعى الخطة الى تييئة فرص تنموية وتمكينية لممرأة توسع الخيارات المتاحة اماميا وتبني قدراتيا وتؤمف ليػا ت

 :بيئة انسانية تتسـ بالعدالة واالنصاؼ مف خالؿ
 ويتطمػػب ىػػذا التغييػػر . احػػداث تغييػػرات نوعيػػة فػػي الثقافػػة السػػائدة القائمػػة عمػػى التمييػػز عمػػى اسػػاس النػػوع

 .االت عديدة مف قبؿ جيات قادرة عمى التنثير في اتجاىات الناسجيودا حثيثة في مج

  تبني ستراتيجية وطنية لمنيوض بالمراة تػػنخذ زمػاـ المبػادرة لتمكػيف المػرأة  وتشػجيع المسػاواة بػيف الجنسػيف
 .وخفض مستويات التفاوت بيف المحافظات مف جية والريؼ والمدينة مف جية اخرى

  قػوانيف )القانونيػة كػي تحقػؽ مسػاواة فػي الحقػوؽ والفػرص لمنسػاء والرجػاؿ اصالح المؤسسات االقتصادية و
 (. االسرة، الحماية مف العنؼ، حقوؽ ممكية العقارات، التوظيؼ، الحقوؽ السياسية، األرث
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 ةػالصح -3
 عمػػى الػػرغـ مػػف تحقيػػؽ بعػػض االنجػػازات خػػالؿ السػػنوات القميمػػة الماضػػية، اليػػزاؿ القطػػاع الصػػحي يواجػػو الكثيػػر مػػف
المشػػكالت والتحػػديات بسػػبب الظػػروؼ االسػػتثنائية التػػي مػػر بػػو المجتمػػع العراقػػي وقػػد انعكػػس فقػػر االوضػػاع الصػػحية 

وظػؿ نظػػاـ الرعايػة الصػحية فػي العػراؽ يعػاني مػػف . لمسػكاف بشػكؿ سػمبي عمػى فاعميػة وانتاجيػػة قػوة العمػؿ لعمػـو البمػد
. ات المقدمػة وشػحة المسػتمزمات الطبيػة وعػدـ كفايتيػاانعكس بشكؿ مباشر عمى طبيعة الخػدم. عجز كبير في التمويؿ

مػف طاقتيػا، الػى جانػب تحػديات % 65كما اف ىناؾ تدني في نسب اشغاؿ االسرة في المستشػفيات والتػي تبمػغ حػوالي 
اف جميع ىذه التحديات جعمت ظروؼ العمؿ في . اخرى تتعمؽ بعدـ استغالؿ تكنولوجيا المعمومات في القضايا الطبية

 :لرعاية الصحية فقيرة وغير مستقرة، اف ابرز التحديات التي يواجييا القطاع الصحي تتمخص باالتيمجاؿ ا
 مػػف مجمػػوع % 6.4تبمػػغ نسػػبة االنفػػاؽ عمػػى قطػػاع الصػػحة . محدوديػػة المػػوارد المخصصػػة لمقطػػاع الصػػحي

ظمػة الصػحة االنفاؽ الحكومي وىي في كؿ االحواؿ تخصيصات قميمة وغير كافية بالمقارنة مع توصػيات من
دوالرا امريكيا لكؿ فرد في مجاؿ العناية الصحية، 46العالمية التي تشير الى اف البمداف النامية تنفؽ حوالي  

اف ذلؾ حمؿ البالد اعباء بسبب زيادة نسبة المراضة ونقص الخدمات الطبية، الػى جانػب القمػؽ المتزايػد مػف 
 .لمستوى الصحي وتحقيؽ االىداؼ االنمائيةامكانية توفير المستمزمات الطبية الالزمة، لرفع ا

  (.المستشفيات، المراكز الصحية الرئيسية والفرعية) النقص الكبير في اعداد المؤسسات الصحية.. 

 النقص في المالكات الصحية والطبية وفي عدد المؤسسات التي تقدـ الخدمات الصحية. 

 التدمير الكبير في البنى التحتية لمقطاع الصحي. 

 ود توزيع عادؿ لمخدمات الصحية بيف المحافظات وبيف الحضر والريؼعدـ وج. 

 التغيرات الديموغرافية بيف المناطؽ نتيجة اليجرة شكؿ تحديا خطيرا اماـ تطبيؽ السياسات الصحية. 

  عػػدـ وجػػود سياسػػة سػػكانية واضػػحة ومعتمػػدة، فالزيػػادة السػػكانية المضػػطردة والغيػػر مدروسػػة تػػؤدي الػػى زيػػادة
 .الخدمات الصحيةالطمب عمى 

  اف وجػػود المشػػاكؿ المتعمقػػة بالمػػاء والكيربػػاء والصػػرؼ الصػػحي والػػتخمص مػػف النفايػػات الطبيػػة وغيػػر الطبيػػة
 .والتموث البيئي انعكس سمبا عمى الواقع الصحي

  تعػػاني خمػػس االسػػر العراقيػػة مػػف الحرمػػاف فػػي اشػػباع الحاجػػات االساسػػية الصػػحية والريػػؼ اكثػػر حرمانػػا مػػف
 .الحضر

  التشػريعات والقػوانيف المعمػوؿ بيػا حاليػا والتػي ال تتناسػب مػع توجيػات الدولػة الصػالح النظػاـ الصػحي، قػدـ
 .وضعؼ التشريعات والقوانيف الراعية لمبيئة

 ضعؼ مشاركة المجتمع الناجـ عف عدـ رضا المواطف عف مستوى الخدمات المقدمة. 

