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    : مقدمة 
الوطني    التشغيل  سياسة  اصدار  سياسة    وصياغة تدابير التخاذاليوم   ماسة حاجة ثمة،  2010عام    ةبعد 

 أن  كما  .العراق في  واالجتماعية ال للتطبيق، قابل  تنفيذي وبرنامج  واضحة أهداف ذاتجديدة  تشغيل وطنية  
 بشكل  تتأثر  وان بد   ال  واالجتماعي  واالقتصادي  التنموي  املجال في  العراق وخطط وبرامج  واستراتيجيات وان رؤية  

 والضغط املتنامية البشرية القوى   الستيعاب العراقي االقتصاد قدرات في سيما ال ديمغرافيال بالعامل جوهري 
 التعليم  قطاعات قدرات على وانعكاساتهما  العمري   التركيب في والتغير السكانية  الزيادة عن الناجم الخدماتي
 .والصحة

 
الورقة      العراق  الديمغرافي التحول  قضاياعلى  تركز هذه   املجتمعي  االستقرارعلى  التحول   وانعكاسات ،في 

 والتغذية  الصحةب    الخاصة األهداف  وبالذات ،2030ومسار التقدم نحو تحقيق اهداف التنمية املستدامة  
 تحديات ومواجهة الفقر  من تخفيفوال الالئق العمل  فرص   بتوسيع عالقته على عالوة ، واملساواة  والتعليم

 .البيئة
 

ايضًا  كما   الورقة  املمظاهر    تحليلتتناول  وعدم  التنمية    االجتماعية   بالحقوق   التمتع   في  ساواةفجوات 
 وفي  التعليم  وفي  الصحة   في  الحق   االجتماعي،  والنوع  الجغرافي  الصعيد  على   ساواةعدم امل  سيما   ال  واالقتصادية

  بين   الهوة   ردم   ضرورة املعطيات  كشفت   وقد.  الجديد العراق   دستور   عليها  نص   حقوق   وهي   االجتماعية، الحماية
  أهمية   على  بياناتال  وتؤكد .  لهم  والالئقة   الكريمة  الحياة   بضمان   الدولة   واهداف   السكان   تطلعات  وبين   الواقع
  فهم   على  للحصول   والوفيات  الخصوبة  بمستويات  مرتبطة  متغيرات  باعتبارها   ومراقبتها  اإلنجاب  بمؤشرات   الوعي

الديمغرافية،    االوضاع  جانب  الى.  االجتماعية  والسياسات  والصحة  التشغيل   سياسات  رسم   عند  يفيد  صحيح 
  السكان   من  فئات  وتهميش  ملساواةوعدم ا  والفقر  كالبطالة  الظواهر  تسليط الضوء على بعض  الدراسة  حاولت
 . رشيدة  سكانية سياسة لغياب انعكاس  انها  وترى  خاصا اهتماما   الشباب ايالء وعدم

 
باعتبارها   والبيئة االجتماعية التنمية   مسألتي الديموغرافية املتسارعة الى التركيز على  واليوم تدفع التحوالت        

 الزخم  يحّول  املتكامل  النهج  وهذا .  املستدامة التنمية  دعائمتعزز وترسخ  وثيقاً محورية مترابطة ترابطًا   متغيرات
 ويجري  وأفضل ثرك أ وظائف تستحدث حيث للتنمية،  به يعتد سبيل إلى البيئية  االستدامة تحقيق  إلى الرامي
 ممكن، أمر في هذا املسار   إيجابية نتائج تحقيق  أنليس من شك و   .الفقر من   والحد  االجتماعي  اإلدماج تحقيق

 إدماج  عبر  املحددة، للتحديات  وتتصدى الفرص تقتنص  أن شأنها  من بلد، بكل خاصة سياسات تتطلب لكنها
    .املستدامة االقتصادات إلى وعادل سلس انتقال وضمان الالئق  العمل وعناصر واالجتماعية البيئية العناصر

 .الناشئة واالقتصادات النامية البلدان  في املكاسب  لتحقيق  ربما تكون الفرص أكبر الواقع، وفي
 

 وفق  املعتادة  العمل ات  سياس   اتباع  عن   والتخلي  جذري   تغيير  اعتماد  أكثر من أي وقت مض ى  البديهي  من  وقد بات
  تغيير  إلى  ملح  بشكل  تدعو  التي الدولية،    املؤسسات  هو ما تدعوه الكثير منو ".  الحقاً   والتنظيف  أوالً   النمو"  مقولة

  املستدامة   التنمية  بشأن   ٢٠١٢  لعام  املتحدة   األمم  مؤتمر   حصيلة  كما عبرت عنه   متكامل  نهج   وضعب  االتجاه   هذا 
  ثر أك   والقتصاد  املستدامة  للتنمية   ومحفزاً   زياً مرك  هدفاً   باعتباره   الالئق  العملتوفير    على   شدد  الذي   ، (  ٢٠+    ريو)

 . بيئياً  استدامة
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  ، وهو ما املستدامة  التنمية  تحقيق  سبيل  في  والدعم  النشط  االلتزام  من  حافل  تاريخهاالدولية    العمل  وملنظمة

.  بيئياً   املستدامة  االقتصادات  في  نفسه  الوقت  في  واملساهمة  مهمتها  في  قدماً   لمض يل  هامة  فرصة  هاأمام  يوفر
  أنماط   نحو   بنيوي ال  التغيير  عملية  في  الزخم   هذا   إلى  تستند   أن   الدولية   العمل  ملنظمة   املكونة  للهيئات   ويمكن

 نطاق  وتوسيع  واسع  نطاق  على  الئق جديدة  عمل  فرص  استحداث  لصالح  واالستهالك  اإلنتاج  من  مستدامة
  األساسية  والحقوق   املبادئ وتحقيق  االجتماعي  اإلدماج   فيبوتيرة متصاعدة    واملض ي املالئمة االجتماعية  الحماية
 بخطوات دقيقة وثابتة. املستقبل  أجيال لصالح

 
 الكلفة االجتماعية والبيئيةالبنيوية:  التحديات-أوالا 

 
من    العراق   تجعل   التي  األسباب  من  كثير ال  البد من االعتراف ان        املستوى  الى  مؤشرات  بهذا  التنمية، يعود 

ظروف  هيكلية  اسباب أذ ان  .  الخارجية  القوى   وضغوط  الداخلية   السياسية  والخالفات  الحرب  ال تقتصر على 
اختالالت و   أنظمة.  املحليةو   الوطنية  ستوياتامل  كل  على  ةوظيفي  هناك  والصحة  من    العدالةالتعليم  تعاني 

و   املستوى   على  والضعفالهشاشة   للتطور   غير   تكون   ما   وغالًبا   املحلي،الوطني    مشاكل   من  يعانيكما  .  مواكبة 
و و   املستويات،  جميع  على  خطيرة  اقتصادية ديموغرافي  االزمات    تأثير  من  بالتزامن مع  حاد  سكاني  ضغطتحول 

 فضاًل عن املوروثات الثقافية والتعثر في التنمية االجتماعية.   والنزوح وجائحة كورونا
 
  الدائم   االستقرار  أشكال  من  شكل  أي  فرص تحقيق  يجعل  البنيوية  والتحديات  الضغوط  من  املعقد  املزيجهذا     

  والدعم  املشورةالصبر و   من  مزيد  سيتطلب تحدًياورسم سياسات مستقبلية  التنمية  نحوقدمًا ض ي وامل والتعافي
 .والداخلي الخارجي

  أو   السياس ي،   الحوار   طريق  عن  ببساطة  االستقرار   تحقيق  إمكانية  افتراض  تماًما  الواقعي  غير   من  يجعل  كما      
  الدولة   مستوى   على   االقتصادية  اإلصالحات   أشكال  من  شكل   تنفيذ  خالل  من  تمت  أن  يمكن   والتنمية   التعافي  أن

القوى    الذي   والدور -  واملناطقية   والعرقية  اإلقليمية   تباينات الالفجوات و   سلسلة مناساسًا  تواجه    التي تلعبه 
  لتحقيق  والداخلية هذه التحديات الخارجية  الجهود من   الكثير  تتجاهل إذ .  العراق من   مختلفة   أجزاء  فيالفاعلة 

التنمية واالمن    االستقرار    ستشكل   التي  التحديات   من   الكاملة   للمجموعة   تتصدى   وال  ، العراقفي    واستدامة 
في وانعكاسها على السياسات التنموية  السكانية    والفرصة  الديمغرافيةمقدمتها التحوالت    وفيالعراق    مستقبل
 . ةاملقبل   العقود

 
  املمكن فمن  ذلك،  ومع .  القصيراملدى    حتى علىالتي تهدد العراق    التحديات  تطور ب     يتنبأ  أن  يستطيع  أحد الو     

 في  اإلخفاقات  هذه  وتشمل . األوسع  بنيويةال والتحديات لإلخفاقات  الهيكلية  والطبيعةواالمتدادات  العمق  تقييم 
  الضغط   عوامل   أيًضا  تشمل  وهي  ،عقود  مدى  على  تطورت   التي   السكانية  والتركيبة   واالقتصاد   الحوكمة مجال  

املتمركز بسبب ريعية االقتصاد وتردي مناخ    هوالتشو   والبطالة   الفقر   مثل   ةرئيس  لعوامل   متد امل  والتأثير   السكاني 
 االستثمار وضعف القطاع الخاص.
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ان     له،  النظر    ة الرئيس  التحديات  أحد  تمثلوهي    الحاالت،  من  كثير  في  مؤكدة  غير  املتاحة  البياناتما يلفت 
  التحليل   هذا  نحاول في  ،وبناًء على هذه التحوطات.  أفضل  تشخيصات  تفصيلية ودقيقة وصواًل الى  بيانات  توفيرل

وكاالت األمم    مثل  الخبرة  مصادر  على  األول   املقام  في  رتكزت،  املصادر  من  واسعة  مجموعة  من  بيانات  علىاالعتماد  
 . مراكز الدراسات االستراتيجيةو  الدولية،  الشفافية ومنظمة  الدولي، النقد  وصندوق  الدولي، البنك املتحدة، 

 
 : على التركيز   مع العراق في العميقة   الهيكلية تحدياتال تناول نحاول في هذه الورقة 

   والصراعات االنقسامات •
   البشرية  التحديات •
   الحوكمة تحديات •
•  

التحديات      هذه  من كل  الرغم  دق  ت  ؤشراتامل  وهذه  هائلة،  وطاقات  فرص  تمتلك  دولة  العراق  يزال  الوعلى 
الخطر هشًا    تتركه   أن  يمكن  والتي  املجاالت  هذه  من  كل   في  خطيرة  تحديات  يواجهربما    العراق  أن  من  ناقوس 

 .  املستقبل في مسمى غير أجل إلى ضعفمنقسمًا يعاني من ال
 

 بنفسه.   نفسه يساعدلم  ما عراقال مساعدة يستطيع  أحد  ال                
 

أ      معظم  ظهر لقد  و ت     من   دفعة  خالل  من  حلها  يمكن  ال  العراق  مشاكل  أن   التحديات  تحليلاملعطيات 
.  مارشال  لخطة  الحديثة  األشكال  بعض  مثل  ، ب ر  واسعة  حلول   إليجاد  ةثابت  اهجومن  الخارجية،  املساعدات 

.  لألحداث  املتغير  التدفق  مع  والتكيف  والتخطيط  الدقيق  والتشخيص  املريض  جهد  من   سنوات  النجاح   سيتطلب
  املوارد   وتكلفة  تخلقها،   التي  السياسية   والتحديات  العراق،   في  الهيكلية   املشاكل  وتعقيد   حجم  فإن  ذلك،  ومع

 .للغاية واضًحا   واحًدا شيًئا تجعل معها،   للتعامل الالزمة
 

صاحبه من توسع حضري متزايد وغير مخطط في العراق الى ظهور مجموعة يأدى النمو السكاني وما  •
فقيرة  احياء  في  يعيشون  الذين  الحضرية  املناطق  سكان  نسبة  ازدادت  فقد  التحديات.  من  متنوعة 

عام   منذ  حادة  وهذه 2003زيادة  العاملي.   املتوسط  يتجاوزان  وكالهما  الحضري،  التلوث  وكذلك   ،
الشمول،    مساحة من    توسعالزيادة   لتأمين  النقلالتحديات  ،  ةاملستدام  واملدن واملجتمعات   ونظم 

 وإدارة النفايات واألماكن العامة، والروابط بين املناطق الحضرية والريفية.  
ما يزال عدد النازحين داخليًا بسبب االزمات املتالحقة مرتفعة على مدى العقدين األخيرين، وما تزال   •

سكانها وضمان عودتهم    فيها وتأهيل بعض املناطق املدمرة تعاني من مشكالت بنيوية إلعادة الحياة  
 اآلمنة اليها.    

