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تتصف الِبنية العمرية لسكان العراق بفتوة تزيد عما يناظرها في الوونن العرييوويغتون نسوبة ف وة

العمر الصتيرة (أقل من  51سنة) %15والف ة الوسنى ( 41-51سنة) نحو  %1465ونسبة كبار
السن(41سنة فأكثر) %962و

ويبغغ العمر الوسيط حتى ما بعود عوا  9252أقول مون  92سونة ومنوع عوا  9251سيصول الوى

أك ر من  92سنة  ،مما يجعول المجتموا الع ارقوي عا عمور وسوط و وتبورز ف توي العمور ال وابة (-51
92سوونة) فووي الاوور السووكاني وارتفووائ معوودط الف ووة الوسوونى م ابوول انةفوواع معوودط نمووو الف ووة المعالووة
وهو ما يعرف بالابة أو النافعة الديموغرافيةو

وال يمكن أن يحدث التأثير االيجابي لغنافعة الديموغرافية في التنميوة موا لو تتبوا سياسوة م سسوية

تح ق التكامل بين جانب العرع العي يتمثول بننفتواا النافوعة ويوين جانوب النغوب الوعي تم غو حيويوة

االسوواق وينوواق ال وودران الب ورية وتوسوويا م وواركة ال ووباب فووي العموول وال اوواق عغووى الفسوواد المووالي و
ويبدو ان العراق يسير في االتجاه المعاكسو
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Abstract
Characterized the age structure of Iraqi population that it is adolescents
or adults society than corresponding increase in the Arab Countries . The
percentage of the small age group ( less than 15 years ) is 41% and of
middle group ( 15-64 years) about 56.1% and the proportion of elderly ( 65
+ years ) is 2.9 % at the year 2009 .
The median age until after the year 2010 less than 20 years and since
2015 will generated more than 20 years , making the age of Iraqi society at
a amid . And highlights the young age group ( 15-29 years ) in the
population pyramid and high growth rate in the middle age group, while
the low rate of growth is in dependency group which is known as
"demographic donation or window".
It can not happen the positive impact of the demographic window in
the development did not follow the policy of institutional integration
achieved between the supply side , which represent the opening up of
demographic window and between the demand side , which represent the
active of markets and human capacity building and expanding the
participation of young people in work and the elimination of financial
corruption . It seems that Iraq is moving in the opposite direction
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مقدمة

يهدف البحث العي نحن بصدده الى التحري عن م دار العالقة الموجودة بين البنية العمرية

لغسووكان ومصوونغ (الابووة الديموغرافيووة) التووي تظاوور م ورة واحوودة فووي المجتمعووان الب ورية فووي بوودايان

تحولاا الديموغرافيو وكعلك التحري عن م دار التتيران التي حصغن وتحصل فوي التركيبوة العمريوة

لغسووكان موون ةووالط التتي وران الديموغرافيووة التووي ووادها الع وراق ،نتيجووة لتتي وران مسووتويان الةصووب
والوفيووان والاجوران ومايتبعاووا موون تتيوران فووي معوودالن النمووو السووكاني وتوقووا الحيوواةو ممووا قوود يو دي

الووى تتيوران فووي ووكل الاوور السووكاني(العمري والنوووعي) بووين موودة واةوور تبعووا لغم ارحوول الزمنيووة التووي
يمر باا السكان بل ومن مكان آلةر تبعا لنبيعة علك المكان والمراحل التي يمر فياا فينعكس علوك

عغووى تبوواين العالقووة بووين العموور والابووة الديموغرافيووة بووين محافظووة واةوور التووي تتوووزئ فووي منووانق
تااريسية ومناةية مةتغفة  ،سواغية وهاوبية وصوحراوية وجبغيوة ومنوانق اهووار ومسوتن عانو حيوث

تتأثر تغك المحافظان أياا بمحيناا العريي واالسالمي ،بل وأبعد من هعا المحيطو

وعغيو فووان حوودوث التتيوران الجترافيووة والديموغرافيووة فووي هووعه المحافظووان أمو ار نبيعيووا ،ممووا

يوونعكس عغووى العالقووة بووين البنيووة العمريووة والابووة الديموغرافيووة التووي سووي ا الع وراق عغووى اعتاباووا بعوود

باووعة س ونوان و ممووا تتنغووب مرحغووة جديوودة ينبتووي التةنوويط لاووا لكووي يوودةل الع وراق فووي تأثيراتاووا

االيجابية دون أن يحصل هدر في ناقان االنسان وقدرات في ثر عغى بناق اقتصاده والتنمية في و

أما مشكلة البحث فتتمثول بسو اط مفواده :هول توجود عالقوة متينوة بوين البنيوة العمريوة لغسوكان

وتتيراتا ووا عغ ووى ظ وواهرة الناف ووعة أو الاب ووة الديموغرافي ووة الت ووي تظا وور بع وود ارتف ووائ مع وودالن نم ووو الف ووة

السكانية الن نة والمنتجة (الوسنى) بحيث تفوق معدالن نمو الف ة المعالة (الصتيرة والكبيرة)؟

واالجابووة عغووى الس و اط يمثوول فرضييياة البحيييث التووي تتحوودد بوجووود عالقووة متينووة بووين البنيووة

العمريووة وتتيراتاووا والابووة الديموغرافيووة ،وهووي تتبوواين موون مكووان آلةوور وموون محافظووة ةوور و ممووا
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يتنغب االستعداد والتةنيط لاا والدةوط في الةيوار االيجوابي الوعي يسواعد فوي بنواق قودران االنسوان