 محدودية دور القطاع الخاص في تقديـ الخدمات الصحية. 
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 :المجاؿ الصحي السياسات المقترحة في الخطة في
ترمػػي الخطػػة التنمويػػة الخمسػػية فػػي الجانػػب الصػػحي الػػى بنػػاء نظػػاـ متكامػػؿ وفاعػػؿ مسػػتند عمػػى اساسػػيات 

ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تعزيػػز العمػػؿ بفعاليػػات الصػػحة العامػػة . الصػػحة العامػػة لضػػماف االمػػف الصػػحي لمبمػػد
بمػػا يػػؤمف تخفػػيض معػػدالت المراضػػة والوفيػػات لكافػػة فئػػات السػػكاف بشػػكؿ  والرعايػػة الصػػحية االوليػػة لمسػػكاف

عاـ واالطفاؿ واالميات بشكؿ خػاص ويضػمف استئصػاؿ االمػراض االنتقاليػة، والسػيطرة عمػى االمػراض غيػر 
 .االنتقالية

جانػب ا ف السياسات الصحية في العراؽ اليـو تطمح الى اعادة ىيكمة نظاـ الخدمات الصحية والتركيزعمػى ال
الوقائي الذي سيقمؿ مف اعبػاء االمػراض المتوطنػة، اف ىػذه السياسػات والبػرام  ينبغػي اف تعمػؿ عمػى تحقيػؽ 

 :االىداؼ التالية
  تقمػػيص معػػدؿ عػػدد المرضػػى لكػػؿ طبيػػب، وزيػػادة عػػدد االسػػرة قياسػػا لحجػػـ السػػكاف، وتػػوخي العنايػػة فػػي

المؤسسػػػػات ذات الوظػػػػائؼ الطبيػػػػة توزيػػػػع المؤسسػػػػات الصػػػػحية عمػػػػى الريػػػػؼ والحضػػػػر، وزيػػػػادة اعػػػػداد 
 .التخصصية وتزويدىا باالجيزة والمستمزمات الضرورية

  15توسيع وتطوير المؤسسات الصحية الحالية بنسبة.% 

  انشػػػاء مؤسسػػػات صػػػحية متطػػػورة فػػػي جميػػػع المحافظػػػات لزيػػػادة اعػػػداد االسػػػرة فػػػي دوائػػػر الصػػػحة بنسػػػبة
65.% 

 زيػػادة اعػػداد المراكػػز الصػػحية لتغطيػػة حاجػػة دوائػػر  توسػػيع خػػدمات الرعايػػة الصػػحية االوليػػة مػػف خػػالؿ
 %.05الصحة في بغداد والمحافظات االخرى  وبنسبة 

  جراحيػة )زيادة اعداد المراكز الطبية التخصصية لتغطي احتياجات المحافظات مف الخدمات التخصصية
 %.15بنسبة ( دقيقة، تشخيصية وقائية

 
 

 

 لشبابا -9

حيف تتواصؿ حياتيـ في بيئة مؤاتية لنض  عقمي ونفسي وبػدني سػميـ تتػوفر فييػا فػرص  الشباب صناع التغيير وادواتو
اال اف الشػػباب ايضػػا ىػػـ مصػػدر كثيػػر مػػف المخػػاطر حػػيف يجػػدوف انفسػػيـ فػػي بيئػػة تػػزدحـ . العمػػؿ والمشػػاركة واالمػػف

 .بعوامؿ التيديد والعنؼ والبطالة والتيميش
 

اه ازديػػاد نسػػبة االنحػػراؼ والجريمػػة التػػي تخمػػؼ تػػداعيات اجتماعيػػة اف تجاىػػؿ اوضػػاع الشػػباب وتيميشػػيـ يػػدفع بنتجػػ
خطيػػرة تتفاعػػؿ مػػع االرىػػاب الوافػػد مػػف الخػػارج مكونػػة بيئػػة غيػػر مسػػتقرة وغيػػر آمنػػة تمنػػع قػػدـو رأس المػػاؿ واالسػػتثمار 

لمكفػػاءات مػف جانػػب آخػػر فػػنف عػػدـ تػػوفر العمػػؿ ال سػػيما . االمػػر الػػذي يفػػوت فػػرص التنميػػة واعػػادة االعمػػار. االجنبػي
العممية المتخرجة حديثا منيـ يجعميـ يبحثوف عف تمؾ الفرص خارج البمػد، االمػر الػذي يزيػد مػف ىجػرة العقػوؿ العراقيػة 

 .ويشكؿ ىدرا واضحا في الموارد البشرية
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ميـ واذا ما حاولنا البحث في التحديات التي تشكؿ عائقا او عقبات امػاـ سياسػة فعالػة السػتثمار طاقػات الشػباب وتشػغي
 :وخفض معدالت بطالتيـ فنف اىـ التحديات التي تواجو شباب العراؽ