لتقييم أثر  كاملة  الوطني، وال تتوفر بيانات  أما العامل املناخي، فما تزال املؤشرات قليلة على املستوى   •
، ومدى اعتماد استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث وفقا على االمن االنساني  الكوارث بشكل كامل 

 .   والبرامج الوطنيةإلطار سنداي. ومدى ادماج تغير املناخ في السياسات والخطط 
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من  ، كما تضم نسبة منخفضة  انخفاض مساحة الغابات العراق من   عانيهويرتبط باملناخ ايضًا، ما ي •
األراض ي املصنفة على انها محمية مقارنة بالدول األخرى، وهناك فجوات ملحوظة في البيانات الخاصة  

 بمؤشرات التصحر وتدهور األراض ي والتنوع البيولوجي.   
 

 المتغيرات الديمغرافية: مشاهد الثابت والمتحول   -1
ال توجد دراسة تتناول استقرار العراق وتعافيه وتنميته إال وتركز على اإلرث الثقافي والبناء املجتمعي املتنوع،       

صالح  اجحة للمعملية نوأن املشكلة األكثر إلحاحا والحرجة التي يجب على العراق التعامل معها هو إيجاد حلول  
 وصواًل الى االستقرار املجتمعي. املتنافسة 

أربعة  لقد شهد العراق       العنف والتوتر، استقطبت الكثير من سكان العراق،    االزمات   من سلسلة  عقود  منذ 
وأجبرت على تحركات سكانية كبيرة وفصل فعلي في بعض املناطق، حيث تغيرت التركيبة الديمغرافية للعراق في 

من  نسبة كبيرة  تقديرات إلى أن  الوغالبًا ما تعاني األقليات األصغر مشاكل خاصة. وتشير بعض  بعض املناطق.   
. وهذا ينطبق على بعض األقليات األكبر  2003األقليات الصغيرة في العراق قد أجبرت على مغادرة البالد منذ عام  

 . 1أيضا

رار واألمن وفرص تضميد الجراح والتنمية، فإن  وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها العراق من حيث االستق   
الحالي   التأثير  ويلخص  األرقام،  حيث  من  ما  حد  إلى  يختلف  الدولي  للبنك  املنهجي  القطري  التشخيص ي  التقرير 

 للضغوط العرقية والطائفية على النحو التالي:

، حيث أن تعداد  1987كان منذ عام  "ال توجد أرقام ديمغرافية موثوقة في العراق. إذ لم يجرى تعداد كامل للس    
% من  97، فإن  2010لم يشمل املحافظات الكردية الثالث. ومع ذلك، ووفقا لإلحصاءات الحكومية لعام    1997

البالغ عددهم   العراق  بين    35سكان  يتراوح  ما  األكراد  ويشكل  مسلمون،  نسمة  % من سكان  20و    15مليون 
 العراق. 

التعامل معها بشكل   توجب يالتي بين التحديات الراهنة التي يواجهها العراق  وال توجد خطوط فاصلة واضحة     
نهائي. ان جميع هذه التحديات تتفاعل مع بعضها، غير أن التحديات التي تجعل العراق يمكن تقسيمها إلى أربع 

أ إدراك  أيضا  بمكان  األهمية  من  ولكن  واألمن.  واالقتصاد،  والحكم،  اإلنسان،  هي:  رئيسية  التحديات  فئات  ن 
 األهمية. ةبالغ أسباب أخرى البشرية البنيوية والطويلة األجل في العراق لها 

 السكان  ضغط -أ
إن التركيبة الديمغرافية، والضغط السكاني، والتغييرات الناجمة عن ذلك في البناء االجتماعي واالقتصادي       

في العراق هي أساس تشكيل العديد من املشاكل البنيوية الحالية، على الرغم من أن الكثير من التحليل الخاص  
 .يتجاهل هذه القوى أو يقلل منها-شأنه شأن الكثير من التحليل في العالم العربي -بالعراق 

 
1tability in Iraq, CSIS, Washington, After ISIS: Creating Strategic S Anthony H. Cordesman,  -

2017.                                   
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العراق     التحليالت السياسية لالنقسامات الحالية داخل  الذي تركز فيه الكثير من  الوقت  النظر  ومن  ،  وفي 
أنها  ل  وباهتمام العربي  العالم  في  واالقتصادية  والسياسية  األمنية  املشاكل  بمعالجة  املعنية  الجهود  من  كثيرًا 

نمو السكاني، ومدى تأثير الضغوط السكانية على مشاكل وصراعات اليوم، وضرورة أن  تتجاهل القوة الهائلة لل
 يأخذ في االعتبار أي جهد لتحقيق االستقرار والتنمية   مستوى النمو السكاني في املستقبل. 

  ت الواقع تعكسها معطيامرة أخرى، ال توجد أرقام دقيقة تستند إلى تعداد موثوق به. غير  أن االتجاهات التي       
مليون نسمة في    13.2إلى    1950مليون نسمة عام    5.2قد ارتفع من حوالي  تشير الى انه  لتقدير عدد سكان العراق  

  25، و اكثر من    1990مليون نسمة في عام    18.1. وبلغ عدد سكانها حوالي  أزمة الخليج االولىفي بداية    1980عام  
اذ يزيد السكان بأكثر من مليون     ،  2مليون نسمة   38.141لي  حوا   2018وفق تقديرات عام  و .  2003مليونا عام  

مليون نسمة    53ويتوقع أن يتجاوز عددهم    .  1950أي أكثر من سبعة أضعاف ما كان عليه في عام    نسمة سنويًا،  
%. لذا فان هذا النمو السكاني يمثل تحديا جديا  2.4نتيجة معدل النمو السكاني املرتفع الذي يبلغ    ،  20303عام  

الضغط على  ال سيما بين الشباب، فضال عن  الفقر وخفض البطالة  القضاء على  املحرز نحو  التقدم  في وجه 
 املوارد والخدمات العامة والتحضر املفرط وتفاقم مشكلة السكن العشوائي.  

الدولية    تقاريرالوليس من قبيل املصادفة القول إن نمو التطرف التي حدثت في كثير من البلدان وأظهرتها       
واملنظمات غير الحكومية تؤكد بما ال يقبل الشك أن حكوماتهم لم تلب احتياجات شعوبها،    ومراكز الدراسات  

تمعية، فضاًل عن اخفاق الحكومات والفساد  املشاكل املج  وان الضغط السكاني شكل عامال رئيسًا في خلق بعض
التنمية االقتصادية. لقد ادت هذه العوامل الى صعود في مستويات التطرف الذي تزامن مع إخفاقات  اخفاق  و 

وليس من شك ان العوامل املسببة معقدة ومترابطة،   .  4مستمرة في إرساء أسس الديمقراطية وفشل العلمانية
منها عامل  أي  فصل  يمكن  للتطرف    ال  والدينية  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  فاألسباب  االخر  عن 

واالرهاب والعنف ترتبط في الوقت نفسه بدرجة عالية باإلخفاق التنموي وفشل السياسات االجتماعية وضعف  
 املمارسات الديمقراطية. 

 

 الهبة الديموغرافية:  - ب
السن      كبار  عدد  أن  من  الرغم  على  الشباب،  من  العمرية  الفئة  العراق  في  السكاني  النمو  سمات  أبرز  لعل 

أيضا.   آخذ في االزدياد  األصغر في    بين   أن متوسط العمر في العراق هو من  وتقدر بعض الدراساتواملتقاعدين 
 : 5اليسنة فقط(، وأن متوسط عمر السكان موزع على النحو الت 19.9العالم )

 ( 7،445،633/ أنثى  7،766،832٪ )ذكور 39.88سنة:  0-14  ❖
 ( 3،572،702/ إناث  3،703،302٪ )ذكور 19.07سنة:  15-24 ❖
 ( 6،354،506/ أنثى  6،499،345٪ )ذكور 33.7سنة:  25-54 ❖
 (790.301/ أنثى  720976٪ )ذكور 3.96سنة:  55-64 ❖

 
 47ص  ،2017جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية السنوية  - 2
 المصدر السابق نفسه.  - 3

4 -Cordesman H. Anthony, Rethinking The Threat of Islamic Extremism: The Changes Needs in U. S. 
Strategy, Center for Strategic and International Studies, December, 2016.  
5.Ibid.  
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 2016ام ( )ع717.907/ أنثى  574.521٪ )3.39سنة فأكثر:  65 ❖
 

املتظهر املؤشرات الديمغرافية       النامية  للنمو السكاني   تسارعاملستوى  البلدان  العديد من  حيث يستمر  ،  في 
الشباب، والسرعة الكبيرة التي تنمو بها القوى  من    االرتفاع في معدالت الخصوبة الذي ينعكس على نسبة السكان 

نمو أكثر( حيث فشلت الحكومات ولعقود طويلة في ال  ستمرمن املتوقع ان ي)و   تلك البلدان، العاملة في معظم  
   تلبية احتياجات شبابها والسكان عمومًا لتحقيق النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل.

 
ان العراق شهد أعلى معدالت نمو للسكان بين بلدان املنطقة، حيث تضاعف  النمو السكاني    ات قدير تشير ت     

مقارنة بعدد من بلدان املنطقة التي تتسم هي األخرى    2015الى 1950بين  املدة  يمرة ف   7.4سكان العراق بمعدل 
 : 6على الرغم من الصراعات والحروب األهلية املستويات اآلتية بارتفاع معدالت الخصوبة والنمو السكاني 

 
 تقديرات النمو  الدولة  
 مرة     7.4 العراق  1
 مرة     6.8 ليبيا   2
 مرة   5.7 اليمن  3
 مرة     5.0 إيران  4
 مرة     5.7 اليمن  5
 مرة   4.5 مصر 6
 مرة     3.2 تونس 7

  
وعلى الرغم من الظروف االستثنائية والحروب شهدت البلدان غير املستقرة ومنها العراق زيادة كبيرة في عدد    

  مع السكاني الى بطالة كبيرة لدى الشباب والى كثافة شديدة في املدن    هذا الضغط  وأدىسكانها من الشباب،  
او في   القطاع العامفي    تأمين فرص العمل الالئق  فيوالخوف من املستقبل  والعشوائيات،  تزايد االحياء الفقيرة  

 االخرى. التدهور  في التعليم والصحة وخدمات البنى التحتية  استمرار  املشاريع اململوكة للدولة و 
 

 انخفاضعلى الرغم من   اذ ثمة قضية مهمة تتطلب التركيز العالي في إطار التحوالت الديمغرافية في العراق،      
 باملجتمع ) 64-15العمرية ) الفئة  نسبةغير ان   الخصوبة معدالت  انخفاض بسبب بطيئاً  كان  وان  معدل النمو

 ما وإذا  اقتصاديًا. النشطين  السكان  نسبة معها فتزيد العاملة القوة إحالل نسبة تزيد وبالتالياستمرت بالزيادة،  
) الفئة بلغت يقارب  64-15العمرية  ما  الديمغرافية مرحلة املجتمع  سيدخل السكان  من%  60(  ويتم   ،الهبة 

القصوى،  االستفادة   اجل من تطلع الى التنمية والتطويرت التي العالم بلدان من في كثير  االستعداد لهذه املرحلة
 تسمى  ولذلك عاما (  35الى     3)بين   تتراوح ددمل تمتد تتكرر  لن واحدة مرة  املرحلة بهذه  تمر  املجتمعات ال سيما وان 

 الفئة  هذه  مثلت إذ   ، العراق في نالحظه ما . هذه التحوالت السريعة هو   السكانية الفرصة  او  الديموغرافية  بالهبة
الى    1987في عام  % من اجمالي السكان  50.1 (نسبته ما العمرية % في  56.1والى    1997% في عام  51.6وازدادت 

يبدو انه    العراقو     مستمرة بالزيادة . ومن الالفت للنظر ان هذه النسبة (2014% في عام  56.77والى    2009عام  
 

6 -Ibid.  
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 على  تساعد فباستثمارها الحالية  ظروف العراق ظل في جدا  الحرجة  املرحلة وهيالهبة الديمغرافية،   على اعتاب
 تساعد  من ثمو  واملجتمع الفرد مستوى  على االستثمار واالدخار فرص من وتزيد واالعالة البطالة معدالت خفض

ال  على معدالت البطالة والفقر    أثرهيتساقط   تأثيراتها بالغة الخطورة تصبح وبخالفه التنمية عجلة تسريع على
 .بين الشباب سيما

 
ان استثمار الهبة الديموغرافية سيؤدي بال شك الى آثار إيجابية تساعد في تحقيق مستوى أعلى من التنمية       

البشرية ال سيما الفئات العمرية الصغيرة. ومن املعروف ان االستثمار في التعليم املبكر له مردود يرفع مستوى  
استدامتها، ومن ثم فان الثبات النسبي في إعداد األطفال  التنمية البشرية وبالتالي االرتقاء في جودة نوعية الحياة و 

 يسمح بإحداث طفرة نوعية في التعليم.   
 

