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الخصوبة السكانية في العراق:
تطورها والعوامل المؤثرة فيها
ّ
تطور مستوى اخلصوبة السكانية يف حالة العراق ،فقام بتحليل التغيرّ ات التي
درس البحث ّ
حدثت يف هذا املستوى زمانًا ومكانًا خالل العقود األخرية ،وذلك بالنظر إىل التغيرّ ات
االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،وإىل احلروب الداخلية واخلارجية التي شهدها البلد طوال
بد هلا أن تؤثر يف سلوك اخلصوبة وتنعكس عىل التنمية ،مع البحث يف
هذه العقود ،فكان ال ّ
التوزيع اجلغرايف للخصوبة ،عىل مستوى احلرض والريف واملحافظات ،والبحث ً
أيضا يف
علل التباين يف هذا التوزيع ،إن أمكن ذلك ،ويف املتغيرّ ات املتبادلة التأثري التي حددت سلوك
اخلصوبة ،وهي :حجم األرسة ،وضعية املرأة ،التعليم ،املهنة ،الدِّ ين ،احلروب والسياسة
التحول الديموغرايف لالستفادة منها يف التحليل واالستنتاج.
السكانية .وقد اس ُتخدمت نظرية
ّ
وأجرى البحث مقارنات بني البلدان العربية والبلدان النامية والبلدان املتقدمة من أجل كشف
أوجه الشبه واالختالف يف تطور اخلصوبة ،والعوامل املؤثرة فيها ،وخرج يف النهاية بخالصة.

مقدمة
ِّ
ُيقصد باخلصوبة السكانية عدد املواليد األحياء يف أي جمتمع سكاين ،وهي أحد املكونات الثالثة
الرئيسة التي تقرر معدل النمو السكاين ،إىل جانب معديل الوفيات واهلجرة ،اّإل أهنا تكون يف معظم
احلاالت املقرر األول لنمو السكان وتركيبهم ،ومن ثم تؤثر يف جممل بنية السكان الديموغرافية واالقتصادية
واالجتامعية ويف هجرهتم وتوزيعهم اجلغرايف .والوالدة عامل بيولوجي أكثر تعقيدً ا وأصعب دراسة من عاميل
وتنوعها وتذبذهبا .وقد أصبح موضوعها اً
رحبا للدراسات
الوفيات واهلجرة ،وذلك بسبب تعقّد مؤثراهتا ّ
جمال ً
()1
الديموغرافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ،وينبغي التمييز بينها وبني القدرة الفسيولوجية عىل
اإلنجاب ،وهي القدرة التي ال يوجد هلا قياس مبارش يف حني تقاس اخلصوبة السكانية من إحصاءات املواليد.
* باحث عراقي ،ورئيس قسم اجلغرافيا ،اجلامعة احلرة ،الهاي (هولندا).
 1للمزيد انظر :فاضل األنصاري ،جغرافية السكان (دمشق :جامعة دمشق ،)1986 ،ص .189
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يكتيس بحث خصوبة املرأة العراقية أمهية خاصة يف الوقت احلارض ،نتيجة التغيريات االجتامعية واالقتصادية
تطور مستوى
والسياسية ،وما شهده العراق من حروب داخلية وخارجية ال ّ
بد أن تنعكس تأثرياهتا عىل ّ
ُالحظ قلة ،بل ندرة ما نُرش يف األعوام األخرية عىل وجه اخلصوص من أبحاث
وتوزّ عه .وت َ
اخلصوبة واجتاهه َ
معمقة تبحث يف العالقة بني تطور اخلصوبة واملتغيرّ ات املذكورة.
ودراسات أكاديمية َّ
هيدف البحث إىل رصد وحتليل التغيرّ ات التي حدثت يف مستوى اخلصوبة عىل صعيدي الزمان واملكان خالل
حددت سلوك اخلصوبة ،حيث سيتم الرتكيز عىل
العقود األخرية ،وإىل درس املتغيرّ ات املتبادلة التأثري التي َّ
املتغيرّ ات االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تندرج حتتها املتغيرّ ات الفرعية التالية :حجم األرسة؛ وضعية
املرأة؛ التعليم؛ املهنة؛ الدِّ ين؛ احلروب؛ السياسة السكانية.

اعتمد البحث يف مصادره ومراجعه عىل ما أصدرته وزارة التخطيط العراقية من مسوح وتقارير سكانية
ومعطيات إحصائية تشمل التعدادات السكانية العامة التي جترى مرة واحدة كل عرشة أعوام ،كان آخرها
التعداد يف العام  ،1997واملجموعات اإلحصائية السنوية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع
للوزارة نفسها ،والدوريات األكاديمية العراقية والعربية والعاملية الصادرة باللغة اإلنكليزية ،ومنشورات
األمم املتحدة  -قسم السكان ،وجلنة اإلسكوا التابعة لألمم املتحدة ،إضافة إىل مصادر ومراجع أخرى
باللغتني العربية واإلنكليزية.

اتّبعنا يف البحث املنهج التحلييل ،وباألخص أسلوب التحليل اإلحصائي ،لالستفادة منه يف االستنباط
واالستنتاج .واستندنا يف ذلك عىل اجلداول اإلحصائية التي رتّبناها وأجرينا حساب معطياهتا اإلحصائية ،أو
أخذناها من مصادرها األصلية ،وقمنا برسم أشكال بيانية لالستفادة منها يف التحليل واالستنتاج وإيضاح
املعطيات املبحوث فيها ،واتّبعنا ً
أيضا املنهج املقارن يف تناولنا الدول العربية والدول املجاورة هلا عالوة عىل
الدول النامية والدول املتقدمة ،لتبيان درجة تشابه أو اختالف تطور الظاهرة املدروسة واجتاهه ،واملتغيرّ ات
املتبادلة التأثري املؤثرة فيها.

فرضيات البحث
ترتكز فرضيات البحث عىل ثالث نقاط أساسية:

األوىل :انخفاض مستوى خصوبة املرأة العراقية يف العقود األخرية.
الثانية :تباين مستويات اخلصوبة عىل صعيدي الزمان واملكان.

الثالثة :التأثري الذي متارسه عىل اخلصوبة جمموعة من العوامل االجتامعية واالقتصادية والسياسية املتداخلة.

الدراسات السابقة
من أهم الدراسات السابقة التي عاجلت املوضوع هبذا القدر أو ذاك ،رغم ق ّلتها واقتضاهبا ،كتاب د .فاضل
خصص املؤلف فيه اً
فصل لدراسة حركة
األنصاري مشكلة السكان :نموذج القطر العراقي ( ،)1980الذي ّ
تطور اخلصوبة والعوامل املؤثرة فيها وهي الدِّ ين ،والبنية االجتامعية
الزيادة الطبيعية للسكان ،وح ّلل ضمنها ّ
تطرق يف كتابه اجلغرافية السكانية ()1986
واالقتصادية والديموغرافية وتوزيعها اجلغرايف .كام أن األنصاري ّ
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بشكل مقتضب إىل دراسة الوالدات والعوامل املؤثرة فيها .يضاف إىل ذينك املؤ َّلفني ما صدر عن وزارة
التخطيط العراقية من مسوح وتقارير تناول جزء من مضامينها موضوع اخلصوبة .ويخُ ص بالذكر يف هذا املجال:

تطور اخلصوبة والعوامل
 «مسح األحوال املعيشية يف العراق  ،»2004وهو من ثالثة أجزاء عاجلت دراسة فيه ّمكونات السكان .وقد ُأنجز هذا املسح املهم ،بعد انقطاع يف الدراسات
املؤثرة فيها ،وذلك ضمن احلديث عن ّ
السكانية دام عرشة أعوام ،بالتعاون بني اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية ،وبرنامج
ميدانيا بطريقة سلسة رغم الظروف
وتم
ً
األمم املتحدة اإلنامئي ،ومعهد الدراسات التطبيقية النروجيي الدويلّ ،
الصعبة التي يمر هبا العراق ،وشمل مجيع املحافظات؛

تضمن معطيات عن اخلصوبة ،وجرى
 «املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق  »2007الذيّ
تنفيذه ضمن برنامج التعاون الفني بني وزارة التخطيط والبنك الدويل؛

 «العراق :التقرير الوطني حلال التنمية البرشية  »2008الصادر عن وزارة التخطيط بدعم من برنامج األممتطرق باقتضاب إىل معدالت اخلصوبة ،والعمر عند الزواج ،ووفيات األطفال ،واملخاطر
املتحدة اإلنامئي ،وقد ّ
التي هتدد صحة النساء واألطفال ،ومعدل توقّع العمر ،واملستوى التعليمي للنساء ،واهلجرة من الريف إىل
خصص اً
فصل لدراسة متكني املرأة؛
املدن ،واهلجرة القرسية يف الداخل وإىل اخلارج .كام أنه ّ

 «تقرير اآلثار االجتامعية واالقتصادية لعزوبية النساء يف العراق ( ،»)2008وهو من إعداد عبد الرزاق جاسمتطور معدالت العزوبة وأسباهبا؛
حسون الذي درس ّ

التطور السكاين يف العراق :الرتكيب النوعي والعمري،
 «تقرير حالة سكان العراق  »2010الذي بحث يفّ
التحول الديموغرايف :معدالت اخلصوبة والوفيات ،واهلجرة
معدالت النمو السكاين بني املحافظات ،ومراحل
ّ
يف الداخل واخلارج ،النافذة الديموغرافية يف العراق ،وسيناريوهات النمو وأثره يف التنمية .وهو صادر ً
أيضا
عن وزارة التخطيط بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان؛
 «املسح املتكامل لألوضاع االجتامعية والصحية للمرأة العراقية آذار /مارس  ،»2012الصادر عن وزارةالتخطيط ،وتم فيه درس التعليم ،واملساواة واألمن األرسي ،وإعداد الفتيات للدور اإلنجايب ،والصحة
اإلنجابية ،واخلصوبة ووسائل تنظيم األرسة ،ورعاية األمهات ،ومتكني املرأة ومحايتها من العنف.

تطرقت ضم ًنا إىل اخلصوبة ،بام يف ذلك رسائل وأطروحات للامجستري والدكتوراه،
إضافة إىل دراسات متناثرة ّ
ودراسات يف دوريات أكاديمية عراقية.

أو ً
ال :تطور مستوى الخصوبة
التحول الديموغرافي
 -1نظرية
ّ

ترشح هذه النظرية املشهورة العالقة بني معدل الوالدات اخلام ومعدل الوفيات اخلام .وقد اس ُتخدمت لتفسري
آلية معدالت النمو السكاين يف أوروبا الغربية ،بعد أن نرشها فرانك نوتيسني أول األمر يف عام  .1945طبقًا
التحول الديموغرايف(:)2
هلذه النظرية ،متر املجتمعات البرشية بأربع من مراحل
ّ
2 Onn Winckler, Arab Political Demography, Sussex Studies in Demographic Developments and Socioeconomic
Policies in the Middle East and North Africa (Brighton: Sussex Academic Press, 2005), pp. 34-35.
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تبدأ املرحلة األوىل بطيئة أو أقرب إىل الثبات ،بسبب املعدل املرتفع ٍّ
لكل من الوالدات والوفيات .وهي تتمثّل يف
املجتمعات الزراعية ذات البناء االجتامعي القبيل أو التقليدي املتخ ّلف ومل تنتقل بعدُ إىل احلياة العرصية ،وهذه
حاليا مناطق حمدودة من العامل.
تشمل ً
يف املرحلة الثانية تزداد رسعة النمو نتيجة هبوط معدالت الوفيات بصورة أرسع من هبوط الوالدات ،بسبب
صناعيا هبذه املرحلة التي استمرت
حتسن املستوى الصحي والتعليمي واالقتصادي .وقد مرت الدول املتقدمة
ً
ّ
تقريبا ،بينام دخلتها الدول النامية برسعة ،مستفيدة من التقدم احلاصل يف جمال الطب الوقائي
الزمن
من
ًا
قرن
ً
والعالجي ،وال يزال الكثري منها يمر هبذه املرحلة ،حيث يزيد معدل نمو السكان عىل  2يف املئة سنو ًيا.

ويف املرحلة الثالثة يبدأ النمو السكاين باهلبوط التدرجيي نتيجة هبوط الوالدات (يرتاوح معدل النمو السكاين
بني  1يف املئة و 2يف املئة سنو ًيا) .و ُيط َلق عىل هذه املرحلة اسم املرحلة االنتقالية.

