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 نات الديموغرافية عمى التخطيط والتنميةأبعاد قصور البيا
 دراسة تحميمية لواقع اإلحصاء الديموغرافي في العراق

 فراس عباس فاضل البياتيم.م. 
 جامعة الموصل/ كمية اآلداب

 المقدمة 
لذلؾ ، وتتوقؼ دقة النظرية السكانية عمى دقة البيانات المجموعة، تعتبر البيانات السكانية المواد الخاـ في عمـ السكاف

فاف اي خمؿ في عممية جمع البيانات مف مصادرىا األولية يسبب خمال عمى مستوى النظرة والقوانيف التي تربط بيف 
والخمؿ المبني عمى معمومات خاطئة مف البيانات السكانية أو قصور ىذه البيانات يتجاوز حدود ، المتغيرات السكانية

فالخطط التنموية تعتمد بشكؿ أساسي في رسميا عمى أرقاـ مغموطة ، جتمعالنظرية إلى مجاؿ التخطيط والتنمية في الم
مما يربؾ العممية التنموية ، وتصبح البرامج التنفيذية المرتبطة بالخطط ال تنسجـ والواقع السكاني، تكوف خططًا غير واقعية

 وترمي بظالليا السمبية عمى تنمية المجتمع وتقدمو. 
 والمنيجي لمبحث.اإلطار النظري : الفصؿ األوؿ

  مشكمة البحث 
مف أىـ المنطمقات األساسية ، إف المغة المشتركة بيف التخطيط والتنمية مف جانب والبيانات السكانية مف جانب اخر

ألنيا تؤدي إلى إيجاد قاعدة فكرية بيف ، في تحديد االسس التنموية والتي ينبغي إف تجمع عمى أساسيا البيانات السكانية
ويحقؽ نسقا فكريًا وعمميا سميما تحدد عمى أساسو عممية ، مجاؿ التخطيط والتنمية واإلدارات المنفذة والباحثيف العامميف في

 جمع البيانات مف الواقع.
وبسبب ، واف قصور البيانات السكانية وجمعيا في اي مجتمع تنعكس ابتعاده السمبية عمى واقع التخطيط والتنمية فيو

تمع العراقي بات القصور في جمع ىذه البيانات ودقتيا أمرًا ال يختمؼ عميو اثنيف وأصبحت مف الظروؼ االستثنائية لممج
يجاد بعض ، المشكالت التي تعاني منو المجتمع والتي سنحاوؿ تسميط الضوء عمى طبيعة ىذه المشكمة وأسبابيا وأبعادىا وا 
  الحموؿ مف خالؿ مقترحات بحثنا.

  هدف البحث 
 -: وييدؼ بحثنا إلى ما يمي، مية أىداؼ تسعى إلى تحقيقيا بشكؿ عممي ومنيجيلكؿ بحث أو دراسة عم

 الكشؼ عف أسباب القصور في البيانات السكانية في العراؽ. .1
 .الوقوؼ عمى أبعاد القصور في البيانات السكانية في العراؽ عمى عمميتي التخطيط والتنمية .2
 فضال عف أىداؼ أخرى سيحققو البحث في طياتو. .3
 البحث  أهمية 

ناث( يساىـ في تحميؿ الخواص  ال شؾ في إف توفير بيانات عف السكاف حسب فئاتيـ العمرية ونوعيـ )ذكور وا 
الديموغرافية وتأثيرىا ليس في معدالت المواليد والوفيات واتجاه الخصوبة وحركة الزيادة الطبيعية السنوية وأمد الحياة المتوقع 

وتأثيرىا المتمثؿ في احتياجات السكاف مف الخدمات التعميمية والصحية والسكف  ومف ثـ الخواص االجتماعية، لمسكاف
ومف ثـ الخواص االقتصادية كػ)خط اإلنتاج واالستيالؾ والطمب في ، والنقؿ والكيرباء والماء وباقي الخدمات المجتمعية

تعكس أبعادىا عمى الواقع التخطيطي انو يسمط الضوء عمى مشكمة اجتماعية ديموغرافية ، تكمف أىمية البحث في، السوؽ(
 والتنموي لممجتمع العراقي.
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  منهجية الدراسة 
وصؼ ، يصنؼ البحث مف البحوث الوصفية التحميمية التي تعتمد أكثر مف منيج لبموغ أدؽ لنتائج بصورة عممية

 والمنيج التحميمي.، الباحث المنيج التاريخي
 هيكمية البحث 

إذ يتضمف الفصؿ األوؿ )اإلطار النظري المنيجي لمبحث( ، ستنتاجات وأخيرا التوصياتثالث فصوؿ ثـ اال يتضمف البحث
المصادر أما الفصؿ الثاني)، وىيكمية البحث، وأىمية البحث، وىدؼ البحث، ومشكمة البحث، المقدمة: وينطوي عمى

، البحث واالستقصاء بالعينة، يويوالتسجيؿ الح، التعداد السكاني: ( وينطوي عمىاألساسية لممعطيات السكانية وقصورىا
)قصور البيانات السكانية في العراؽ( وتضمف أىـ أسباب  إما الفصؿ الثالث تضمف، وأخيرا بحوث ميدانية ودراسات واقعية

تضمف تحميال عمميا ألبعاد القصور ، أما الفصؿ الرابع )تحميؿ أبعاد القصور عمى التخطيط والتنمية في العراؽ(، القصور
 والمقترحات. ، ومف ثـ االستنتاجات، يانات عمى التخطيط والتنمية في العراؽفي الب

 المصادر األساسية لممعطيات السكانية وقصورها.: الفصل الثاني 
واف ىذا المجاؿ ليس مجاال حديثا حيث يسجؿ التاريخ ، اختمفت مصادر البيانات السكانية باختالؼ المجتمعات

والسؤاؿ المطروح ىو )مف أيف يأتي عالـ السكاف ، في الحصوؿ عمى البيانات السكانية العديد مف التجارب التي أجريت
 ؟(بياناتو ومعموماتو عف سكاف المجتمع

كما أف ، والصيف( عرفت أسموب تعداد السكاف، وبابؿ، ي أف الحضارات القديمة في )مصرنسانيشير التاريخ اإل
والبحث عف الشباب الصالح ، )الضرائب: ف ذلؾ مف اجؿ األمور اآلتية الروماف القدامى كانوا يحصوف إعداد السكاف وكا