السيما ال باب منا و

وعغ ووى الو وورغ مووون وجوووود من وواه عغميوووة مةتغفو ووة يتبعاو ووا الدارس ووون فو ووي د ارسو وواتا لمعالجو ووة

الموااووويا السوووكانية ،إال أن الباحوووث اتبو ووا الميييياهت اللحليليييي المعتم وود عغو ووى االرقوووا التوووي توفرهو ووا

التعدادان السكانية والدراسان بالعينة التي ت و باوا و ازرة التةنويط بأقسواماا المةتغفوة وبالتعواون موا

المنظمووان الدوليووة المةتص ووة فووي الع وراق ،ةاص ووة وأن عيناتاووا ت ةووع م وون جميووا محافظووان ال ن وور
ووحدات االدارية الصتر ومنان النبيعية المةتغفة (التااريسية والمناةية والنباتية)و

البااة العمرية للسكان

يودةل هوعا العنووان اومن مواووئ تركيوب السوكان  Population Structureالوعي ي ومل

جميووا الح ووا ق السووكانية التووي يمكوون قياسووااو وغالبووا ماتحوودد بيانووان التعوودادان السووكانية نبيعووة هووعه
الح ووا ق والةصووا

موون جوانباووا المةتغفووة والتووي تكسووب المجتمووا ةصووية تمي وزه عوون مجتمعووان

أةوور و ول وود بوودأ الجترافيووون ياتمووون بد ارسوة هووعه الةصووا

وانت ووارها المكوواني واةتالفاووا االقغيمووي

بو ووين الو وودوط ومنان او ووا الحا و ورية والريفيو ووة ويو ووين المجو وواميا العرقيو ووة أو الدينيو ووة فو ووي الدولو ووة الواحو وودة
والمتتيران الم ثرة في تبايناتاا5و

ويمكوون تص وونيف ه ووعه الةصووا

ال ووى مجم وووعتين :االولووى تتا وومن الةص ووا

الس ووكانية

النبيعي ووة (أو البيولوجي ووة) وه ووي المتعغ ووة ب ووالعمر والن وووئ ،وق وود ينغ ووق عغيا ووا اسو و (الجوان ووب الكمي ووة)
والثانية وتتامن تصنيفا بحسب الةصا

االقتصادية واالجتماعية والحاارية مثل الدين والغتة

وال ومية والحالة التعغيمية والزواجية وغيرها ،9ويمكن أن ينغق عغياا اس (الجوانب النوعية)و

وتعد البنية النوعية والعمرية لغسكان من بين أه العوامل الم ثرة فوي التتيوران الديموغرافيوة،

إع أن تصوونيف السووكان بحسووب ف وورن ا عمووار والنوووئ يحوودد نبيعووة تنوووره و فاووو يو ثر عغووى تكوووين
ال ووالدان والوفيووان وبالتووالي عغووى اتجوواه الةصووب وم وودار النمووو النبيعوويو كمووا ي و ثر عغووى الح وراك
السكاني وعلوك الرتبانو بوال وة االنتاجيوة لغسوكان وم ودار حيووتا وفعاليواتا االقتصوادية والتوي تو ثر

بدورها عغى حج الاجرة واتجاهاتاا
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وتكاد تعود د ارسوة البنيوة النوعيوة والعمريوة لغسوكان مون أهو وأةنور االموور التوي أصوب عغوى

الدوط ادراكاا مون أجول واوا أسوس مناجيوة لغحااور والمسوت بل ،لموا لاموا مون داللوة ةاصوة لكثيور
من مظاهر الحياة االجتماعية والن انان االقتصادية واالتجاهان السياسية والعسكرية لغسكان
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ولغبني ووة العمري ووة لس ووكان العو وراق ت ووأثير ب ووارز ف ووي المس ووتويان الديموغرافي ووة والت ووي ه ووي ف ووي

ا ساس محصغة لاا والداللة ا ساسية في قياساا وحساب م راتااو وهي العامل الحاس في تحديد
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حج العرع من ال و الب رية وباومناا قووة العمول وبالتوالي مسوتويان عوبق ا عالوة االقتصوادية،
كما أناا إحد محددان أنماط ا ستاالك من السغا والةدمان

1

والبنية العمرية أ د تع يدا من البنية النوعيوة بسوبب تعودد تصونيف ا عموارو كموا يمكون أن

تن أ م كالن بصدد تعريف السن والتبغيغ عناا وتسجيغااو ولكن الم كالن المتعغ ة بعودد أفوراد كول

مجموعة عمرية التننوي ف ط عغى أةناق نا و ة عون الحصور النواق

(أفراد يتفغاو التعوداد) ولكناوا

تننوي أياا عغى أةناق ااافية متصغة بالجال وا هماط والتمثيل الةوانىقو وقود يوجود تعمود فوي
تسجيل بيانان ةان ة عن السن سباب سياسية أو اقتصادية أو ةصية
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فأعووداد ا نوواث غالبووا موواتكون أقوول دقووة موون أعووداد الووعكور ،كمووا ان إهموواط تسووجيل االنفوواط

كثير الحدوثو ولحسن الحو فغود المةتصوين باالحصواق الوديموغرافي عودة نورق لتحديود مود دقوة

العمر7و وبالتالي البد من تعديل البيانان التي ي ك في دقتاا قبل اجراق التحغيالنو ومن الم وران
المستةدمة في معرفة مد التحسن في االدالق ببيانان العمور رقموي (ويبول)  Whipple8و(موايرز)

2Myersو وعند تنبيوق هوعين الم ورين فوي العوراق فوي ثالثوة تعودادان سوكانية يظاور وجوود تحسون