ّأما املرحلة الرابعةِ ،
حاليا ُ
فيصل النمو فيها إىل الثبات َّ
دول أوروبا ،حيث
املرشح للتناقص .ومتر هبذه املرحلة ً
معدل النمو السكاين أقل من  1يف املئة سنو ًيا(.)3
التحول الديموغرايف إ ًذا صريورة يمر هبا خمتلف املجتمعات البرشية ،ويمكن أن تطول هذه الصريورة أو تقرص
ّ
بحسب درجة تطور البنية االجتامعية  -االقتصادية للمجتمعات.

تُشتق القوة التفسريية للنظرية من ربط املميزات العامة للتغري الديموغرايف بالتغيرّ االجتامعي واالقتصادي،
التحول الديموغرايف يف بعض
يلخص يف الغالب بـ «التحديث» .وعىل غرار نظرية احلداثة ،تُنكر نظرية
الذي َّ
ّ
املميزة للغرب .وبام أن
نسخها َّ
املعدلة العامل الثالث كتاريخ ،وتفرتض أن التقدم ّ
يتكون من إنجاز الظروف ّ
التحديث والغربنة انتقال إىل دول أخرى ،فإن سكاهنا سيواجهون مراحل التغيرّ الديموغرايف نفسها ،وهذا ما
عامليا(.)4
حيدث بالضبط حني أصبح ّ
حتول اخلصوبة نحو االنخفاض ً
من تطبيق هذه النظرية عىل الدول العربية ،وبحسب وينكلري ،تربز ثالث مالحظات رئيسة:

التحوالت االجتامعية  -االقتصادية والسياسية يف الدول
املالحظة األوىل هي أن من الواضح جدً ا أن أنامط
ّ
النامية كانت خالل النصف الثاين من القرن العرشين تشمل كلاًّ من الدول العربية النفطية وغري النفطية،
وكانت يف الغالب ،وبشكل مجاعي ،ختتلف عن تلك التي حتدث يف الدول الغربية املتقدمة .فعىل سبيل املثال،
كانت حالة االختالف كبرية يف نواح عدة ،منها دور املرأة يف احلياة االقتصادية والسياسية ،ومستوى التصنيع،
ومصادر الدخل احلكومي ،ومتوسط الدخل الفردي ،والبنية السياسية .وهلذه النواحي كلها تأثري كبري يف
السلوك الديموغرايف بشكل عام ،ويف أنامط اخلصوبة بشكل خاص.

املالحظة الثانية هي أن التطور االجتامعي واالقتصادي يف الدول الغربية املتقدمة كان يف جوانبه كافة ،وباألخص
التحول الديموغرايف لرشح االنخفاض احلاد يف
قدمته نظرية
ارتفاع املستوى املعييش ،العامل الرئيس الذي ّ
ّ
معدالت الوفيات اخلام ،ثم يف معدالت املواليد اخلام الحقًا .عىل العكس من ذلك ،جاء االنخفاض يف معدالت
الوفيات يف كثري من الدول النامية بتأثري من عوامل خارجية ،ويف مقدمتها استرياد التسهيالت الصحية احلديثة(.)5
 3األنصاري ،جغرافية السكان ،ص .125-123

4 Elspeth Graham, “What Kind of Theory for what Kind of Population Geography?,” International Journal of
Population Geography, vol. 6, no. 4 (July-August 2000), pp. 262-265.
5 Winckler, p. 39.
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للتحوالت التي شهدهتا البنية االجتامعية واالقتصادية،
دورا
وهنا ال أتفق مع الباحث وينكلري الذي مل يعط ً
ّ
وانعكست يف تطور القوى املنتجة وانتشار التعليم وارتفاع مستوى الثقافة والوعي؛ إذ يالحظ أن هناك اً
مثل
عالقة عكسية قوية بني تعليم اإلناث ومستوى اخلصوبة ،وعالقة عكسية ً
أيضا بني ارتفاع نسبة مشاركة النساء
يف فئة السكان النشيطني اقتصاد ًيا وتسارع عملية التمدن ،أي توسع املدن وزيادة نسبة السكان القاطنني فيها من
التحول الديموغرايف يف دول مثل دول املغرب
جمموع السكان .وهي َتع ّد من العوامل الرئيسة التي سامهت يف
ّ
العريب ،كام يذكر كيث سوتون( .)6ويف تقديرنا أن ليس يف اإلمكان أن يكون أثر استرياد التسهيالت الصحية هبذه
التحوالت .وهذا ما سنبحث يف تأثرياته خالل حتليل العوامل املؤثرة يف اخلصوبة ،رغم
الفعالية يف غياب هذه
ّ
التحوالت املذكورة مل تكن باملستوى الذي حيدث يف الدول املتقدمة ،وهو ما يمكن أن ينسحب عىل كثري من
أن
ّ
الدول النامية.

املالحظة الثالثة هي أن هذه النظرية مل تأخذ يف االعتبار ثالثة عوامل ذوات تأثري أسايس يف سلوك اخلصوبة:
عامل اهلجرة ،وعامل تأثري السياسة السكانية احلكومية يف مستويات اخلصوبة ،والعامل الثقايف -الديني الذي
كان موضع تغيري ليس فقط من جمتمع إىل آخر ،بل ً
أيضا داخل املجتمع الواحد بني اآلباء واألبناء ( .)7ويف رأينا
تأثريا باجتاه بقاء اخلصوبة مرتفعة ،فإن تأثريه يضعف عندما
أن عىل الرغم من أن العامل األخري يمكن أن يمتلك ً
ُ
رسا دينية تتب ّنى التخطيط العائيل.
تتعمق
التحوالت االجتامعية  -االقتصادية يف املجتمع ،وهلذا نرى أ ً
ّ
ّ

إطارا مفيدً ا لتحليل التغيرّ ات الديموغرافية من وجهة نظر
وبحسب وينكلري ،تظل نظرية
التحول االجتامعي ً
ّ
التحوالت الديموغرافية يف الدول
املوجه إىل هذه النظريةّ .أما إمكانية تطبيقها عىل
تارخيية ،رغم كل النقد
ّ
ّ
النامية ،فهي ليست جمرد نقاش أكاديمي ،بل هلا أمهية عملية كبرية بخصوص السياسة السكانية املالئمة التي
جيب تب ّنيها( .)8ومن وجهة نظرنا ،يمكن تطوير هذه النظرية لتأخذ يف االعتبار اإلطار العام لطبيعة البنية
االجتامعية واالقتصادية يف الدول النامية ،وهذه مسألة ُيفرتض أن تبقى مدار نقاش أكاديمي مثمر.
 -2تطور مستوى الخصوبة :حالة العراق

بد أن نشري إىل تطور هذا النمو.
املقررة للنمو السكاين ،فال ّ
بام أن اخلصوبة َتع ّد أهم املكونات ِّ

لقد ارتفع عدد سكان العراق من  3٫4مليون نسمة عام  1934إىل  33٫1مليون نسمة عام  ،2011بحسب
اجلهاز املركزي لإلحصاء .وكان قد ازداد العدد يف العام  2010إىل  31.7مليون نسمة بحسب األمم املتحدة،
ويالحظ أن ثمة تباي ًنا بني الرقمني األخريين (أنظر
و 32.5مليون نسمة بحسب اجلهاز املركزي لإلحصاء،
َ
اجلدول رقم ( )1والشكل رقم ( ،))1اً
علم بأن أرقام اجلهاز املركزي لإلحصاء هي تقديرات يعتمد حساهبا
عىل معدل النمو السكاين بني تعدادي عامي  1987و ،1997وذلك بسبب عدم إجراء التعداد السكاين يف
موعده املقرر عام  .2007وارتفع معدل النمو السنوي للسكان وبلغ الذروة عام  3.8( 1977يف املئة) ثم بدأ
ينخفض ،مع بعض االرتفاعات البسيطة.
6 Keith Sutton, “Demographic Transition in the Maghreb,” Geography an International Journal, vol. 84, no. 2 (April
1999), pp. 111-116.

التحول الديموغرايف ،املفهوم والتطبيق :دراسة حتليلية مع إشارة خاصة إىل الدول العربية»،
وللمزيد انظر :هاشم نعمة فياض« ،نظرية
ّ
عامل الفكر ،السنة  ،41العدد ( 1متوز/يوليو -أيلول /سبتمرب ،)2012 ،ص .268-231
 8املصدر نفسه ،ص .40

7 Winckler, pp. 39-40.
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اجلدول رقم ()1
عدد السكان ومعدل النمو السنوي للسكان
2011-1934

العام
*1934
* 1947
* 1957
1960
* 1965
1970
1975
* 1977
1980
1985
* 1987
1990
1995
*1997
2000
2003
2004
2007
2009
2010
2011

عدد السكان ،باملاليني

اجلهاز املركزي
لإلحصاء
3٫380
4٫816
6٫299
8٫047
9٫440
11٫124
12٫000
13٫300
15٫585
16٫335
17٫890
20٫536
22٫046
24٫086
26٫340
27٫140
29٫682
31٫664
32٫481
33٫330

قسم السكان التابع
لألمم املتحدة
6٫847
7٫976
9٫356
11٫020
12٫962
15٫236
17٫341
20٫206
23٫224
24٫700
***31.672
-

معدل النمو السنوي ()%

اجلهاز املركزي
لإلحصاء
1٫8
2٫7
2٫7
3٫1
3٫2
3٫3
3٫8
3٫4
3٫2
2٫4
3٫0
2٫8
2٫99
2٫95
2٫97
2٫97
* * 3.1
-

قسم السكان التابع
لألمم املتحدة
3٫1
3٫2
3٫3
3٫2
3٫2
2٫6
3٫1
2٫8
2٫1
2.9
-

مالحظات:
* أعوام التعداد السكاين العام.
* * معدل النمو السنوي خالل الفرتة .2009-1997
*** التقدير املتوسط.
املصادر :العراق ،وزارة التخطيط :مسح األحوال املعيشية يف العراق( 2004 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2005 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص
42؛ املجموعة اإلحصائية السنوية لسنة ( 2004بغداد[ :الوزارة] ،)2005 ،ص 39؛ املجموعة اإلحصائية السنوية لسنة ( 2007بغداد:
[الوزارة] ،)2008 ،جدول 2/6؛ املجموعة اإلحصائية السنوية لسنة ( 2011-2010بغداد[ :الوزارة] ،)2012 ،جدول  ،2|1وحالة
سكان العراق( 2010 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2011 ،ص  ،20نفس الوزارة ولسنة  1978نق ً
ال عن :نرسين حممد محزة« ،وفرة القوى
العاملة البرشية يف العراق عام  »،1977جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية ،العدد  ،)1986( 17جدول رقم ( ،)1ص  ،195و United

Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2010 Revision (New York:

United Nations, 2011), on the Web: <www.unpopulation.org>.

29

المحور :التحوّ الت الديموغرافية في الوطن العربي وقضايا التنمية
الخصوبة السكانية في العراق

الشكل رقم ()1
عدد السكان بحسب اجلهاز املركزي لإلحصاء (باملاليني)
2011-1934
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املصدر :الشكل البياين من رسم الباحث استنا ًدا إىل اجلدول رقم (.)1

األمر َّ
مرتفعا ،كام أنه
ملموسا لكنه بقي
انخفاضا
ً
املؤكد هو أن معدل اخلصوبة يف العراق شهد يف األعوام األخرية
ً
ً
انخفض بشكل أساس يف مجيع البلدان العربية خالل العقدين املاضيني .لكن املقارنة تُظهر أن هذا االنخفاض
بدأ بعد عقدين من االنخفاض الذي حدث يف كثري من الدول النامية األخرى ،وكانت وتريته أبطأ( .)9غري أن
االنخفاض الذي حدث يف العراق كان أقل ،مقارن ًة بدول مثل لبنان وتونس واملغرب .وتكمن الصعوبة هنا يف
حتديد النسبة الدقيقة هلذا االنخفاض ،ومدى مسامهة خمتلف العوامل فيه ،كل عىل انفراد.