  عػػدـ وجػػػود سياسػػػات تشػػغيؿ مناسػػػبة بنمكانيػػػا اف تخمػػػؽ فػػرص عمػػػؿ جديػػػدة لمشػػػباب العاطػػؿ عػػػف العمػػػؿ بسػػػبب
ضعؼ الدور الذي يضطمع بو القطاع الخػاص وتػدني كفاءتػو التنظيميػة، كمػا اف تػدني مسػتويات االسػتثمار حػدد 

 .يات خمؽ فرص عمؿ جديدة تساىـ في معالجة مشكمة البطالةمف امكان

  غيػػاب السياسػػة الوطنيػػة الشػػاممة الموجيػػة لمقطػػاع الشػػبابي جعػػؿ الخػػدمات المقدمػػة لمشػػباب تشػػوبيا الضػػبابية ممػػا
 .افرغيا مف محتواىا وفوائدىا المرجوة

 لتنسػيؽ وبعثػرة الجيػود ممػا يتطمػب التعدد واالختالؼ في المؤسسات التػي تقػدـ خػدماتيا لمشػباب ادى الػى غيػاب ا
 .وجود منظومة شاممة ومترابطة ومتكاممة االىداؼ والغايات سواء اكانت مؤسسات او افراد

 محدودية الدور السياسي والمجتمعي المعطى لمشباب. 

 فمػػػع ازديػػاد تكػػػاليؼ . الخػػوؼ مػػف المسػػػتقبؿ فػػي ظػػػؿ االوضػػاع السياسػػػية واالقتصػػادية غيػػػر المسػػتقرة فػػػي الػػبالد
معيشػة وارتفػاع مسػتوى البطالػة الػى غيػر ذلػؾ فػنف الكثيػر مػف ىػؤالء الشػباب يعػيش قمقػا كبيػرا وىاجسػا ضػػاغطا ال

 .عمى مستقبمو الوظيفي والحياتي

 ضعؼ في تنىيؿ وخبرة الكادر المتخصص الدارة المؤسسات الشبابية مف الناحية االدارية والفنية. 

 ية مع مجالس المحافظاتضعؼ العالقة بيف المؤسسات والمنتديات الشباب. 

  النقص الكمي والنوعي في المرافؽ الرياضية والترفييية لمشباب مف الجنسػيف والتفػاوت بػيف المحافظػات فػي تػوفير
 .ىذه المرافؽ

 محدودية الموارد المالية المخصصة لالنشطة الشبابية واحتالليا مراتب متدنية ضمف الموازنة االتحادية لمدولة. 
 

 :مجاؿ الشباب في( 0209-0202)خطة لمسنوات حة في الالسياسات المقتر 
تسػػػعى الخطػػػة التنمويػػػة الخمسػػػية المقبمػػػة الػػػى تمكػػػيف الشػػػباب ومسػػػاعدتيـ فػػػي تجػػػاوز التحػػػديات االجتماعيػػػة 

 :وتمكينيـ مف المساىمة الفعالة في بناء مجتمع حر ومتحضر في ظؿ سيادة القانوف مف خالؿ
 لشػػػباب بمػػػا يمكػػػنيـ مػػػف المسػػػاىمة الفاعمػػػة فػػػي العمميػػػة التنمويػػػة حشػػػد الجيػػػود الحكوميػػػة لتنميػػػة قػػػدرات ا

 .وتنطيرىـ في الحياة العامة

 تحقيؽ توازف امثؿ بيف احتياجات الدولة واحتياجات الشباب. 

 زيادة فعالية برنام  تنمية الشباب مف خالؿ تبني ني  تكاممي لربط اىداؼ البرنام  بعضيا ببعض. 

 يف الشػػػباب بمػػػا يػػػؤمف تفػػػاعال بنػػػاءا مػػػا بػػػيف الػػػذكور واالنػػػاث فػػػي الحيػػػاة تعميػػػؽ فكػػػرة النػػػوع االجتمػػػاعي بػػػ
 .االجتماعية

 تمكيف الشباب مف االسياـ في وضع السياسات والبرام  الخاصة بيـ في جميع مجاالت التنمية. 

 تطوير القيادات الشبابية كي تنخذ دورىا في عممية النيوض الحضاري في العراؽ. 

 يػػػػة الحاليػػػػة وفقػػػػا لمحاجػػػػات المسػػػػتجدة وبمػػػػا يػػػػؤمف مشػػػػاركة فعالػػػػة لمنظمػػػػات تطػػػػوير السياسػػػػات االجتماع
 .المجتمع المدني في حؿ مشكالت الشباب

  االكثار مف مراكز الشباب ومراكز الترويح وبما يؤمف تثقيؼ الشباب وانشغاليـ بننشطة مثمرة وبناءة. 

