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 االهداء

 

 الصاحلات تتم بنعمته الذي هلل احلمد

 واملشقة الصعوبات من الكثري طياتها يف محلت دراسية مسرية بعد
من  اىل اىل من امحل امسه بكل افتخاروالتعب اهدي جهدي هذا 

 افتقدته يف طريق املشقة

 اهلل رمحهوالدي 

 جنتي يف احلياة واملمات قرة عيني ودعاء جناحي إىل

 حفظها اهللوالدتي 

 الروح التي شاركتني املعاناة واهلموم وجترعت معي مرارة الصرباىل 

 واعتزاز ا  حب ةزوجتي الغالي
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 الشكر والتقدير 
والصالة والسالم على نبينا المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين  اهل الحمد والثناءرب العالمين الحمد هلل 

 الطاهرين

الذي  "عدنان عناد العكيلي"االستاذ الدكتور/ اىل استاذي الفاضل  واتقدم بأمسى معاين الشكر والعرفاناستهل 
والعرفان كل الشكر   مين فله عملي تقومي كبريا يفوبذل جهدا مضنيا وزمنا طويال وصربا   الرسالةعلى هذه  باإلشرافتفضل 

 .اهلل عين خري اجلزاء هوجزا واالمتنان.
 األستاذ المساعد الدكتور/بالرئيس الحالي قسم اجلغرافية ممثلة  وحيق يل ان اتقدم خبالص الشكر والتقدير اىل رئاسة

من عون وتوجيهات  اهعلى ما قدم األستاذ المساعد الدكتور محمد عبد الوهاب االسديالسابق حميد الجوراني و 
غمروين بفضلهم وعلمهم فجزاهم  نوالشكر موصول لكل اعضاء اهليئة التدريسية الذي والتقدير،الشكر مين كل  ممستمرة فله

 اهلل خريا.

/ للعلوم االنسانية كلية الرتبيةيف   حترير جملة اوروكرئيس  لألستاذ الدكتور/ عدنان كاظم الشيبانيوكل الشكر والتقدير 
 رشود الخريفالدكتور الى  كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان اجلزاء،به استاذًا فجزاه اهلل عين خري  شرفت  تفجامعة املثىن 

 مالمح رسم يفوالذي ساندين بتوجيهاته القيمة  األستاذ في جامعة الملك سعود ورئيس مركز الدراسات السكانية
 اهلل خريا. افجزامه والشكر موصول اىل األستاذ الدكتور عباس فاضل السعدي الذي تفضل بقراءة وتقومي االطروحة. االطروحة

كما اتقدم بالشكر اجلزيل ألعضاء جلنة املناقشة الذين سيتفضلون بقراءة الرسالة ورفدها بأرائهم السديدة ومالحظاهتم 
 القيمة.

ع يمج اىل مديرية ختطيط املثىن ممثلة مبديرها االستاذ قابل محود عباساىل كما يسرين ويسعدين ان اتقدم بالشكر اجلزيل 
موصول لألمانة العامة ملكتبة والشكر  وباألخص دائرة إحصاء وصحة املثىن واملديرية العامة للرتبية، دوائر احملافظة ذات الصلة

وتقديري اىل مجيع الذين مدوا يل يد  شكري، وأسجلكما  وبغداد. البصرة واملكتبة املركزية يف جامعة العتبة احلسينية والعباسية
 . واىل مجيع زمالئي واصدقائي عامرواالخ  عبد الوهاب عبد اجلليل العون وذللوا يل العقبات وعلى رأسهم االخ االستاذ

رسالة اىل صانعي القرار يف رسم سياسة احملافظة من اهلل العلي القدير ان يكون هذا اجلهد املتواضع  ويف اخلتام ارجو
 االقتصادية واالجتماعية للنهوض هبا من وحل التخلف والفقر واحلرمان.