وبحسب التقديرات املتوسطة لألمم املتحدة (أنظر اجلدول رقم ( )2والشكل رقم ( ،))2استمر انخفاض معدل
الوالدات اخلام من  53٫2يف األلف يف الفرتة  1955-1950إىل  36٫6يف األلف يف الفرتة ،2010-2005
مع مالحظة بعض االرتفاعات يف الفرتة ّ .1975-1960أما معدل الوفيات اخلام ،فقد استمر يف االنخفاض
من  25٫8يف األلف يف الفرتة  1955-1950ليعود إىل االرتفاع يف الفرتة  ،1985-1980وتبدو هنا تأثريات
ويالحظ
اخلسائر البرشية الكبرية التي نجمت عن احلرب العراقية – اإليرانية ،ثم ليستقر عند  6٫3يف األلف.
َ
أن التقديرات احلالية ختتلف عن تقديرات األمم املتحدة السابقة ،التي كانت تشري بوضوح إىل ارتفاع الوفيات
بعد عام  1990بسبب احلرب التي نتجت من احتالل الكويت وما تبع ذلك من فرض عقوبات اقتصادية
عىل العراق .وقد أشارت منظامت دولية عدة إىل هذا االرتفاع .وبسبب انخفاض الوفيات ،ظل معدل الزيادة
مرتفعا ،إذ راوح بني  2٫7يف املئة يف الفرتة  1955-19950و 3٫0يف املئة يف الفرتة .2010 -2005
الطبيعية
ً
كثريا عن تقديرات األمم املتحدة للفرتات اخلامسية األخرية منذ
ّأما املعطيات الرسمية املسجلة ،فهي تقل ً
 ،1990لكل من الوالدات والوفيات ،وبذلك انخفض معدل الزيادة الطبيعية بحسب هذه البيانات من 2٫3
يف املئة يف الفرتة 1995 -1990إىل  1٫3يف املئة يف الفرتة .2005 – 2000

9 Winckler, p. 141.
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اجلدول رقم ()2
التقديرات املتوسطة لألمم املتحدة بشأن معدالت املواليد اخلام والوفيات اخلام والزيادة الطبيعية
2010-1950
معدل الزيادة الطبيعية ()٪
معدل الوفيات اخلام
معدل املواليد اخلام

1955-1950

53.2

25.8

2.7

1965-1960

43.3

4.15

2.8

42.6

1960-1955

46.5

1970-1965

43.6

1975-1970

41.2

1980-1975

1985-1980

39.1

1995-1990

38.2

38.8

1990-1985

9.37

2000-1995

37.5

2005-2000

36.6

2010 -2005

19.1
13٫1

2.3
3.3

11.1

3.2

12.6

2.6

5.6

3.3

9.8
8.0
5.4

5.6
6.3

3.1
3.1
3.2

3.2
3.0

املصدرUnited Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2010 Revision, :
on the Web: <www.unpopulation.org>.

معدل الزيادة الطبيعية من حساب الباحث.

الشكل رقم ()2
التقديرات املتوسطة لألمم املتحدة بشأن معدالت املواليد اخلام والوفيات اخلام (يف األلف)
2010-1950
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نحن ال نميل هنا إىل هذه البيانات ،ألهنا مل ترتق إىل مستوى الدقة يف ما خيص تسجيل هذه املتغيرّ ات .هبذا يمكن
التحول الديموغرايف ،حيث إن معدل النمو السكاين أكثر
القول بشكل عام إن العراق يمر باملرحلة الثانية من
ّ
من  2يف املئة ،بحسب اجلهاز املركزي لإلحصاء واألمم املتحدة.
وبحسب توقعات األمم املتحدة التي قامت عىل افرتاض االنخفاض الرسيع للخصوبة ،فقد انخفضت اخلصوبة
الكلية من 7٫30طفل لكل امرأة يف الفرتة  1955-1950إىل  4.86طفل يف الفرتة ( 2010-2005أنظر
اجلدول رقم ( )3والشكل رقم ( .))3وقد عززت نتائج مسح الوفيات لعام  1999مثل هذا االنخفاض ولكن
ليس بالرسعة املفرتَضة من جانب األمم املتحدة؛ فقد كان معدل اخلصوبة ،طبقًا هلذا املسح كام يف اجلدول رقم (.)4
اجلدول رقم ()3
تطور معدل اخلصوبة الكيل بحسب التقديرات املتوسطة لألمم املتحدة
األعوام
1955-1950
1960-955
1965-1960
1970-965
1975-1970
1980-1975
1985-1980
1990-1985
1995-1990
2000-1995
2005-2000
2010-2005

األمم املتحدة
7.30
6.20
6.60
7.40
7.15
6.80
6.35
6.15
5.80
5.40
5.12
4.86

املصادرUnited Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2010 Revision, :
on the Web: <www.unpopulation.org>.

الفرتة  ،1975-1970عن :العراق ،وزارة التخطيط :مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .78

الشكل رقم ()3
تطور معدل اخلصوبة الكيل بحسب التقديرات املتوسطة لألمم املتحدة
ّ
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اجلدول رقم ()4
معدل اخلصوبة الكيل طبقا ملسح الوفيات عام 1999
األعوام

معدل اخلصوبة الكلية

1979-1974

7٫14

1984-1979

7٫09

1989-1984

6٫59

1999-1989

5٫69

املصدرMohamed Ali, John J. Blacker and Gareth G. Jones, «Annual Mortality Rates and Excess Deaths of Children :
under Five in Iraq, 1991-98,» Population Studies, vol. 57, no. 2 (2003), p. 219.

َ
مسح األحوال املعيشية يف العراق عام 2004؛ إذ نّبي أن اخلصوبة يف الفرتة -1994
وقد أكد
انخفاض اخلصوبة ُ
انخفاضا عا ًما
ً
 1998كانت  4٫7طفل وانخفضت إىل  4٫0طفل يف الفرتة  ،2003-1999إضافة إىل أن هناك
خالل األعوام اخلمسة التي تشكل الفرتة املرجعية وما قبلها ،أي أن معدل اخلصوبة وصل إىل  3٫8طفل عام
 ،2003ولكن هذا املعدل كان  4٫2طفل يف احلرض و 6٫1طفل يف الريف بالنسبة إىل الفرتة األوىل ،و3٫7
طفل و 5٫2طفل عىل التوايل بالنسبة إىل الفرتة الثانية .وهناك انخفاض مبدئي يف قاعدة اهلرم السكاين ،حيث
إن الفئة العمرية  4-0بدأت تنخفض ولكنها مل تصبح بعدُ أقل من الفئة  .9-5لكن معطيات اجلهاز املركزي
لإلحصاء تشري إىل أن معدل اخلصوبة الكيل بلغ  4٫3طفل عام  ،)10(2006ويف مسح عام  2011بلغ متوسط
عدد املواليد األحياء لدى النساء يف الفئة العمرية  49 -45عا ًما  -كمقياس للخصوبة املكتملة  -حوايل 5
مواليد( ،)11وهذا يعني أن هذه األرقام ما زالت بعيدة عن الدقة.

وتقل تقديرات مسح األحوال املعيشية عن التقديرات السابقة التي تعتمد عىل نتائج التعداد السكاين لعام
 ،1997مع اإلشارة إىل أن هذه النتائج تعتمد عىل أسلوب السكان /معدل اخلصوبة الذي يصحح عدد املواليد
افرتاضيا يف العام الذي يسبق التعداد أو املسح .وال ينجح مثل هذا األسلوب بالرضورة يف حالة
غري املسجل
ً
()12
يتبي أن معدل
وجود انخفاض يف اخلصوبة  .ومقارنة بالبلدان العربية والدول املجاورة والدول الغربية ،نّ
مرتفعا (أنظر الشكل رقم  ،)4ومن املتوقع أن يستمر انخفاضه يف العقود املقبلة ،أكان
اخلصوبة يف العراق َيع ّد
ً
بحسب االفرتاض العايل أم املتوسط أم املنخفض ،ليصل إىل  2.96طفل ،بحسب االفرتاض األخري للفرتة
()13
نموا.
 ، 2050 – 2045وهذا يتفق مع االجتاه العام للخصوبة يف أقل البلدان ً
 10العراق ،وزارة التخطيط ،حالة سكان العراق( 2010 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2011 ،ص .24
 11العراق ،وزارة التخطيط« ،املسح املتكامل لألوضاع االجتامعية والصحية للمرأة العراقية ،التقرير املوجز( »،بغداد ،آذار|مارس
 ،)2012ص .45
 12انظر :العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق( 2004 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2005 ،ج  :2التقرير التحلييل،
ص .48

13
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2010 Revision
(New York: United Nations, 2011), on the Web: <www.unpopulation.org>.
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الشكل رقم ()4
معدل اخلصوبة الكيل التقدير املتوسط يف عدد من الدول للفرتة 2010-2005

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة

فرنسا

بلجيكا

هولندا

تركيا

املغرب

اجلزائر

تونس

ليبيا

لبنان

اإلمارات العربية

قطر

ُعامن

السعودية

األردن

الكويت

سورية

العراق

مرص

البحرين

5
4٫5
4
3٫5
3
2٫5
2
1٫5
1
0٫5
0

املصدر :الشكل البياين من رسم الباحث استنا ًدا إىلUnited Nations, Department of Economic and Social Affairs, :
World Population Prospects: The 2010 Revision, on the Web: <www.unpopulation.org>.

يسمى اهلبة أو النافذة الديموغرافية ،التي تنتج من انخفاض معدالت اإلنجاب
متى يدخل العراق نطاق ما ّ
يف املجتمع الذي يتشكل يف غالبيته من األطفال وصغار السن والعيال إىل جمتمع يشكل فيه السكان يف سن
العمل واالنتاج النسبة األكرب .أي إن معدل السكان النشيطني اقتصاد ًيا يف الفئة العمرية  64-15عا ًما يتجاوز
معدل النمو للفئات السكانية املَعيلة ،وهي صغار السن (دون سن  15عا ًما) وكبار السن ( 65عا ًما وأكثر)،
وانخفاض معدل اإلعالة يساعد عىل رفع معدل االدخار ،ويوفر تزايد املدخرات الفرصة لدعم االستثامر املحيل
ومن ثم النمو والتشغيل .وهذا يتيح اغتنام الفرصة لتحسني نوعية حياة املواطنني ،وخفض معدالت البطالة،
نسبيا ،وبالتايل حتسني مستوى املواطنني املعييش ،وهو ما ينعكس إجيا ًبا عىل
والتمتع بمستويات من التنمية عالية ًّ
الوضع التعليمي والصحي.

ربام يكون لزيادة السكان يف سن العمل أثر إجيايب يف االستثامر والدخل من خالل التشغيل ،وربام يكون هلا أثر
سلبي بسبب عدم قدرة سوق العمل عىل استيعاب هذه الزيادة .وانخفاض معدل اخلصوبة يعطي النساء فرصة
أكرب للمسامهة يف القوة العاملة .ومن ناحية أخرى ،يتيح عدد األطفال األقل املزيد من االستثامر يف تعليمهم،
ويالحظ من املعطيات اإلحصائية أن العراق ما زال بعيدً ا عن الدخول يف
فيؤخر بالتايل دخوهلم سوق العمل.
َ
تلك املرحلة .لذلك ،إذا مل جي ِر تب ّني سياسة سكانية فعالة ،سيظل العراق خارج نطاق اهلبة حتى عام  .2013كام
أحسن استغالهلا ،اً
علم بأن هناك
إنه بحاجة إىل وقت أطول يمتد إىل عام  2020كي يتمتع بثامر هذه اهلبة إن هو
َ
بلدانًا عربية دخلت دائرة اهلبة الديموغرافية ،مثل لبنان وتونس واجلزائر والبحرين والكويت وقطر واإلمارات
العربية املتحدة(.)14