فو ووي ا دالق ببيانو ووان العمو وور مو وون تعوووداد الو ووى ةو وور52و ف ووود بغ ووغ رق (ويبو وول) فوووي تع ووداد عو ووا 5217

نحووو( ،)995انةفووع الووى( )532فووي تعووداد عووا  5277والووى( )592فووي تعووداد عووا 5287و ممووا

ي ير الى التحسن في االدالق بتغك البيانان عن العمر من تعداد ةرو وهناك أياا م ر(مايرز)

الووعي تت وراوا أرقام و ح موون الناحيووة النظريووة بين(صووفر و)582و ويغووغ فووي الع وراق بحسووب تعووداد عووا
 5277نحووو()58و وفووي عووا  5287إنةفووع الووى ( ،)268وهووو تأكيوود لغتحسوون الم ووار الي و فووي
رق (ويبل) بين التعدادين ا ةيرين (حسابان الباحث)و

وعموموا تتصووف البنيووة العمريووة لسوكان العوراق بفتوووة تزيوود عموا يناظرهووا فووي الووونن العريووي

والبالتووة ،55 %13حيووث توجوود نسووبة عاليووة موون االنفوواط والم وراه ين وال ووباب ،إع أن اكثوور موون ثغثووي

سكان ه دون سن الثالثين من عمره عا 9222و ويغتون نسوبة صياار السين ممون ت ول أعمواره
عوون  51سوونة نحووو  %12موون مجموووئ السووكان فووي تعووداد عووا  ،5277انةفاوون فووي تعووداد عووا

 5287الى %1168و وهي نسبة مرتفعة بسبب ارتفائ مستويان الةصب في العوراق ،ثو انةفاون

الى  %1169عا  5227والى  %15عا 9222و

ويع ووود س ووبب انةف وواع النس ووبة الم ووعكورة ال ووى تن وواق

الةص ووب الس ووكاني نتيج ووة لغتحو ووالن

االقتصادية واالجتماعية لغسكان ،وارتفائ معدط الوفيان ويةاصة العكور منا والناجمة عن الحورب
العراقية االيرانية والع وبان (الحصار االقتصادي) التي فران عغى العراق بعد عا 5225و
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أمووا الفئيية الطس ي

ف وود بغتوون نسووبتاا  %1462فووي تعووداد عووا  ،5277ارتفعوون فووي عووا

 5287الى  %1267ث الى  %1961عا  5227والوى  %1465عوا 9222و وهوعا االرتفوائ نواج

عن انةفاع نسبة الف ة العمرية اقل من  51سونة ةوالط هوعه المرحغوةو فوي حوين لو توزد نسوبة كبيار

السن عن  %165فوي عوا  5277و %361فوي عوا 5287و  %361عوا 5227

(*)

و %962عوا

599222و

والمالح أن نسبة العكور تزيد قغيال عن االناث فوي الف توين الصوتيرة والوسونىو فوي حوين

تتفوق نسبة االناث في ف ة العمر الكبيرة (الثالثة) بسسب ارتفائ متوسط عمر االناثو

ولتمثي وول االهمي ووة النس ووبية لغمجموع ووان الس ووكانية العمري ووة ال ووثالث عغ ووى ص ووورة رسو و بي وواني

وم ارنتاووا بووين عوودة اقنووار ،اسووتةد المثغووث السووكاني Triangular Population Diagram

لتواي التركيب العمري لغمجتمعان المةتغفة وم ارنتاا ،حيث تثبن النسب الم وية بعمور اقول مون
 51سونة عغوى اوغا المثغوث االيموون ،والنسوب العمريوة لف وة  41-51سوونة عغوى يسوار المثغوث ،بينمووا
تمثوول قاعوودة الاوور النسووب الم ويووة لغسووكان  41سوونة فوواكثرو كمووا تحوودد االقنووار بن وواط متمي وزة داةوول

المثغووث السووكاني لت ووير الووى النسووب الم ويووة ازاق المجموعووان السووكانية لكوول اووغا موون الثغووث والووعي
يمثل الصتار والبالتين والكبار في المجتمعان الم ارنة 53و

وقوود رس و فووي ال ووكل ( )5المثغووث السووكاني وقورنوون المجموعووان العمريووة الووثالث لكوول موون

العراق ويولندا والسويد اعتمادا عغى البيانان الواردة في الجدوط ( )5إع جاقن نسوبة االعالوة مرتفعوة
في العراق ( )%27م ارنة في السويد ( )%11ويولندا( )%11التي جاقن مت ارية ما السوويد عغوى

الرغ من اةتالفاما عغى مستو صتار السن وكباره ب كل واا 51و
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الشكل ( )1المثاث السكاا لكل من العراق طالسطيد طبطلادة
جدطل ()1

لطزيع اسب مجاماع السكان العمرية من اجمال السكان ف ثالث دطل()%
الدطلة
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5287
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5284
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السويد

5287
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المصيدر

 U. N., Demographic Year book 1987, Table (7),لعيداد السيكان في العيراق لعيا

( 1891مجمطع الق ر) ,جدطل ( ,)11ص.16

وموو وون المجموعو و ووان العمريو و ووة الو و ووثالث يمكو و وون اسوو ووتة ار نسو و ووبة االعالو و ووة العمريو و ووة لغسو و ووكان
 Dependency Ratioوهي النسبة الم وية لتير ال وادرين عغوى العمول الوى جمغوة السوكان فوي سون

العمل كما موا في المعادلة االتية:

نسبة اعالة السكان= صتار السن+كبار السن  /السكان عوي الن اط االقتصادي
وي وير تنبيووق معادلوة نسووبة االعالوة العمريووة فوي العوراق بحسوب بيانووان تعوداد عوا 5287