 

 .ومن هللا التوفيق

 الباحث
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 المستخلص

مدى العالقة بين النمو  وركزت في طبيعتها علىالتغيرات السكانية بالمحافظة تناولت هذه الدراسة 
من خالل تسليط الضوء على مدى تأثير عامل نوعية الحياة االقتصادية واالجتماعية مستوى و السكاني و 

الوصول الى تلك األهداف عمدت ولغرض  النمو السكاني على مسير عملية التنمية المستدامة بالمحافظة
التحليلي من خالل وصف التطور الذي شهده النمو السكاني  -الوصفي الدراسة الى االعتماد على المنهج

ومكوناته وتباينه المكاني خالل مدة الدراسة بين مناطق المحافظة وتتبع مؤشرات التنمية البشرية المستدامة 
وتخلف مؤشرات التنمية ومن ثم وضع الخطط التنموية الكفيلة كشف المعوقات ذات الصلة بحجم السكان و 

فصول تسبقها مقدمة  خمسوتقع هذه الدراسة في للنهوض بالمستوى المعاشي والخدمي لسكان المحافظة 
 وتعقبها استنتاجات ومقترحات، تعرضت المقدمة ألسباب اختيار الموضوع، وأهداف الدراسة ومحتوياتها.

من  حيث ازدادالمنصرمة  ا( عام21شهدت تغيرات سكانية كبيره خالل)ان المحافظة كشفت الدراسة 
 معدلب( نسمه 211458أي بزيادة قدرها) 2116عام  ( نسمة615211)الى  1991( نسمة عام528624)

 نمو استمرار إلى يشير ما اذاته للمده( %2.8) والبالغ بالعراق مثيله من اعلى وهو( %2) بلغ السكان نمو
 وزيادة النازحة الهجرة اسهمت حيث( %5.1) بلغت بنسبة سنويا يزدادون حيث مرتفعة بوتائر السكان
 بالمدينة االخرى والسياسية واالجتماعية االقتصادية الحركة استقرار عن فضال  االمن استتباب بفعل الوالدات

خالل مدة  26.4-21.8اذ ارتفع معدل المواليد من  السكانية والزيادة النمو ارتفاع في حاسما دورا أدت
. كما كشفت الدراسة عن %21.5قياسا بالعراق والبالغ %25.2الدراسة كما بلغ متوسط الزيادة الطبيعية 

قصور واضح في تنمية الخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنى التحتية وضعف قدرة هذه المؤسسات عن 
في عملية  عدم وجود سياسة تخطيطيةوذلك بسبب تقادمها وتهالكها و ة المتزايدة االستجابة للزيادة السكاني

وتوسع  وتباينهم المكاني مع زيادة الطلب وحاجة السكان يتالءمبما مع متطلبات العصر و تحديثها وتطويرها 
 وبيئيةوالدة مشكالت اقتصادية واجتماعية بالشكل الذي انعكس على سلبا على كفاءتها  أثرالمدينة مما 
والذي وصل  البطالة شيوعمنها انخفاض متوسط دخل وانفاق الفرد وتدني مستوى المعيشة و بالمحافظة 
اذ بلغت نسبة الفقر  وفتكه بأكثر من نصف سكانها ( فضال عن انتشار الفقر والحرمان%26.4معدلها الى)

الزيادة السكانية نفسها على عاما، كما فرضت  21طوال وصنفت المحافظة االفقر في العراق  % 45.1
مما نتج  %54.5مسرح البيئة الطبيعية بالمحافظة حيث انتشار المساكن العشوائية وارتفاع نسبة التحضر الى

مما  عنه تقليص مساحات المناطق الخضراء بفعل الزحف الحضري على األراضي الزراعية المحيطة بالمدن
لذا فالمحصلة  من مجمل مساحة المحافظة . %18.2تقدر أدى الى فقدان مساحات من األراضي الزراعية 

 األساسية من جوهر الدراسة هو انعدام التوزان بين الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية 



 ج
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اهم المحاور الرئيسة التي تدور حولها العديد من  أحد بالنمو السكانيقضية االهتمام  عدت  
الن تحقيق غايات التنمية المستدامة يشكل اهم التحديات التي تواجه ، في العالم الدراسات المعاصرة

، وتحسين مستوى معيشة الفردمختلف دول العالم خاصة فيما يتعلق منها بمعالجة الفقر والبطالة 
قضية العالقة بين السكان  لذا فانجغرافية التنمية احد اهم فروع الجغرافيا البشرية  ولما كانت

خاصة في مسألة  وبيئيةواجتماعيه  تفاعالت اقتصاديه ينجم عنها مترابطةعالقة تكاملية  والتنمية
اخذت تشكل هاجسا كبيرا لدى  والتي عدم التوازن بين النمو السكاني ومعدالت النمو االقتصادي

 .المفكرين والعلماء 
ر الى العامل الديموغرافي كعامل بنيوي تكويني لعملية ظان التنمية الديموغرافية بين السكان تن