السكان في املستقبل تأثير حاسم في النتائج اإلنمائية املستقبلية. ويتمتع العراق بأحد أكثر    وسيكون لديناميات     
عن   أعمارهم  تقلُّ  الذين  السكان  عدد  ر  ُيقدَّ إذ  العالم،  في  شبابا  السكانية  بحوالي    19املجموعات  ٪. 50سنة 

وسيزيد    .2030مليون بحلول عام    32-20وينطوي املشهد الديموغرافي على زيادة في عدد السكان البالغين من  
ندرًة من أّيِّ وقت مض ى، بما في ذلك الغذاء    هذا األمر من الضغط على املوارد االقتصادية التي هي نفسها أكثُر  

  7-5واملاء والبنية التحتية الحضرية والخدمات العامة. ومن املتوقع أيضا أن يزيد الطلب على العمل إلى ما بين  
فية. ويمكن أن يكون هذا العدد أعلى بكثير إذا ارتفعت معدالت املشاركة في قوة العمل، ماليين فرصة عمل إضا
 . 7وبخاّصة بالنسبة للنساء 

 

 التشغيل والبطالة:   - ت
 

ما يزال سوق العمل العراقي يعاني من ارتفاع معدالت البطالة على الرغم من الجهود املبذولة ال سيما بين     
، على الرغم من  وتباينها بين املحافظات وارتفاعها بين الجامعين  299-15ة )الشباب االناث في الفئة العمري

 عدم توفر إحصاءات دقيقة عن التشغيل والبطالة ال سيما في قطاع العمل غير املنظم. 
 
الحكومة        توفير  من  الرغم  اضطر  ل  وعلى  للدولة،  اململوكة  واملؤسسات  الصناعات  في  الوظائف  من  لعديد 

عراقيين إلى الحصول على وظائف توفر الحد األدنى من الدخل إال ان اإلنتاجية الصافية منخفضة  العديد من ال
  تصل الى ومن املؤكد اإلشارة أيضًا الى ان متوسط مستوى بطالة الشباب    جدا، مما يؤدي إلى البطالة املقنعة.

ياسا للرضا الشعبي، أو اإلنتاجية،  التشغيل مقالنامية، لم يعد  ٪. ولكن، كما هو بالنسبة لكثير من البلدان  30
 أو حتى بالنسبة لقسم من السكان الذين وجدوا نوعا من العمل. 

والواضح أن التوزيع العمري في العراق ال يخلق حاجة مستمرة وكبيرة لفرص عمل جديدة فحسب، بل يخلق    
ل عبئا كبيرا على القوى العاملة  %، كما أن الحاجة إلى دعم أولئك الذين ال يعملون يشك78نسبة إعالة تزيد على  

الحالية. على صعيد آخر، أجبر التغير االجتماعي السريع الكثير من سكان العراق الى تغيير موقعهم ومهنهم. وقد 

 
 .  24، ص2019، التقرير الطوعي األول حول أهداف التنمية املستدامة التخطيط، العراقوزارة - 7
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تفاعلت الضغوط السكانية مع قوى الحرب لدفع مختلف الجماعات العرقية والطائفية إلى تحالفات وأوضاع  
 فة جدًا.  وظروف اقتصادية واجتماعية مختل

في  8، نشرت منظمة االسكوا  2016في تشرين الثاني      االقتصادية واالجتماعية  التنمية  في  بحث  بعنوان  دراسة 
العربية،   االوسط    2016ــ  2015املنطقة  الشرق  منطقة  في  واالقتتال  لالضطرابات  األوسع  التكاليف  اوضحت 

بأحداث اجتماعيةـ ـ سياسية ُعرَِّفت اجمااًل    2011وشمال افريقيا، إذ بدأت تلك التحوالت في البلدان العربية عام  
لربيع العربي اسفرت، عن عدم االستقرار وفي بضعة حاالت عن الحرب. ولم يتم التحسس بآثارها السلبية في با

املسلح بدرجات متفاوتة مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن   في الدول     بل أيضاً الدول التي تحملت عبء العنف 
ــ ادت الصراعات في املنطقة الى  2011قبل العام    ويجد البحث ان باملقارنة مع التوقعات التي جرت .  املجاورة ايضاً 

بلغ    613,8خسائر كبيرة  في النشاط االقتصادي بلغت   مالي  وعجز   دوالر  مليار دوالر. وأدت تلك  243,1مليون 
الصراعات الى تدهور أكبر في املؤشرات االقتصادية واالجتماعية األخرى كالبطالة، والفساد، والتعليم والفقر.   

ازمة النزوح واللجوء أعباء ثقيلة على املجتمعات التي خرج سكانها كالجئين وعلى البلدان التي تتعرض  كما تلقي  
لتأثيرات الالجئين الوافدين، تمثل أبرزها في تدهور مؤشرات التنمية البشرية وزيادة املعاناة في الحاالت الصحية  

 السيئة وسوء التغذية، ومحدودية وسائل العمل والتعلم.  
 

ما تزال الفجوة بين الجنسين في املشاركة االقتصادية وعند مقارنة أوضاع التشغيل وفقًا للنوع االجتماعي،        
النساء   البطالة بين  اذ يبلغ معدل  % بين  8.5مقابل    2016% عام  22.2والبطالة واألجور في غير صالح النساء، 

% بين  38.0عاما( الى    24-15ة العمرية الشابة )بعمر  عاما فاكثر، وترتفع في العام نفسه بين الفئ  15الرجال بعمر  
الذكور 20.1االناث مقابل   االقتصادي لألفراد بعمر     .  .9% بين  النشاط  عاما فأكثر بلغ عام   15علمًا ان معدل 

   .10%(  13.0%( والنساء ) 72.7% مع وجود تفاوت في النسبة ما بين الرجال )42.8حوالي  2018

ميدانية   العالمالشباب في   تواجهوعند البحث في التحديات الرئيسة التي      دراسة  أظهرت  اليوم،  ان    11العربي 
%  38% من الشباب يعتقدون ان بروز مظاهر التطرف يشكل أخطر التحديات لألمن اإلنساني العربي، وان  50

%  34%، في حين أكد  34%، ثم عدم االستقرار املجتمعي  36منهم أكدوا على التهديدات اإلرهابية، وتهديد البطالة  
% ان غياب القيادات السياسية القوية  25بحوثين من املبحوثين على ارتفاع تكاليف املعيشة. بينما أجاب ربع امل

 يعد من أهم التهديدات. 
 
ان في مقدمة األسباب الرئيسة للتطرف هو عدم  12  2016وتشير معطيات تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام     

 نوفر فرص العمل للشباب. 
 
 

 
األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا )االسكوا(، التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية  - 8

2015-2016  . 
 788ص، 2017وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية السنوية جمهورية العراق،  - 9

 .2018وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء، مسح رصد وتقويم الفقر في العراق جمهورية العراق،  - 10
 .  2016البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، تقرير التنمية اإلنسانية العربية، - 11
 المصدر السابق نفسه. - 12
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 وجهة نظر السكان العرب  ( يبين ان نقص فرص العمل من أهم أسباب التطرف من  1  شكل )          

 
    
واحتالل االرهاب لعدد من املحافظات واملناطق    2014  منذ منتصفالتي عاشها العراق    املركبةكان لألزمة  لقد   

  واالسرة واملجتمعالفرد    تفاقمت آثارها علىكما  ية واالجتماعية،  االقتصادمجمل األوضاع والسيما  على    تأثيراتها
عام   مطلع  منذ  كورونا  جائحة  سبب  الصحية  االزمة  تعاني من عدم  غير محمية    هشةمولدة بيئة  ،  2020بعد 

وهذا  .   على حال التشغيل واالستثمار واالنتاج والنمو والحراك السكاني  االستقرار والعنف والضياع، انعكست
   البطالة هدافها املرسومة بخفض معدالت أل   2022-2018التنمية الوطنية  طخط أنعكس على فرص تحقيقما 

واستدامتها الحياة  نوعية  جودة  اوتحسين  نسبة  ورفع  االقتصادي،  النشاط  في  فعاليات و ،  ملشاركة  تطوير 
 .  ومستقرة رفع انتاجية العمل  وتوفير بيئة عمل الئقةو مؤسسات سوق العمل ، 

 
العمل وان  ان استمرار         العملالخلل وعدم التوازن في سوق  ، مع تأثيرات  فصام مخرجات التعليم عن سوق 

ماليين   واجهت  وبشرية  مادية  وخسائر  واضرار  نزوح  من  رافقها  وما  والعنف  اإلرهاب  ألزمة  وعميقة  مباشرة 
وارتفاع معدالت    2018% عام  13.8معدالت البطالة الظاهرية لتصل الى    ة الرتفاع مقنع  السكان، بلورت تفسيرًات

سكنهم وعملهم وممتلكاتهم، ولد ذلك    املحتلة من االرهابناطق  . إذ ترك سكان امل%28.2العمالة الناقصة الى  
الى    بيئة وتصل  لترتفع  الفقر  مستويات  الرتفاع  عام  30خصبة  العراق  مستوى  على  في  41والى    %2017   %

 . 2013في نهاية عام  %18 حوالي املحافظات التي احتلها االرهاب بعد ان كانت
 

لم   ين الشباب العراقا إال المشاركة حق مدني أساسي يدعم ويعزز مفهوم المواطنة وقيمها،على الرغم من ان  و    
يأخذ مساحة واسعة من التأثير في مؤسسات القرار ذات الصلة بحياتهم وذلك لسببين رئيسين أولهما: أن المؤسسات 

باب من أجل حثه أو تعزيز مشاركته والثاني: ان الشباب أنفسهم ال يعتبرون ذاتها ال تشعر بالتزامات تجاه الش
( سنة ال يجدون في ذواتهم  19-15مشاركتهم في تلك القرارات مسؤولية مدنية. أن الشباب والسيما في األعمار ) 

حكم خياراتهم على  ما يحفزهم على المشاركة نظرًا لكونهم يعيشون في بيئة أسرية ومدرسة محكومة بثقافة تقليدية ت
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( سنة بالبحث عن عمل فأنهم في الوقت ذاته يعتقدون ان ال  25- 20نحو سلبي، وبينما ينشغل الشباب بأعمار ) 
 .13فائدة من المشاركة في العمل التطوعي لمنظمات المجتمع المدني

 
الشباب المتنامية،   ان عجز السياسات والخطط والبرامج الوطنية في تأمين فرص العيش والعمل الالئق لفئات   

واالخفاق في استيعابهم وتأطيرهم في الحياة العامة سيجعلهم باستمرار فريسة لكثير من المسارات االنحرافية التي 
 تدفعهم بال هوادة الى طريق الال عودة.  

 
       الهجرة:  -ث
منذ مطلع الخمسينيات(، وما يزال يتأثر، بموجات متالحقة  )تأثر العراق في النصف الثاني من القرن العشرين       

من الهجرة الداخلية )عوامل طرد من الريف وجذب في المدينة( التي كان لها انعكاساتها، وهي في معظمها سلبية،  
لحياتية العراقية كافة، كالجوانب الديموغرافية واالجتماعية حيث أظهرت تلك الموجات تأثيرًا ملموسًا في الجوانب ا 

اإليرانية( -واالقتصادية والثقافية. كما شهد العراق منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي )بداية الحرب العراقية
ب حرب  معدالت هجرة مرتفعة من المناطق الحدودية )مناطق الصراع(، تلتها موجات هجرة خارجية وداخلية بسب

، وتأثير ظروف الحصار االقتصادي والعمليات العسكرية. وبعد احتالل العراق عام  1990الخليج الثانية منذ عام 
تعرض العراق الى عمليات تهجير قسري )بسبب االحداث التي أعقبت تفجير المرقدين الشريفين في سامراء   2003

كما شهد موجات من الهجرة الدولية )ال سيما الى دول  ( طالت الكثير من المناطق وال سيما العاصمة.  2006عام  
الجوار سوريا واالردن (. ولعل أخطر مظاهر الحراك السكاني ما شهده العراق من انتكاسات بعد احتالل التنظيمات  

ألكثر من ثلث مساحة العراق )عدد من المحافظات( وما نجم عنه من نزوح ألكثر من خمسة    2014اإلرهابية عام  
، طالت جميع فئات السكان ال سيما فئة الشباب والفئات الهشة، التي كان لها انعكاسات سلبية على  14نسمة  ماليين

الفرد واالسرة والمجتمع. إذ أظهرت المؤشرات الديموغرافية تنامي واستمرار تأثير هذه المشكلة على كافة الجوانب 
 الحياتية ال سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع.  