 و الحياة الكريمةاستيعاب الشباب المياجر والميجر والعمؿ عمى توفير فرص عمؿ تحقؽ ل. 
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 ةػالفئات اليش -5
تعػػد قضػػية اليشاشػػة والتعامػػؿ معيػػا مػػف اىػػـ القضػػايا التػػي تشػػغؿ بػػاؿ الػػرأي العػػاـ والشػػركاء المعنيػػيف بالتنميػػة وآفػػاؽ 

يقصػد بالفئػات اليشػػة االيتػاـ والمشػرديف مػف االطفػػاؿ والمعػوقيف والمسػنيف واالرامػػؿ . لتحقيػؽ االىػداؼ االنمائيػة لاللفيػػة
تواجػػػو ىػػػذه الفئػػػات مشػػػكالت وتحػػػديات فػػػي حياتيػػػا . مقػػػات والنسػػػاء المعػػػيالت السػػػرىف والميجػػػريف قسػػػرا وغيػػػرىـوالمط

اليوميػػة بضػػمنيا مسػػتوى عػػالي مػػف الفقػػر واشػػكاؿ متعػػددة مػػف الحرمػػاف، كمػػا تتعػػرض بنسػػتمرار لػػنقص فػػي القػػدرات او 
وعمػى . ة في المجتمػع العراقػي لسػنوات طويمػةفقداف فرص المرونة مقابؿ الصدمات وباتت تشكؿ ىذه الفئات نسبة كبير 

خمفيػة االحػداث التػػي مػر بيػػا المجتمػع العراقػػي لسػنوات طويمػػة اصػبحت الخػػدمات االجتماعيػة شػػبو معطمػة او محػػدودة 
في كثير مف المناطؽ ممػا ادى الػى زيػادة ظػاىر التيمػيش والفقػر والتفكػؾ االسػري، فضػال عػف االمػراض الناجمػة عػف 

التػػي باتػػت تبتمػػع مئػػات بػػؿ آالؼ القػػادميف الجػػدد مػػف البشػػر الػػى المراكػػز ( االحيػػاء العشػػوائية) فقيػػرة اتسػػاع االحيػػاء ال
 . وباتت الكثير مف المناطؽ تع  بمشكالت خطيرة تيدد نسيجو االجتماعي ووضعو المستقبمي. الحضرية يوميا

 
لقبيمػػػة والمجتمػػػع المحمػػػي وادوار المؤسسػػػة الصػػػدقة والوقػػػؼ وعالقػػػات االسػػػرة الممتػػػدة وا) اف شػػػبكات االمػػػاف التقميديػػػة 

 .كانت تحد مف مشكالت المجتمع خصوصا الفئات اليشة كالمعوقيف وااليتاـ والمتسوليف والمشرديف وغيرىا( الدينية
 

إف إحػػدى الخطػػوات االيجابيػػة اليامػػة لمتػػػخفيؼ مػػف حالػػة التيمػػيش ىػػو تبنػػي الدولػػة وشػػركائيا فػػي التنميػػة إسػػػتراتيجية 
ف الفقػػر، إلػػى جانػػب ذلػػؾ، تسػػعى الدولػػة إلػػى ضػػماف الحقػػوؽ األساسػػية لألطفػػاؿ فػػي إطػػار الحقػػوؽ الدوليػػة التػػػخفيؼ مػػ

كما تسػعى إلػى بنػاء القػدرات التػي مػف شػننيا خمػؽ مسػتوى مػف القػوى العاممػة لمفئػات اليشػة ذات .  المقرة والمعترؼ بيا
 .ياسات لتمكينيـ وبناء قدراتيـ باستمرارالقدرات التنافسية عمى المستوى المحمي  مف خالؿ تبني برام  وس

 

 المعوقوف 5-0
عمػى الػرغـ مػػف قيػاـ الجيػػاز المركػزي لإلحصػاء  بػػعجراء مسػوح ميمػػة تناولػت أعػداد وتوزيػػع المعػوقيف، إال إف األعػػداد 

جابػػة وسػػيظؿ التعػػداد السػػكاني الشػػامؿ منتظػػرا وضػػروريا لإل. الحقيقيػػة لممعػػوقيف بػػاختالؼ أصػػنافيـ لػػـ تتػػوفر لحػػد اآلف
كػذلؾ ثمػة حاجػة إلصػدار قػانوف يمكػف مػف . عمى كثير مف األسػئمة التػي ال نسػتطيع اإلجابػة عمييػا اليػـو بشػكؿ قػاطع

ويالحػػظ أف أمراضػػا . خاللػػو تقػػديـ تعويضػػات لمعػػاقي الحػػرب وضػػحايا العنػػؼ واإلرىػػاب مػػف غيػػر العػػامميف فػػي الدولػػة
رض السػكري واألمػراض المزمنػة قػد تػؤدي إلػى أشػكاؿ مػف معينة تنتشر في العراؽ مثؿ أمراض القمب وضغط الػدـ ومػ

 .العوؽ كالشمؿ وعدـ القدرة عمى الحركة والنطؽ
 

 الترمؿ واليتـ  5-0
مػػف مجمػػوع النسػػاء % 8لقػػد اظيػػر مسػػح األحػػواؿ المعيشػػية أف . ىنػػاؾ تبػػايف  كبيػػر فػػي تقػػدير أعػػداد األرامػػؿ واأليتػػاـ

أمػا بالنسػبة لضػحايا األحػداث التػي . متزوجػات% 55كػف أرامػؿ مقابػؿ  المبحوثات وبمختمؼ الفئات العمرية في العينػة
 . فاف ىناؾ أيضا تقديرات متباينة 2003أعقبت  عاـ 
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ذا مػػا أخػػذنا باالعتبػػار المصػػاعب والتحػػديات االقتصػػادية المسػػتمرة التػػي تواجييػػا األسػػرة العراقيػػة، فمػػف المتوقػػع أف  وا 
ر بالضػغط المػالي لإلسػياـ فػي دخػؿ األسػرة، فػي الوقػت الػذي تبقػى فيػو يستمر الميمشوف في المستقبؿ القريب بالشػعو 
 .معدالت البطالة عالية وفرص العمؿ محدودة