بين متغيرين  التأثيرتربطهما عالقة نوعية متبادلة  اذالتنمية نفسها وليس مجرد عامل تابع لها 
والذي  التنمية مسار جدل قائم حول مدى تأثير النمو السكاني وانعكاساته علىناك فه، (1)مترابطين

السيطرة والتحكم الذي يرمي الى ان  االتجاهففي يمكن ان يكون معوقا او محفزا لها في ذات الوقت، 
يتبعها من والدة فرص االبداع واالبتكار  العاملة ومازيادة عدد السكان سيخلق زيادة في القوى ب

 األبرزاالخر و االتجاه ، اال ان التنمية االقتصادية واالجتماعية تطوروالمهارات التي تكفل تحقيق 
 بين ما العالقةيذهب الى ان  والسيما في الدول الناميةوفي االدبيات السكانية على الساحة الدولية 

فالنمو  منطقة الدراسة تمثلهاوهذه الصورة  عالقة عكسيةغالبا  المستدامة والتنمية السكاني النمو
يعد عائقا امام تحقيق  المعيشي والخدمي للفرد فيهاوالزيادة السكانية المتوالية دون تطور االطار 

دون  اد حجم السكانيازدف ،ترزخ فيه المحافظة تحت خط الفقر في الوقت الذي التنمية المستدامة
على الموارد المتاحة  عديدة اقتصادية واجتماعية افضى الى زيادة االستهالك والى تحديات التنمية

وسوء والسياسات التنموية الالزمة للوفاء باحتياجات السكان من تعليم وعمل صحة وسكن وغذاء 
 في المحافظة التنموي التخطيط في االعتبار بعين السكاني العامل أخذ عدملذا فان  توزيع الدخل،

 عاجزة المحافظة تغدو بحيث ،في المنظومة االقتصادية واالجتماعية والبيئية خلل حدوث الى يؤدي
  .الميادين في شتىبهدف تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي  إفرادهاحاجة  تلبية عن

                                                           

والريف)دراسة منعم عزيز محمد، محمد محمود فقي، اتجاهات التطور الديموغرافي للسكان والتنمية بين الحضر  (1)
، 3112بغداد،  السكان هدف التنمية ووسيلتها، ،مقارنة(، المؤتمر العلمي الدولي الرابع التحاد االحصائيين العرب
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البد وان تفضي الى تقليص حجم  )التنمية البشرية المستدامة(جهود عمليةفان ومن هنا 
على زيادة  مدروسة يقابلها العملالطلب على موارد األرض عبر سياسات تخطيطية استراتيجية 

الى التخفيف من وطئة الفقر والحرمان والبطالة نحو  حجم الموارد وحسن استغاللها بغية السعي
زيادة الدخل وتمكين المرأة وتحقيق التوزان بين المتغيرات السكانية والتنموية بالشكل الذي العمل على 

 القادمة.ال بحاجات األجيدون االضرار يعمل على تحقيق مستوى معيشي الئق للسكان 
التي واجهت والصعوبات من اهم المعوقات نظرا لحداثة الموضوع فيما يخص بالمحافظة لذا 

 هي:الباحث 
 وغياب الدقة الكاملة في بعض األرقام والحقائق  فضال عن قصورها هو ندرة وشحة البيانات

مما دفع بالباحث الى  المتعلقة بمؤشرات التنمية البشرية المستدامة التي تغطي المحافظةو 
 .بذل جهود إضافية من اجل التأكد من دقة ومصداقية البيانات المنشورة

 مما دفع  المستدامة التي تتناول المحافظة من منظور التنمية البشريةالمعمقة الدراسات  شحة
 ، الباحث الى االعتماد على استمارة االستبيان من اجل تالفي النقص في البيانات الضرورية

 من تطلب مما عدم اجادة المبحوثين للقراءة والكتابة السيما في ريف المحافظة وتخوفهم 
 نقاطها. من الكثير توضيح الباحث
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 الفصل االول
 النظري للدراسة اإلطار

 الدراسةأوال: مشكلة 
وقد صيغت المشكلة  ،(1) البحثتتمثل في تحديد مشكلة  خطوات البحث العلمي اولى ان