 -: ومف المصادر التي يعتمد عمييا الباحث في مجاؿ الدراسات السكانية ىي  لمجندية في المقاـ األوؿ(.
 التعداد السكاني )المعطيات اإلحصائية(.: أوال 

ألنيا توضح كـ مف ، مادة الخاـ لمدراسات السكانيةبمثابة ال (Statistical Dateتعتبر المعطيات اإلحصائية )
التحميؿ  أغراضالناس أو اإلحداث في تاريخ معيف أو في فترة زمنية معينة فيي تمدنا باإلعداد الكمية الكافية لتحقيؽ بعض 

جمة كممة التعداد والواقع أف تر ، والفئات العمرية لمسكاف(، السكاني مثؿ )إعداد المواليد التي وقعت في األعواـ السابقة
 أو الضريبة. ، ( إي بمعنى القيمةCensureمستمدة أصال مف الكممة الالتينية ) (Census) باإلنكميزية

ولعؿ تعدادات السكاف ىي أولى ، تعداد السكاف ىو أىـ مصدر مف المصادر لدراسة السكاف وخصائصيـ وتغيراتيـ
أو ، أو لجمع الضرائب، متعددة )الخدمة العسكرية ألغراضمنذ القدـ  نسافالعمميات اإلحصائية الميمة التي فكر فييا اإل

والتعداد ىو ، لمقوة العاممة( وتجدر اإلشارة إلى أف أغمبية دوؿ العالـ تجري تعدادات لسكانيا منذ القدـ والى وقتنا الحاضر
طر أو في منطقة معينة في زمف "مجموع العمميات لجمع وأعداد ونشر المعمومات الديموغرافية عف كافة األشخاص في الق

 .(1)معيف"
 : وقسـ المختصوف التعداد إلى ثالثة نماذج وىي

أي أف أفراد األسرة الغائبوف أو المياجروف يدخموف في ، ويعني حصر السكاف بحسب أماكف إقامتيـ: التعداد النظري  -1
 التعداد مع األفراد الموجوديف.

بصرؼ النظر عف كونيـ مف سكاف مكاف ، كما ىـ في أماكنيـ عند التعداد ويعني حصر السكاف: التعداد الفعمي  -2
 التعداد أو غرباء عنو فاإلفراد الوافدوف إلى مكاف التعداد منذ وقت قريب أو بعيد يدخموف في التعداد الفعمي. 

 .(2)دات السابقة في لمعراؽفي التعدا وىو المستخدـ .ويعني تسجيؿ األفراد في كال الحالتيف:  التعداد النظري والفعمي -3

                                                           
  .21- 21، ص 1981عبد الحسيف زيني، وآخراف، اإلحصاء السكاني، دار الكتب لمطباعة والنشر، بغداد،  ((1
 .47، ص2112فراس عباس فاضؿ البياتي، عمـ اجتماع السكاف، دار الجيؿ لمطباعة والنشر، بيروت، ( (2
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ثـ التعرؼ عمى عوامؿ ، ولمتعداد فوائد عديدة ىي تعييف االلتزامات العسكرية والضريبية والعممية لألفراد في المجتمع
ومحددات األمف االجتماعي التي تصاحب عممية التنمية االجتماعية ، كاليجرة والخصوبة والخصائص االقتصادية

سيما توفير المعطيات حوؿ الخصائص اليامة لمسكاف والتي تحتاجيا الحكومات والمصالح  ،واالقتصادية في المجتمع
 .والتعميـ وىيئات البحث وجميور المواطنيف لرسـ الخطط العممية ومواجية المشاكؿ الحياتية

 التسجيل الحيوي : ثانيا  
وىي عممية ترد ، عد التعداد السكانييمثؿ التسجيؿ الحيوي المصدر الثاني الميـ مف مصادر المعمومات السكانية ب

وبعدىا ، حيث جمعت في ذلؾ الوقت بعض اإلحصائيات الحيوية مف طبقات سكانية معينة، أصوليا إلى العصور الوسطى
أصبح نظاـ التسجيؿ الحيوي نظاما عالميا تمتـز بو كافة الدوؿ رغـ ذلؾ لـ تتمكف إال دوال قميمة مف إقامة نظـ كاممة 

اختمفت تعريفات التسجيؿ الحيوي بحيث يذىب بعضيا إلى أف المقصود بتسجيؿ اإلحداث الحيوية التي ، ويلمتسجيؿ الحي
وىي عممية إجبارية تتـ عف طريؽ مشروعات التسجيؿ المصممة لقيد جميع ىذه األحداث مف ، تقع خالؿ سنة ميالدية

  .(1)وحاالت الزواج والطالؽ( أثناء وقوعيا، وىجرة، ووفيات، )مواليد
تشمؿ أىمية التسجيؿ الحيوي بأنو مصدرا ىاما وأساسيًا ومباشرا لممعطيات السكانية حوؿ عوامؿ نمو وتغير السكاف 

كما تساعدنا عمى قياس التغيرات في السكاف بيف الفترات المختمفة مف حيث ، ال سيما عوامؿ المواليد والوفيات واليجرة
 .ليا ومستقبال لتمييد خطط التنميةات التطور في التوليفة السكانية لممجتمع حاوالكشؼ عف اتجاى، الحجـ والتركيب والتوزيع

 ىنا يطرح سؤاؿ ىو ما الفرؽ بيف التسجيؿ الحيوي والتعداد السكاني؟
 في حيف إف التسجيؿ الحيوي تسجيؿ لألشخاص.، التعداد السكاني ىو تسجيؿ لألحداث -1
 ف مجاؿ التعداد.عممية إجبارية ومجاال أضيؽ م أف التسجيؿ الحيوي -2
 .(2)لتنفيذهفي حيف أف التعداد السكاني يحتاج لسنوات ، يعتبر التسجيؿ الحيوي عمال مكتبيا موزعا عمى العاـ بطولو -3
 البحث واالستقصاء بالعينة : ثالثا  

وىو أسموب عممي لمحصوؿ عمى البيانات السكانية فيو يشبو مف ناحية التعداد السكاني ألنو يعتمد عمى سؤاؿ 
وقد يشبو مف ناحية أخرى أسموب التسجيؿ الحيوي إذ يساؿ الناس عف الواقعات التي حدثت ، المبحوثيف عف خصائصيـ

وعادة ما تستخدمو البحوث االجتماعية لمحصوؿ عمى عينة مف السكاف ، إلفراد أسرىـ أو لجيرانيـ في شير أو سنة سابقة
تسجيؿ البيانات الالزمة لموقوؼ عمى بعض جوانب األحواؿ السكانية وتكمف أىميتيا في ، (3)لدراسة ظاىرة اجتماعية ما 

فضال عف أف طريقة المسح فيي محاولة تجريب ، منعزؿ لـ يتعرض لعمميات التسجيؿ الدورية وبشكؿ منتظـ لمجتمع
 نموذج مبتكر لتسجيؿ الوقائع الحيوية لمتأكد مف مدى فاعميتو.