 
  ان ضعف مشاركة الشباب وميل كثير منهم إلى العزلة عن تيارات الحياة االجتماعية والسياسية   س من شك ولي    

إلى سطحية الوعي بأدوارهم، أو   يدفع الكثير منهم الى التفكير بالهجرة بعيدًا عن أوطانهم، وهذا يرجع بشكل رئيس
وكان اإلعالن  دم توفر فرص العمل الالئق لهم.  فضاًل عن ع  عدم توفر البرامج الالزمة لتمكينهم وبناء قدراتهم

العربي لتمكين الشباب قد أكد على ان المشاركة هي حق من حقوق الشباب كما أنهم من واجباتهم تجاه مجتمعهم، 
 وقد ركز اإلعالن على بذل جهود مضاعفة في مناطق النزاعات المسلحة.

 
( إلى أن من ردود فعل الشباب على اإلرهاب وفقدان األمن  2008لقد أشار تقرير التنمية البشرية الوطني )    

 .  كما 15كثير منهم للهجرة وهذا يعني ان يخسر العراق طاقاتهم التنمويةالرغبة  زاد من  فضاًل عن الفقر والبطالة  
%( من مجموع 16,8سنة الراغبين بالهجرة تبلغ )( 20- 18أظهر مسح الفتوة والشباب أن نسبة المبحوثين بعمر )

 
    . 2011العراق،  ب وطنية لشبا استراتيجية والشباب، نحو وزارة الشباب والرياضة، التقرير التحليلي للمسح الوطني للفتوة  - 13

 
 .  2019وزارة التخطيط، التقرير الطوعي، - 14
 .  2008وزارة التخطيط، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية،  - 15
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الهجرة ال تمثل خسارة شخصية، ف  .16اإلناث ( مبحوثًا، ويبدو الذكور أكثر مياًل للهجرة من  8114المبحوثين البالغ )
جفاء نفسي، وليس مجرد ابتعاد جغرافي، ما بين الشاب    وهي حالةاألسرة والمجتمع،    تتسع لتشملبل ان الخسارة  

 ووطنه.
 

كانت الهجرة    إذاثمة تأثيرات سلبية للهجرة في األهداف الرامية لتحقيق معدل االنجاب الكلي المستهدف ال سيما      
على    مختلف، مما ينعكس سلباً   إنجابمرتفعة أو سلوك    إنجابالقادمة هجرة أسرية من مناطق تتميز بمستويات  

 جميع الخطط التنموية في المجاالت كافة. 
 
  Hyper urbanizationالتضخم الحضري  -2

 النمو الحضري:   -أ

ظل العراق حتى أوائل الستينيات من القرن املاض ي يحمل جميع عناصر املجتمع "التقليدي" إذ شكل سكان      
٪ في املناطق الحضرية. واليوم، العراق مختلف تماما. وقد أدت الحرب، والنقص  25٪   مقابل  75الريف حوالي  

ى من التضخم الحضري أدى إلى عكس هذا  الحرج في املياه واألراض ي الصالحة للزراعة، والنمو السكاني إلى مستو 
سنويا، وانتقل إلى نقطة تصل بوتائر عالية  تشير التقديرات إلى أن التحضر آخذ في االزدياد  و الوضع بشكل فعال.  

وتتباين النسبة بحسب املحافظة  ،    2018في عام  %( للريف  30.2مقابل )  ٪  69.8  حضر إلى  سكان الفيها نسبة  
االحتياجات والقيم الحضرية   .17 %50%، وتنخفض في بابل واملثنى وصالح الدين الى 87.5 اذ ترتفع في بغداد الى

  للمجتمع ال سيما في املناطق املتضخمة حضريًا، مثاًل الحديثة ستكون حاسمة في تشكيل االستقرار املستقبلي  
 نسمة.   مليون ( 8الى حوالي )سكانها  صل بغداد)العاصمة( ي

الكثير من السكان، بل امتزجت          أكثر حداثة لم تغير فقط قيم وتوقعات  إلى حياة حضرية  هذه التحوالت 
تأثير الحرب لتغيير توزيع   الى سلوكيات    دفعت-  املجموعات السكانيةبعض  مجتمعة مع  في بعض األحيان معا 

 .يخلق أنماطا جديدة من الفصل املحلي ألسباب أمنية  جديدة مما

وخفض  النمو        الفقر  من  التخفيف  نحو  املحرز  التقدم  وجه  في  جديا  تحديا  يمثل  املتصاعد  الحضري 
   البطالة ال سيما بين الشباب، فضال عن الضغط على املوارد والخدمات العامة وتفاقم مشكلة السكن العشوائي. 

الباحثين عن عمل،إذ   العراقيين  الشباب  من  كبيرة  أعداد  الى وجود  التحوالت  حيث تضع ضغوطا    أدت هذه 
اجتماعية مكثفة على الذكور األصغر سنا والنساء املتعلمات إليجاد فرص عمل في مجتمع ما يزال فيه الزواج  
يمثل الطريق الرئيس ي لحياة اجتماعية نشطة ويمكن أن يكون حاسما في تحديد الوضع االجتماعي. وتزداد هذه 

ائم على الجدارة في القطاع الحكومي املتضخم، وعدم وجود  املشاكل سوءا بسبب االفتقار إلى فرص التوظيف الق
، والجفاف في  يتعرض املناخ الى تغيير واضحإصالح في القطاع الزراعي مما يزيد من تقييد فرص العمل في وقت  

 
للفتوة والشباب  ، المسح الوطني 2004ممارسات الشباب، المواقف و المعارف و ال، مسح  KAP2–الجهاز المركزي لإلحصاء  - 16

2009 
الجهاز املركزي لإلحصاء، مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة ذات األولوية في العراق،  جمهورية العراق، وزارة التخطيط،- 17

 34-33، ص 2018بغداد، 
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املصدر، كل بعض املناطق، واستنزاف األهوار في الجنوب،   ذلك    وعدم استقرار تدفق نهري دجلة والفرات من 
 نقص في فرص العمل وزيادة البطالة. يؤدي إلى 

هذه التحديات تضع ضغطا شديدا على الدولة لخلق فرص العمل بغض النظر عن املخرجات اإلنتاجية.       
جوانب   من  جانب  كل  في  والفساد  االهدار  من  مزيد  الى  التوظيف  أجل  من  العمل  فرص  خلق  يؤدي  حين  في 

 التشغيل والترقية. 

  املجموعات فع  يد   دقأدت بالتأكيد الى نشوء األحياء الفقيرة الكبيرة و  رة في املشهد الحضري ان التحوالت الكبي        
الناجم عن استمرار فاعلية تحرك الوالءات الفرعية    النزاع  وأالى أجواء من التوتر    – العرقية والقبلية من جديد  

سلطة القانون. ونتيجة لذلك،    في احشاء املجتمع الحضري وانفالت العصبيات في ظل القانون املوازي وضعف
السكانية   التجمعات  حجم  زيادة  الى  تؤدي  بل  الشباب،  بين  السيما  البطالة،  فقط  يزيد  ال  السكاني  فالضغط 

في األحياء الفقيرة في املناطق الحضرية، والتي غالبًا ما تكون تكاليف الحياة بشكل عام أعلى مما كانت    الجديدة
 الريفية. عليه في املناطق  

املاء واالراض ي غير الصالحة للزراعة في الكثير من املشاكل بسبب النمو السكاني    على صعيد آخر يتسبب نقص     
العالي وتضخم القوة العاملة في املناطق الحضرية. ومن املؤكد ان نسبة تحول السكان الى املدن في معظم البلدان  

. ان استمرار هذه املستويات من  ـ  2016و  1950بين    دةعاف في املالنامية قد زادت الى حد كبير بنحو ثالثة اض
االرتفاع سوف يؤثر على استهالك املوارد كاملياه، او يوسع من دائرة املستخدمين للخدمات االجتماعية كالتعليم  

يات والصحة، وما يترتب على وجودهم من توسع في البنى التحتية فضاًل عن تأثيرهم في سوق العمل وبقاء مستو 
 البطالة دون  انخفاض ملموس وغيرها من تأثيرات سلبية. 

 
وضياع  االنقسام املجتمعي  عمومًا يمكن القول ان الضغوط السكانية الحادة واإلدارة غير الرشيدة والفساد و       

اعي  االجتم  االمنعكس سلبًا على  نذات عالقة يمكن ان تأخرى  فرص التنمية والبطالة واملستقبل املجهول وقضايا  
 وربما تغذي التطرف والعنف ملدد طويلة.

 العشوائيات:  -ب
عن أنَّ املناطق الداخلية   العشــــوائي، فضــــال القانوني للســــكنشــــهدت العقدين األخيرين ظاهرة التوســــع غير            

على أطراف املدن وداخلها، إذ تشـير البيانات بان التي هجرها سـكانها باتجاه الضـوا ي تحولت الى مناطق متخّلفة
ــــت الى العمليات  ـــ ــــتان واملحافظات التي تعرضـ ـــ ــــوائية في محافظات العراق عدا إقليم كردسـ ـــ عدد التجمعات العشـ

% من  16.5( مســــكن بنســــبة قدرها  521947وعدد املســــاكن العشــــوائية )تجمع ) 3687العســــكرية واإلرهاب بلغ )
ـــــوائيــات ) ـــ ـــــكــان العشـــــ ـــ ـــــــــاكن في العراق، في حين بلغ عـدد ســـــ ـــــمــة لعــام  3292606مجموع املســـــ ـــ . تحتوي  2017( نســـــ

ـــــوائيــة ) ـــ ـــــــــاكن العشـــــ ـــــرة )  تجمعــا(،    1022محــافظــة بغــداد على أكبر عــدد للمســـــ ـــ تجمعــًا    677تليهــا محــافظــة البصـــــ
  كما في الجدول ادناه: ( تجمعا عشوائيا.279وكركوك )عشوائيًا،  
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 2017العشوائيات في العراق حسب المحافظات وفق تقديرات عام ( توزيع  1جدول ) 

 المحافظة
عدد التجمعات  

السكنية 
 العشوائية*

نسبة التجمعات من  
العدد الكلي للتجمعات  

% 

عدد 
المساكن 

 العشوائية** 

نسبة المساكن العشوائية من  
كلي للمساكن المجموع ال

 العشوائية%
 26.2 136689 27.7 1022 بغداد

 12 62602 18.4 677 البصرة
 7.3 37927 9 333 ذي قار
 11.7 60935 7.6 279 كركوك
 3.7 19234 6.6 243 ميسان

 3.4 17571 6.2 229 الديوانية
 4.8 25156 6.1 225 بابل

 8.2 42874 5.7 210 واسط
 4.1 21402 4.7 172 ديالى

 4.1 21432 3.3 120 المثنى
 10.3 53810 2.4 89 النجف
 4.3 22135 2.4 88 كربالء

 100 52197 100 3687 المجموع
 .  2022-2018املصدر: وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية                

التي تجاوز    الوضع السكني عمومًا قاٍس السيما في املحافظات التي لجأ إليها العديد من النازحين داخليا البالغ      
مليون نازح. وقد أدى التدفق الواسع للنازحين داخليا إلى خلق طلب كبير على وحدات جديدة )أكثر من      5عدد  

وحدة(، ال سيما في املناطق الحضرية وحولها. ولم يواكب العرض السكني حاجات الطلب، مما فرض   500،000
حين واملجتمعات املضيفة لهم. كما  ضغطا شديدا على الخدمات العامة، وأدى بالنتيجة إلى خلق توترات بين الناز 

تعيق عودة النازحين إلى ديارهم العدد املتزايد من الوحدات السكنية التي تعرضت ألضرار أو دمرت في املناطق  
(. وأظهر تقييم أجراه البنك الدولي في املناطق املتضررة من النزاع عام  2015iاملتضررة من النزاع )البنك الدولي،  

الوحدات    2015 أكثر املدن تضررا مثل  26السكنية املتضررة تشكل  أن  في  املساكن  و   % من  الرمادي  املوصل 
 وبيجي. 

 السكن:  -ت
ليس من باب املبالغة القول، ان الكثير من االسر العراقية ما تزال تعاني من أزمة السكن، مما يضع عبئا كبيرا      

للن الواسع  التدفق  أدى  املعيشية. وقد  األسر  ميزانيات  إلى  على  الحضرية  املناطق  إلى  واملهاجرين  داخليا  ازحين 
، أنفقت األسر املنخفضة واملتوسطة الدخل أكثر من  2012تفاقم الضغوط الكبيرة على سوق اإلسكان. وفي عام  

% من دخلها الشهري على السكن واملرافق والصيانة(. ويقدر العجز في املساكن بما ال يقل عن مليوني وحدة.  35
 .18نوعية املساكن القائمة نتيجة النتشار املستوطنات العشوائية دون املستوى املطلوبكما تتدهور 

ان عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، جعلت   أكثر من نصف سكان الحضر في العراق )بما في ذلك غالبية 
الفقيرة   (.  أما من  2016العراق،    األمم املتحدة فياملتخلقة )تقرير  النازحين( يعيشون في ظروف شبيهة باألحياء 

جانب العرض، فإن ضعف القدرة املؤسسية والتنسيقية، وضعف إدارة األراض ي، والتخطيط الحضري املركزي،  
ربع  إلى  بين خمس  ما  وان  البلد.  انحاء  جميع  في  املساكن  إمدادات  حد من  قد  املساكن  تشييد  صناعة  وضعف 

 األسر العراقية تستأجر املساكن. 