 14للمزيد ،انظر :العراق ،وزارة التخطيط ،حالة سكان العراق ،2010 ،ص  ،30وهبة أمحد نصار« ،التحول الديمجرايف والتشغيل
وهجرة العاملة يف دول املرشق( »،وثيقة ،اجتامع اخلرباء حول اهلجرة الدولية والتنمية يف املنطقة العربية :التحديات والفرص ،بريوت،
 17-15أيار /مايو  ،2006األمم املتحدة ،بريوت ،)2006 ،ص .3-2
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جغرافيا
ثان ًيا :تو ّزع الخصوبة
ًّ
يالحظ أن املعدل
بالنسبة إىل توزّ ع معدل اخلصوبة الكيل
جغرافيا بحسب املحافظات للفرتة َ ،2003-1999
ًّ
األقل الذي يراوح بني  3٫1طفل و  3٫2طفل هو يف بغداد فقطّ .أما بقية املحافظات ،فتنقسم إىل قسمني ،غريب
وعدد املحافظات فيه سبع حمافظات يتمثل فيها أعىل معدل ،إذ يراوح بني  4٫4طفل و 5٫5طفل ،ورشقي يراوح
معدل اخلصوبة يف حمافظاته بني  3٫3طفل و 4٫3طفل (أنظر الشكل رقم  .)5هذا التوزّ ع ال يعكس تفاوتات
حا ّدة بني املحافظات ،وتفسري ذلك هو أن انخفاضه يف بغداد راجع إىل أن بنيتها االجتامعية – االقتصادية أكثر
وتطور
تطورا كوهنا العاصمة التي تضم أغلب املؤسسات الصناعية والتجارية والتعليمية والثقافية والصحية،
ً
ّ
هذه البنية عىل عالقة عكسية مع مستوى اخلصوبةّ .أما بقية املحافظات ،فليس من السهل تعليل تباين معدالهتا،
لكن ربام ساهم فيه انفتاح أغلب املحافظات الواقعة يف القسم الغريب عىل الصحراء ،ملا هلذا األمر من عالقة
باملد البدوي الذي جاء إىل العراق من جهة الغرب يف فرتات خمتلفة ،حيث حتبذ التقاليد البدوية اإلكثار من عدد
األطفال ،هذا إضافة إىل عوامل أخرى ال تتوافر املعطيات بصددها ملعرفة مدى تأثريها يف اخلصوبة.
الشكل رقم ()5
معدل اخلصوبة الكيل بحسب املحافظات*
2003-1999

معدل اخلصوبة الكيل 2003-1999
3.2 - 3.1
4.3 - 3.3
5.5 - 4.4

مالحظة * :يف املصادر الرسميةُ ،أعيد إىل حمافظة التأميم اسمها السابق ،كركوك.
املصدر :العراق ،وزارة التخطيط :مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :3األطلس االجتامعي – االقتصادي ،ص .15
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يف ما يتعلق بتوزّ ع اخلصوبة بني احلرض والريف ،وبحسب املحافظات ،يمكن مالحظته من نسبة األطفال الذين
يالحظ انخفاض هذه النسبة يف ريف املحافظات ،باستثناء نينوى
هم دون الـ  15عا ًما يف مسح  ،2007حيث َ
وذي قار (أنظر اجلدول رقم ( )5والشكل رقم ( .))6وبالنسبة إىل املحافظات منفردة ،فإن أقل نسبة هي يف
حرض ذي قار ( 49.4يف املئة) وأعىل نسبة هي يف حرض دياىل ( 61.6يف املئة) ،وتكون النسبة أعىل يف ريف
املحافظتني .ويمكن تعليل ذلك بعامل اهلجرة من الريف إىل احلرض ،وهو العامل الذي يزيد سكان احلرض
ويرفع نسبة شباهبم الذين هم يف سن الزواج ،إضافة إىل ما نتوقعه من ارتفاع معدل وفيات االطفال يف الريف
مقارن ًة باحلرض ،نتيجة خت ّلف بنية الريف االجتامعية واالقتصادية والصحية والثقافية.
اجلدول رقم ()5
نسب األطفال دون سن  15عا ًما من املجموع يف احلرض والريف يف مسح  ،2007وبحسب املحافظات
( يف املئة)
املحافظات

احلرض

الريف

املجموع

كركوك

60٫9

39٫1

35٫7

األنبار

56٫8

بابل

56٫6

43٫4

56٫5

43٫5

نينوى
دياىل

بغداد

49٫5

61٫6

59٫1

كربالء

54٫1

صالح الدين

55٫7

القادسية

55٫1

ذي قار

49٫4

البرصة

56٫6

أربيل

56٫4

واسط

النجف
املثنى

ميسان
دهوك

السليامنية
املجموع

54٫8

51٫1
51٫1

50٫5

38٫4

43٫2

40٫9
45٫9

44٫3

45٫2

44٫9
48٫9
50٫6
48٫9

43٫4

53٫4

46٫6

61٫5

38٫5

54٫9

43٫6
45٫1

45٫1

36٫6

40٫6

35٫5
40٫7

41٫4

39٫3

40٫9

43٫5

41٫3
44٫0
44٫5
47٫3

40٫8
43٫1

38٫6
34٫6

39٫8

املصدر :النسب من حساب الباحث استنا ًدا إىل :العراق ،وزارة التخطيط ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق2007 ،
(بغداد[ :الوزارة] ،)2008 ،ج  ،2ص .59
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الشكل رقم ()6
نسب األطفال دون سن  15عا ًما من املجموع يف احلرض والريف يف مسح  ،2007وبحسب املحافظات
( يف املئة)
70
60
50
40
30

الريف
احلرض

20
10
السليامنية

أربيل

دهوك

البرصة

ميسان

ذي قار

املثنى

القادسية

النجف

صالح الدين

واسط

كربالء

بابل

بغداد

األنبار

دياىل

كركوك

نبنوى

0

املصدر :الشكل البياين من رسم الباحث استنا ًدا إىل اجلدول رقم (.)5

ً
ثالثا :العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية
تتيح التغيرّ ات الديموغرافية واالقتصادية التي شهدها العامل يف العقود األخرية االستنتاج بأن االنتقال التارخيي
من «االنفجار السكاين» إىل استقرار عدد السكان ليس عملية ذاتية الضبط ،بل تتوقف عىل عوامل اجتامعية –
اقتصادية؛ فالتطور االجتامعي -االقتصادي (احلداثة) رشط البد منه ألجل حتقق االنخفاض امللموس والدائم
التحول الديموغرايف؛ إذ إن السلوك الديموغرايف لإلنسان يتوقف عىل
لوتائر نمو السكان( ،)15بحسب نظرية
ّ
املحيط االجتامعي – االقتصادي الذي يعيش فيه .وهنا نجد أن هذا املحيط وما حيتويه من عوامل ومؤثرات
يشكالن األساس املوضوعي لنمو السكان ،وبالتايل التأثري يف مستوى خصوبتهم.
 -1حجم األسرة

تطورا أمهية مركزية يف حياة أغلب املجتمعات.
للروابط األرسية وروابط ال َّنسب والقرابة يف املناطق األقل
ً
وخصوصا األطفال منهم.
وهناك مدى واسع من النشاط يتضمن االعتامد املتبادل بني األشخاص األقرباء،
ً
يقيم
وأنظمة القرابة هذه تعطي بصورة عامة
ً
حتفيزا قو ًيا للخصوبة العالية ،حيث إن العدد األكرب من األطفال َّ
()16
بكونه يساهم يف تقوية اجلامعة اقتصاد ًيا وعسكر ًيا ويف تأكيد استمرارها  .هذا الكالم ينطبق بدرجة كبرية عىل
 15كنيا جينسكايا ،نمو السكان واملشكلة الغذائية يف البلدان النامية (موسكو :دار التقدم ،)1983 ،ص 162.

16 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, The Determinants and Consequences of Population
Trends: New Summary of Findings of Interaction of Demographic, Economic and Social Factors, United Nations; ST/
SOA/SER. A/50-[Add. 1]: Population Studies; no. 50, 2 vols. (New York: United Nations, 1973-1978), vol. 1, pp. 92-93.
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املناطق الريفية يف العراق ،وبدرجة أقل عىل املدن ،ألن البنية االجتامعية واالقتصادية احلرضية ابتعدت عن تلك
العائدة إىل الريف ،رغم أهنا تستمر فرتة غري قليلة يف محل رواسب القيم االجتامعية الريفية.

لألرسة الكبرية اعتبار اجتامعي مهم يف الريف العراقي .وقد انتقل هذا االعتبار إىل املدن بفعل اهلجرة الريفية –
احلرضية؛ إذ بلغ املتوسط العام حلجم األرسة املعيشية  7٫14ويف احلرض  6٫94والريف  7٫65يف تعداد عام
 ،)17(1987وانخفض إىل  6٫9و 6٫6و 7٫6عىل التوايل يف مسح عام  .2007كام تؤثر النظرة االجتامعية يف
تفضيل املواليد الذكور يف اإلقبال عىل اإلنجاب يف حالة تكرار والدات اإلناث ،وينطبق هذا عىل املدن بدرجة أقل.

املكونة للمحافظات ،نأخذ حمافظة واسط اً
مثال ،فنالحظ أن هيمنة االجتاه الريفي
عىل مستوى الوحدات اإلدارية ِّ
عىل خصائص سكان حرض قضاء بدرة يف املحافظة ،وتدنيّ املستوى التعليمي والثقايف واالجتامعي فيه ،وامليل
نحو إكثار عدد األبناء وتعميم الزواج ،ونبذ العزوبية ،والزواج املبكر ،اً
فضل عن تفضيل الذكور ،والضغوط
االجتامعية والثقافية ،والشعور بإثبات الرجولة ،وخشية النساء من عدم اإلنجاب أو تأخره بعد الزواج ألنه
مصدر قلق للزوجة والزوج ،بل لألرسة كلها .ويؤكد ذلك حقيقة أن حجم األرسة من األفراد يف حرض القضاء
بلغ  ،7٫2وكانت نسبة اخللفية الريفية للزوج والزوجة  37يف املئة و 48يف املئة عىل التوايل .وكان حجم األرسة
يف حرض األقضية التي ترتفع فيها نسبة املتزوجني من الذكور واإلناث ذوي اخللفية احلرضية أقل ّمما كان عليه
يف قضاء بدرة ،حيث بلغ يف ٍّ
كل من الكوت والصويرة واحلي  6٫3و 6٫1و ،6٫8عىل التوايل ،وكانت نسبة
الذكور ذوي اخللفية احلرضية  92٫5يف املئة و 92٫8يف املئة و 87٫5يف املئة عىل التوايل ،وكذلك احلال بالنسبة
إىل اإلناث املتزوجات 86 :يف املئة يف حرض احلي و  86٫8يف املئة يف حرض الكوت(.)18

وخصوصا يف املناطق الريفية،
ويؤدي احلافز االقتصادي لزيادة عدد األوالد إىل اإلقبال عىل الزواج املبكر،
ً
قياسا
حيث إن ثمن العمل الذي يوفره األوالد هنا ُي َع ّد
ً
رخيصا ،السيام أن تكلفة تربية األطفال َتع ّد زهيدة جدً ا ً
()19
بظروف املعيشة السائدة ،إضافة إىل الفائدة التي تعود عىل الزوج من مشاركة الزوجة يف العمل طوال النهار .
كل هذه العوامل تساهم يف تكبري حجم األرسة ،باألخص يف املناطق الريفية.