إف مسػػاعدة األطفػػاؿ األيتػػاـ العػػامميف فػػي الشػػوارع ينبغػػي أف تبػػدأ بمعالجػػة المسػػببات الحقيقيػػة لمظػػاىرة، وىػػي مسػػاعدة 
كمػػا أف البػػرام  والسياسػػات التػػي . االعتمػػاد عمػػى عمػػؿ األطفػػاؿاألسػػر عمػػى تمبيػػة حاجػػاتيـ الماليػػة األساسػػية مػػف دوف 

تركز عمى تقمػيص دائػرة الفقػر ينبغػي اف تسػتيدؼ وتسػاعد األسػر الفقيػرة جػدا عمػى إرسػاؿ أبنائيػا األيتػاـ العػامميف إلػى 
 .المدرسة

 

 األطفاؿ 5-3
ضػػػحايا اإلرىػػػاب والعنػػػؼ  وقػػػد كػػػاف ىػػػؤالء األطفػػػاؿ. حػػػوالي نصػػػؼ سػػػكاف العػػػراؽ( سػػػنة فاقػػػؿ 18)يشػػػكؿ األطفػػػاؿ 

إذ يواجػػو األطفػػاؿ باسػػتمرار . 2003واألزمػػات التػػي عصػػفت بػػالمجتمع العراقػػي، وتعاظمػػت مشػػكمة األطفػػاؿ بعػػد عػػاـ 
خطػػػر العمميػػػات اإلرىابيػػػة والعنػػػؼ فػػػي الوقػػػت الػػػذي يعػػػانوف مػػػف الحرمػػػاف مػػػف إشػػػباع الكثيػػػر مػػػف حاجػػػاتيـ األساسػػػية 

كمػػا يعػػاني آخػػروف مػػف ظػػروؼ . والتعمػػيـ والغػػذاء، والمػػاء والصػػرؼ الصػػحي كالحمايػػة االجتماعيػػة، والخػػدمات الطبيػػة،
 .تصدع األسرة مما جعميـ ضحايا سوء المعاممة

 
إف ظروؼ األزمات التي تعرض ليا المجتمع والتي زادت بموجبيا نسبة الفئات اليشة، أوقػع الكثيػر مػف األطفػاؿ فػي 

، كما ىو في كؿ مناطؽ . ة االنحراؼدائرة اليشاشة، واحتماؿ وقوع العديد منيـ في مصيد فاألطفاؿ  في العراؽ اليـو
في سبيؿ المثاؿ،  يواجػو العديػد مػف األطفػاؿ أفعػاؿ . النزاع في العالـ، ىـ الضحايا األكثر تعرضا النتياكات القانوف

ة مػػف سػػنة كػػانوا ضػػحايا لسػػوء المعاممػػ 14-2أطفػػاؿ بعمػػر  6مػػف كػػؿ  5حػػوالي : وسػػموكيات قاسػػية مػػف قبػػؿ أسػػرىـ 
 . األميات أو أولياء األمور أو احد أعضاء األسرة

 
ثمة قضية أخرى تجدر اإلشػارة إلييػا أف العديػد مػف األسػر العراقيػة اليشػة تعتمػد فػي تمبيػة احتياجاتيػا المعيشػية عمػى 

فػػػاؿ وعمػػى الػػرغـ مػػػف التشػػريعات واألطػػر القانونيػػػة التػػي تمػػـز األط.   عمػػؿ واحػػد أو أكثػػر مػػػف أطفاليػػا فػػي الشػػػوارع
. بضرورة االنخراط في المدارس، إال أف ظروؼ األزمات دفعت العديد مف األسر الى زج ابنائيا بالعمؿ خارج المنزؿ

إذ تظيػػر المؤشػػرات إف أغمػػب األطفػػاؿ العػػامميف ىػػـ مػػف اسػػر فقيػػرة يعممػػوف فػػي منػػاطؽ متعػػددة مػػف المػػدف، يبيعػػوف 
 . بضائع بسيطة وسريعة الحركة

 
فػػي التحػػديات التػػي تشػػكؿ عائقػػا او عقبػػات امػػاـ الفئػػات اليشػػة فػػي المجتمػػع العراقػػي يمكػػف اف واذا مػػا حاولنػػا البحػػث 
 :نجمميا باالمور التالية

 فقػػد كشػػفت الظػػروؼ المحيطػػة عػػف . القصػػور الػػذاتي لػػدى المؤسسػػات الرسػػمية، الخدميػػة وغيػػر الخدميػػة
لمؤسسػػات، ممػػا انعكػػس ىالميػػة وضػػعؼ فػػي بنػػى وأداء ورؤى وأىػػداؼ واسػػتراتيجيات العديػػد مػػف ىػػذه ا

سمبا عمى سياساتيا وخططيا وبرامجيا ومبادراتيا وأنمػاط تفاعميػا مػع الجميػور، وعمػى درجػة اسػتجابتيا 
الفعمية لما يواجيو مف تحديات وخاصة لمفئات اليشة، األمر الذي حد كثيرا مػف قػدرتيا التمكينيػة  عمػى 