 
 .  2019وزارة التخطيط، التقرير الطوعي - 18
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 والتنمية البشرية واالجتماعية:  تحول الديموغرافيال  -نيا  ثا
الرئي    األهداف والقيم االنسانية، والجوانب  التنموي ان يشملوا  الشأن  العديد من املختصين في  ة  س يحاول 

ذات    مجموعة من األفكار للتنمية البشرية. مرة أخرى، يقدم التقرير التشخيص ي القطري املنهجي للبنك الدولي  
 : 19ية الصلة بالتنم

من القرن املاض ي، وهو عقد النمو االقتصادي    سبعينياتقوية حتى في الكانت  إن املؤسسات العراقية، التي       
من   العديد  في  والتقدم  والعقوبات    مؤشرات السريع  الحروب  من  عقود  من  بشدة  عانت  قد  البشرية،  التنمية 

والصراعات. وعلى الرغم من حجمها الكبير، لم تتمكن الدولة في كثير من الحاالت من توفير األمن والتنمية أو  
  ، مما أدى إلى ظهور العديد من تهاشرعيسلطة الدولة و تقويض    سوء اإلدارة فيالخدمات األساسية. وقد ساهم  

الجماعات   بين  الوثيقة  الروابط  أدت  وقد  والسلطة.  املوارد  على  الحصول  إلى  تسعى  التي  البديلة  املجموعات 
حكم   تقويض  وإلى  مكوناتية  أسس  على  القائمة  السياسية  الفوارق  تفاقم  إلى  والعسكرية  القانون  السياسية 

  "وسلطة الدولة.

السياسات من أعلى إلى  ي لم تؤد  إفريقيا،كما هو الحال في أي مكان آخر في منطقة الشرق األوسط وشمال  و    
  لألموال العامة   بديدولكن أيًضا إلى ت  ات والوالءات الفرعية،من املحسوبي  واسعةأسفل فقط إلى وجود شبكات  

واالجتماعية.   البشرية  التنمية  مؤشرات  على  سلبًا  انعكس  قو   مما  فرص  ضت  لقد  التجاذبات  مشاركة  تلك 
ولم توفر حافًزا كبيًرا لألنشطة    واملحلية،   على املستويات املركزيةالثقافة  و   للتعليم واملعرفة  إهمال مع    املواطنين،

 .اليوم ضعيفة من الناحية املؤسسية للتنمية  اإلدارات العامة   تظلو  والخيارات التمكينية،

ـــــــراعات        لقد كان فقدان رأس املال البشـــــــــري على مدى العقود الثالثة املاضـــــــــية في العراق هائال، وإرثا من الصــ
معدالت الهشـاشـة. وفي الوقت الذي صـنف فيه نظامي التعليم والصـحة العراقيين في   ارتفاع اسـتمرارفضـاًل عن 

الســــبعينيات، إال أنها ســــقطت بالقرب من  اعلى املســــتويات في منطقة الشــــرق األوســــط وشــــمال أفريقيا في أواخر  
ـــــاء على   ـــ اإلنجازات في مجال زيادة اإلملام بالقراءة والكتابة والحد من الفوارق    كثير منالقاع اليوم. وقد تم القضـــــ

ـــــين. وعلى الرغم من   ـــ التقـدم في زيـادة االلتحـاق بـاملـدارس االبتـدائيـة وتحقيق التكـافؤ بين   إحراز بعضبين الجنســـــ
رحلة االبتدائية وتحسـين صـحة األم، ما يزال هناك الكثير الذي ينب ي القيام به حتى يتمكن البلد الجنسـين في امل

من التقدم نحو تحقيق النمو املطرد والحد من الفقر. ان ارتفاع مســـــــــتويات الهشـــــــــاشـــــــــة تزيد من الضـــــــــغط على 
ســياســات العامة، ويزيد من  الذي يعاني بالفعل من الضــعف والترهل وتفكك في منظومة صــنع ال  املســار التنموي 

أوجه التفاوت بين املناطق، كما يعاني من فقر في مســـــتوى تقديم الخدمات التعليمة والصـــــحية وشـــــبكات األمان  
ان تلك التحديات عكســــتها  كما تآكل وبشــــكل مضــــطرد رأس املال البشــــري نتيجة لعقود من الصــــراع.    .االجتماعي

ــــرات التنمية الب ــــر مؤشـ ــــر وغير مباشـ ــــكل مباشـ ــــرية الوطنية، )بشـ ــية...(، إذ يظهر شـ ــ ــــحية والتعليمية واملعيشـ الصـ
ــــرية العاملي لعام  ــــرية 2018دليل التنمية البشـ ــــطة التنمية البشـ ــــمن فئة البلدان متوسـ ، ان ترتيب العراق يقع ضـ

 . 20دولة 189من بين بلدان العالم البالغة   ( 120)تسلسل 
 

 
19 - World Bank, Iraq - Systematic Country Diagnostic (English), February 3, 2017,   

20 , 2018. UN., UNDP, World Development Report-
.                                                                                                                 



  التحول الديموغرافي والمتغيرات االجتماعية في العراق17

 

   التعليم -1
 
الميادين األساسية  أحدان االستثمار في التعليم هو أفضل أنواع االستثمار التنموي. ذلك ان التعليم هو  ال شك      

في قياس مستوى التنمية البشرية نظرًا لترابطه العضوي مع كافة أبعاد الحياة االقتصادية واالجتماعية. وان أي  
( من الدستور العراقي قد نصت  34. وكانت المادة )تحسن في مستويات تعليم األفراد ينعكس إيجابًا على أوضاعهم

على ان التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي حتى المرحلة االبتدائية وتكفل الدولة  
 مكافحة األمية.

 
أثير كبير على  وعلى الرغم من أن معدالت االلتحاق قد تعافت، إال أن العقود املفقودة من التنمية كان لها ت      

العراقيين من جميع األعمار وبكافة املستويات. إن املستوى األكثر انتشارا من التعليم اليوم هو التعليم االبتدائي  
عاما أو    30سنة في العراق قد أكملوا املدرسة االبتدائية كما هم في سن    18أو أقل، ومن املرجح أن يكون سن  
منطقة الشرق األوسط  مقارنة ببالقراءة والكتابة لدى الكبار أقل من املتوسط  أكثر. وباملثل، فإن معدالت اإلملام  

 . في البلدان ذات الدخل املتوسط وشمال أفريقيا، وهي أقل بكثير من املتوسط 

. فقد ظل التعليم يواجه تحديات  التسعيناتمؤشرات التنمية في العراق منذ مطلع  انخفضت بشكل حاد  لقد      
 د باستمرار فرص تحقيق اهداف التنمية املستدامة: متراكمة تهد

تدهور نوعية البيئة املدرسية، اذ يوجد نقص كبير في األبنية املدرسية، وظاهرة االزدواج املدرس ي  استمرار   •
 6484)أي اشغال مدرستين لبناية واحدة(، فضال عن اكتظاظ الطلبة. اذ يبلغ العجز في األبنية املدرسية  

الى  مدرسة،   العدد  هذا  يرتفع  ان  معدالت    8147ويمكن  تبلغ  فيما  املتضررة.  األبنية  إضافة  عند  مدرسة 
 .21 طالب/ صف في املدارس االبتدائية واملتوسطة واالعدادية 37و  41و  37طالب/صف 

% من االفراد ممن تزيد أعمارهم  87فان حوالي    2018نتائج مسح رصد وتقويم الفقر في العراق لعام  تظهر   •
الى    10عن   الذكور  بين  النسبة  وترتفع  والكتابة،  القراءة  يجيدون  مقابل  91.9أعوام  بالنسبة  %82.1   %

عاما الالتي يلممن بالقراءة والكتابة    49-15فيما قدر املسح متعدد املؤشرات أن نسبة النساء بعمر    لإلناث.
 . 22  %69.0يبلغ 

عدد األطفال الناجحين من الصف السادس االبتدائي    ُيعد معدل إكمال التعليم االبتدائي والذي ُيشير الى •
البلدان   العراق باملقارنة مع بقية  املرحلة، منخفضا في  إلكمال  املناسبة  الفئة العمرية  السكان في  الى عدد 

. على الرغم  201823% بحسب نتائج املسح العنقودي متعدد املؤشرات لعام  75.7النامية اذ يبلغ هذا املعدل  
ؤشر كان من بين مؤشرات اهداف االلفية، والذي كان باإلمكان تحقيق تقدم أفضل مما هو  من أن هذا امل

 متحقق.
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الصافي  سجل   • االلتحاق  )معدل  االبتدائية  للمرحلة  التمدرس  سن  مقارنة  عاما(    11  -6في  نسبيًا  ارتفاعًا 
بلغ   إذ  السابقة،  الدراس ي  94.0حوالي  باألعوام  العام  في  الى  ،  %2017-2018  للمرحلة 55.0وينخفض   %

- 15% للمرحلة اإلعدادية )الفئة العمرية 28.0عاما(، والى  14-12املتوسطة التي تقع ضمن الفئة العمرية )
وجود فجوة   كما تظهر املؤشرات  % فقط.2.9نسبة األطفال املسجلين في رياض األطفال    وبلغت.  24  عاما(  71

% للبنات،  93% لألوالد مقابل  96بة االلتحاق في االبتدائية الى  ، إذ ارتفعت نسمبنية على النوع االجتماعي
% للبنات. لكن الحال تختلف بالنسبة للمرحلة اإلعدادية حيث ترتفع 54% لألوالد مقابل  56وفي املتوسطة  

 % لألوالد؛ بسبب تسرب األوالد وااللتحاق بسوق العمل مبكرا. 26% للبنات مقابل 30الى 
 

 الصحة:  -2
  العقوبات التي أعقبت غزو العراق للكويت إلى انتكاسة كبيرة في املكاسب التي تحققت في السبعينات  أدت          

املاض ي القرن  املثال،  من  الصحية، على سبيل  الى. فاملكاسب  طويل    تعرضت  ما تعكسه مؤشرات  تدهور  وهو 
 التنمية البشرية حتى يومنا هذا. 

تأكيدو      من  الرغم  الوطنية  السيا   على  الصحية  املتكاملة    2023-2014سة  الصحية  الرعاية  "اتاحة  على 
التوجه   املتاحة بكفاءة". من خالل  املوارد  الجودة وباستثمار  أفراد املجتمع وبأعلى مستوى من  والشاملة لكافة 

امل أصحاب  واشراك  للوزارة  االشرافي  الدور  وتعزيز  الصحي  القطاع  إدارة  في  الالمركزية  من  مزيد   .25صلحة نحو 
، مقارنة مع  2017% فقط من السكان يحصلون على الرعاية الصحية األولية عام 63 تظهر ان  البيانات املتاحة

      .201626% عام 62، و 2014% عام 73

 يمكن تحديد أهم املؤشرات الصحية في العراق:    

متخصصة  6.3مازالت   • غير  أيادي  بإشراف  تجري  العراق  في  الوالدات  من  بلغت 2017عام  %  ، حيث 
، منخفضة بقليل عن نسبة الوفيات عام 27  والدة حية  100,000وفاة لكل    36نسبة وفيات األمهات   

قبل االزمة املزدوجة    2013والدة حية، وأعلى بقليل عن معدلها عام    100.000لكل    36.2والبالغة     2015
 . 28  2014% بحسب عام 30.1حين بلغ 

ثالثين كان معدل الحياة املتوقع • على  يزيد  ال  املاض ي  القرن  من  الخمسينات  قبل  العراقيين  للسكان  ة 
. غير ان هذا املعدل انخفض    29    1990  ( سنة في  عام65والى )  1960سنة في عام    48.5عامًا ثم ارتفع إلى   

- 2013وفق خطة التنمية الوطنية    سنة 69. ثم عاد وارتفع إلى حوالي  2006سنة في عام    58.2ثانيًة إلى  
 .31    72.69لتصل الى حوالي  الوالدة عند الحياة  توقع ارتفاع إلى  الصحة وزارة بيانات وتشير .017230

 
 ( http://www.cosit.gov.iq/ar/2013-02-25-07-39-31موقع الجهاز املركزي لإلحصاء ) - 24
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حقق العراق خفضا ملموسا في معدل وفيات األطفال دون الخامسة منذ ارتفاعها في التسعينيات بفعل  •
- 22.1، إذ تراوحت املعدالت بين    32مولود  ي   1000لكل  طفل    60العقوبات عندما وصل الى أكثر من  