مف خالؿ ، عمى حقائؽ أساسية عف السكاف ألية دولة بصورة عامة افنسوقد بات مف اليسير اليـو أف يحصؿ اإل 
وكؿ مجمد في ىذا الكتاب مخصص لعرض األرقاـ ، الكتاب الديموغرافي السنوي الذي تصدره األمـ المتحدة سنويا
مكتب بحوث  أو نمو السكاف( كما يصدر، أو الخصب، التفصيمية المتعمقة بقسـ واحد مف أقساـ الديموغرافيا مثؿ )الوفاة

  .السكاف بجامعة برنستوف نشرة دورية تسمى دليؿ السكاف
 

                                                           

، 1981صاء السكاني، ترجمة: عبد الحميـ القيسي، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، نوما ماؾ آرثر، المدخؿ لإلح(1) 
 .51ص

فراس عباس فاضؿ البياتي، االتجاىات النظرية الحديثة في عمـ اجتماع السكاف، المؤسسة الجامعية مجد لمطباعة  (2)
 .97، ص2111والنشر، بيروت، 

 .13، ص 1985، دار المعارؼ المصرية، مصر، 1لسكاف، طعمي عبد الرزاؽ ألجمبي، عمـ اجتماع ا( (3
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 بحوث ميدانية ودراسات واقعية: رابعا
يجب اف يمتفت الييا قبؿ اف ، توفر المصادر السابقة لمباحث في مضمار الدراسات السكانية بيانات جاىزة لمتحميؿ 

غير انع ذا النواع مف مصادر البيانات ، ة في دراساتو السكانيةالدراسات الواقعيو  يقرر استخداـ مصادر البحوث الميدانية
فمف طبيعة البحوث الميدانية انيا تعتمد عمى افتراضات ، ال توفرىا لو المصادر السابقة، السكانية يتيح لمباحث مجاالت

، نة والسجالت وخالفيانظرية تجمع البيانات عمى أساسيا بعكس مصادر التعدادات العامة لمسكاف وعمميات التعداد بالعي
لذلؾ قد يغيب بعض البيانات في ىذا النوع ، حيث تعرض الواقع كما ىو دوف االعتماد عمى افتراض يربط مابيف المتغيرات

والنزوؿ الى الميداف مف اجؿ جمع البيانات ، مما يدفع الباحث إلى صنع افتراضاتو الخاصة بو، األخير مف المصادر
  .(1)دا إلى اإلطار النظري الذي صممووتبويبيا وتحميميا استنا

 قصور البيانات السكانية في العراق: الفصل الثالث
والذي يعد أو إحصاء ، 1935ال يمكف الحصوؿ عمى إحصائيات سكانية لمعراؽ دقيقة قبؿ اإلحصاء السكاني لعاـ 

تعدو أف تكوف تقديرات شخصية يعود  أما اإلحصاءات السكانية المتوفرة قبؿ ىذه الفترة فيي ال، سكاني رسمي في العراؽ
واىـ ىذه التقديرات ، وال يمكف قبوليا عمى أنيا إحصاءات موثوؽ بيا، ( وىي تقديرات تنقصيا الدقة1866أقدميا إلى عاـ )

 .(2)المعروفة ىي تقديرات القناصؿ البريطانييف التي كانوا يبعثوف بيا إلى حكوماتيـ
لمجاؿ أف العراؽ شيد إلى يومنا ىذا )سبعة( تعدادات أو إحصاءات سكانية بدًء وما ال يخفى عمى الباحثيف في ىذا ا

_ بسبب الظروؼ 1997ولـ يجري إحصاءات موثقة منذ ذلؾ الوقت _اي عاـ ، 1997وانتياًء بعاـ  1935مف عاـ 
وتعد اإلحصاءات ، ءاالستثنائية لمبمد بؿ اعتمد عمى اإلسقاطات السكانية التي عادة ما تكوف عرضة لمكثير مف األخطا

 عامًا. 31( قد استخدمت نتائجيا لألغراض اإلدارية لفترة طويمة تقارب 1977-1965-1957-1947األربعة )
  القصور في البيانات الديموغرافية 

يعد العراؽ مف الدوؿ النامية التي تعاني مف مشكالت في المنظومة اإلحصائية لمسكاف التي باتت تعرقؿ عمميات 
 -: ويمكف إجماؿ أىـ أسباب ىذه المشكالت بما يمي، لتنميةالتخطيط وا

 الظروف الطبيعية  .1
مف ، التي تحوؿ دوف بموغ الدقة في اإلحصاءات، لعؿ مف أسباب عدـ دقة البيانات السكانية الظروؼ الطبيعية لمبمد

مناطؽ مأىولة بمجتمعات  أو تكوف، أو غابات، خالؿ عدـ الوصوؿ الى بعض المناطؽ لوعورتيا كاف تكوف مناطؽ )جبمية
ومما يضاعؼ خطورة ىذا الوضع عدـ توفر الطرؽ ، متنقمة بصورة دائمية عبر االراضي بحثا عف العيش كػ"البدو"(

والموصالت التي مف شانيا اف تسيؿ وتخفؼ مف ىذه الصعوبات وتسيؿ بالتالي التنقؿ لمفرؽ االحصائية مف ، المعبدة
والتي بدورىا تقمؿ مف اجتماع الوقوع في ، أو لمتمييد ليذه العممية، ية االحصائية نفسيامنطقة إلى أخرى سواء لغرض العمم

