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 االستنتاجات: 

بٓن السكان و التىهٓة تجمت فْ تأثٓر الىهو االقتصادي فْ حركة و  ثٓقةعالقة هتصمة وهتشابكة وو  ٌىاك .1
 َعمًٓ اتجاٌات السكان فْ العراق هن جٍة ، و كذلك اثر السكان فْ هسٓرة التىهٓة فْ العراق هن جٍة اخرى .

 الَضع أو كها. التىهَّ َريـتط هالهح تحدٓد فْـ  كبٓر حد َإلِـ  ٌمتس ها لهجتهع ةالدٓهغرافٓ الهعطٓات فإو
 .  السكاىْ التغٓر عىاصر فْ تأثٓري لخال هو الدٓهغرافٓة حالتً عمِ تأثٓراتً ٓسقط لمهجتهع التىهَّ

 الحاسن دَرال عـإىً َه إذ ،االقتصادٓة الىهَ بهعدالت فقط ربطٍا ٓهكو ال َدؤَبة هستهرة عهمٓة التىهٓةان  .2
  بالحسباو تؤخذ أو بد ال َبٓئٓة رٓةـبشوـ  اجتهاعٓة أخرُ لعَاه ٌىاك التىهٓة فْ االقتصادّ للمعاه َاألساس

 .  عمٍٓا َالحكن َتقَٓهٍا التىهَٓة السٓاسات رسن ثىاءأفْ 
 وـٓهك بحٓث هتبادلة جدلٓة عالقةٌْ  الدٓهغرافٓة َالهتغٓراتواالجتهاعٓة  االقتصادٓة الهتغٓرات بٓو لعالقةان ا .3

سكاىٓة األخرُ  العىاصر عو هىعزالً أَ هستقالً ٓكَو أو ٓهكو ال الهتغٓرات ٌذي عىاصر هو أٓاً إو لالقَ
كاىت او اقتصادٓة او بٓئٓة األهر الذي الٓدع هجاال  فْ ان ىجعل هن أحدٌها ان ٓكون تابعًا لآلخر فالعالقة 

 هتداخمة وهتشابكة بٓىٍها.
 عدد السكان أن ٓعىْ %( ٌذا3.1)الِ( 2111-1997)هدةراق قد ازداد خالل الاظٍرت الدراسة ان سكان الع .4

، حٓث كان هعدل  اً العشٓرن و كان هعدل الوالدات و الوفٓات هرتفع القرن خالل هرة عشرة اثىتْ تضاعف
هذكورة اللهدة ( بااللف ، و ٌذا ٓعىْ ان ىهو السكان فْ العراق خالل ا4( بااللف ، اها الوفٓات )31الوالدات)

كان سٓرعًا ،  و سجل هعدل الوفٓات اىخفاضا كبٓرا ، بٓىها ظمت هعدالت الوالدة هرتفعة ، و لم تسجل اال 
اىخفاضا بسٓطا ، و بالرغم هن االىخفاض الهمحوظ فْ ىسب الخصوبة و هعدل الهوالٓد استهر ىهو السكان فْ 

 (  .2131( همٓون ىسهة عام )64التزآد ، و هن الهتوقع ان ٓصل الِ)
هعدالت الىهو السكاىْ هرتفعة ىتٓجة ارتفاع هعدل الخصوبة. وان ىسبة  عد  ت  ‘الهجتهع العراقْ هجتهع فتْ، وان  .5

اإلعالة السكاىٓة هرتفعة فىسبة األطفال هرتفعة وٓشكل الشباب فرصة وتحدًٓا هٍهًا.  وهن الهتوقع أن ٓشكل ذلك 
ضع عبئًا إضافٓا عمِ عهمٓات إصالح وتىهٓة  القطاعات ضغطًا كبٓرًا عمِ الخدهات األساسٓة فْ الهستقبل ٓو