الى اناا بغتن  ،%27انةفان في عا  9222الى 51%78و

وقد يزيود الورق عون  522فوي بعوع االقنوار العرييوة مثول سووريا واالردن والج از ور ،اال ان

استةدا نسبة مجموئ السكان (بعد اسوتبعاد الن ونين مونا ) والبوالغ عودده  5961مغيوون نسومة الوى

السووكان الن وونين ( 3624مغيووون نسوومة) يجعوول النسووبة مرتفعووة بحيووث تبغووغ  ،353اي ان كوول م ووة
ووة

موون عوي الن وواط االقتصووادي يتحموول عووبق اعالووة  353ةصوواو وهووي نسووبة مرتفعووة بسووبب

زيووادة نسووبة صووتار السوون ،ومنووا ت ووتيل االحووداث دون سوون العموول ،وقغووة م وواركة المو أرة فووي الن وواط
االقتصادي ،وتوسا فر

التعغي 54و

اللاير طاللحطل ف البااة العمرية للسكان.11
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يع وود التتي وور ف ووي بني ووة الس ووكان العمري ووة م وون اكث وور التتيو وران الت ووي ينن وووي عغيا ووا التحو وووط

الووديموغرافي توواثي ار عغووى النمووو االقتصووادي نتيجووة لغتبوواين فووي السووغوك االقتصووادي لغف ووان العمريووة
الثالث (الصتيرة والوسنى والكبيرة)و فالف ة العمرية الصوتيرة (اقول مون  51سونة) ت وا ةوار الن واط

االقتصووادي ومسووتاغك الناووا تعتموود عغووى الف ووة الوسوونى فووي توووفير ةوودماتاا ومتنغباتاووا االسووتاالكية
مثل التعغي والصحة والتعاق وما الى علكو

وهووعا يتنغووب موون الف ووة المنتجووة توووفير اسووتثماران كبي ورة فووي ال ناعووان االجتماعيووة ،ممووا

يجعوول تغووك الف ووة ت توورب موون ف ووة كبووار السوون( 41سوونة فوواكثر) ،وهووي ف ووة مسووتاغكة أياووا ومسووتنزفة
لالدةار السابق لمواجاة انفاقاا االستاالكيو وبالتالي فاوي بحاجوة الوى المزيود مون االسوتثماران فوي

المجوواط الصووحيو ممايجعغاووا مثبنووة لغنمووو فووي ا جوول ال صووير والمتوسووط عغووى ن وويع ف ووة العموور

الوسنى(41-51سنة) التوي تو دي دور المونا والمعيول لغف توين السواب تين مون ةوالط مسواهمتاا فوي
الن اط االقتصادي وزيادة الدةل وتراك الثروة واالدةار الوننيو

ي واد العوراق تحووال ديموغرافيووا موون ةوالط انةفوواع معوودط النموو السووكاني(من %361ةووالط

الموودة  5217-5217الووى %3ابووان الموودة  ،)9222-5227لكوون المعوودط مووازاط يعوود مرتفعوواو وهووعا
االرتفائ ناج عون زةو الزيوادة المتأتيوة مون السونوان السواب ةو ويتوقوا أن يونةفع كثيو ار الوى %565

ةوالط الموودة  9212-9211حينمووا يصوول الووى ناايووان التحووط الووديموغرافيو لكنو سوويب ى بووين أعغووى
أريعة معدالن تتمثل في العراق وكل من الصوماط وفغسنين والويمن ،ويمثول ثالثوة أاوعاف المعودط

المتح ق في البغدان النامية58و
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وت ووير العالقووة بووين النمووو السووكاني والتنميووة إال ان النمووو المووعكور قوود يكووون محف و از لزيووادة

التنميووة موون ةووالط رفووا معوودط النمووو االقتصووادي واالجتموواعي ،وعلووك عنوودما تراف و تتي وران نوعيووة
لغتركيووب السووكاني بحيووث تو و دي الووى زيووادة الف ووة الوسوونى ال ووادرة عغووى العم وول ال ت وول نسووبتاا ع وون

النصفو

وهووعا يتنغووب موون الغجنووة الوننيووة لغسياسووان السووكانية فووي الع وراق والمةننووين فووي المجوواط

االقتصووادي واالجتموواعي إعووداد وواووا السياسووان التووي تح ووق االهووداف السووتراتيجية النويغووة االموود
والتووي ترمووي الووى إحووداث تتيي وران كميووة ونوعيووة فووي حيوواة السووكان لبغوووا التنميووة المسووتدامة وتح يووق

العدالة وتكاف الفر و

ويعد العمر الطساط من الم ران التي تعكوس حودوث تتيوران فوي البنيوة العمريوة لغسوكان،

اع ي س هعا العمر السكان الى مجموعتين عموريتين متسواويتين ،االولوى اصوتر مون العمور الوسويط،

والثانية اكبر من و فاعا بغغ العمر الوسيط دون الع ورين سونة حعولد المجتموا يافعوا وفتيوا ،واعا ماوصول
ما بين  92-92سنة عد المجتموا متوسونا ،فوي حوين يعود المجتموا كاوال اعا موا بغوغ العمور الوسويط

 32سنة فاكثرو وت ير االرقا المتاحة حاليا عن العمر الوسويط الوى ان المجتموا الع ارقوي يعود يافعوا

حتوى عووا  ،9252ويصووب منوع عووا  9251مجتمعووا عا عمور وسووط نتيجووة لزيوادة نسووبة السووكان فووي
عمر ال بابو
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ان ديناميكي و ووة تتيي و وور البني و ووة الس و ووكانية العمري و ووة تن و ووأ م و ووا انةف و وواع مع و وودالن الةص و ووب،