 األخطاء. 
ويعزى ىذا التشتت الى أسباب ، فضال عف ذلؾ تشتت القرى الصغيرة في مناطؽ نائية ومعزولة الواحدة عف االخرى

باإلضافة الى الحالة العامة لمتخمؼ ، ذه األسبابمتنوعة ولعؿ االنخفاض الشديد في كثافة السكاف بصورة عامة مف أىـ ى
 .(3)ونقص استغالؿ الموارد الطبيعية التي تجعؿ مف الضروري تكتؿ السكاف وتركزىـ في مناطؽ محدودة دوف سواىا

                                                           
، 1981صفوح األخرس، عمـ السكاف وقضايا التنمية والتخطيط ليا، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشؽ، ( (1

 .31ص
 .57عبد الحسيف زيني، وآخراف، اإلحصاء السكاني، مصدر سابؽ، ص  ((2

، 1989كاف والتنمية في العراؽ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، جامعة بغداد، منصور الراوي، دراسات في الس (3)
 .13ص
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 الظروف االجتماعية والثقافي. .2
ولما ، يا نحو التطور والتقدـإف الواقع االجتماعي والثقافي في المجتمع يمعب دورُا ىامًا في المجتمعات وتحدد مسيرت
واما كاف الوضع االجتماعي ، كاف الواقع االجتماعي والثقافي لممجتمع العراقي يعاني الكثير مف التصدعات والمشكالت

الذي شانو اف يقود ، عمى النطاقيف العاـ والنطاؽ الخاص، متأخرًا في الكثير مف المناطؽ السكانية وبخاصة القرى واألرياؼ
ولعؿ تدىور الوعي االجتماعي وانخفاض المستوى التعميمي ، ج سمبية في ىذا الشأف والشؤوف السكانية األخرىإلى نتائ

ولعؿ ارتفاع ، والثقافي في لدى سكاف المجتمع العراقي انعكس سمبًا عمى الواقع الديموغرافي المتمثؿ في الواقع اإلحصائي
فالتعميـ يرفع مف المستوى الثقافي ، ع الديموغرافي والتنموي لممجتمعمعدالت األمية في المجتمع أضحى بضاللو عمى الواق

وسنوات الدراسة تعد الركائز األساسية في تطوير المجتمع وتنفيذ خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية إذ تساعد ، لمفرد
، عيش ويبعد عنيـ شبح الموتمما يضمف ليـ النساف، عمى اتباع افضؿ السبؿ الصحية والغذائية التي تتطمبيا حياة اإل

وفي ، ولكننا نجد اف التعميـ حالو حاؿ غيره مف العوامؿ االجتماعية التي اثر فييا األوضاع االستثنائية لممجتمع العراقي
ضوء المؤشرات اإلحصائية التي سجمتيا المسيرة التعميمية في العراؽ خالؿ العقد االخير مف القرف العشريف الى وقتنا 

 .(1)ضح اف القطاع التعميمي يعاني مف تدىور مما سبب ارتفاع معدالت االميةالراىف يت
كانت ، وخير مثاؿ عمى اف تدىور الوضع االجتماعي والثقافي لو اثره السمبي عمى النظاـ اإلحصائي الديموغرافي

حصاء يقتصر عمى التجنيد واعتقاد الناس اف اليدؼ مف اإل، وكاممة، األسر ال تقـو بتسجيؿ والدات اإلناث بصورة دقيقة
ونضيؼ إلى ما تقدـ ، فضال عف خوؼ السكاف مف الحسد اذا ما عد وحصر امالكو، أو ألجؿ جباية الضراب، العسكري

اف األسطر السابؽ وضحت بشكؿ مختصر انخفاض ، صعوبة استجواب االناث مكف قبؿ عدادي االحصاء الذكور خاصة
ت السكانية في تحقيؽ التقدـ والرفاه لممجتمع ألنو أساس ىاـ ؼ رسـ الخطط الوعي لدى سكاف المجتمع بأىمية البيانا

 التنموية.
 آلية العمل والكفاءة. .3

مف أىـ العوامؿ المؤثرة في دقة البيانات السكانية مف ، تعد األمـ المتحدة الظروؼ العممية في استقصاء البيانات
كفاءة العامميف في ، ية متنوعة أىميا )األجيزة المستخدمةوالية العمؿ في الحصوؿ عمى البيانات الديموغرف، عدميا

وتصؼ االمـ المتحدة دوؿ بمداف االسكوا )بمداف الشرؽ األوسط( ، وطرؽ العمؿ والياتو التنفيذية(، الحصوؿ عمى البيانات
في أجيزة اإلحصاء  وخاصة تدني كفاءة العامميف، في الحصوؿ عمى البيانات السكانية بأنيا تعاني مف تدني في آلية العمؿ

وتسعى جاىدا في ، وشحو استخداـ التكنولوجية في تبويب البيانات السكانية، وتدني المستوى الوظيفي كذلؾ، السكاني
والعراؽ واحد مف تمؾ الدوؿ التي تعاني مف قصور .(2)التأكيد عمى رفع المستويات الوظيفية والفنية لمعامميف في ىذا الجانب

واستخداـ السجالت في ، حيث الطرؽ التقميدية في الحصوؿ عمى البيانات السكانية، ي في ىذا الجانبحاد في الواقع العمم
بسبب سوء ، تبويبيا وتسجيميا دوف التسجيؿ االلكتروني مما يعرض ىذه السجالت الى التمؼ والتمزؽ مع مرور الوقت

ت مني الحصوؿ عمى البيانات مف سجالت وفيات وىذا فعال ما وجدتو لدى تحضيري لرسالة الماجستير التي تطمب، الحفظ
 . 2113األطفاؿ في المستشفيات ومكاتب التسجيؿ الحيوي عاـ 

 الظروف االقتصادية. .4
وإلنجاح عممية استقصاء البيانات السكانية البد ، إف حجـ اإلنفاؽ عمى انجاز عمؿ يعد مف األمور األساسية لنجاحو

 د كافة التكاليؼ المرجوة في ذلؾ.مف توفير الدعـ االقتصادي واإلنفاؽ لس

                                                           

 .215، 2119فراس عباس فاضؿ ألبياتي، مورفولوجيا السكاف، مؤسسة االنتشار العربي، بيروت،  (1)
حصاءات الحيوية في دوؿ منظمة األمـ المتحدة، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، واقع التسجيؿ المدني واإل ((2