 الخدهٓة ال سٓها التعمٓم والصحة والبىٓة التحتٓة.
م فـْ هراكـز الهحافظـات حٓـث تـو  .6 فر آشكل سوء التوٓزع الجغرافْ لمسكان  وعدم توازىٍم بٓن الهحافظـات  وتركـٌز

اعـا الخدهات وفرص العهل اىعكاسا سمبٓا عمِ التىهٓة ،اذا تخمق  هثل ٌذي الحالة الطبٓعٓـة الصـعبة والهعقـدة ارتف
ر الهشروعات االقتصادٓة واالىهائٓة . ءفْ تكالٓف اىشا  وتطٓو

الفقر هن أٌم الهحددات التْ تؤثر فْ هعدالت االلتحاق بالتعمٓم األبتدائْ وربها ٓعد التحدي األٌم الذي  عد  ٓ  ‘ .7
 فْمبٓة تردي األوضاع األهىٓة وعدم استقرار األوضاع السٓاسٓة ترك آثارًا س إن ٓواجً هحدودي الدخل، حٓث

  الهسٓرة التعمٓهٓة
هها ادى الِ ضعف فاعمٓة العالقة  التبادلٓة ها بٓن السكان  تىهوٓة ولٓست سكاىٓة  فْ الهقام االول ةهشكمان ال .8

 أوجٍــود ىحــو التىهٓــة الهســتداهة ولــٓس ىحــو تقمٓــل الحجــم الركــز ىٓجــب ان  لــذا، والتىهٓــة الهســتداهة فــْ العــراق
ر هٍـارات السـكان بدرجـة اسـاس ، اال اجس الٓوم  . غٓر انٌ أصبحالىهو السكاىْ والذي  ٌم فْ ذلـك ٌـو تطـٓو

 بحٓث تركز هجٍودات التىهٓة  عمِ الخصائص الىوعٓة لمسكان  .



 

تشــكل الٍبــة الدٓهغرافٓــة فرصــة ثهٓىــة قــد قــد ٓقبــل العــراق عمــِ هرحمــة الٍبــة الدٓهغرافٓــة بعــد عقــد هــن الزهــان، و    .9
كحاضىة واىطالق ىحو أفق تىهوي  هدةت االقتصادٓة واالجتهاعٓة، وقد تستغل ٌذي اللالستثهار التىهوي فْ الهجاال

 جدٓد ولهستقبل افضل لألجٓال القادهة.  
إن الصمة بٓن الخطة التربوٓة والخطة االقتصادٓة تكـاد تكـون هقطوعـة، ىظـرا لضـعف خٓـوط الىسـٓت التـْ تصـل  .11

اك تباعد كبٓر بٓن التربٓة القائهة وبٓن التربٓة التْ تؤدي إلِ بٓن حاجات التربٓة وحاجات التىهٓة االقتصادٓة، فٍى
ْ بهواصفاتٍا الحالٓة عاجزة عن ربط الهدرسة بسوق العهل  .التىهٓة البشٓرة واالقتصادٓة، ٌو

تـدٌور بٌـذي الٍجـرة تتهثـل  أسـبابتعرض العراق كغٓري هن البمدان عهوهـا الـِ ٌجـرة اصـحاب الكفـاءات ،وكاىـت  .11
ــات والهكاســب الهادٓــة التــْ ٓحصــل عمٍٓــا الهٍــاجرون ،وتمبٓــة طهوحــاتٍم الشخصــٓة  الظــروف االهىٓــة وفــْ الهغٓر

ــف الــِ الهدٓىــة أ،وكاىــت  ثهــة اســباب لمٍجــرة داخــل العــراق التــْ كاىــت  وأٌــم أســبابٍا  بــرز اىواعٍــا الٍجــرة هــن الٓر
ــادة حجــم التبــآن فــْ فــرص العهــل وكــذلك كثــرة الخــدهات التــْ تقــدم الــِ الســكان فــْ الهــدن وكــ ان هــن ىتائجٍــا ٓز

 السكان فْ الهدٓىة.
 
 

 
 

 
 

 
 