 .المدني-المستوييف الوطني والمجتمعي
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 جػػػراءات غيػػػاب الرؤيػػػة الشػػػا ممة لمنيػػػوض بالوضػػػع االجتمػػػاعي واالعتمػػػاد فػػػي الغالػػػب عمػػػى سياسػػػات وا 
جزئية موضعية، مشتتة، ال يجمع بعضيا البعض وال فيما بينيا وبيف مشروع النيوض االقتصػادي، أي 

 . رابط واضح
  فػػي غالبػػا مػػا يركػػز القطػػاع العػػاـ فػػي إنفاقػػو عمػػى البنػػى التحتيػػة الماديػػة لمقطػػاع االجتمػػاعي، ويتوسػػع

اإلنفػػاؽ عمييػػا، وخصوصػػا مػػا يترتػػب مػػف متطمبػػات ماديػػة لتشػػغيؿ ىػػذه المرافػػؽ، بمػػا يػػؤمف قػػدرتيا عمػػى 
 .  النيوض بالمياـ وفؽ المعايير الدولية الحديثة

  غيػػػاب التنسػػػيؽ والتكامػػػؿ بػػػيف األطػػػراؼ الفاعمػػػة فػػػي القطػػػاع اإلجتمػػػاعي وبػػػيف القطػػػاع العػػػاـ والقطػػػاع
 . الخاص

 المنزـو أدى إلى تبديد فرص تمكيف المجتمع العراقي وتطوير أدواتػو بطريقػة  استمرار الوضع المجتمعي
 . رشيدة وىادفة، وفي تفويت الفرصة عميو لصوغ أولوياتو

   غياب البرام  الخاصة بعنعاش الفئات اليشة، حيث تفتقد السياسة االجتماعية إلى رؤى واضحة لمبرام
 . كثر تضررا ومعاناةاإلجتماعية الخاصة بيذه الفئات، والمناطؽ األ

 

 :مجاؿ الفئات اليشة السياسات المقترحة في الخطة في
تاحػػة الفػػػرص البديمػػة ليػػػـ لالنػػدماج فػػػي المجتمػػع وتقػػػديـ الرعايػػة الالزمػػػة  السػػعي إلػػى تمكػػػيف الفئػػات اليشػػػة وا 

 .لمساعدتيـ لمعب ادوار ايجابية في العممية التنموية
، ينبغػػػي أف تسػػػتند عمػػػى خمفيػػػة اإلخفاقػػػات والتػػػداعيات والتحػػػدي ات التػػػي تيػػػدد الفئػػػات اليشػػػة فػػػي العػػػراؽ اليػػػـو

السياسة االجتماعيػة  فػي تفاصػيميا وخطوطيػا العامػة إلػى رؤيػة شػاممة، تسػتوعب العالقػات الوظيفيػة المتبادلػة 
 فػالتعميـ بقػدر مػا يمثمػو مػف عمميػة تربويػة، ال ينفصػؿ. بيف القطاعػات التػي تتناوليػا مػف حيػث التػنثير المتبػادؿ

وكمػػا أف البطالػػة، ىػػي أحػػد مصػػادر الفقػػر، فػػاف شػػبكات األمػػاف . عػػف عمميػػة تمكػػيف واسػػتثمار المػػوارد البشػػرية
االجتماعي ىي إحدى اآلليات الميمة لتييئة فرص الحياة  لمفئات اليشة التي تعيش فػي قػاع المجتمػع مغتربػة 

ف ىذه الرؤية الشاممة تصدر عف حقيقة إ. عنو، إلى جانب ما توفره التنمينات االجتماعية مف ضمانات حياتية
 .إف المجتمع اإلنساني نفسو وحدة واحدة  غير قابمة لمتجزئة

كؿ تمػؾ المؤشػرات وغيرىػا تطػرح افتراضػا مفػاده أف العػبء عمػى السياسػة االجتماعيػة فػي العػراؽ سػوؼ يكػوف 
يـو العمؿ االجتمػاعي عمومػا باىظا وبالتالي البد مف إجراءات غير تقميدية تستند إلى إطار تصوري جديد لمف

يسػػتوعب حقيقػػة ميمػػة ىػػي أف الدولػػة فػػي العػػراؽ لػػـ تعػػد مركزيػػة، وأف شػػموليتيا تقمصػػت لصػػالح المجػػالس أو  
إف السياسة االجتماعية المسػتقبمية فػي العػراؽ ينبغػي أف تقػـو عمػى أسػاس . الحكومات المحمية في المحافظات

 : القواعد آالتية
 طوعي في مجاالت التمويؿ والمشاركة والتقويـ والنقدتوازف ما بيف الرسمي وال . 
 دور فاعؿ لمنظمات المجتمع المدني. 
 انفتاح اكبر عمى الخبرات والمساعدات الدولية والعربية. 
 االعتماد عمى نتائ  البحث العممي بدال مف االجتيادات الفردية المجردة. 
 ت مجتمعاتيػا المحميػة، ووضػع خططيػا، تنكيد دور المجػالس المحميػة والبمديػة فػي تحديػد احتياجػا

 .وتمويؿ برامجيا ذات الطبيعة المحمية
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 استىتاجات عامة
 