  .5، ص1993، عماف، 4االسكوا وتوصيات تطويرىا، النشرة السكانية، العدد 
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ويعد القصور في حجـ اإلنفاؽ المادي عمى عممية جمع واستقصاء البيانات مف العوامؿ المؤثرة سمبا عمى عممية 
وبعض الدوؿ المتقدمة تعاني مف ، واغمب دوؿ العالـ خاصة الدوؿ النامية منيا، الحصوؿ عمى قاعدة بيانية سكانية لمبمد

ويبدو اف التكاليؼ فرض االمف وحماية السكاف ، (1)تنعكس تأثيرىا عمى الواقع اإلحصائي السكاني ليا  مشكالت اقتصادية
مما جعمت االولوية في اإلنفاؽ عمى الواقع ، أثرت عمى الواقع االقتصادي لمعراؽ وأخذت النصيب األكبر مف الميزانية

 .1997الذي أىمؿ انجازه منذ عاـ  األمني يطغي عمى االمور االخرى ومف بينيا اإلحصاء السكاني
 األوضاع السياسية  .5

ولعدـ االستقرار ، اف االستقرار السياسي ألي مجتمع يقود سكانو الى تحقيؽ االمف والرفاه ونجاح الخطط التنموية
ال عف فض، وانشغاؿ الحكومة بفرض االمف اثر سمبا عمى الواقع االحصائي )التعداد( مثال، السياسي )االمني( في العراؽ

تعرض الكثير مف العامميف في الجانب االحصائي )العداديف( اثناء التحضير لإلحصاءات الى عمميات قتؿ واعتداءات 
 .مختمفة عرقمت بذلؾ انجاز ىذا العمؿ الياـ

 تحميل أبعاد القصور عمى التخطيط والتنمية في العراق.: الفصل الثالث
وخاصة في ، في البيانات الديموغرافية عمى عمميتي التخطيط والتنمية بات واضحا االنعكاسات السمبية لواقع القصور

، والواقع الصحي، مازالت األحواؿ المعيشية لسكاف العراؽ تعاني التدىور والتدني فالمالحظ لمواقع الخدمي، العقد األخير
وذلؾ لنقص الخطط التنموية أو فالتدىور يسري في مفاصؿ الحياة ومؤسسات المجتمع ، والواقع التربوي، والواقع التغذوي

قصورىا بسبب القصور في البيانات الديموغرافية التي تعد مف األسس والمرتكزات األساسية في رسـ الخطة التنموية. 
 -: ويمكف تحميؿ ذلؾ مف خالؿ ما يمي 

 التعداد السكاني في العراق .1
اعتمد الدولة عمى التخميف ، ـ2111يومنا ىذا  ومنذ ذلؾ الحيف إلى، ـ1997لـ يجري العراؽ تعدادا سكانيا منذ عاـ 

فضال عف التركيب النوعي ، اإلحصائي القابؿ لألخطاء في رسـ بعض الخطط دوف مراعاة النمو الحقيقي لسكاف المجتمع
بياف أكثر العمميات اإلحصائية دقة في ، الف التعداد )بصورتو الدقيقة والعممية الحديثة(، والتركيب الجنسي لسكاف المجتمع

 حجـ السكاف ونموه وصفاتو وتوليفتو.
إف اعتماد العراؽ عمى اإلسقاط السكاني والتخميف السكاني في بياف حجـ السكاف أوقعو في القصور في جمع 

فمثاًل نالحظ ارتفاع معدالت البطالة في العراؽ بسبب ، المعمومات الدقيقة مما انعكس سمبا عمى خطط ومشاريع التنمية فيو
ومثاؿ ، لعمؿ وسوء التخطيط التنموي وذلؾ لعدـ دقة اإلحصائيات السكانية لبياف حجـ القوى العاممة في العراؽقمة فرص ا

أخر نالحظ في تقارير وزارة التربية مثال أنيا تبني المئات مف المدارس سنويا إال إننا نجد أطفالنا يفرشوف األرض في 
وألسباب عديدة عجز ، ( طالبا31طالبا في صؼ واحد ال يسع إال لػ)( 61أو نالحظ أف ما يزيد عف )، الحصة التعميمية

وتعرض الكثير مف كوادر ، العراؽ عف إجراء تعداد سكاني وفؽ مواصفات عالمية عالية الجودة تمثمت )االنفالت األمني
لعدـ إيمانيا بالجية فضال عف تخوؼ الناس مف عممية جمع البيانات وذلؾ ، المتخصص إلجراء العممية التعدادية إلى القتؿ

  .(الجامعة لمبيانات
 التسجيل الحيوي .2

موضوع التسجيؿ الحيوي في العراؽ مقارنة بالتعداد السكاني إال انو ال يخموا مف القصور والعيوب التي  رغـ حداثة
رعات فالتسجيؿ الحيوي في العراؽ يتـ وفؽ سجالت ورقية مقسمة إلى تف، انعكست عمى الواقع المجتمعي في العراؽ
أو في مراكز ، .. وغيره مف المعمومات ىذه السجالت إما تكوف في المستشفيات.معموماتية كاسـ المولود وجنسو واسـ األب

                                                           

، 2111، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، جامعة الموصؿ، العراؽ، 2طو حمادي ألحديثي، جغرافية السكاف، ط (1)
 .44ص
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وما يعيب ىذا النوع مف التسجيؿ ىو عدـ استخداـ التسجيؿ ، يقـو الموظؼ بتسجيؿ المعمومات فييا، التسجيؿ الحيوي
وذلؾ بسبب قصور الموظؼ بأىمية ىذه ، ات التممئ بالمعمومات بشكؿ كامؿفضال عف إف الكثير مف الصفح، االلكتروني
وىذا ما وجده الباحث فعال حينما زار ، ونضيؼ إلى ما تقدـ إف ىذه السجالت معرضة لمتمؼ بسبب سوء خزنيا، المعمومات

رسالتو لمماجستير اذ إف الستقصاء المعمومات عف وفيات األطفاؿ في  2113المستشفيات والمراكز الخاصة بالتسجيؿ عاـ 
 اغمب السجالت تالفة مف قبؿ الحيوانات القارضة )الفأر(.