.  بينما بلغت 33مع قياس ظروف   االزمة املزدوجة   2018-2014مولود  ي لألعوام    1000طفل لكل    6.02
 .201834مولود  ي عام  1000طفل لكل  14وفيات األطفال حديثي الوالدة 

بينما كان العنف السبب الرئيس للوفاة في   % من مجموع وفيات البالغين، 43تمثل االمراض املزمنة   •
فقد   لقد  املاضية،  السنوات  خالل  االعمال  201876العراق  بسبب  حياتهم    35االرهابية شخصًا 

 .   201636-2007شخصًا خالل املدة  21557اإلرهابية، فيما تسببت حوادث املرور بفقدان حوالي 
 

 طاقات معطلة ووعود منتظرة  الشباب: -3
 في  إغفالهم يمكن وال النزاع،  بعد السالم وبناء اإلنعاش لعملية الفقري  العمود هم  اب" الشب    

 النزاع".  بعد ما مرحلة في  للتعمير  برامج أي
 )األمم املتحدة: صندوق األمم املتحدة للسكان(

من قبل الشباب  لمفهوم ( سنة كتعريف إجرائي 29-15)الفئة العمرية الجهاز المركزي لإلحصاء  حدد  في العراق
 .  37اللجنة الوطنية للسياسات السكانية في العراق

ليست مجرد فئة عمرية. تتوسط بين فئة    على انهامرحلة الشباب  التعريف السوسيولوجي    يعتبرفي المقابل        
الصغار وفئة البالغين. ان كلمة شباب تصف عادة ظواهر تتعلق بالمركز االجتماعي لصنف من السكان يتشابهون 
بالعمر البيولوجي. لكن نهاية عهد الشباب ليس محدود بالفئة العمرية. وتزداد الصورة تعقيدًا حين نقارن المجاميع 

 تاريخية متباينة. فجتمعات وفي حقب العمرية في عدة م
ان يستند إلى رؤيٍة ثقافية تشير إلى طريقة الحياة التي يشترك فيها الشباب   يمكن-إذن -الشبابان تعريف        

جانب  من-انهاوهي المعتقدات، والقيم، والرموز، واألنشطة، التي يقضيها ويشارك فيها مجموعة من الشباب، كما 
غالبًا مركز مؤسسي معين مع تعرضهم لمشكالٍت اجتماعية مشتركة. ان ثقافة الشباب    الشباب في  مشاركة-آخر

القيم واألنشطة التي يبتدعها الشباب في فهم    اليومية ووصفطريقة حل المشكالت في الممارسات    ما تدل على
 .38تجاربهم المشتركة والتعامل معها 

 
: تقرير  2018الجهاز املركزي لإلحصاء وآخرون، العراق: املسح العنقودي متعدد املؤشرات جمهورية العراق، وزارة التخطيط، - 32

 70، ص 2019نتائج املسح، الجزء األول، شباط 
مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة ذات األولوية في العراق، ، الجهاز املركزي لإلحصاء، جمهورية العراق، وزارة التخطيط - 33

 19، ص 2018بغداد، 
 املسح العنقودي متعدد املؤشرات لعام الجهاز املركزي لإلحصاء وآخرون، جمهورية العراق، وزارة التخطيط،  - 34
35  -

                                                                                     unt.org/database/https://www.iraqbodyco
        

 263، ص 2017الجهاز املركزي لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية السنوية جمهورية العراق، وزارة التخطيط، - 36
 .77، ص2012بغداد، – 2012اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، تحليل الوضع السكاني في العراق،  - 37
د.   ترجمة  – يدة في علم االجتماع جد المحرر( اتجاهاتث، علم اجتماع الشباب، ميشيل هارا المبوس )رسايمون في  - 38
 وما بعدها.   411، ص2001حسان محمد الحسن وآخرون، بغداد، بيت الحكمة، ا
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االجتماعية التي تشبببكلها القوى السبببياسبببية واالقتصبببادية والمعايير   الفئة-إنسبببانيأي مجتمع   في-الشببببابيبقى      
والتوقعات المجتمعية. هذه الخصبببوصبببيات تبدو واضبببحة في مراحل االنتقال )التوقيت وطريقة االنتقال( من مرحلة 

و ما يعد مناسببببببببا أخرى وصبببببببواًل إلى مرحلة البلوو. فاألدوار والمسبببببببؤوليات التي يفترض قيام الشبببببببباب بها، ه  إلى
  لسلوكهم، أو مواطن ضعهم. 

 
 هي: للتركيز على ظروف الهشاشة عند الشباب األساسيةهنا نستطيع ان نكتشف األسباب  

   سرعة تأثرهم في هذه المرحلة الحرجة من دورة حياة اإلنسان •
ومن كبالغين،  ندما يفشببببل الشببببباب في إدراك الوعي الكامل بممكاناتهم، فانه يقوض قدراتهم المسببببتقبليةع •

   إضعاف المجتمعات واالقتصادات بأكملها. ثم 
فضببببال عن الحرمان   بعدم اليقينالشببببعور    عززت الشبببببابان العالم يشببببهد تغييرات كبيرة في مسببببار حياة   •

   .األماكنوالمعاناة االنسانية التي يصعب وصفها في كثير من 
 

 وبناء االستقرار:  الشباب  -أ 
الشببببببببببببببببباب في كببل مكببان هم محور التفبباوض وهم أيضبببببببببببببببًا أكثر المتببأثرين بببالمتغيرات الببدوليببة كببالتحول ان       

االقتصبببادي، وتغير المناو، واسبببتنزاف الموارد فضببباًل عن التقدم السبببريع في التكنولوجيا واالتصببباالت والمعلومات، 
د الشبباب في الوقت المناسبب السبيما وان  يأتي النظر في نقاط الهشباشبة عنو   .واألشبكال الجديدة للمراقبة والسبيطرة

هناك إرادة سببببببببببببياسببببببببببببية متنامية في المجتمع الدولي وبين كثير من الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني 
 للشباب.   اعليةلوضع سياسات أكثر ف

 
ــــم املتغيرات      ــــهدالتي  وفي خضـ ــاحنها من  العراق    هايشـ ــ تجاوز عدد الســـــكان  زيادة ســـــكانية غير مســـــبوقة  وما يصـ

 من% 60فنحو :الشـــباب عدد في الناشـــئة الزيادة مشـــكلة من   يعاني ما يجعله،  202039( مليون نســـمة عام  40)
 على أو  العمل عن عاطلون  العراقيين الشـــــــباب هؤالء من والعديد  .عاًما 25   ســـــــّن  دون  ما هو العراقي الشـــــــعب

ويعانون من التهميش   ويائســــــون  فقراء األحيان أغلب في أنهم يعني  ما ،الناقص العمل ســــــوق  في منخرطين األقل
ــتبعاد.   ــاهمت فقد واألزمات املتالحقة.   الحرب صـــدمة تأثير تحت أنفســـهم يجدون  منهم العديد أن  كما واالسـ  سـ

ـــــنوات  على قادرين  غير العراقيين من العديد جعل مما كبير، حّد  إلى التعليمية  الفرص تقليص في النزاع من سـ
ـــــبـب الحرفيـة املهن في حتى عمـل إيجـاد ـــ  على ـكاف غير املؤهلين العراقيين عـدد، إذ ان املهـارات إلى  االفتقـار بســـــ

ـــــتمر اومن املتوقع  .  عليهـــا الطلـــب ازديـــاد حـــال في الفنيـــة، الوظـــائف تولي أجـــل من  األرجح ـــ  معـــدالت ار ارتفـــاعســـــ
 .خاص قطاع لبناء أخرى  ومساع حكومي تشريع أي غيابفي ظل  املقنعة والبطالة البطالة

 
ظلت قاعدة الهرم   العراق، فقدفي تحديد معالم الهرم السببببببببكاني في    الحروب واألزمات المتواصببببببببلة اسببببببببهمتلقد    

%(  28)  حوالي   2005عام (  29-15الشببببباب في الفئة العمرية ) وبلغت نسبببببةعريضببببة فارتفعت نسبببببة األطفال 
الى    الشبببببببببببببببباب   ، ومن المتوقع ان تنخفض نسببببببببببببببب2010%(  عبام  28.8ارتفعبت الى)     2006طبقبًا لتقبديرات  

وهذا يعني ان عوامل عدة سبببببببببوف تؤدي إلى  (.   2)الجدول    2030%( عام 27والى )،  2020%( عام  27.7)
 

.                                                                                           2021وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، تقديرات االسقاطات السكانية  -  39     
-         
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ارتفاعًا، هو ظروف وشببروط  انخفاض أو تراجع مسبباحة الشببباب في الهرم السببكاني. والمهم في ذلك، انخفاضببًا أو
البيئة التي سببببببببببوف تتوفر للشببببببببببباب من اجل تحقيق طموحاتهم من جهة وطموحات مجتمعهم من جهة أخرى. ان  

الوطنية أو  التنميةالنسببببببببب المشببببببببار إليها تشببببببببكل تحديًا خطيرًا ينبغي ان يوضببببببببع في االعتبار سببببببببواء في خطط 
 يمكن ان تنجم عن فشل خطط تعليمهم أو تشغيلهم. في الحد من المخاطر التياالستراتيجيات القطاعية 

                   
 .  205040 -2005للسنوات  (  29-15توزيع التقديرات النسبية لشباب العراق ) (  2جدول )       

 السنوات 
2005 2010 2015 2020 2030 2040 2050 

28 28.8 28.3 27.7 27 26.9 25.8 
 

بعد      ما  ظروف  ما  النزاع    وفي  : إعادة بناء االقتصاد،  رئيسة  ثالثة أهداف  والبرامج على  تركز السياساتغالبًا 
، ومعالجة األسباب الجذرية للنزاع. ومن املسلم به منذ وقت طويل أن  شردواوإعادة إدماج أولئك الذين قاتلوا و 

ى سبيل املثال، أقر تقرير صادر عن منظمة العمل  التشغيل وتوفير فرص العمل تؤثر على الثالثة جميعا. فعل
الدولية بأن خلق فرص العمل أمر حاسم لبناء سالم دائم مستدام. وتعزز بيانات مماثلة في تقارير حديثة العهد:  
والسالم  االقتصادي،  والنمو  اإلدماج،  وإعادة  القصير،  املدى  على  االستقرار  لتحقيق  حيوي  أمر  العمل  بإن 

 " الوسائل  يشير  و     .41املستدام  أكثر  بين  من  هي  العمل  فرص  توليد  "مشاريع  أن  الدولية  التنمية  لوكالة  تقرير 
  .42فعالية الستقرار املجتمعات املحلية والحفاظ على السالم، بعد انتهاء النزاع مباشر 

 الشباب واشكاليات االنحراف والتطرف:   - ب
وعند البحث في العالقة بين األمية والبطالة، نجد ان الفرد املتعطل غالبًا ما يعيش حالة من الصراع تتشكل       

االنحراف   لعالم  لالنسياق  عرضة  يبيت  ثم  ومن  منها،  أي  تحقيق  على  القدرة  دون  من  الرغبات  زيادة  نتيجة 
فإنها تجعل كل فرد يتصرف بمفهومه الضيق، األمية،  أما  الكثيرين    واإلدمان.  النهاية أحالم  في  ما يقوض  وهو 

وطموحاتهم، وتظهر العالقة وثيقة بينهما؛ فالبطالة تعد مؤشرًا اقتصاديًا ونتاجًا طبيعيًا لألمية، واالمية مؤشر  
 اجتماعي يعتبر انعكاسًا واضحًا للكتلة املتعطلة. 