والم ران ت ير الى انةفاااا واستمرارها في هعا االتجاهو االمر العي سي دي الى تتيير المجتموا
عي التالبية المعالة من صتار السن الى مجتما ت كل في الف ة الوسنى المنتجة نسبة اكبورو وهوعا

يعنووي ان معوودط نمووو تغووك الف ووة سوويفوق معوودط نمووو الف ووان المعالووة (صووتار السوون وكبوواره ) ،وهووو
ماينغق عغي مصنغ الابة او النافعة الديموغرافيةو

ويح وودث التتيي وور ف ووي التركي ووب العم ووري لغس ووكان نتيج ووة التح وووط ال ووديموغرافي ف ووي الةص ووب

والوفيان وانت ا ية الاجرة لغف ان العمرية (12-92سنة)و ويظار علك في كل الار السوكاني ،وهوو
انعكاس لف ان العمر حسب النوئ (عكور واناث) ،ويمثل ةالصة التتيران الديموغرافية من المااي

الووى الحااوورو بوول ان ووكل الاوور يعكووس الكثيوور موون العالقووان االجتماعيووة فووي المااووي والحااوور

والمست بلو

وعغى الرغ من احتماط ارتفائ العمر المتوقا لغسكان في المست بل بحيث يبغغ  7269سونة

عووا  9251-9252و75سوونة عووا  ،9257فووان االتجاهووان ت ووير الووى ارتفووائ نسووبة ال ووباب حتووى
عا  9292لتبدأ بعدها باالنةفاع التدريجي النفيف ،نتيجة تراجا نسبة الف ان صتيرة السون ،اموا

الف ان ا كبر عم ار فان نسبتاا ستزدادو

ونتيجة الستمرار انةفاع معدالن وفيوان االنفواط دون سون الةامسوة (مون  49وفواة لكول

الف مولود حي عا  5222الى  15وفاة عا  9224والوى  38وفواة عوا  529255والوى  35وفواة

عا 9257

92

) ،م ابل استمرار ارتفائ معدالن الةصب منع مرحغوة السوبعينيان (بحيوث بغوغ معودط

الةصووب الكغووي  4نفوول /إم و أرة عووا  ،5222-5281انةفووع الووى  164نفوول /إمووراة عووا 9255

95

والووى  1نفوول /إم و أرة عووا  ،99)9257بوودأن قاعوودة الاوور السووكاني باالتسووائ فارتفعوون نسووبة االنفوواط
وكووعلك ف تووي ال ووباب (92-51سوونة) بحيووث وصووغن الووى  %98نب ووا لت ووديران عووا 9224و ممووا
يعني وجود ثمانية ماليين اب (ب در سكان العراق عا )5241و

وتتوقووا الد ارسووان زيووادة عوودد ال ووباب ةووالط الع وودين ال ووادمين بحيووث يصوول عوودده لغف ووة

العمريووة 91-51سوونة الووى  864مغيووون نسوومة عووا 939291وحيووث يفتوورع ان يو دي هووعا العوودد موون

ال ووباب دو ار مام ووا ف ووي الحي وواة بكاف ووة ا ووكالاا (االقتص ووادية واالجتماعي ووة والسياس ووية والث افي ووة) ف ووي
المست بل المنظورو

وقوود ن و أر تحوووط عغووى الاوور السووكاني(العمري والنوووعي) بووين عووامي  522765277كنيتجووة

النةفاع الةصب ،فانةفان نسبة صتار السن( 51-1سنة) ةالط تغك المدة بنسبة %163و في
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حين ازدادن نسبة ال باب بعمور( 91-92 ،52-51سونة) بنسوبة%369و أموا نسوبة كبوار السون(41

سنة فاكثر) ف د انةفان بنسبة  %2.1كنتيجة مبا رة لتراجا معدط توقا الحياةو
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ول د أد التحوط الوديموغرافي الوى تتيور التركيوب العموري لغسوكان بحيوث سوبب بوروز ف توى
العمور ال ووابة( 92-51سوونة) فووي الاوور السووكاني موون جوراق انةفوواع معوودط الةصووب ،وهووو مووايعرف
بالعا د الديموغرافي أو النافعة الديموغرافية وتصب هعه الظاهرة وااحة عند انةفواع الةصوب الوى

معدط االحالط ت ريباو

وتمث وول ه ووعه الظ وواهرة فرص ووة س ووانحة الالس ووتفادة م وون توجيو و المو ووارد لبن وواق ق وودران ال ووباب

واستثمار امكاناتا في التنميةو وغالبا ماترتبط الزيادة السريعة لف ة السوكان الوسونى فوي سون العمول
بزي ووادة الناق ووة االنتاجي ووة الت ووي يمك وون أن تزي وود الن ووات المحغ ووي االجم ووالي وترف ووا النم ووو االقتص ووادي

وره ين(51-52
بووافتراع تنفيووع السياسووان السووغيمة فووي مجوواط التنميووة االجتماعيووة ،فترتفووا نسووبة المو ا

سنة) م ارنة بف تي ال باب( 92-51سنة)و وهعا يعني ان ف ة المراه ين تتنغب من الدولة والمجتما

توفير برام وم روعان مناسبة لاو صوحيا وتعغيميوا ونفسويا وتزويوده بالماواران الحياتيوة المنغوبوة
وهووو مايسووتدعي االهتمووا ببنوواق قوودران تغووك الف ووة وتمكيوونا موون االسوواا فووي عمغيووة التنميووةو وهووي