مف جانب آخر إف الكثير مف األسر ال تقـو بتسجيؿ األحداث الحيوية ليا )الوالدة_ والوفيات( وخاصة وفيات 
واف ما تقدـ بات انعكاسو عمى  ،مما ينعكس سمبا عمى الواقع الكمي لإلحصاء ومعطياتو، بسبب قمة وعييا الثقافي، األطفاؿ

اإلحصائيات السكانية فنالحظ في اآلونة األخيرة تبايف التقارير اإلحصائية فوزارة التخطيط تنجز تقاريرىا لإلحداث الحيوية 
والتقارير التي تنجزىا وزارة الصحة تختمؼ في ، تختمؼ في معدالتيا عف تقارير وزارة الصحة في نفس الموضوعات

  حيوية عف تقارير منظمة الصحة العالمية وىكذا والسبب ىو قصور البيانات السكانية.معطياتيا ال
 البحث واالستقصاء بالعينة  .3

اعتمد العراؽ اعتمادا كميا في اآلونة األخيرة عمى المسوحات العينية الستقصاء البيانات السكانية وىذا بدوره أربؾ 
أجرت وزارة  2114وفي عاـ ، ال تمثؿ الواقع الحقيقي لسكاف العراؽ ألنيا معمومات جزئية، الواقع اإلحصائي السكاني

أسرة عراقية مف  21668 التخطيط مسحا لألحواؿ المعيشية في العراؽ تضمنت في طياتو مسحا لألحواؿ المعيشية لػ
ف ىذا المسح ال بمساعدة المنظمات الدولية اال إ، مختمؼ محافظات العراؽ باستثناء محافظات اربيؿ ودىوؾ والسميمانية

  .يعكس الواقع الحقيقي ألحواؿ السكانية لمعراؽ وال تعبر عف المعطيات اإلحصائية
 بحوث ميدانية ودراسات واقعية  .4

يعاني العراؽ مف الدراسات العممية والبحوث في ىذا الجانب إذ مازالت المحاوالت البحثية ال ترقى وأىمية الموضوع 
فيناؾ موضوعات ديموغرافية ، ال ترتقي وأىمية ىذا الموضوع الحيوي، عراؽ قميمة جداً فالدراسات عف سكاف ال، )السكاف(

، والعقـ، ىامة جدًا تعكس الواقع السكاني لممجتمع العراقي لـ يتطرؽ أليو الباحثوف في ىذا المجاؿ كػ)السموؾ اإلنجابي لممرأة
 اؿ القصور األكاديمي واضحا في ىذا الجانب.فماز (، واإلعالة... وغيرىا، والعوامؿ المؤثرة في النمو السكاني

وال شؾ في إف قصور الباينات السكانية في العراؽ ليا ابعادا عمى عمميتي التخطيط والتنمية الف توفير بيانات عف  
ناث( يساىـ في تحميؿ الخواص الديموغرافية وتأثيرىا ليس في معدالت ، السكاف حسب فئاتيـ العمرية ونوعيـ )ذكور وا 

ومف ثـ الخواص االجتماعية ، اليد والوفيات واتجاه الخصوبة وحركة الزيادة الطبيعية السنوية وأمد الحياة المتوقع لمسكافالمو 
وتأثيرىا المتمثؿ في احتياجات السكاف مف الخدمات التعميمية والصحية والسكف والنقؿ والكيرباء والماء وباقي الخدمات 

واىـ ابعاد قصور البيانات ، ية كػ)خط اإلنتاج واالستيالؾ والطمب في السوؽ(ومف ثـ الخواص االقتصاد، المجتمعية
 .: السكانية عمى التخطيط والتنمية في العراؽ تتجمى في ما يمي

 البعد الديموغرافي .1
اثر  ال يختمؼ اثناف عمى اف عدـ إجراء التعداد السكاني القى بظاللو عمى البعد الديموغرافي لمتخطيط والتنمية فبالتالي 

لذا يمكف عد قصور البيانات السكانية سببا ، سمبا عمى عممية التنبؤ بمستقبؿ الوضع السكاني ومف ثـ رسـ السياسة السكانية
فحجـ السكاف الحالي لممجتمع ىو الصورة التي يستطيع المخطط لمتنمية التنبؤ ، في انعداـ السياسة السكانية في العراؽ

ع ومف ثـ اخذ الفكرة الصحيحة عف التوليفة السكانية لممجتمع العراقي فقصور البيانات بمستقبؿ التطور السكاني لممجتم
معدالت ، معدالت الوفيات، تركت فجوة في التعرؼ عمى الواقع الديموغرافي بشكؿ صحيح مف حيث )معدالت االنجاب

فعف طريقيا ، أو شائخة(، ات )فتيةتصنؼ المجتمعات عمى أنيا مجتمع سيما اف البيانات السكانية بواسطتيا، ..(.اليجرة
يعني الكثير مف النواحي الديموغرافية إذ يؤثر  فاف دراسة خصائص السكاف، نستطيع رسـ اليياكؿ السكانية في المجتمع

تركيب السكاف بحسب الجنس في معدؿ النمو السكاني فذا احتؿ التوازف بيف الجنسيف لسبب مف األسباب فاف ذلؾ يؤثر 
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لذلؾ يالحظ أثناء الحرب واليجرات الخارجية وفي أعقابيا مدى ، النمو السكاني مف خالؿ معدؿ الزواجسمبا في معدؿ 
 (.1) التراجع في معدالت النمو السكانية بسبب اختالؿ التوازف الجنسي لمسكاف

ي عدـ التعرؼ واف تاخر التعداد السكاني مف جانب وقصور البيانات السكانية مف جانب آخر كؿ ىذا كانت سببا ىاما ف
الجدوؿ ، عمى الحجـ الحقيقي لسكاف العراؽ لذا نالحظ أف اإلحصائيات تنوعت واختمفت مف منظمة إلى أخرى كما في أدناه

 .مف عمؿ الباحث
 حسب التقديرات 2111( يبف حجـ سكاف العراؽ لعاـ 1جدوؿ رقـ )

 2111حجـ السكاف العراؽ لعاـ  المنظمة
 مةمميوف نس 33  األمـ المتحدة

 مميوف نسمة  32  الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات العراؽ 
 مميوف نسمة UNAMI 31بعثة األمـ المتحدة لمساعدة العراؽ 