 ضغوط الفقر والبطالة والسكن الرديء في مئات  بسببان واقع الشباب العراقي قد يجعل طموحاتهم معطلة        
العمل   العشوائيات، ومحدودية  بل آالف سوق  إلى  الدراسة  من  يتحولون  الشباب  من  كثيرًا  جعلت  العمل  فرص 

الهامشي والمهن الخدمية: كالسياقة، والخدمة في المطاعم الصغيرة، والتنظيف، والحمالة. ويقبل كثير منهم على  
كما انها غير مشروطة بمستوى عال من   ،األمنية رغم مخاطرها لما توفره من دخل جيد نسبياً العمل في الوظائف 

 
ة للسكان واألهداف  الجدول مستمد من التقرير الوطني األول حول حالة السكان في إطار توصيات مؤتمر القاهر - 40

 .  ( سنوات 10. )ان هذه النسب سوف ترتفع بالضرورة إذا ابتدأنا بعمر )58، ص2011،شباطاإلنمائية، 
41 -United Nations. "Post-conflict employment, income generation and reintegration." New York, 2009. 
42 -Beasley, K. W. ,  "Job creation in post-conflict societies." Silver Spring, Maryland: USAID, 2006. 
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حظ بعض الباحثين ان االتجاه العام يتمثل في ان تنخفض البطالة انخفاضًا كبيرًا مع انخفاض مستوى  التعليم وقد ال
 .43التعليم

 
( للبحث في الصلة بين    Burson and Marsteller  وقد أبرزت دراسة مسحية حديثة للشباب العربي )أجراها         

التطرف،    الذين شملهم االستقصاء 24الى ان   أشار بطالة الشباب واحتمال  كما أشار تقرير    ٪  من الشباب 
عدم وجود فرص عمل وفرص أخرى باعتبارها السبب الرئيس النضمام بعض  ان  الى  التنمية اإلنسانية العربية ،  

 .44  االرهابالشباب إلى 

وتوفير    قدعلى صعيد آخر،       بهويتهم  بالشعور  املهمش  الشباب  تزويد  عبر  الحكومة  خلفته  الذي  الفراغ  تمأل 
فرص الحراك االجتماعي واالقتصادي الصاعد. كما ان انخفاض الدخل والبطالة يحدان من تكاليف الفرصة  

رص اقتصادية معظم الشباب الذين انضموا إلى املجموعات املتطرفة لديهم فان    .  ورط في التطرفالبديلة للت
( العراقية  األزمات  مجموعة  أظهرت  كما  الثانوي.  أو  االبتدائي  التعليم  إتمام  في  فشلوا  وقد  ان  ICGضعيفة   ،)

 25.000الشباب يعملون عادة في ظروف عمل محفوفة باملخاطر، ولم يحصلوا على أكثر من  املقاتلون من فئة  
 200،000هم غير قادرين على تحمل إيجار أساس ي بحدود  دوالر أمريكي(، مما يجعل  21.4ألف دينار في األسبوع )

 شباب جيَل  البد من التنبيه الجدي بحقيقة أنَّ   اإلطاروفي هذا  .   45شهرياً   دوالر أمريكي(  180ألف دينار )حوالي  
شهم بواقٍع يصطدم   وحقوقهم بقدرتهم وعَيهم أّن  إال الخارجي، وارتباًطا بالعالم تعليًما أكثُر  وان كانوا  اليومَ   ُيهّمِّ
 في يتسبَّب قد ما العيش؛ وكْسبِّ  واملشاركةِّ الفاعلة في صنع القرار، الرأي، التعبير عن قنواتِّ  أوُجههم في وَيسّد 
 .  للهدم كاسحة  قوةٍ  إلى للبناء هائلة من طاقٍة  التحول  إلى دفعهم

  بلدان اقف الشباب في العديد من الفي ضوء مراقبة دقيقة عن كثب ملو   –لقد أصدر البنك الدولي تحذيرا هاما     
 املأزومة: 

استبعاد الشباب )نقص التعليم والعمل والصدمات النفسية والتمييز واإلهمال( إلى جانب كبير من عدم    أدى       
رهابية.  فضاًل  الثقة في السلطات الحكومية إلى اتساع مساحات التطرف وتسهيل تجنيدهم من قبل الجماعات اال 

متزايد الى تفضيل التعليم وتوفير   ، تدفع إشكاليات مزيج الضغط السكاني والحرب البعض وعلى نحوعما تقدم
من التوتر واالحتقان. ويخلص البنك   درجات عاليةفرص العمل للذكور على حساب املرأة في مجتمع يتعرض إلى 

التركيز على حقوق اإلنسان يقلل من  وان  تحقيق املساواة بين الجنسين،  فيالدولي إلى أن هذه القوى لها أثر كبير 
 .46حدة املشكلة

   ة واملرأة والطفل: االسر   -4
األسرة  تتعرضلقد  استقرارها ورفاهها. أسفرت سنوات العنف الطويلة عن تغيرات في بنية األسرة وتدهور في        

بنيتها مهددة بالتفكك جراء غياب الزوج أو الزوجة، أو جراء   وباتتالعراقية لمشكالت ذات أثار تراكمية خطيرة،  
ضغوط اقتصادية ونفسية يمكن أن تؤدي إلى الطالق والهجر مما يعرض األطفال لمخاطر التشرد والعمل المبكر، 

 
 . 47نيال اوهيغنز، بطالة الشباب، منظمة العمل الدولية، ص - 43
                                             .                                                                               2016األمم المتحدة، تقرير التنمية اإلنسانية العربية -     44 

45 Anthony Cordesman, Op Cit.  
46 - World Bank, Iraq - Systematic Country Diagnostic (English), February 3, 2017,   
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دي  هذا إلى جانب أن عمليات التهجير القسري تضمنت تهديدًا مباشرًا ألمن األسرة واستقرارها االجتماعي واالقتصا
 والنفسي. 

ضحايا على نحٍو بسبب االزمات  النساء    كما تأثرت المرأة العراقية بعوامل الصراع وأصبحت الكثير من
مركب إذ إلى جانب فقرهن ِّ وفقدانهن ِّ ألعضاء من أسرهن ِّ أو تعرضهن للتهجير، صرن أداة لإلرهاب واإلرهابيين 

أن يزداد عبء اإلعالة على المرأة والسيما حين تكون مسؤولة  من المتوقعو  كانتحاريات أو يقمن ِّ بعملياٍت إرهابية.
( سنة كبيرا، ويزداد عبئ اإلعالة إذا كانت 15على نحٍو مباشر عن األسرة وحين يكون عدد األطفال دون سن )

أقل من) إلى )14,7( سنوات تبلغ )5نسبة األطفال بعمر  الريف  النسبة في  أن  علمًا    .47%(16,3%( وترتفع 
)  األطفال  العراق  في  الفقراء  غالبية  اجتماعية خاصة  ،    48%( 57يمثلون  برامج حماية  الى  بحاجة  يجعلهم  مما 

 باألطفال. 

( حالة 246430حاالت املسجلة على الصعيد الوطني )لستويات لى املبلغت اعلوفيما يتعلق بمؤشرات الزواج      
الزواج   لتبلغ أدني مستوياتها    اإلقبال علىنجد انخفاضًا في    2016و    2009.  وباملقارنة بين السنوات  2009عام  
عاد وارتفع بعد ذلك وان لم يصل الى مستوياته    اإلقبال على الزواج إال ان    زواج، ( حالة  190026لتبلغ )  2014  عام

اء االعلى  تؤشر بيانات مجلس القض ، إذ  طالقال   الزواج ارتفاعًا في معدالتيقابل انخفاض مستويات      .السابقة
 2014ألف حالة عام    52028. انخفضت الى  ( حالة طالق59515)  حوالي  2011عام    بلغت  في مستوياتها   اً ارتفاع

 .   49ألف حالة طالق 56594حيث بلغت  2016عام ثم عادت لالرتفاع 

على صعيد آخر أثرت العمليات اإلرهابية وعمليات النزوح والتهجير على المرأة العراقية بشكل خاص وتركت     
عدد كبير من األرامل والمطلقات من معيالت األسر ، وقد بلغ عدد النساء الالتي تعرضن لالختطاف واالغتصاب 

 . 50( امرأة 4000او البيع والشراء وما تبعه من أضرار نفسية )

عاما، وعدد   18رهم عن  ا عما  ال سيما الذين تقلاملشردين داخليا    كما تظهر الكثير من املؤشرات ارتفاع أعداد      
نسب عالية  ، وأعداد كبيرة من األيتام. كما أظهرت املعطيات  %(10.8حوالي )  متزايد من األسر التي ترأسها نساء

، بما فيهم أكثر  51ال سيما في مرحلتي املتوسطة واإلعدادية   ماألطفال في سن الدراسة متسربين من نظام التعليمن  
من مليوني طفل مشرد وأطفال من املجتمعات املضيفة. ومن املرجح أن يكون للعنف املوجه على األطفال آثار  
تظهر   ما  العنف غالبا  بسبب  منازلهم  الفرار من  على  أجبروا  الذين  األطفال  ان  إذ  الحياة،  مدى  تستمر  نفسية 

إقليم كردستان عن وجود تغييرات في عليه السلوك نتيجة لتجاربهم. لقد أظهر تقييم للطفولة في  م تغييرات في 
 %من األطفال.      76حوالي  السلوك عند 

وتنتشر االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل على نطاق واسع، حيث يتعرض طفل واحد من كل خمسة أطفال      
العنف الجنس ي أو التجنيد في الجماعات املسلحة. كما تعاظمت نسب العنف    لخطر شديد كالوفاة أو اإلصابة أو

عند   لإلرهاب  االنتشار  واسع  تكتيكي  كأسلوب  الجنس ي،  العنف  سيما  وال  االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبني 
وال للنساء  املتصور،  أو  الحقيقي  سواء  التهديد،  مستوى  زيادة  إلى  النزاع  أدى  وقد  املسلحة.  فتيات.  الصراعات 

 
،  ، بغداد2012والرجل في العراق، إحصاءات تنموية  العراق، المرأة الجهاز المركزي لإلحصاء، المرأة والرجل في  - 47

 . 13ص
 .  35، ص2019وزارة التخطيط، التقرير الطوعي  - 48
 . 263، ص2022-2018وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية - 49
 المصدر السابق نفسه. - 50
 .  2022-2018و   2017-2013وزارة التخطيط، خطط التنمية الوطنية - 51



  التحول الديموغرافي والمتغيرات االجتماعية في العراق24

لحماية   وسيلة  االسر  من  كثير  عند  باعتبارها  ملحوظًا  ارتفاعًا  القاصرات  وزواج  املبكر  الزواج  حاالت  وتشهد 

كما تزداد مرة أخرى معدالت الزواج القسري والزواج املؤقت. وكما  .  النساء والفتيات وزيادة ملوارد األسر املعيشة
فتاة في العراق تزوجن    975  000، إلى أن حوالي  2016ف عام  تشير بيانات الرصد التي أجرتها منظمة اليونيسي

  .1990قبل بلوغ سن الخامسة عشرة، أي ضعف عددهن في عام 
ما تزال الفجوة بين الجنسين في املشاركة االقتصادية والبطالة واألجور في غير صالح النساء، اذ يبلغ       •

عاما فاكثر، وترتفع في   15% بين الرجال بعمر  8.5مقابل    2016% عام  22.2معدل البطالة بين النساء  
% بين  20.1ين االناث مقابل  % ب38.0عاما( الى    24-15العام نفسه بين الفئة العمرية الشابة )بعمر  

ما تزال العقبات جدية امام فرص مشاركة وتمكين املرأة السيما في مجال العمل، واالرتقاء ,.   .52. الذكور 
 اإلداري في املؤسسات العامة والخاصة.  

إذ   • املبكر،  االسرة واملرأة والطفل ومنها الزواج  رسم مسارات  التقليدية مؤثرة في  ما  ما تزال املنظومات 
التزويج النساء  (*)يزال  النساء    حيث تشير املعطيات اإلحصائية ان  ،  خاصة  املبكر منتشرا بين  نسبة 

بعمر   تزوجن  فأقل  18الالتي  و27.9  بلغت  سنة  امرأة،  بعمر  %7.2  امرأة  وترتفع   %18  فأكبر.  سنة 
% في الفئتين الخمسيتين االفقر من السكان، بينما تبلغ أدنى  30النسبة مع زيادة فقر االسرة، اذ تبلغ  

 .53  2018%( بحسب املسح متعدد املؤشرات لعام 19معدالتها في الفئة السكانية االغنى )
 

  الفقر: -5
، اال ان االزمة املزدوجة أدت  2012عام    18.9، الى  2007عام    22.9  على الرغم من انخفاض معدالت الفقر من    

عام   في  الفقر  نسبة  ارتفاع  لتبلغانخفضت نسبة    2018، وفي عام  54% 22.5الى حوالي    2014الى  حوالي   الفقر 
نتيجة تحسن األوضاع االقتصادية  20.5 املست 55  واألمنية%  املناطقي. وعلى  في    (*)وى  تباينا مكانيا واضحا  نجد 

%( وما يزال الفقر أكبر في 52.1%( وأكثرها فقرا )املثنى 4.5معدالت الفقر بين أقل املحافظات فقرا )السليمانية 
جنوب العراق بسبب املشكالت التاريخية املتوارثة الناتجة أساسا عن التباين املكاني في التنمية وتركيزها خالل  

واملوصل(الحق والبصرة  )بغداد  األكبر  املحافظات  على  املاضية  غالبية  .  ب  يمثلون  األطفال  أن  الى  اإلشارة  مع 
  .56%(57الفقراء في العراق )

  ،201857لعام    MICSبيانات املسح متعدد املؤشرات    وعلى صعيد مؤشرات الفقر متعدد االبعاد، تظهر       
يعانون من فقر مدقع متعدد االبعاد، وأن  من العراقيين  %  1.4محافظات العراق الثماني عشرة، أن    الذي شمل

% يعيشون في فقر متعدد االبعاد، وعلى مستوى الجنس نجد الذكور أكثر حرمانا مما هو الحال بالنسبة  36.9

 
 788، 2017وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية السنوية اق، جمهورية العر  - 52

 نفضل استخدام مصطلح تزويج بدال من زواج، ملا يشير اليه من عدم الحرية في االختيار. ( *)
 . 3، ص 2018الجهاز املركزي لإلحصاء وآخرون، العراق: املسح العنقودي متعدد املؤشرات جمهورية العراق، وزارة التخطيط،  - 53
 .  41، ص 2022-2018وزارة التخطيط، اإلدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر، استراتيجية التخفيف من الفقر جمهورية العراق،  - 54
 2018زي لإلحصاء، مسح وتقويم الفقر في العراق وزارة التخطيط، الجهاز املركجمهورية العراق،  - 55

ناطق التي لم يتم احتساب املؤشر على مستوى الريف والحضر بسبب األوضاع األمنية التي لم تمكن الجهاز املركزي من تغطية املناطق الريفية في  امل (*)
  تعرضت لإلرهاب.