المستقبؿ في ضوء النمو السكاني وتزايد عدد  عمىإطاللة واقع السكاف في العراؽ مع يـ و ىذا التقرير تقلقد حاوؿ 
إلى مجموعة مف المالحظات وفيما  لدراسةالقد أشارت . األىداؼ اإلنمائية لأللفية الوصوؿ الىرصد يأف و السكاف 
 :ىايمي أبرز 

 
 واف  .المجتمع العراقي مجتمع فتي، وتعتبر معدالت النمو السكاني مرتفعة نتيجة ارتفاع معدؿ الخصوبة

ومف المتوقع أف   .اً نسبة اإلعالة السكانية مرتفعة فنسبة األطفاؿ مرتفعة ويشكؿ الشباب فرصة وتحديًا ميم
كبيرًا عمى الخدمات األساسية في المستقبؿ ويضع عبئًا إضافيا عمى عمميات إصالح  يشكؿ ذلؾ ضغطاً 

 .وتنمية القطاعات الخدمية ال سيما التعميـ والصحة والبنية التحتية
 

  تشكؿ الزيادة السكانية تحديًا تنمويًا ميمًا في العراؽ، فقد نما سكاف العراؽ بشكؿ متسارع بفعؿ السياسات
ذا استمرت  1927أضعاؼ سكانو في  10أكثر مف  2007ة واصبح سكاف العراؽ في السكانية السابق وا 

 23ضمف المعطيات الراىنة، سيتضاعؼ عدد سكاف العراؽ مرة أخرى خالؿ معدالت الخصوبة والوفيات 
 .سنة

 
  اف الزيادة السكانية عنصر محوري في تحديد الطمب عمى الخدمات، وعمى صناع السياسات التنموية في

عراؽ أف ينظروا بجدية إلى موضوع السكاف وأف يقرروا في أي اتجاه يرغبوف أف يكوف عميو مستقبؿ العراؽ ال
 .في مجاؿ رفاىية المواطف

 
 زاؿ معدؿ الخصوبة مرتفعًا في العراؽ رغـ التراجع الذي طرأ خالؿ السنوات  الماضية، ونمط الخصوبة ال 

الستمرار معدالت النمو السكاني المرتفعة خالؿ سيؤدي عنو في العراؽ مشابو لنمط الدوؿ النامية لذلؾ ف
 .السنوات القادمة ال سيما في ظؿ انخفاض معدالت الوفيات نتيجة تحسف الخدمات الصحية

 
  عمى نافذة ديمغرافية، ويتوجب عمى صناع السياسة ( 2020بعد )قد يقبؿ العراؽ بداية العقد القادـ

الفرصة الثمينة لتنمية القطاعات األساسية واالنتقاؿ بالعراؽ مف واقع  ف استغالؿ ىذهييف العراقييوالمخطط
يقبؿ العراؽ عمى مرحمة اليبة الديمغرافية بعد وقد   . تنموي إلى واقع تنموي مختمؼ بمستوى رفاىية أعمى

ي عقد مف الزماف، ولكف يعتمد ذلؾ عمى السموؾ المستقبمي لممؤشرات الحيوية المرتبطة بالتركيب السكان
تشكؿ وس  .وىذا يشكؿ تحديًا لمسياسات السكانية وفرصة سانحة لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية

اليبة الديمغرافية فرصة ثمينة لالستثمار التنموي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، وقد تستغؿ ىذه 
 .  القادمةلألجياؿ  افضؿ ولمستقبؿجديد الفترة كحاضنة وانطالؽ نحو أفؽ تنموي 

 
  السياسة السكانية المدعومة ببرام  إدماج لقضايا السكاف في القطاعات التنموية األخرى قد تمعب دورًا ميمًا

لذلؾ فعف الفرصة الحالية مواتية ليبدأ العراؽ بالنظر إلى .  في تقميؿ أو ترشيد الطمب عمى الخدمات
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واقع الحاؿ واألىداؼ المستقبمية وكيفية بموغ ىذه  المستقبؿ ضمف رؤية تنموية متبصرة تنخذ بعيف اإلعتبار
 . األىداؼ بما في ذلؾ الرؤية السكانية ودورىا في بموغ أىداؼ التنمية

 
  ىناؾ حاجة ماسة إلجراء دراسة معمقة لكؿ قطاع مف القطاعات والنظر بعمؽ في واقع القطاع وأىداؼ

خالت اإلسقاطات السكانية عمى نحو دقيؽ مف الدولة االستراتيجية في كؿ قطاع مف القطاعات لتحديد مد
  .أجؿ إجراء تقديرات كمية دقيقة لمتطمبات بموغ األىداؼ، وتحويميا في مرحمة الحقة إلى سياسات وبرام 

 
  وأخيرًا، وعمى الرغـ مف أف العراؽ قد يبمغ بعض األىداؼ اإلنمائية لأللفية عمى الصعيد الوطني خالؿ

ف ىناؾ جيودا كبيرة ال يزاؿ العراؽ بحاجة ليا لمعالجة موضوع التحضر السنوات العشر القادمة، فع
كما أف ىناؾ حاجة  إلى النظر في المستويات .  واإلضمحالؿ التدريجي لألرياؼ وأثر ذلؾ عمى التنمية