 مميوف نسمة 9، 28 األغذية والزراعة الدولية  منظمة
 البعد االجتماعي .2

، سيما التي تتعمؽ بالخدمات المجتمعية )التعميـيدؿ المعرفة بأحواؿ السكاف عمى العديد مف المظاىر االجتماعية ال 
والسكف( الف الحصوؿ عمى البيانات السكانية يدؿ عمى خصائص السكاف في المجتمعات وبالتالي تعكس ، والصحة

نما حاجاتيا االجتماعية كػ)الخدمات المجتمعية( التي تتحمؿ الدولة عبء في  حاجاتيا ليس مف النواحي البيولوجية فحسب وا 
فعمى سبيؿ المثاؿ )الدوؿ العربية( بما أنيا مجتمعات فتية مما يوقع عمى كاىؿ حكوماتيا ، يرىا لمكوناتيا السكانيةتوف

ليا إف  تطوير الواقع الخدمي لتحقيؽ الموازنة بيف النمو السكاني فييا وطبيعة الخدمات المجتمعية المتوفرة وبالتالي فال بد
 .(2)والسكف..وغيرىا(، والصحة، كػ)التعميـ يتعمؿ جاىدة عمى تطوير الواقع الخدم

اف قصور البيانات السكانية في العراؽ اثر بشكؿ كبير عمى عممية التخطيط والتنمية الف البيانات الخامة لمسكاف  
لذا نالحظ اف في الكثير سكاف العراؽ يعانوف مف نقص حاد في ، تعد إحدى أىـ العناصر الرئيسية في عممية التخطيط

وذلؾ يعزوه الكثير ، ع الخدمي والتنموي بسبب تمكؤ الواقع التخطيطي والتنموي مع النمو السكاني في العقود المنصرمةالواق
مف الخبراء والباحثيف الى افتقار قطاعات التخطيط والتنمية الى الصور الكاممة عف حجـ وتوزيع وتركيب السكاني لممجتمع 

مريف مف نقص اىـ االحتياجات الضرورية كالصحة والتعميـ والسكف وغيرىا مف فمازاؿ سكاف العراؽ يعانوف األ، العراقي
اذ يشير التقرير الوطني لحاؿ التنمية البشرية في العراؽ اال اف مازاؿ العراؽ يعاني ، الخدمات األساسية لديمومة الحياة

ة ومازالت مؤشرات التنمية منخفضة نقصا حادا في الكثير مف قطاعات التنمية لسد احتياجات سكانو مف أساسيات الحيا
 (3)وتشوبيا الكثير مف العراقيؿ أىميا النقص في اإلحصائيات الديموغرافية 

دراكا ألوجو الترابط بيف السكاف والنمو االقتصادي ولضرورات إدماج المسائؿ السكانية في االستراتيجيات اإلنمائية   وا 
يمكف أف تتضمف نساف، تخاذ القرارات الخاصة بتحسيف نوعية الحياة لإلوفي جميع نواحي التخطيط والتنفيذ والمتابعة وا

واتخاذ التدابير الفعالة ، االستراتيجية الوطنية لمسكاف تحقيؽ ترشيد النمو السكاني بما يتناسب معدلو مع مقتضيات التنمية
مكانات جميع األطفاؿ وتعزيز صحة ور ، لتأىيؿ المعوقيف وتمبية احتياجاتيـ مف التعميـ والتدريب والتوظيؼ فاىية وا 

                                                           

، دار عماف 2111طمس الديموغرافي لموطف العربي، مؤشرات عاـ ( عبد عمي الخفاؼ، ومحمد احمد عقمو المؤمني، األ1)
 .121، ص 1996األردف، –

 وما بعدىا175فراس عباس فاضؿ البياتي، عمـ اجتماع السكاف، مصدر سابؽ، ص( (2
داد، ، بغ211( جميورية العراؽ، وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي، التقرير الوطني لحاؿ التنمية البشرية في العراؽ 3)

 . 32، ص2119
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وتطوير ، والمراىقيف والشباب وتمبية االحتياجات الخاصة بيـ وتوعيتيـ بقضايا الصحة اإلنجابية واألمراض المنقولة جنسيا
والوصوؿ ، الدعـ لكبار السف وتعزيز نوعية حياتيـ وتمكينيـ مف العمؿ والعيش بصورة الئقة وتوفير الرعاية الصحية ليـ

وتكثيؼ ، يع سكاني متوازف مع متطمبات التنمية وتنظيـ تيارات اليجرة الداخمية والحد مف انتشار السكف العشوائيإلى توز 
وتحسيف ، وتحسيف المؤشرات النوعية والكمية لمتعميـ االبتدائي واألساسي، الجيود لخفض نسبة األمية خصوصا بيف النساء

واالىتماـ بتمبية ، طالة وتقميص مستوى الفقر خصوصا بيف اإلناثفرص التشغيؿ واالستخداـ والعمؿ عمى تخفيؼ الب
ومنع التدىور البيئي واستخداـ البيانات الديموغرافية في اإلدارة البيئية ، االحتياجات السكنية لمسكاف وتحسيف ظروؼ السكف

  وفي تقويـ آثارىا.
 البعد االقتصادي. .3

رؼ بالفعاليات والنشاطات االقتصادية مف خالؿ معرفة نسب إف قصور البيانات السكانية ينعكس سمبا عمى التع 
اذ اف البيانات السكانية تعكس لنا ، وفئات السكاف الرئيسية داخؿ المجتمع والعالقة بينيا وبيف كؿ فئة ومجموع السكاف

السكاف ضمف ( وىي تشمؿ الفئة العمرية الثانية أي Man Powerالصورة عف أصحاب النشاط االقتصادي )القوة البشرية 
( سنة وبيف الحد األقصى 15القوة البشرية والتي تشمؿ كؿ األفراد الذيف تتراوح أعمارىـ بيف الحد األدنى لسف العمؿ )

وكذلؾ الكشؼ عف عدد العاطميف عف العمؿ وطبيعة اعماليـ وحجـ الطمب عمى القوى العاممة وىذا ، ( عاما65لمعمؿ )
البطالة لجيؿ المخططيف لمخرجات التعميـ وحجـ القوى العاممة التي تتطمب التخطيط بدوره كاف عامال مساعدا في انتشار 