تةتغف عن احتياجان ف تي ال باب الم ار الياما ،بسبب وقوفاما عغى أعتاب مرحغة جديدة تتنغب

االةتيار بين العمل واكماط الدراسة وتكوين ا سرةو
الهبة الدامطغرافاة

إن معوودط النمووو السووكاني فووي ف ووة السووكان الن وونين اقتصوواديا سوويكون أعغووى موون معوودط نمووو

السووكان فووي الف ووان المعالووة وهووي ف ووة صووتار السوون (أقوول موون 51سوونة) وف ووة كبووار السوون ( 41سوونة

فاكثر) وهعا مايعرف (بالابة الديموغرافية أو النافعة الديموغرافية)و ويدةل المجتما فوي هوعه المرحغوة
بعوود أن يبغووغ حج و السووكان فووي سوون العموول الووعروة فووي الحج و م ابوول أدنووى حج و لغسووكان المعووالين

(االنفاط والمسنين)و وهعه المرحغة تدو مدة معينة ت تحديدها بجيل ،بعدها يةتل التوازن بين ف ان

السكان الن نين ويين السكان المعالين حينما تبدأ معدالن االعالة باالرتفائ مرة أةر عندما تنت ل
الف ووأن العمريووة الن وونة الووى ف ووة المسوونين دون أن يحوول محغاووا عوودد مسوواو ممووا ي و دي الووى النتووا

االقتصووادية واالجتماعيووة التووي تعوواني مناووا المجتمعووان الكاغووة موون اووتوط عغووى الاوومان الصووحي
وانكماش السكان في العملو

والي وزاط معوودط الةصووب السووكاني مرتفعووا فووي الع وراق بووالرغ موون االنةفوواع النسووبي ل و بووين

عامي  5227و( 9224من  1،7الى 163نفل /امورأة)و وت وير المسووحان الحديثوة الوى أن المعودط
بغغ  164نفل /امرأة سنة 9255و

91
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إن اسووتمرار انةفوواع معوودط الةصووب سوويتير التركيووب العمووري لغس وكان ،ممووا يجعوول الع وراق

عغووى عتبووة المرحغووة الثالثووة موون م ارحوول التحوووط الووديموغرافي وي ري و موون انفتوواا النافووعة الديموغرافيووة،
فتنفووت فوور

حجماا91و

االدةووار واالسووتثمار تحفزهووا زيووادة النغووب المورتبط بتحسووين نوعيووة حيوواة ا سورة ولوويس

وليس أدط عغى قرب العراق من انفتواا النافوعة الديموغرافيوة مون مالحظوة تنواق

معودط نموو

الف ة المعالة م ابل تزايد معدط نمو الف ة الن نة اقتصاديا كما يتا من جدوط()9و
جدطل ()1

اسبة الفئة المعالة طالاش ة اقلصادااً لسكان العراق بين عام )%( 1262 ,1811
الساة

الفئة المعالة(الصايرة طالكبيرة)

5277

1463

الفئة الاش ة اقلصادااً
1367

5287

1262

1265

5227

1764

1961

9255

1362

1465

9292

1563

1867

9232

1263

1267

9212

3262

4265

المصدر مهدي محسن العالق  ,الهبة الدامطغرافاة طلأثيرات اللعامل االيجاب طالسيلب فيهيا ,بايداد 18 ,كيااطن

االطل  ,1211ص.3

يوا و و الجووودوط أن معو وودط نمو ووو الف و ووة المنتجو ووة ،وهو ووي الن و وونة اقتصو وواديا ،ازداد بنسو ووبة

12و %2بينم ووا انةف ووع مع وودط نم ووو الف ووة المعالة(الص ووتيرة والكبيو ورة) بنس ووبة  %267-ة ووالط الم وودة

 9292-5227وهي ت ريبا المعدالن عاتاا ابان المودة  ،9255-5227لوعلك فونن العوراق ي وا عغوى
أعتاب النافعة الديموغرافيةو
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إن النافعة الديموغرافية فرصة تنموية تظار في البغدان التوي تتميوز باتسوائ قاعودة هرماوا
السووكاني وتفووت الب وواب أمووا عمغيووة التح وووط الووديموغرافي ،ل ووعلك هووي فرصووة تتيحا ووا عمغيووة التتيي وور

النوووعي فووي التركيووب العمووري لغسووكانو وبالتووالي يمكناووا أن تكون(نعمووة) إعا مووات االسووتعداد لاووا موون
ةالط بناق قودراتاا الب ورية واسوتثمارها فوي عمغيوة التنميوةو كموا ويمكناوا فوي حواط هودر ماتةتزنو مون

ناقان كامنة واعف بناق قدراتاا وتكامغاا ما سوق العمل أن تكون(نعمة)و
مل يدخل العراق ا اق الهبة الدامطغرافاة؟

إن دةوووط الووبالد الووى الابووة الديموغرافيووة يتووي الفرصووة لتحسووين نوعيووة حيوواة الم وواننين
بزيادة معدالن الت تيل وةفع معدالن البنالة والتمتا بمستويان عالية نسبيا من التنميوة وبالتوالي

تحسين المستو المي ي لغمواننينو مما ينعكس علك عغى الواا التعغيمي والصحيو ويالحو مون

ال كل( )4أن العراق مازاط بعيدا عن الدةوط في تغك الح بةو لعلك إن ل يتبن سياسة سكانية فعالوة
سيظل ةار نناق الابة الديموغرافية حتوى عوا  ،9253كموا أنو بحاجوة إلوى ع ود مون الزموان يمتود