 .35، ص 2019وزارة التخطيط، التقرير الطوعي، - 56
 2018 املسح العنقودي متعدد املؤشرات لعامالجهاز املركزي لإلحصاء وآخرون، العراق، وزارة التخطيط، جمهورية  - 57
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على مستوى املحافظات نجد أن  %(. و 32.0% مقابل  47.5لإلناث. وفي الريف يكون الحرمان أعلى مما في الحضر )
ميسان   بلغت  محافظة  االفقر   )61.4)كانت  واملثنى   )%52.2( والبصرة   )%44.5( وكربالء  أما  %44.1(   ،  )%

 محافظات إقليم كردستان الثالث فهي األقل فقرا.  

الفقر أو تحقيق املساواة في  ( لخفض2018و 2010على الرغم من صدور استراتيجيتين للتخفيف من الفقر )و   
% تقريبا. وما تم تحقيقه من مكاسب محدودة  22.5بنسبة    2014معدل الفقر في عام    وقد بلغالدخل في العراق.  

نتيجة لإلرهاب والعودة إلى العنف وتدهور البيئة    2014قد تدهور بحلول عام    2012في الحد من الفقر حتى عام  
ارتفعت    .ط ونووح اكثر من أربعة ماليين الى مناطق مختلفة من العراق. كما  لنفقتصادية بسبب انهيار أسعار ااال

تشير تقديرات البنك الدولي ان نسبة الفقر في العراق  ، إذ    تعرض العراق الى جائحة كورونامعدالت الفقر بعد  
 .   58%( 30بلغت بعد جائحة كورونا الى حوالي )

خصائص السكان والظروف املعيشية، تتنامى صناعة الفقر والتهميش    وليس من شك انه عندما تتدنى كلٌّ من     
وطأة   تزداد  وعندما  املجتمعية.  الضغوط  وتظهر  وتكوين  تلك  اإلنساني،  التهميش  وطأة  تزداد  الضغوط، 

دة أنماًطا   ّ
سلوكية  املجتمعات املنغلقة على نفسها واختزان طاقة سلبية مكبوتة تهدد مستقبل املجتمع كله، مولِّ

سلبية، لكنها تظهر في حاالت فردية ربما تتكرر أو تتواتر من وقت إلى آخر، ويؤدي تراكم الطاقة السلبية إلى تكوين  
أوضاع   بتفجر  تنتهي  أن  يمكن  مضافة  لضغوط  مستقبًل  تعرضها  حالة  في  للتفجر  القابلة  الحمراء  املناطق 

 .مجتمعاتها

 الفئات الهشة: -6
التي تعرض لها املجتمع وضعف السياسات الحمائية في زيادة مساحة الفئات  أسهمت االزمات الكبيرة   •

  % عام 50الهشة من السكان )املعاقين، املسنين، االرامل، االيتام....( بحيث زادت نسبة الهشاشة عن  
ارتفاع    59  2016 رافقت  وتهجير(  نزوح  هشة+  )فئات  مركبة  هشاشة  النزوح  ظروف  انتجت  كما   .

 والعنف وما نجم عنها من ظروف التهجير القسري.مستويات اإلرهاب 
، ارتفاعًا في نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياج الخاص حيث  2016تظهر نتائج مسح اإلعاقة لعام   •

وهو ما يشير الى ان نسبة املعاقين  ،    60( مليون معاق1.357.063بلغ عدد املعاقين في العراق، حوالي )
 %( من مجموع سكان العراق. 3تتجاوز )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تقديرات البنك الدولي، لكن وزارة التخطيط ظلت متحفظة عليها.   -58 

 .  2016وزارة التخطيط، نتائج مسح االمن الغذائي والهشاشة، - 59
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 )%( 2016(: توزيع املعاقين بحسب الجنس واملحافظة لعام  2 شكل ) 

 
 املسح لم يشمل نينوى واالنبار ومحافظات إقليم كردستان.  -

 82، ص 2017اإلحصائية السنوية لعام وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء، املجموعة  املصدر: 
    
 
 التحديات االجتماعية في العراق كما تعكسها العديد من املؤشرات:   

 ضعف سلطة القانون والنفاذ للعدالة  1

العراق 2 )يقع  البشرية  التنمية  بين    120  بتسلسل  تراجع مؤشرات  عام    دولة    189من  العالم    في 
2017) 

 متعدد االبعاد ارتفاع مستويات الفقر  3

 ضعف السياسة االجتماعية  4

 اتساع مساحة الفئات الهشة من السكان  5

 استمرار فجوة النوع االجتماعي  6

 عجز الدولة عن استيعاب الشباب وتأطيرهم في الحياة العامة 7

 اختالل وحدة وتماسك النسيج االجتماعي   8

 ارتفاع نسب التسرب املدرس ي واالمية 9

 تراجع مستوى الخدمات الصحية 10
   2022-2018خطة التنمية الوطنية وزارة التخطيط، املصدر:       
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 :الشيخوخة والهشاشة عند الحياة دورة دياتتح-7
 

-2013سنة وفق خطة التنمية الوطنية    69العراق من حوالي    املتوقعة فيكما أشرنا آنفًا ارتفاع معدل الحياة       
يظهر      وهذا املؤشر،   2022-2018كما تشير معطيات خطة التنمية الوطنية    62    72.69لتصل الى حوالي  .017261

من الضعف  يعانون  الناس بطبيعتهم      ارتفاع معدالت االعالة وضرورة وضع سياسات اجتماعية مبتكرة، ذلك ان  
الحرية في عمل األشياء التي يقدرونها و / أو للتعامل مع  التمتع بعندما يفتقرون إلى القدرات ملمارسة االختيار و 

ملثل هذه القيود للقدرات    الطبيعة السلبيةًبا ما يتم تجاهل  التهديدات التي يواجهونها دون التعرض ألضرار. وغال
طو  السلبي  تأثيرها  يتراكم  وكيف  االجتماعي  االبشرية،  التمييز  الفرد.  حياة  االجتماعية  -ل  الطبقة  أساس  على 

  خيارات ال  تقوض-وعوامل أخرى من هذا القبيل    والعمر،  والطائفة،  والجنس،  والعرق،واالقتصادية، والدين،  
    مع تراكم اآلثار والهشاشة في سن الشيخوخة. املبكرة،األمن خالل الحياة   فرص تحقيقاالقتصادية و 

 
وضاعهم  وا  املالية،  املوارد  على  سيطرتهم  خالل  من  السن  لكبار(  الداخلية)  الشخصية  القدرات  تتحددو    
  عانوا   التي   هشاشةال  بأوجه  فقط  يتأثرون   ال   وهم   االجتماعي،   والدعم   والعمالة،  ،ية التعليم مستوياتهم  و   ة، يلصحا

ال  الجوهرية  بالعملية  أيًضاون  تأثر ي  بل   السابقة،  حياتهم  في  منها مرحلة  تصاحب    خالل   ومن  لشيخوخةلتي 
  بسبب   ربما يكون محدوداً   وأدائهم   السن   كبار  قدراتفضاًل عن ان  .  خاللها  تغييرات  حدوث  إلى  تؤدي  التي   األحداث

  على   يتمتعون   قد   الذين  السن   كبار   واجهي  قدف. فيها  يعيشون   التي  املقيدة (  الخارجية)  واملادية  االجتماعية  البيئة 
  موقعهم   أو  نشاطهم  أو  هويتهم  على  بناءً   الهشاشة  من  مختلفة  مستويات    داخلية/    شخصية  بقدرات  املساواة  قدم

  منع ت  أن   يمكن  املقيدة  واالجتماعية   املادية  والبيئة   املنخفضة   الشخصية   القدرات تفاعل    فإن  وبالتالي،.  املكاني
 .عليهم تؤثر  التي  التهديدات  أمام الصمود على القدرة   أو/  و لهم املتاحة  الفرص من  االستفادة من  السن   كبار

 
  بموجنها   يتمالذي    البشري   التقدم   تعميق   لعملية  مرادف  البشرية  التنمية   تعزيزيكون  هذه املعطيات،    إطار وفي     

  البشرية   التنميةأهداف  لتحقيق السعي فإن ولذلك،. ختلفةامل  هامستوياتو    هابأبعاد الشخصية لقدراتل تعزيز
  من   ولكن. تظهر  وأينما   متى  التهديدات  على  التغلب  من  الناس تمكين  خالل   الهشاشة من  نقاط   يعالج   املستدامة  

  االقتصادية   بيئتهم  تمّكن  بل  فحسب،  األفراد  تمّكن  ال  البشرية  التنمية  أن  حقيقةتأكيد    القدر  بنفس  املهم
  آثار   تجنب  فيوالصمود    واملرونة  الخارجية  القدرة  من  أعلى  مستويات  على  الحصول   من  أيًضا  واملادية  واالجتماعية
 . املخاطر من أكبر  بسرعة التعافي أو  الصدمات،
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 الخاتمة: 
 

واملؤسسات  واملدن  والبيئات  التحول الديموغرافي، كما للصدمات، آثار عميقة على املجتمعات  القول ان    يمكن
جميع   االنسانيةفي  والتفاوتات  املجتمعات  املساواة  عدم  من  تفاقم  فقد  االبعاد.  متعددة  التغيير  آثار  وتبدو   ،

وكانت الفئات    .صناعة التهميش اإلنساني  والتوتر وتنامية  االقتصادية واالجتماعية، وتزيد من مستويات الهشاش
مثل النساء واألطفال واملسنين وذوي اإلعاقة ومن يعيشون في املناطق املكتظة والعشوائيات    للمخاطر،املعرضة  

مساحة الصعوبات التي تواجهها هذه الفئات في الحصول على    زيد منواحزمة وجيوب الفقر األكثر تضررًا، ما ي
الدمات  الخ والخدمات    األساسية،  التعليمية  والخدمات  الصحية  كالرعاية  الحضرية،  البيئات  في  سيما 

   ذكية للتخفيف من اثار التحول على السكان. يتطلب تطبيقات عملية وإنسانية  وهذااالجتماعية وغيرها، 
 

و   ان       استعرضتها   املتعددة  األدلةاملؤشرات  بشكل    الورقة  هذه   التي  والتداعيات  ركزت  الكلف  على  رئيس 
الديمغرافي  االجتماعية   عن   اإلعراب  يتم  ما  كثيراإذ  .  لسكانل  املستقبلية  التحديات  مع  التعاملوسبل    للتحول 

  لبلدان ا  في  سيما  وال  للغاية،  مكلف خيار  هو  األزمة  بعد  ما   عالم   في  املناهج هذه  مثل   وتنفيذ  اعتماد  أن  من   القلق
لتعزيز    القدرات  منهج بناء  استخدام  اهمية   تؤكدالورقة    هذه  في  تطويرهاالتعبير عنها و   تم املناقشات التي  .  ناميةال

  وفوائد   الهشاشةتكاليف   النهاية في  يوضح   ، والذيالحياة دورة  بمنظور   وربطها   املستدامة  البشرية   التنمية   فرص
 .املرونة تطوير

 
  تعمل   التي  االجتماعي  االستثمار  سياسات  ها تنفيذ  عند   اً فقر ال تصبح اكثر    نامية ال الدول   وفي الختام نقول ان       

  البشريةاملنعة    وتقوي   البلدان  هذه  تنمية  تعزز   العملية  فإن  ذلك،  من  وبدالً   مواطنيها؛  حياةجودة      تحسين   على
  تؤديو .  السكان  تحول   عن   الناشئة  واالجتماعية   االقتصادية  التحديات   مع  للتعامل  للمجتمع   الصمود الهيكلي و 

  على   النفقات   وتقليل  األطول   العمل  وظائف  فوائد  جنيك  ، االدخار  من  مزيد  إلىفي الوقت نفسه،  املبكرة    التدخالت
  تحسين  أجل  من  املثال،  سبيل  على بذلها،  يتم  التي  النفقات   تفوق  الفوائد   هذه. وغيرها الرعاية  وتكاليف  الصحة
 . العمل حياة خالل  العمل  وفرص والصحة التعليم
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