 -2وضع المرأة

التحسن الذي طرأ عىل وضع املرأة العراقية يف سوق العمل والتعليم يف سبعينيات القرن املايض ،حصلت
بعد
ّ
هلا نكسات عدة خالل األعوام املاضية؛ فقد أعاق األسلوب التقليدي يف التعامل مع قضايا النوع االجتامعي
مسرية حقوق املرأة ،وتدنّى خالل هذه الفرتة مستوى التعليم وسط النساء .وبحسب ٍّ
كل من براون ورومانو،
حتولت عقب احلرب العراقية  -اإليرانية ملصلحة نظام املجتمع األبوي
فقد ُهضمت احلقوق القانونية للمرأة أو ّ
األكثر ً
حتفظا وتقليدً ا ،وتراجعت حقوق املرأة بشكل أكرب بعد غزو الكويت عام 1990؛ إذ أظهرت دراسة
حديثة للمحافظات اجلنوبية أن نصف املستفتني اتفق عىل وجود أسباب تقف وراء تقليص فرص املرأة يف
التعليم والعمل يف ذلك الوقت .واليوم يبدو أن املشكالت األمنية هي العقبة األساسية أمام حرية املرأة يف حياهتا
خصوصا يف املناطق اجلنوبية والوسطى من البالد( .)20فبسبب العجز عن توفري األمن الشخيص واحلامية
اليومية،
ً
 17األمم املتحدة ،اإلسكوا ،املرأة العربية  :1995اجتاهات وإحصاءات ومؤرشات (نيويورك :اإلسكوا ،)1998 ،ص .23
 18ناجي سهم رسن« ،حجم األرسة يف حرض حمافظة واسط (دراسة يف جغرافية السكان) »،آداب الكوفة ،السنة  ،1العدد ،)2008( 2
ص .117
 19فاضل األنصاري ،مشكلة السكان :نموذج القطر العراقي (دمشق :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،)1980 ،ص .91-90
 20العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .107-106
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ختليا عن مكتسبات احلداثة
القانونية ،تلوذ املرأة باحلامية الطائفية والعشرية ،بعيدً ا عن الدولة املدنية ،وهذا يعني ً
التي سعت إليها الدولة العراقية منذ ما يقارب قرنًا من الزمن .وطوال عقود احلروب والنزاعات املستمرة،
تتغاىض الدولة ،أو هتمل عن قصد أو عن غري قصد ،التمييز ضد النساء ،فتقع املرأة فريسة ممارسات إدارية أو
جمتمعية تقليدية من دون محاية أو رعاية .وهذا يعني ختيل الدولة عن التزاماهتا وواجباهتا الدستورية واملدنية جتاه
متكني املرأة يف التعليم والتدريب والصحة وضامن األمن واحلقوق القانونية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية.
لذلك بات متكني املرأة رضورة ال حتتمل التأجيل(.)21

ت َُع ّد مشاركة املرأة يف القرارات التي ختصها وختص أرسهتا ومشاركتها املجتمعية والسياسية من اخلطوات املهمة
يف متكينها .وقد أظهرت البيانات أن سبع سيدات من كل عرش يف سن  54-15عا ًما مل يكملن التحصيل العلمي
مخسا منهن
الذي يرغبن فيه ،وأرجعت ثالث
تقريبا من السيدات السبع السبب إىل عدم سامح أرسهن ،كام أن ً
ً
متييزا داخل
أرجعن السبب إىل عدم القدرة عىل مواصلة التعليم .وقد ذكرت قرابة  24يف املئة من النساء أن هناك ً
أرسهن ملصلحة الذكور يف ما خيص املشاركة يف القرارات داخل األرسة ،وترتفع هذه النسبة إىل حواىل  26يف
املئة يف بقية املحافظات يف مقابل  12٫7يف املئة يف إقليم كردستان .أما املشاركة يف منتدى أو ناد اجتامعي أو نقابة
أو مراكز شبابية أو أحزاب أو مجعيات إنسانية ،فقد بلغت نسبتها  3٫5يف املئة فقط( ،)22وهذا دليل عىل أن وضع
نسبيا مقارنة بالسابق .ويف رأينا إن تراجع دور املرأة يف كل هذه النواحي يعني أن
املرأة مل حيقق تقد ًما بل تراجع ً
حتديد عدد األطفال املرغوب يف إنجاهبم سيعتمد أكثر عىل قرار الزوج ،وال بد أن يكون له دور مها يف الغالب
مرتفعا رغم تراجعه ،وذلك يف حالة بقاء العوامل األخرى ثابتة.
باجتاه بقاء معدل اخلصوبة
ً
إن املكانة األعىل للمرأة ترتبط بعالقة عكسية مع معدل اخلصوبة .لذلك ،فإن مكانة املرأة يف املجتمع حتدد
الرسعة التي حيدث هبا التغيري الديموغرايف استجابة ألشكال أخرى من التحديث تشمل التطور االجتامعي
واالقتصادي ،وانتشار التعليم الواسع ،وتب ّني برامج التخطيط العائيل.

حاليا عىل نطاق واسع أن يف وسع التعليم ووضعية العمل فقط أن يوفرا اً
جزئيا ملكانة املرأة يف
تقييم
ً
من املعروف ً
()23
جليا من حتليلهام أدناه.
املجتمع والعائلة ،وذلك بسبب توافر املعطيات املتعلقة هبذين املؤرشين  ،وهذا ما يظهر ً
 -3التعليم

عكسيا يف مستوى اخلصوبة ،ولكن ليس بشكل شامل؛ فقد ِ
وخصوصا
وجد يف الدول،
تأثريا
ً
يامرس التعليم ً
ً
تلك التي تص َّنف أفقر الدول يف جمال التنمية ،أن الزيادة املتواضعة يف التعليم الرسمي ترفع اخلصوبة بشكل
طفيف ،لكن هذا املؤرش ال ُي َع ّد ذا تأثري طويل األمد بل كمرحلة انتقالية من األنامط التقليدية إىل األنامط احلديثة.
تقدم املجتمع يف عملية التنمية أو التطور تصبح العالقة عكسية بشكل نّبي ،حيث تنخفض اخلصوبة
وك ّلام ّ
ّ
باطراد مع ارتفاع مستوى التعليم ،وعند املستويات العليا من التطور تضعف العالقة مرة أخرى بني انتشار
التعليم ومعدل اخلصوبة ،إذ يصبح سلوك اخلصوبة وسط املجموعات املتعلمة غري منتظم بشكل واضح.

تكيف تأثري التعليم املدريس
وقد لوحظ أن من شأن مميزات املجتمع أو اجلامعة واملستوى العام للتعليم أن ّ
تأثريا أقوى عىل سلوك
الشخيص يف اخلصوبة .نَّ
وبي كالدويل أن مستوى تعليم املجتمع يستطيع أن يامرس ً
 21العراق ،وزارة التخطيط وبيت احلكمة ،التقرير الوطني حلال التنمية البرشية( 2008 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2009 ،ص .156
 22العراق ،وزارة التخطيط« ،املسح املتكامل لألوضاع االجتامعية والصحية للمرأة العراقية »،ص .52

23 Women’s Education and Fertility Behaviour: Recent Evidence from the Demographic and Health Surveys (New
York: United Nations, 1995), pp. 21-22.
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اخلصوبة الشخيص ،مقارنة باملميزات الشخصية .وطبقًا لتيندا ،فإن املناخ االجتامعي الذي تتخذ فيه النساء
القرارات املتعلقة بحجم العائلة يضع احلدود عىل مدى خيارات اخلصوبة املالئمة ،ويؤثر يف سلوكها .وقد قاد
التعمق يف هذا املوضوع  -اً
مثل -إىل التأكيد بأن تأثري التعليم يف اخلصوبة ال يعتمد فقط عىل التطور االجتامعي-
ّ
ً
خصوصا نظام
القرابة،
ونظام
االجتامعي،
والتنظيم
للمجتمع،
الثقايف
اإلرث
عىل
ا
أيض
يعتمد
وإنام
االقتصادي
ً
التصنيف اجلنيس السائد يف املجتمع(.)24

تزداد فعالية العامل االجتامعي يف تقدير األرسة الكبرية يف العراق بني الفئات الفقرية عمو ًما ،ولدى األفراد
األميني أو األدنى مستوى من حيث التعليم .يف عام  1974قدِّ ر متوسط عدد املواليد للنساء املتزوجات بـ
 4٫2وللنساء األميات  5٫0و للنساء ذوات التحصيل العلمي العايل  2٫2يف سن  49 -15عا ًما( .)25وحديثًا
عكسيا مع مستوى التعليم؛ ففي الفرتة ِ 2003-1999
ً
وجد أن اخلصوبة
ارتباطا
أظهرت معدالت اخلصوبة
ً
الكلية وسط النساء احلاصالت عىل تعليم أعىل تنخفض بمقدار  2٫2عن غري املتعلامت (أنظر اجلدول رقم ()6
والشكل رقم (.))7

إن انخفاض اخلصوبة مع ارتفاع مستوى التعليم يعني أن النساء املتعلامت يبدأن اإلنجاب يف سن أكرب ويتوقفن
عنه يف سن أصغر( .)26و ُيظهر حتليل الفارق بني الفرتتني  1998-1994و 2003-1999أن أكرب انخفاض
مطلق يف اخلصوبة حدث وسط النساء غري املتعلامت ،بينام ُيظهر انخفاض أقل بالنسبة إىل النساء ذوات التعليم
العايل يف ٍّ
كل من األرقام النسبية واملطلقة( .)27يف رأينا يعود هذا إىل أن معدل اخلصوبة وسط غري املتعلامت
مرتفعا ،وهناك إمكانية النخفاضه ،يف حني أنه اقرتب وسط املتمتعات بتعليم عال من معدل اإلحالل،
ما زال
ً
وسيكون انخفاضه يف املستقبل أبطأ.
اجلدول رقم ()6
معدالت اخلصوبة الكلية خالل الفرتتني  1998 -1994و 2003-1999بحسب مستوى التعليم
مستوى التعليم

الفرتة

1998-1994

2003-1999

مطلق

5.0

4٫4

0٫62

12

0٫37

9

مل تلتحق باملدرسة قط

5٫5

االبتدائية

4٫9

مل تكمل االبتدائية
املتوسطة

اإلعدادية

التعليم العايل (اجلامعة) *

الفارق

4٫0

3٫5

2٫9

4٫8
4٫3
3٫6
2٫9

2٫6

0٫73

0٫65
0٫62

0٫26

األويل ،كام نعتقد.
* وضعنا الكلمة بني قوسني لإلشارة إىل أن املقصود بالتعليم العايل هو التعليم اجلامعي ّ
املصدر :العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .50-48
24
25
26
27

املصدر نفسه ،ص .24-23
األنصاري ،مشكلة السكان ،ص .90
العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص . 50-48
املصدر نفسه ،ص .48

نسبة
13

13
18
9
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الشكل رقم ()7
معدالت اخلصوبة الكلية للفرتتني  1998-1994و 2003-1999بحسب مستوى التعليم
6
5
4
3

2003-1999
1998-1994

2
1
اجلامعة

اإلعدادية

املتوسطة

االبتدائية

مل يكمل
االبتدائية

مل يلتحق
باملدرسة
قط

0

املصدر :الشكل البياين من رسم الباحث استنا ًدا إىل اجلدول رقم (.)6

ويصبح التعليم أكثر أمهية لدى املتمتعات بمستوى تعليم يتيح هلن مهنة .حيث إن النساء احلاصالت عىل
واملدرسات يملن إىل الزواج يف السن املتأخرة مقارنة باحلاصالت عىل شهاديت التعليم االبتدائي
التعليم اجلامعي
ّ
وغالبا ما متيل املجموعة األوىل إىل استعامل موانع احلمل .ومن الواضح أن التعليم يؤثر يف مستوى
والثانوي.
ً
()28
اخلصوبة من خالل تفاعله مع متغريات وسطية ،مثل السن عند الزواج والتخطيط العائيل .

مل ُيعد تعليم النساء وحده اً
مؤثرا يف اخلصوبة ،وإنام هناك ً
أيضا طموحات الوالدين جتاه تعليم أطفاهلم؛
عامل ً
حيث إن التعليم الواسع يغيرّ دور األطفال من منتجني إىل معالني .وملّا كان االلتحاق باملدرسة يرفع
التكاليف املبارشة لرتبية األطفال ،إضافة إىل الطموحات الكبرية لتعليمهم ،فإن هذين العاملني يمكن أن
مهمني للخصوبة العالية .ويناقش كالدويل بأن التعليم املؤسسايت يفرز ا ُملثُل الثقافية التي
يعمال كمحددين ّ
()29
ترتافق مع قيم الطبقة الوسطى التي تشمل قيم احلجم الصغري للعائلة  ،وهذا يمكن أن ينطبق إىل حد ما
كثريا يف العقود األخرية بسبب التطورات
عىل الطبقة الوسطى العراقية التي صغر حجمها وتراجع دورها ً
السياسية التي مر هبا العراق.
قارصا عن
إن مؤرشات التعليم يف العراق ال تزال متدنية ،وهو ما يؤكد أن التعليم كأداة للتمكني ال يزال
ً
()30
مواجهة مشكالت األمية ،والترسب من التعليم ،وحتقيق املساواة بني الرجال والنساء يف اكتساب التعليم .