 . (1)الستخداميـ االستخداـ األفضؿ
إف قصور البيانات الديموغرافة ليا البعد االقتصادي مف حيث اإلنتاج واالستيالؾ فما ال يخفى عمى حد اف معدالت 

الستيالؾ ونوعو يختمؼ ىو األخر بيف الذكور واإلناث وبالتالي فاف الجيؿ واف حجـ ا، اإلنتاج تختمؼ بيف الذكور واإلناث
بحجـ ومعدالت النوع البشري في المجتمع العراقي شكؿ خمال اقتصاديا حتى في اليات التوظيؼ النسبية التي صدرت مف 

امؿ ميـ في عممية التنمية قبؿ الدولة فالتعرؼ عمى القوة النسائية العاممة ومقدار مساىمتيا في النشاط االقتصادي ع
 .سمة حضارية تواكب التحضر والتطور العممي، االقتصادية وتمكيف المرأة

إف اىمية البيانات الديموغرافية ليس ليا حدود نوعية فيي عمى سبيؿ المثاؿ في بعدىا االقتصادي تكشؼ عف الفئات 
طيط بتغيير حاليا والنيوض بواقع تمؾ الفئات مف حيث العاطمة عف العمؿ والفئات اليشة في المجتمع ومف ثـ تحديدىا لمتخ

 ( 2)توفير العمؿ وسبؿ العيش الرغيد والحفاظ عمى المجتمع مف التفكؾ واآلفات والنيوض بالواقع االقتصاد لممجتمع العراقي
 الواقع التنموي وحاجات السكاف

مخططا لو منذ اكثر مف قرنيف بسبب الظروؼ  المراقب لمواقع التنموي لمعراؽ يجد اف العراؽ لـ يشيد واقعا تنمويا 
، وخير دليؿ عمى ذلؾ ما يعانيو سكاف العراؽ مف قصور في الحاجات ابتداًء مف الحاجات الغذائية )كما ونوعا(، االستثنانية

الحرارية فالعراؽ مازاؿ يحتؿ المراتب المتقدمة في انتشار أمراض سوء التغذية بسبب شحة الغذاء نوعا وكما وقمة السعرات 
مع انتشار الفقر وظيور البطالة عجز الفرد العرقي تمبية حاجاتو الغذائية سيما النقص الحاد في ، التي يتناولو الفرد العراقي

 %( مف االسر العراقية.61مفردات البطاقة التموينية التي يعتمد عمييا اكثر مف )
ذا ما تكممنا عف المسكف فأزمة السكف ال تقؿ خطورة عف از  والمواد ، مة الغذاء فارتفاع قيمة األراضي والدور السكنيةوا 

 .وألسرتواإلنشائية أثرت سمبا عمى إمكانية الفرد العراقي بإيجاد مأوى لو 

                                                           

، بدعـ مف صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف مكتب العراؽ، 2111( المجنة الوطنية لمسياسات السكانية، حالة سكاف العراؽ 1)
 . 27، ص2111

( وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، التحميؿ الشامؿ لألمف الغذائي 2)
 . 25، ص2119اليشة في العراؽ، بغداد،  والفئات
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التربوي والتعميمي في العراؽ فمازاؿ النقص في عدد المدارس والجامعات مييمنا عمى الواقع  واذا ما تحدثنا عمى الواقع
ناؾ الكثير مف القرى واشباه المدف ال تحتوي عمى مدارس ويعاني سكانيا مف قطع المئات مف التعميمي في العراؽ في

 الكيمومترات مف اجؿ تمقيو التعميـ.
فحدث بال حرج فالماء والكيرباء وازمة الطرؽ باتت صفة تالـز الحياة االجتماعية لسكاف العراؽ ، اما الواقع الخدمي

وال يختمؼ في ذلؾ كميات الماء التي يحصؿ عميو ، انقطاعات في التيار الكيربائيفمنذ ثالثة عقود يعاني العراؽ مف 
وأخيرا االزدحامات المرورية وقمة الشوارع ليا أثرىا السمبي عمى ، السكاف فالكثير مف المناطؽ السكنية ليس فييا مياه لمشرب

  .الواقع النفسي واالجتماعي لسكاف العراؽ
 والمقترحات، االستنتاجات

 -: صؿ البحث الى استنتاجات أىمياتو 
 .أىمية اإلحصاءات السكانية في تنمية المجتمع .1
 عجز الواقع اإلحصائي لمسكاف في المجتمع العراقي بسبب اإلىماؿ وانشغاؿ الحكومة بأمور ليا األولوية في البمد. .2
سمبية عمى بعض مشاريع التنموية كاف لعدـ إجراء اإلحصاءات السكانية واالعتماد عمى التخمينات اإلحصائية إبعاده ال .3

 المتأخرة.
 .سوء الواقع اإلحصائي لمسكاف مف حيث البيانات المتبعة والتقنيات والييكمية .4

 المقترحات
 تطوير الواقع اإلحصائي السكاني في العراؽ. .1
 إدخاؿ التقنيات الحديثة في العمؿ اإلحصائي. .2
 اإلحصاء السكاني. توظيؼ الخريجيف مف أصحاب التخصصات اإلحصائية في دوائر .3
 الدعـ االقتصادي لمواقع اإلحصائي لمسكاف. .4
 لالستناد عمى اإلحصائيات الحديثة الواقعية في عممية التخطيط والتنمية.، إجراء التعداد السكاني في العراؽ .5

 المصادر.
الحيوية في دوؿ واقع التسجيؿ المدني واإلحصاءات ، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، األمـ المتحدة .1

 .1993، عماف، 4العدد ، النشرة السكانية، منظمة االسكوا وتوصيات تطويرىا
 .2119، بغداد، 211التقرير الوطني لحاؿ التنمية البشرية في العراؽ ، وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي، جميورية العراؽ .2
 .1981، دمشؽ، ت وزارة الثقافة واإلرشاد القوميمنشورا، عمـ السكاف وقضايا التنمية والتخطيط ليا، صفوح األخرس .3
 .2111، العراؽ، جامعة الموصؿ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 2ط، جغرافية السكاف، طو حمادي ألحديثي .4
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