الى عا  9292حتى يتمتا بثمار الابة الديموغرافية إن أحسن استتاللااو

14

خاارات اللعامل مع الهبة الدامطغرافاة

14

يترتوب عغووى وجووود نسووبة كبيورة موون ال ووباب فووي العوراق (اوومن الف ووة الوسوونى) أحوود ةيووارين

تنمويين:

الخاييار االطل التعاموول السووغبي مووا الابووة الديموغرافيووة والنسووبة العاليووة موون ال ووباب واالسووتمرار فووي
الخاار الثاا

هدرها ،وهو مايحصل حاليا من تدني الةدمان الم دمة لاا ،يراف اا استمرار البنالةو

التعامل االيجابي مون ةوالط اسوتثمار اكبور لاوعه الف وة تعغيميوا وصوحة وتودريبا يراف اوا

ةفووع معوودالن البنالووة موون ةووالط بنوواق الم وواريا االنتاجيووة وتوووفير الةوودمان وال اوواق

15

عغو ووى الفسو وواد المو ووالي واالداري ،وتةصو ووي

االم و وواط الماو وودورة بسو ووبب هو ووعا الفسو وواد فو ووي

الم اريا المفيدة لغ باب ةاصة االنتاجية مناا ويناق قدران ناقة هعه الف ة من السكانو
والةيووار االوط الووعي سووار عغيو العوراق أثبوون أنو نريووق سووال لاوودر ناقووة االنسووان وف وودان

التنمية ،عغى ن يع بغدان أةر اننغ ن ما العراق في مامار التنمية تبنن الةيوار الثواني فسوب ت ح
فووي الماوومار المووعكور ولتثبوون أن اسووتثمار ناقووة ال ووباب هووو فووي جوووهره تنميووة أفاوول وأقوودر عغووى
االستمرار في مامار تغك التنميةو

اقتصوادية واجتماعيوة أفاول مون

إن انةفاع معدط االعالة يمكن المجتما من تح يق نتوا
ةالط ت غيل العبق عغى المواردو كما ِ
يمكن نسبة اكبر من السوكان فوي االدةوار واالسوتثمار المنوت و
لووعلك فوونن اتبووائ سياسووة سووكانية موون ووأناا تفعيوول دور ال ووباب يمكوون أن يعووزز هووعا التوج و ويعووزز

العوا د الديموغرافية من ةالط سياسان ويرام تستادف زيادة عدد ال باب المنتجين اقتصادياو

وفاال عما ت ود تننووي الابوة الديموغرافيوة عغوى ليوان داعموة لغنموو االقتصوادي مون ةوالط

انةفاع اعداد الفعالين اقتصاديا واثر علك عغى ارتفائ الودةوط وانةفواع االحتياجوان االسوتاالكية

السيما التعغي والصحةو وهو موا يعمول عغوى رفوا االدةوارو اع يميول االفوراد فوي الف وة العمريوة (-12

41سوونة) الووى ادةووار نسووبة اكبوور موون دةووولا اسووتعدادا لمرحغووة الت اعوود ،االموور الووعي يسوواه برفوود
االقتصاد بالمدةران ويعزز قدرت عغى تمويل المزيد من االستثمارانو

وال يمك وون ان يح وودث الت وواثير االيج ووابي لغناف ووعة الديموغرافي ووة ف ووي التنمي ووة م ووا لو و تتب ووا سياس ووة

م سسووية تح ووق التكاموول بووين جانووب العوورع الووعي يتمثوول بانفتوواا النافووعة ويووين جانووب النغووب الووعي
يفترع ان تمثغ حيوية االسواق والتوزيا المنصف لغفر

وينواق ال ودران الب وريةو ويمكون ان تو تي

ثمارها ما وصولا الى سن العملو وعندما تنكمش نسبة السكان المعالين م ارنة بالسوكان الن ونين

اقتصاديا ،يصب باالمكان زيادة االنتاجية وزيادة حج الدةل وهعا ما تنغق عغي االدبيان السكانية
اس (الابة الديموغرافية) التي ستتبا انةفاع معودالن الةصوب بعود ماوي 91-51سونةو ثو تعوود

اعمووار السووكان بعوود علووك لالرتفووائ فيرتفووا معوودط االعالووةو لووعا يوور بعووع البوواحثين ان الموودة الزمنيووة
الت ووي تمت وود م ووا ب ووين 12-32س وونة والت ووي تتمي ووز بارتف ووائ نس ووبة الس ووكان ف ووي س وون العم وول تع وود فرص ووة
ديموغرافية لغنمو االقتصادي ،وان كانن م رونة باستجابة السياسوان االجتماعيوة واالقتصوادية فوي

الدولةو

97

وت ووير التوقعووان الووى احتموواط انتاا اووا فووي عووا  9212وف ووا لالفت وراع المتوسووط والووى عووا

 9212وف وا لالفتوراع الموونةفع ،اع تبوودأ معوودالن االعالووة باالرتفووائ بعوود هووعا التوواري حينمووا تنت وول

الف ان العمرية التي كونن ال وة المنتجة الى ةار قوة العمل دون أن يحل محغا عدد مس ,
واو ،مموا

16

ي دي الوى النتوا

االقتصوادية واالجتماعيوة التوي تعواني مناوا المجتمعوان الكاغوة مون اوتوط أنظموة

الامان الصحي والةدمان الصحية وانكماش نسبة السكان في سن العملو لاعا تبورز أهميوة معرفوة
توقيوون انفتوواا هووعه النافووعة والتعاموول االيجووابي معاووا موون ةووالط سياسووان سووكانية تنمويووة تدةغيووة فووي