 28هاشم نعمة فياض« ،اخلصوبة السكانية :مستواها ،تطورها ،والعوامل املؤثرة فيها دراسة حالة أفريقيا( »،بحث مقبول للنرش) ،جملة
جامعة السابع من أبريل (ليبيا) ( ،)1995ص .15-14

29 Women’s Education and Fertility Behaviour, p. 24.

 30العراق ،وزارة التخطيط وبيت احلكمة ،التقرير الوطني حلال التنمية البرشية ،2008 ،ص .143
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وبحسب مسح ُأجري عام  ،2007بلغت نسبة األمية وسط اإلناث  23٫1يف املئة والذكور  12٫1يف املئة(،)31
يف حني أن صايف االلتحاق بالتعليم لإلناث مقارنة بالذكور يف العراق أخذ ينخفض باالنتقال من مرحلة التعليم
االبتدائي إىل املرحلة الثانوية؛ فقد بلغ صايف نسبة التحاق البنات يف املرحلة األوىل  80٫4يف املئة عام ،2006
وشكلت نسبة البنات إىل البنني  88٫0يف املئة ،يف حني انخفضت نسبة البنات يف التعليم الثانوي إىل 34٫3
يف املئة ،وشكلت نسبتهن إىل البنني  75يف املئة( ،)32ويف عام ً 2007
أيضا بلغت نسبة احلاصلني عىل شهادة
البكالوريوس وما فوق  2٫3يف املئة و 4٫0يف املئة عىل التوايل(.)33

وعىل مستوى احلرض والريف واملحافظات ،هناك تباين يف مستوى التعليم؛ فقد أصبحت فجوة النوع االجتامعي
كثريا يف املناطق الريفية .ويف تقديرنا إذا ما استمر هذا التباين بني املحافظات فرتة أطول ،فال بد أن يرتك أثره
أكرب ً
يف تباين معدالت اخلصوبة عىل هذا املستوى.

 -4المهنة

حديثًا ظهرت عالقة واضحة ومتوقّعة بني اخلصوبة ومسامهة النساء يف القوى العاملة العراقية؛ إذ بلغ معدل
اخلصوبة الكليّ لدى النساء املسامهات يف القوى العاملة  ،2٫9بينام بلغ  4٫3لدى غري املسامهات يف القوى
العاملة يف الفرتة .)34(2003-1999

تُعترب املهنة من العوامل التي تؤثر بشكل واضح يف تباين حجم األرسة؛ فبعض املهن تتطلب اً
عمل ساعات
كثرية خالل اليوم ،كام هي حال النساء العامالت يف القطاع الصحي ،كالطبيبات اً
مثل ،إذ يتحتم عليهن البقاء
خارج املنزل فرتة طويلة ،وهذا ما جعل التفكري يف األرسة الصغرية من األمور املقبولة .ومن دراسة ميدانية عام
 2007يتضح أن الوحدات اإلدارية ملحافظة واسط ،التي ترتفع فيها نسبة األرس الصغرية ،ترتفع فيها نسبة
النساء العامالت ،بينام ترتفع نسبة األرس الكبرية يف الوحدات اإلدارية التي تنخفض فيها نسبة العامالت(.)35

تقل بشكل ملحوظ معدالت مسامهة اإلناث يف القوى العاملة عن مسامهة الذكور؛ فهناك  5٫6ماليني رجل
( 69يف املئة) يف مقابل  1٫1مليون امرأة فقط ( 13يف املئة) .ويف احلرض يبلغ املعدل  68يف املئة و 12يف املئة،
ويف الريف  72يف املئة و 18يف املئة عىل التوايل .ويشبه هذا الوضع بشكل كبري ما هو قائم يف الدول املجاورة،
ويبي األثر الكبري للنوع االجتامعي يف سوق العمل يف العراق عام  .2004وتغلب عىل الدول املكتفية بالعاملة
نّ
والغنية باملوارد ،مثل العراق واجلزائر وإيران ،نسب مسامهة منخفضة للمرأة يف القوى العاملة أكثر من الدول
الفقرية باملوارد ،مثل مرص واألردن ولبنان واملغرب وتونس( .)36وتعني هذه املسامهة املنخفضة للنساء يف القوى
العاملة حمدودية تأثري العمل يف اخلصوبة يف العراق والدول املشاهبة أوضاعها لوضعه.
()37
متدنيا مقارنة بالرجال .وعىل مستوى املحافظات ،هناك تباينات
ما زال معدل النشاط االقتصادي للنساء
ً
مهمة ،فأقل معدل للنساء (  4.2يف املئة) يوجد يف نينوى ،وأعىل معدل ( 23٫3يف املئة) يف بابل بحسب

31
32
33
34
35
36
37

العراق ،وزارة التخطيط ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق( 2007 ،بغداد[ :الوزارة] ،)2008 ،ج  ،2ص .56
العراق ،وزارة التخطيط وبيت احلكمة ،التقرير الوطني حلال التنمية البرشية ،2008 ،ص .25
العراق ،وزارة التخطيط ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق ،2007 ،ج  ،2ص .56
العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .48
رسن ،ص.116- 114
املصدر نفسه ،ص .122-114
ُيستخرج معدل النشاط االقتصادي من قسمة عدد النساء العامالت عىل إمجايل عدد النساء × .100
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مسح عام ( 2007أنظر اجلدول رقم ( )7والشكل رقم ( ،))8رغم إننا نتح ّفظ عىل بعض األرقام الواردة
يف اجلدول الرقم ( ،)7حيث ُيفرتض أن يكون معدل بغداد هو األعىل .ويفسرّ هذا التباين التفاوت يف تطور
البنية االجتامعية واالقتصادية والثقافية بني املحافظات ،ويمكن املقارنة يف هذا املجال بني معدل دهوك وأربيل
علم بأن املحافظات الثالث ّ
نسبيا ،اً
تشكل إقليم كردستان .ويمكن أن
املنخفض مقارنة بمعدل السليامنية املرتفع ً
جزئيا ،عىل األقل ،تطور البنية املشار إليها بالنسبة إىل السليامنية .وقد ساهم صعود اإلسالم السيايس
يفسرّ هذا
ً
بعد احتالل العراق  2003وتغيري النظام وما رافقه من تراجع يف دور املرأة ،خاصة يف املحافظات التي شهدت
فرتة من الزمن ضعف األمن وتصاعد نفوذ امليليشيات املسلحة التي مارست العنف جتاه متتع املرأة بحقوقها،
ساهم كل ذلك يف تراجع معدل النشاط االقتصادي للمرأة ،الذي يؤثر بدوره باجتاه بقاء اخلصوبة مرتفعة.
اجلدول رقم ()7
املعدل املئوي للنشاط االقتصادي للسكان يف سن  15عا ًما فأكثر ،بحسب املحافظة واجلنس
(مسح عام )2007

املحافظات

ذكور

كركوك

74.6

األنبار

71.1

بابل

76.0

نينوى
دياىل

بغداد

74.6

صالح الدين

77.8

القادسية

78.0

ذي قار

74.9

البرصة

77.4

املثنى

ميسان

إقليم كردستان
دهوك
أربيل

السليامنية

20.3

45.7

65.8

16.3

كربالء

النجف

10.4

42.8

72.6

4.2

80.6

واسط

إناث

املجموع

76.1
82.3
79.7
84.2

12.2

23.3

12.1
12.2
17.1
15.3
21.4

13.0
10.6
6.5

8.9

64.8

8.6

74.4

17.3

67.2

10.4

37.4

41.0

43.0

49.3

45.6
43.5
47.6
47.8
48.9

44.6
42.0
44.9

42.7
36.2
37.5

44.6
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الشكل رقم ()8
املعدل املئوي للنشاط االقتصادي للسكان يف سن  15سنة فأكثر ،بحسب املحافظة واجلنس
(مسح عام )2007
90
80
70
60

ذكور

50

إناث

40

املجموع

30
20
10
نينوى
كركوك
دياىل
األنبار
بغداد
بابل
كدبالء
واسط
صالح الدين
النجف
القادسية
املثنى
ذي قار
ميسان
البرصة
دهوك
أربيل
السليامنية

0

املصدر :الشكل البياين من رسم الباحث استنا ًدا إىل اجلدول رقم (.)7

ال تزال نسبة النساء املتفرغات لألعامل املنزلية مرتفعة ،إذ بلغت يف مسح عام  2007عمو ًما  46٫0يف املئة،
ويالحظ هنا انخفاضها يف الريف مقارنة باحلرض .ويف
وللحرض  46٫5يف املئة ،وللريف  44٫8يف املئة(،)38
َ
تقديرنا يمكن أن يكون عمل النساء يف القطاع الزراعي قد ساهم يف هذا االنخفاض ،أو أنه عائد إىل نسبة اخلطأ
العينة .فاستنا ًدا إىل املسح ذاته ،بلغ معدل البطالة  35٫7يف املئة للنساء يف الفئة العمرية  24-20بينام للرجال
يف ّ
()39
 16٫9يف املئة يف الفئة نفسها  ،وهذه الفئة العمرية أكثر إنجا ًبا.
خصوصا الاليت يعملن يف
ويشري عدد من الدراسات يف الدول النامية إىل أن الكثري من النساء العامالت،
ً
املشاريع العائلية واألعامل الزراعية واالقتصاد غري الرسمي ،يكسبن القليل ،وليس هلن سيطرة عىل املوارد
املتأتية من العمل .وهذا يدل عىل أن املشاركة يف قوة العمل بذاهتا يمكن اّأل تكون مهمة جدً ا يف التأثري يف
اخلصوبة( ،)40وينطبق هذا عىل العراق ،وباألخص يف املناطق الريفية.
الدين
ِّ -5

يعتقد عدد من الك ّتاب إن املسلمني يمكن أن ُيبدوا مقاومة أكرب لفكرة خفض اخلصوبة مقارنة بمجموعات
معينة
سكانية أخرى .ومن بني األسباب التي يستشهدون هبا ،نذكر أن العقيدة اإلسالمية ال متنع بصورة ّ
تنظيم األرسة (املباعدة بني الوالدات) ،لكن ضغوطات العرف االجتامعي القوية تدعم إنجاب عدد أكرب من
 38العراق ،وزارة التخطيط ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق ،2007 ،ج  ،2ص .57
 39املصدر نفسه ،ج  ،1ص .44

40 Women’s Education and Fertility Behaviour, p. 2.
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خصوصا من الذكور( ،)41ويف رأينا إذا رافق ذلك خت ّلف يف البنية االجتامعية-االقتصادية والثقافية،
األطفال،
ً
وهذا ما شهده العراق يف العقود األخرية بسبب النهج السيايس اخلاطئ ،واحلروب وما تركته من تداعيات
اجتامعية واقتصادية وثقافية وانخفاض يف املستوى التعليمي ،إضافة إىل الفهم اخلاطئ لتعاليم اإلسالم لدى
الفئات االجتامعية ذات املستوى التعليمي والثقايف املنخفض .وما يؤكد ذلك إصدار جلنة الفتوى يف األزهر
فتوى جاء فيها« :استعامل دواء ملنع احلمل مؤق ًتا ،ال حيرم  ...وبه تفتي اللجنة ،ملا فيه من التيسري عىل الناس
ودفع احلرج ،السيام إذا خيف من كثرة احلمل»( .)42وسعى مفتي األردن إىل تأييد منحى تنظيم األرسة ،منطلقًا
معتربا أن تأخري
نكاحا حتى يغنيهم اهلل من فضله﴾ (سورة النور،)32 :
من اآلية ﴿وليستعفف الذين ال جيدون ً
ً
()43
الزواج طريقة من طرق تقليل زيادة النسل أو حتديده ،وهو بالتايل شكل من أشكال تنظيم األرسة .

يف كثري من الدول النامية يمكن أن يساعد الدِّ ين يف بقاء اخلصوبة مرتفعة ،رغم غياب اإلرشادات والتوجيهات
الدينية التي متنع بصورة مبارشة طرق حتديد حجم األرسة .وكانت الكنيسة الكاثوليكية تشجب بقوة وسائل منع
عدلت موقفها بصورة تدرجيية ووافقت عىل التنظيم املتعقل للخصوبة()44؛ إذ أعلن الفاتيكان عام
احلمل ،لكنها ّ
()45
 1962أنه من اآلن حيق للزوجني حتديد عدد األوالد الذين يرغبون يف إنجاهبم ،وبشكل مستقل  .ويف تقديرنا
التحوالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية يف املجتمع ضعف دور الدِّ ين يف التأثري يف اخلصوبة.
ك ّلام تعمقت
ّ

 -6الحروب

تؤثر احلروب يف سلوك اخلصوبة ،وهذا ينطبق عىل العراق وغريه من الدول التي مرت بنزاعات عسكرية؛ فقد
تعرض العراق حلروب داخلية معلنة وأخرى غري معلنة ،إضافة إىل احلروب اخلارجية عىل نطاق واسع.