دوف الوطنية في األقاليـ والمحافظات، ال سيما وأف العراؽ يعاني مف تشوىات تنموية كبيرة واختالؿ في 
 . زاف التنموي مف الناحية الجغرافيةالمي
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 عامةمؤشرات تصنيفية 
 

 0229سنة األساس  المؤشر القطاع

رافيا
وغ
ايم

ال
 

 4.3 / معدؿ الخصوبة الكمية 

 59.1 العمر المتوقع لمحياة لمذكور 

 62.2 العمر المتوقع لمحياة لالناث 

 70.9 نسبة الحضر 

 105 نسبة الجنس 

ميـ
لتع
ا

 

 %89.9 نسبة االلتحاؽ في التعميـ االبتدائي 

 18 متوسط عدد التالميذ لكؿ مدرس في االبتدائي

 343 متوسط عدد التالميذ لكؿ مدرسة في االبتدائي

 اٌف 714 متوسط االنفاؽ عمى التمميذ الواحد في االبتدائي

 44.3 نسبة االلتحاؽ بالتعميـ الثانوي 

 14 مدرس بالتعميـ الثانوي متوسط عدد التالميذ لكؿ 

 368 متوسط عدد التالميذ لكؿ مدرسة بالتعميـ الثانوي

 اٌف 900 متوسط االنفاؽ عمى التمميذ الواحد بالتعميـ الثانوي

ضر
لتح

ا
 

 % 23.2 نسبة السكاف المقيميف في المدينة الرئيسة

 6.6 متوسط عدد األفراد في األسرة المعيشية الحضرية

       

  .2008التقرير السنوي لوزارة الصحة لسنة  تـ احتساب ىذه المؤشرات مف نتائ   
 
  

 *2009 األساس سنة شرالمؤ 

 1650 متوسط عدد السكاف لمطبيب الواحد 

 4050 متوسط عدد السكاف لمممرضة الواحدة 

 16036 متوسط عدد السكاف لممركز الصحي الواحد 

 110749 متوسط عدد السكاف لممستشفى الواحد 

 790 متوسط عدد السكاف لمسرير الواحد 



80 

 

 مؤشرات التنمية البشرية 
 المؤشر 

 
 القيمة
 

 السنة
 

0  
 

 0227 %4.9 نسبة السكاف الذيف يقؿ دخميـ عف دوالر واحد

0 
 

 0227 %23 نسبة السكاف الذيف يقؿ دخميـ اليومي عف خط الفقر الوطني

3 
 

 م  5 عدد اإلصابات بمرض االيدز
 رذكو  3
 إناث 2

0223 

 عدد الوفيات بمرض االيدز 9
 

 م  11
 ذكور 2
 إناث 9

0223 

5 
 

 0221 %87.3 نسبة اإلعالة

3 
 

 م  28.7 العمالة الناقصة
 ذكور 23.37
 إناث 53.12

0221 

7 
 

 0225 %2.8 األسر التي لـ تتوفر لدييـ شبكة كيرباء وطنية

1 
 

  م% 89.2 صافي نسبة القيد في التعميـ االبتدائي
 ذكور% 95
 إناث% 84

0221 

9 
 

 0229 24155.1 الرقـ القياسي العاـ ألسعار المستيمؾ

 مف السكاف ( 100)االنترنت لكؿ  02
 

31.8 0227 

00 
 

 0229 3764.8 (بالدوالر)متوسط نصيب الفرد مف النات  المحمي اإلجمالي 

 معدؿ البطالة حسب الحالة العممية   00
 

 م % 15.34
 ذكور% 14.33
 إناث% 19.64

0221 

03  
 

 م % 15.17 (ابتدائية فما دوف)معدؿ البطالة 
 ذكور% 15.74
 إناث% 15.65

0221 
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 المؤشر 
 

 القيمة
 

 السنة
 

09 
 
 
 

 م % 14.84 ( ثانوية فما فوؽ)معدؿ البطالة 
 ذكور% 1 2.23

 إناث% 23.94

0221 

05  
 

 0221 0.1 مف السكاف( 100)انتشار العوز المناعي البشري لكؿ 

03  
 

 م  58.2 (سنة) د الوالدة العمر المتوقع عن
 ذكور 54.8

 إناث 61.1   

0223 

07 
  

 25 والدة حية( 1000)معدؿ وفيات األطفاؿ الرضع لكؿ 
35 

0229 
0223 

01 
  

( 1000)معدؿ وفيات األطفاؿ دوف الخامسة مف العمر لكؿ 
 والدة حية

30 
41 

0229 
0223 

09 
 

 0223 84.0 والدة حية( 10000)نسبة وفيات األميات لكؿ 

02 
 

 م  32326011 (نسمة ) سكاف العراؽ 
 حضر 21881743
 ريؼ 10444268

 
0229 
 

00     
 

 0229 %3.4 معدؿ النمو السنوي

00 
 

 0223 4.3 معدؿ الخصوبة

03  
 

 معدؿ اإللماـ بالقراءة والكتابة لمذيف تتراوح أعمارىـ 
                       (15-24) 

83.9% 0227 

09  
 

 اـ بالقراءة والكتابة لمذيف تتراوح أعمارىـ معاؿ اإللم
 (سنة فأكثر 05)                     

77.5% 0227 

 
 

 
 

 