اوق ر ية مست بغية آلفاق العالقة التكامغية بين السكان والتنميةو

98

ان كون العراق أما هبة ديموغرافية يعني زيادة ال باب في سن العمل ،ا مر الوعي يفورع

أولوي ووة االس ووتفادة منا ووا م وون ة ووالط ص ووياغة س ووتراتيجية تنموي ووة الع ووداد رأس الم وواط الب ووري معرفي ووا
ومعغوماتيا ومااريا) وتوسيا م واركة ال وباب فوي العمول مون ةوالط ةفوع معودالن الةصوب وزيوادة

معوودالن االنتاجيووة وتح يووق ةفووع ح ي ووي فووي معوودالن االعالووة االقتصووادية ،ويةالفو فوونن اقتنووا
هعه الابة مناا يمكن أن يادرو

وتبرز عدة محددان لالنفتاا عغى النافعة الديموغرافية أبرزها:

 -5ارتفائ معدالن الةصب السكاني في الريفو

 -9انةفاع مساهمة النساق الن نان اقتصاديا أو مايعرف ب(الفاقد النسوي) في العمل ةوار
المنزطو

وقود اقترحوون الوثي ووة الوننيووة لغسياسووان السووكانية فووي العوراق عوودة اجوراقان ينبتووي اتةاعهووا

اتج وواه ال ووباب لغوص وووط ال ووى الحال ووة الس ووغيمة واس ووتثمار ميو وزان الاب ووة الديموغرافي ووة لا ووعه الف ووة م وون

السكان ،ومن هعه االجراقان: 92

5و توسيا م اركة ال باب في العمل وسن الت ريعان الاامنة لح وق العامغين التي تحفز عغى
االلتحاق بسوق العمل في ال نائ الةا

و

9و تكثيف االستثمار في مجاالن التعغي والتدريب وزيادة معدالن االنتاجيةو
3و تدعي م اركة المرأة ال ابة في الن اط االقتصاديو

1و زيادة معدالن االدةار الوونني وتوجيااوا نحوو الفور
فر

الت تيل لغ بابو

االسوتثمارية المنتجوة بموا يعوزز تووفير

وترتيجية الوننيووة لغ ووباب لتوسوويا وتعزيووز م اركووز تمكووين ال ووباب وت ووجيا
1و مناصورة تنبيووق السو ا
المبادران عغى المستو المحغىو

4و دع تنفيع السياسوان والبورام الاادفوة الوى زيوادة االسوتثمار فوي التعغوي والتكنولوجيوا واالبودائ
واالبتكاران والرعاية الصحية والبنية التحتية الالزمة لاا لةريجي المرحغة المتوسنة والمرحغة

التالية لااو

17

جدطل ()3

الامط السكاا طمعدل الخصب طلطقع الحااة ف العراق خالل المدة 1232- 1222طفقاً
لالفلراض الملطسط

السنة

النمو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو مع و و و و و و و و و و و و و و و و و و وودط توقا الحياة عند الميالد(سنة)
السكاني()%

الةصو و و و و و و و و و و و ووب اجمالي

عكور

اناث

9222

369

161

75

4863

7367

9222

362

161

42

4761

7264

9257

967

162

75

4261

7961

9232

961

362

74

7164

7765

(نفل /امرأة)

المصدر U. N. Secretariat, Population Division, World population prospects: The 2010 Revision,
اللجاة الط ااة للسااسات السكاااة ,لحليل السكان ف العراق  ,1211جيدطل ( ,)1ص  .19المجلي

الطثاقة الط ااة للسااسات السكاااة ,أيلطل  ,1213ص .19
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االعلي للسيكان في العيراق,

الخالمة
اتا و و ممو ووا ت و وود وجو ووود عالقو ووة وثي و ووة بو ووين البنيو ووة العمريو ووة لغسو ووكان فو ووي الع و وراق والابو ووة

غرفيووة ،اع ان االةيو ورة تتووأثر بتغ ووك البنيووة وتتيراتا ووا التووي ووادها وي ووادها العووراق موون ة ووالط
الديمو ا
انةف وواع الف ووان ص ووتيرة الس وون (اق وول م وون  51س وونة) وت غ ووي

قاع وودة الا وور الس ووكاني م اب وول ازدي وواد

توودريجي لف ووة كبووار السوون واتسووائ الف ووة الوسوونى الن وونة اقتصوواديا والسوويما ف ووة ال ووباب (92-51
سنة) نتيجة النةفاع الةصب السكاني وانةفاع معدط النمو فتظار ما ينغق عغي اس (الابة او

النافووعة الديموغرافيووة)و وهووعا يتنغووب تتييوور المتنغبووان التووي تحتاجاووا ف ووان السوون المةتغفووة واالهتمووا

بال باب وه الف ة المنتجة واستثمار تغك التتيران فوي التركيبوة العمريوة لصوال الوبالد باتبوائ سياسوة
سكانية م سسية تةود جميوا قناعوان السوكان وتزيود االنتوا وتةفوع البنالوة وت اوي عغوى الفسواد

المالي واالداري في جميا انحاق الوبالد ومحافظاتاواو غيور ان الم وران ت وير الوى ان العوراق يسوير
في االتجاه المعاكس العي ي دي الى هودر ناقوة ال وباب وف ودان التنميوة وعود بنواق ال ودران الب ورية

وقغووة الموودةران وت غيوول ال وودرة عغووى تمويوول االسووتثماران موون ةووالط قغووة التكاموول بووين جووانبي العوورع

والنغووبو اي بووين العوورع الووعي يمثغ و انفتوواا النافووعة الديموغرافيووة ويووين النغووب الووعي تمثغ و حيويووة

ون اط االسواق في ال نر ومحافظات و
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