تشري مجيع التقديرات إىل انخفاض معدل النمو السكاين خالل احلرب العراقية  -اإليرانية (.)1988-1980
وتُظهر املعطيات الرسمية انخفاض هذا املعدل من  3٫8يف املئة عام  1977إىل  2٫4يف املئة عام ( 1987أنظر
اجلدول رقم ( . ))1ومن الصعب حساب نسبة االنخفاض التي سامهت هبا اخلسائر البرشية النامجة عن احلرب.
وليس هناك إمجاع عىل األرقام املتعلقة بالعراقيني الذين ُقتلوا خالل هذه احلرب؛ إذ تتباين التقديرات بني 100
ألف و 800ألف شخص .وكان من املفرتض أن يستقر النمو السكاين خالل تلك الفرتة لوال احلرب .ويمكن
حساب الرقم الضمني لعدد املفقودين باالعتامد عىل عدد السكان خالل الفرتة  ،1987 -1985طبقًا لتقديرات
اجلهاز املركزي لإلحصاء ومكتب التعداد األمريكي ،وعىل عدد السكان خالل الفرتة  1990-1985طبقًا
لتقديرات األمم املتحدة .وهبذا يكون عدد املفقودين  155أل ًفا و 247أل ًفا و 484أل ًفا ،عىل التوايل(.)46

وهناك معطيات أخرى تشري إىل أن بني بداية احلرب عام  1980وعام  1987الذي أجري فيه التعداد السكاين،
فقد العراق يف املعارك بني  250أل ًفا و 500ألف رجل ،ويبدو أن الرقم األخري هو االحتامل األكرب ،إضافة إىل
 50أل ًفا –  150أل ًفا هم خسائر برشية مبارشة وغري مبارشة نتيجة حرب اخلليج الثانية عام  ،1991واالنتفاضة
يف اجلنوب وكردستان يف آذار /مارس – نيسان /أبريل من العام نفسه .وهكذا ،فإن هذا العدد من القتىل يف أقل
41 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, The Determinants and Consequences of Population
Trends, p. 93.

 42األنصاري ،جغرافية السكان ،ص .218
 43عبد اهلادي يموت ،النمو السكاين والتنمية االقتصادية واالجتامعية العربية (بريوت :معهد االنامء العريب ،)1988 ،ص .20

44 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, The Determinants and Consequences of Population
Trends, p. 93.
45 Winckler, p. 118.

 46العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .42-41
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من سبعة أعوام ( )1997-1991يمثل رضبة مروعة ألي بلد ،دع عنك بلدً ا قليل السكان مثل العراق( )47ومن
ثم ال بد أن تكون له تأثريات يف معدل اخلصوبة.

وقد قدرت منظمة السالم األخرض أن  70أل ًفا –  115أل ًفا من القوات العراقية ،إضافة إىل  72أل ًفا – 83
ألف مدين ُقتلوا خالل حرب اخلليج الثانية .وقد سقط عدد قليل من األفراد بسبب استخدام األسلحة بشكل
مبارش ،يف حني أن العدد األكرب من الضحايا سقط بشكل ثابت بسبب استمرار عقوبات األمم املتحدة وتدمري
خصوصا خمازن األغذية وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكة توزيعها ومعاجلة املياه
قوات احللفاء للبنى التحتية،
ً
والرصف الصحي()48؛ إذ أدت هذه كلها إىل تراجع اإلنتاج الصناعي واخلدمات ،وانخفاص املستوى املعييش،
وارتفاع عدد الوفيات.

وعانت كردستان الكثري من عمليات األنفال يف الفرتة 1988-1987؛ فطبقًا للمصادر الكردية ،جرى قتل
قرسا من كردستان ،وتدمري ثالثة آالف قرية .واستنا ًدا إىل مصادر أخرى،
 180ألف شخص بعد ترحيلهم ً
ُدمر أكثر من  1200قرية ،ونزح يف هناية العمليات املشار إليها  300ألف شخص .واس ُتخدمت األسلحة
الكيمياوية يف مدينة حلبجة يف ربيع  1988فقُ تل  5000شخص وغادر املدينة آالف من السكان ،وكانت
عواقب هذه األسلحة كبرية عىل من بقوا أحياء من أشخاص ُ
وأرس( .)49ويف كانون األول /ديسمرب 1991
ور ِّحل  50ألف
وكانون الثاين /يناير  ،1992عندما حتركت القوات العراقية يف اجلنوبُ ،دمرت  70قرية ُ
شخص ،وأدى جتفيف األهوار يف ما بعد إىل نزوح ما ال يقل عن  200ألف شخص( .)50ويف اإلمجالُ ،أجرب
 26يف املئة من سكان كردستان عىل تغيري أماكن إقامتهم بسبب احلرب ،يف حني كانت النسبة  3يف املئة ٍّ
لكل من
بغداد واملنطقة الوسطى ،و 2يف املئة للمنطقة اجلنوبية(.)51
تشري األرقام الرسمية بوضوح إىل انخفاض العدد املطلق للوالدات احلية من  660أل ًفا و 385مولو ًدا عام
 1990إىل  482أل ًفا و 290مولو ًدا عام  1991وإىل  471أل ًفا و 886مولو ًدا عام  .)52(2000هذا االنخفاض
كان حا ًدا يف احلقيقة ،وهذه الظاهرة يمكن أن تفرس باحلركة العسكرية العامة (حيث كان  1٫4 - 1٫2مليون
رجل حيملون السالح بني آب /أغسطس  1990ونيسان /أبريل  ،) 1991وكارثة احلرب واندالع االنتفاضة
يف العام نفسه ،إذ عندما يكون الكثري من العسكريني بعيدين عن بيوهتم ،ينخفض عدد النساء احلوامل .وكان
انخفاض معدل الوالدات اخلام خالل احلرب العراقية – اإليرانية قد دفع احلكومة إىل تقديم حوافز لزيادة النمو
السكاين ،لكن تأثري ذلك غري واضح(.)53

يمكن اقرتاح ثالثة أسباب النخفاض اخلصوبة :يتمثّل األول يف حقيقة أن الكثري من الرجال ،وبشكل رئيس بني
سن  18وسن  45اللتني يتزوج فيهام معظم األشخاص وينجبون األطفالُ ،قتلوا يف احلرب العراقية -اإليرانية.
ارتفاع املستوى التعليمي للنساء
ويتمثّل الثاين يف العقوبات االقتصادية ،ويتمثّل الثالث ،كام يحُ تمل ،يف أن يكون
َ
الشابات( ،)54وقد سبق أن حللنا هذه العالقة يف متغيرّ التعليم.
47 Amatzia Baram, “The Effect of Iraqi Sanctions: Statistical Pitfalls and Responsibility,» Middle East Journal, vol.
54, no. 2 (Spring 2000), p. 199.
48 Derek Gregory, The Colonial Present: Afghanistan, Palestine, and Iraq (Oxford: Blackwell, 2004), pp. 168-175.

49
50
51
52

املصدر نفسه ،ص .155-153
املصدر نفسه ،ص .175-168
العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :1تقرير اجلداول ،ص .27
انظر :نرشة اإلحصاءات احليوية يف منطقة اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (نيويورك :األمم املتحدة ،)2003 ،ص .5

 54املصدر نفسه ،ص .198-197

53 Baram, p. 199.
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وسامهت احلروب يف ارتفاع نسبة النساء األرامل؛ فبحسب مسح عام  ،2004كانت نسبة األرامل  2يف املئة
للفئة العمرية  ،34 -30و 4يف املئة للفئة  ،39 -35و 8يف املئة للفئة  ،44 -40و 13يف املئة للفئة ،49 -45
و 18يف املئة للفئة  ،54 -50و 25يف املئة للفئة  ،59 -55و 37يف املئة للفئة  ،64 - 60و 49يف املئة للفئة
 .)55(69 - 65وبلغت النسبة العامة لألرامل يف العراق  6يف املئة بحسب مسح عام  .)56(2007ومن مقارنة
يالحظ ارتفاع يف نسبة األرامل بـنسبة  12.5يف املئة يف املسح األخري ،وهذا ما تفرسه الظروف األمنية
املسحني َ
التي مرت هبا البالد خالل األعوام األخرية( .)57وارتفعت النسبة إىل  9٫3يف املئة للنساء يف سن  15عا ًما فأكثر،
استنا ًدا إىل مسح عام  .)58(2011وكانت نساء كل هذه الفئات العمرية قد عايشن احلروب وهن يف مرحلة
العينة ممن
عينة ألرامل احلرب شملت الفئة العمرية  ،49 – 35حيث معظم وحدات ّ
اإلنجاب .ومن بحث ّ
فقدن أزواجهن يف احلرب مع إيران ،مع وجود حاالت قليلة لنساء فقدن أزواجهن يف أثناء حرب اخلليج الثانية،
تبي النتائج أن نسبة كبرية من هذه الفئة مهيأة للزواج جمد ًدا من الناحية البيولوجية ،لكن من الفئة الغالبة من
نّ
أرامل احلرب  90٫5يف املئة مل يتزوجن ثانية و 9٫5يف املئة أتيحت هلن فرصة الزواج جمد ًدا.
العينة فكرة الزواج الثاين ،بينام تؤيدها  23يف املئةّ .أما األسباب ،فهي وجود األبناء،
وترفض نسبة  77يف املئة من ّ
والرغبة يف التفرغ لرتبيتهم ،واخلوف من اإلساءة التي تلحق هبم من جراء زواج األم ،اً
فضل عن نظرة املجتمع
والتصنيفات االجتامعية( )59غري اإلجيابية هلذا النوع من الزواج .إن عدم زواج هذه النسبة املرتفعة من أرامل احلرب
ثانية يعني إخراج أعداد كبرية منهن من عملية اإلنجاب ،وهذا بالتأكيد يساهم يف خفض معدل اخلصوبة.

ُي َع ّد عدد الذين ُقتلوا يف حرب  2003من املدنيني والعسكريني أحد األرقام املختلف يف شأهنا؛ فمسح عام 2004
يشري إىل وجود  24ألف حالة وفاة ،وبنسبة ثقة  95يف املئة ،أي ستكون حدود العدد  18أل ًفا –  29أل ًفا (أنظر
ويقدر موقع إلكرتوين العدد
ويقدر مصدر آخر (روبرتس وآخرون) عدد الوفيات بـ  98أل ًفاّ ،
اجلدول رقم (ّ .))8
()60
بـام بني  14أل ًفا و 619و 16أل ًفا و 804بني بداية عام  2003و 7كانون األول/ديسمرب  ، 2004إضافة إىل
تقريبا واستمرار العنف.
يوميا بسبب غياب األمن ً
اإلعداد الكبرية من القتىل الذين يسقطون ً

وبحسب مسح عام  ،2007تُعزى  4٫9يف املئة من االصابات خالل الشهر السابق عىل إجراء مقابلة املسح
بشكل مبارش إىل االضطرابات املدنية املسلحة .وإن نسبة اإلعاقة ( 14.3يف املئة) التي سببتها احلرب
املنضب أعىل اً
قليل من نسبة
واالضطرابات املدنية املسلحة واأللغام األرضية والرضبة الكيمياوية واليورانيوم ّ
اإلعاقة التي تسببها أمراض ال تتعلق بالعمل( .)61هذه الوفيات ال بد أن تساهم هي األخرى يف خفض معدل
نسبيا
حتسن الوضع األمني ً
اخلصوبة من خالل تأثريها يف البنية النوعية والعمرية للسكان .مع مالحظة نتيجة ّ
إجيابيا ،أكان عىل صعيد العودة من اخلارج أم عىل
اجتاها
منذ بداية عام  ،2008بدأت عودة الالجئني تأخذ
ً
ً
صعيد العودة من مناطق النزوح الداخيل؛ اً
فمثل بلغ عدد األرس العائدة من النزوح إىل حمافظة بغداد 5685
أرسة لغاية النصف األول من عام .)62(2008
55
56
57
58
59
60
61
62
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العراق ،وزارة التخطيط ،املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق ،2007 ،ج  ،2ص .56
العراق ،وزارة التخطيط ،حالة سكان العراق ،2010 ،ص .53
العراق ،وزارة التخطيط« ،املسح املتكامل لألوضاع االجتامعية والصحية للمرأة العراقية »،ص .37
أسامء مجيل« ،مشكلة أرامل احلرب »،جملة الثقافة اجلديدة ،العدد  ،)2005( 314ص.37- 25
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اجلدول رقم ()8
عدد الوفيات املرتبط بحرب  2003حسب املنطقة

نسبة الثقة  95يف املئة

اإلقليم

الرقم

اجلنوب

12044

8007

الشامل

466

-

الوسط
بغداد

املجموع

3686
7547

23743

الرقم األعىل

الرقم األدنى

2046

5326

4173

10920

18187

املصدر :العراق ،وزارة التخطيط ،مسح األحوال املعيشية يف العراق ،2004 ،ج  :2التقرير التحلييل ،ص .54

16081
1173

29299

 -7السياسة السكانية

مل تكن احلكومات العراقية السابقة (قبل االحتالل) تتب ّنى برامج للسيطرة عىل املواليد من أجل حتديد النمو
السكاين ،بل كانت يف احلقيقة تشجع الزواج املبكر واألرسة الكبرية .ومن املعلوم أن انخفاض املستوى املعييش
وخصوصا وفيات
يصاحبه تراجع يف مستوى اخلدمات الصحية ،وهو ما يؤدي إىل ارتفاع معدل الوفيات،
ً
األطفال الرضع واألمهات احلوامل .لذا ،استهدفت خطة التنمية القومية للفرتة  1980-1976رفع معدل
النمو السكاين ،وذلك بزيادة دخل الفرد بنسبة  13٫3يف املئة ،وحتسني املستوى الصحي( .)63وتدخلت احلكومة
بشكل مبارش لتقييد الوصول إىل وسائل منع احلمل ،السيام يف الثامنينيات من القرن املايض ،وهذا واضح من
انخفاض نسبة النساء املتزوجات املستخدمات لوسائل منع احلمل؛ إذ وصلت ،بحسب املسح الذي ُأجري
عام  ،1974إىل  14٫5يف املئة جلميع الطرق و 12٫9يف املئة للطرق احلديثة( ،)64وتراجعت إىل  13٫7يف املئة
و 10٫4يف املئة عىل التوايل يف مسح عام  .)65(1989و ُيعزى هذا املوقف إىل اخلسائر البرشية الكبرية التي تعرض
هلا العراق جراء احلرب العراقية -اإليرانية .وارتفعت النسبة إىل  49٫8يف املئة جلميع الطرق عام  2006للنساء
اللوايت راوحت سنهن بني 15عا ًما و 49عا ًما( ،)66رغم أن مسح عام  2011يشري إىل أن أربع سيدات من كل
تقريبا
عرش يف سن  49 - 15عا ًما ّ
كن متزوجات إبان املسح ويستخدمن وسائل تنظيم األرسة ،وثالث سيدات ً
()67
ً
مؤرشا
من كل أربع يستخدمن وسائل حديثة  ،وهذه متثّل قفزة كبرية مقارنة بالنسب السابقة املتدنية ،وتُعترب
قو ًيا عىل ولوج العراق سياسة التخطيط العائيل ،وال بد أن تساهم يف خفض اخلصوبة .ومع هذا ،فإن هذه
النسب أقل ،مقارنة بدول عربية عدة وبرتكيا وإيران.
 63نرسين حممد محزة« ،وفرة القوى العاملة البرشية يف العراق عام  »،1977جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية ،العدد ،)1986( 17
ص ..196

64 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Levels and Trends of Contraceptive Use (New York:
United Nations, 2000), p. 23.
65 World Contraceptive Use (New York: United Nations, 2005), on the web: <www.unpopulation.org>.
66 World Contraceptive Use (New York: United Nations, 2010), on the Web: <www.un.org/esa/population/publications>.

 67العراق ،وزارة التخطيط« ،املسح املتكامل لألوضاع االجتامعية والصحية للمرأة العراقية »،ص .46
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ويزداد معدل استعامل وسائل منع احلمل يف احلرض ( 53يف املئة) عن معدله الريف ( 44يف املئة) ،وترتفع
معدالت االستعامل مع ارتفاع املستوى التعليمي للمتزوجات .وهناك عالقة طردية بني معدل االستعامل احلايل
وسن املتزوجات؛ فمع تقدم األمهات يف السن ،تزداد نسبة مستعمالت املوانع احلديثة عىل نحو خاص .وترتفع
نسبة االستعامل مع تزايد عدد األطفال يف األرسة ،إذ ترتفع من  34يف املئة لدى األرس ذات الطفل الواحد إىل
 65يف املئة لدى األرس التي لدهيا أربعة أطفال(.)68

حتوالت املجتمع االقتصادية واالجتامعية بشكل كبري ،غري أن السياسات
تؤثر السياسة السكانية يف مسار ّ
قدرا حمدو ًدا من األمهية للمشكلة السكانية .من هنا رضورة تب ّني سياسات سكانية
الوطنية يف العراق ال تويل اّإل ً
واضحة خلفض اخلصوبة إىل حد أدنى( .)69ويف رأينا لو أن احلكومات العراقية تب ّنت سياسة سكانية تدعم تنظيم
األرسة وأنفقت املزيد عىل التعليم والصحة واخلدمات االجتامعية بام يرفع من مستواها النوعي ،وسامهت يف
توفري فرص العمل ،وباألخص للنساء ،وجتنبت احلروب الداخلية واخلارجية ،لكان من املمكن أن تنخفض
اخلصوبة إىل أدنى من مستواها احلايل ،ولساهم ذلك يف النهاية يف دعم عملية التنمية االجتامعية – االقتصادية،
اً
علم بأن احلكومة احلالية ال تتدخل يف حتديد مستوى اخلصوبة ،أي إهنا ال تتبنى سياسة التخطيط العائيل بشكلها
املتكامل ،لكنها تدعم بشكل مبارش الوصول إىل وسائل منع احلمل (أنظر اجلدول رقم (.))9
اجلدول رقم ()9
وجهة نظر احلكومة العراقية وسياستها جتاه مستوى اخلصوبة والتخطيط العائيل

اخلصوبة
والتخطيط العائيل

1976

1986

1996

2009

وجهة النظر يف
مستوى اخلصوبة

ٍ
مرض

منخفض جدً ا

منخفض جدً ا

ٍ
مرض

السياسة جتاه
مستواها

اإلبقاء عىل
مستواها

زيادة املستوى

زيادة املستوى

تدخل
ال ُّ

الوصول إىل
وسائل منع احلمل

دعم مبارش

خفض

ال دعم

دعم مبارش

املصدرUnited Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Policies, 2009 (New York: :
United Nations, 2010), p. 163.

خالصة

مرتفعا .وقد بدأ هذا
تطور خصوبة املرأة العراقية يشري إىل انخفاضها يف العقود األخرية ،رغم بقاء معدهلا
ً
إن ّ
االنخفاض يف سبعينيات القرن املايض رغم اختالف التقديرات التي ختصه .وهذا االجتاه يتامثل مع ما حيدث
زمنيا بني تلك البلدان يف دخول مراحل انخفاض اخلصوبة .وقد
يف الدول النامية ،رغم االختالف النسبي ً
سامهت عوامل عدة يف هذا االجتاه :اجتامعية  -اقتصادية وسياسية ،واندرجت حتتها املؤثرات الفرعية التالية:

 68العراق ،وزارة التخطيط ،حالة سكان العراق ،2010 ،ص .54
 69العراق ،وزارة التخطيط وبيت احلكمة ،التقرير الوطني حلال التنمية البرشية ،2008 ،ص .56
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حجم األرسة؛ وضعية املرأة؛ التعليم؛ املهنة؛ الدِّ ين؛ احلروب؛ السياسة السكانية .كام أن مؤثر احلروب أضاف
تعقيدً ا آخر لدراسة تطور اخلصوبة ،بسبب التباين الكبري يف تقديرات عدد الذين ُقتلوا بصورة مبارشة أو غري
مبارشة جراء احلروب الداخلية واخلارجية ،وما أعقبها من حصار اقتصادي عىل العراق ،ومن ثم أثر هذا املتغري
يف اخلصوبة .ولوال احلروب الداخلية واخلارجية التي شهدها العراق يف العقود املاضية ،القرتبت اجتاهات
اخلصوبة ومؤثراهتا من تلك العائدة إىل دول الرشق األوسط ،وباألخص العربية منها ،مع بعض التباينات يف أثر
هذا أو ذاك من املتغيرّ ات يف اخلصوبة .وتشري توقّعات اخلصوبة الكلية إىل استمرار انخفاضها يف العقود املقبلة،
ليصل معدهلا إىل  2٫19طفل لكل امرأة ،بحسب فرضية املعدل الوسطي يف الفرتة  2050 -2045واستنا ًدا
إىل األمم املتحدة ،علام بأنه لو تب ّنت احلكومات العراقية سياسة التخطيط العائيل لوصل العراق إىل هذا املعدل
قبل هذا التاريخ بفرتة .لذلك ،بات رضور ًيا تب ّني سياسات سكانية واضحة خلفض اخلصوبة إىل حد أدنى ،بغية
التخفيف من املشكلة السكانية ،ومن ثم دعم عملية التنمية االجتامعية – االقتصادية.

ينتج من انخفاض معدل اخلصوبة انخفاض يف معدل النمو السكاين ونسبة صغار السن .وترتفع نسبة السكان
يف سن العمل ( ،)64-15وينخفض معدل اإلعالة العمري ،لكن املهم انخفاض معدل اإلعالة احلقيقي أو
مرتفعا يف العراق ،ويف حالة انخفاضه يرتفع معدل االدخار ،الذي يوفر بدوره فرصة
االقتصادي ،الذي مازال
ً
لدعم االستثامر املحيل.

ويشري التوزيع اجلغرايف ملعدل اخلصوبة الكيل بحسب املحافظات للفرتة  2003-1999إىل عدم وجود درجات
حادة من التفاوت بينها ،إذ إن أقل معدل للخصوبة الكلية ِ
وجد يف بغداد ،أما املحافظات األخرى فتنقسم إىل
قسمني ،رشقي وغريب ،يتميز آخرمها بأعىل املعدالت .وبالنسبة إىل توزيع نسب األطفال الذين تقل سنهم عن
يالحظ انخفاضها يف ريف املحافظات مقارنة بحرضها ،باستثناء نينوى
 15عا ًما ،بحسب مسح عام َ ،2007
وذي قار ،مع وجود تفاوت عىل مستوى احلرض والريف بني املحافظات.
جزئيا لتفسري
التحول الديموغرايف ،فإن يف اإلمكان االستفادة منها ولو
ورغم االنتقادات املوجهة إىل نظرية
ّ
ً
اجتاه انخفاض خصوبة املرأة العراقية واخلصوبة يف الدول النامية؛ فطبقًا هلذه النظرية ،اعتربنا أن العراق يمر
التحول الديموغرايف ،حيث إن عنارص التحديث التي افرتضتها هذه النظرية النخفاض
باملرحلة الثانية من
ّ
ُ
وخصوصا يف جمال الطب الوقائي
اخلصوبة أخذت طريقًا يف هذه الدول ،مستفيدة ّمما أنجز يف الدول املتقدمة،
ً
التحوالت التي حدثت يف البنية االجتامعية واالقتصادية مقارنة بعقود مضت ،والتي
والعالجي ،إضافة إىل
ّ
لوالها ملا انخفضت اخلصوبة إىل هذا املستوى .ومع هذا ،حتتاج النظرية إىل تطوير كي تدخل يف بنائها خصوصية
التطور االجتامعي واالقتصادي هلذه الدول.

إننا نجد أن فرضيات البحث األساسية ،املتعلقة بانخفاض خصوبة املرأة العراقية يف العقود األخرية ،وتباين
ومكانيا ،ووجود جمموعة من العوامل االجتامعية واالقتصادية والسياسية املتبادلة التأثري قد
زمانيا
مستوياهتا
ً
ً
ساهم بعضها يف انخفاض اخلصوبة ،وساهم بعضها اآلخر يف تأخري هذا االنخفاض.

ونرى أن متغيرّ اخلصوبة بحاجة إىل مزيد من البحث عىل املستوى الوطني واملناطقي وعىل مستوى املحافظات،
نظرا إىل شح األبحاث والدراسات املعمقة التي تناولته .و ُيفرتض باجلغرافيني السكانيني أن تكون هلم
ً
ويفضل أن تكون هلم أبحاث مشرتكة يف عدد من املجاالت مع الباحثني
مسامهة متميزة يف هذا اجلهد البحثي،
ّ
نظرا إىل تقارب دائرة اهتامم اجلانبني ،وأن تكون هذه األبحاث عىل مستوى اجلامعات ومراكز
الديموغرافينيً ،
البحث العلمي والوزارات ،وباألخص وزارة التخطيط.
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