اجل  (( ومنالمثنى في التنمية المستدامةنمو سكان محافظة هل يؤثر )) باآلتيالرئيسة للدراسة 
 صيغت مشكلة الدراسة على النحو االتي:والوقوف على جوانبه ودراسته الموضوع  بأدبياتااللمام 
 تحقيق التنمية المستدامة في محافظة المثنىالنهوض و  ما إمكانات .1
 محافظة المثنى خالل مدة الدراسة. في تغيرات السكانيةمللما االتجاه العام  .2
 المثنى.في محافظة تباينها المكاني و  المستدامةو مؤشرات التنمية البشرية واقع ما  .3
 النمو السكاني على تحقيق التنمية المستدامة في محافظة المثنى. االثار الناجمة عنما  .4

 الدراسةثانيا: فرضية 
هي تخمين مبدئي يتضمن متغيرين او اكثر ويشير الى نتيجة في دائرة الممكن  الفرضية

النمو السكاني الذي تعيشه المحافظة )ان  على نحوللدراسة الفرضية الرئيسة  يمكن بيان ،(2)المتوقع
 المستدامة( امااهم العقبات في سبيل تحقيق التنمية  أحدسنويا مع تخلف الوضع االقتصادي يشكل 

 بخصوص الفرضيات الفرعية فهي:
مكانات اقتصادية كالزراعة والصناعةوموارد بشرية تزخر المحافظة بثروات طبيعية  .1 يمكن  وا 

 ان تساهم مساهمة فاعلة في النهوض بعجلة التنمية وانتشال المحافظة من وضعها المتردي.
 دات اإلدارية.حسب الوح بدرجة متباينةيتجه حجم سكان المحافظة سنويا نحو االرتفاع  .2
تعاني المحافظة من تردي وتراجع مؤشرات التنمية البشرية المستدامة وتخلف خدمات البنى  .3

 التحتية مما انعكس سلبا على الوضع العام للمحافظة.
بجميع أشكاله في بروز اثار اقتصادية المتردي الواقع التنموي ب واقترانهالنمو السكاني  أسهم .4

 .على سكان المحافظة جديدةواجتماعية وبيئية عديده اضافت أعباء 
 تنفيذ خطط التنمية في المحافظة من خالل استغالل الميزانيات الضخمة للتنمية المستدامة. .5

                                                           

 . 32، ص1811 الموصل، الموصل،مطبعة جامعة  الجغرافي،، طرائق البحث ( عبد الرزاق محمد البطيحي1)
، كثيردار ابن  ،1طعقيل حسين عقيل، خطوات البحث العلمي )من تحديد المشكلة الى تفسير النتيجة(،( 2)

 .42، ص2212سوريا،
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 اهداف الدراسةمربرات وثالثا: 
وقلة  المتزايد بقضايا السكان والتنمية األهمية العلمية لهذا الموضوع بسبب االهتمام الدولي .1

 إليمان لذا تهدف الدراسة الى اثراء هذا الجانب األبحاث المدروسة جغرافيا في هذا المجال
الباحث بكونه المسار الوحيد الذي يجب ان تنتهجه الجهات المعنية للخروج من دائرة 

 .التخلف والفقر والحرمان وعدم اشباع الحاجات الضرورية لغالبية سكان المحافظة
 وعالقته بالمتغيرات المختلفة للمحافظةعن النمو السكاني  معمقةالتفصيلية ال الدراسات قلة .2

 غرافي لسكان المحافظةو صورة النمو الديموتتبع  التغيرات السكانية لذا تهدف الى تشخيص

 .اإلدارية الوحدات حسب وتباينه ومكوناته
العراق عموما  افتقار الدراسات الجغرافية التي تعنى بمسألة السكان والتنمية المستدامة في .3

في النهوض من أهمية التنمية لما تشكله  تعد األولى من نوعها، اذخاصة  المحافظة وفي
الى اظهار  ومن ثم الوصوللسكان المحافظة المتردي  بالواقع االقتصادي واالجتماعي

وتحديد مشكالت مؤشرات التنمية المستدامة وتباينها المكاني وتشخيص نقاط الضعف 
 الحلول الالزمة لها. إليجادووضعها امام الجهات المعنية السكان 

المستدامة بالمحافظة  وعمليات التنميةعامل النمو السكاني  العالقة بين تسليط الضوء على .4
وضع  ومن ثمذات الصلة بحجم السكان وتخلف مؤشرات التنمية  المعوقاتلغرض كشف 

خالل  المحافظة مننهوض بالمستوى المعاشي والخدمي لسكان لل الكفيلةالخطط التنموية 
عمقا  أكثرالمحافظة ولتكون بداية لدراسات أخرى تخص الوصول الى نتائج واقتراحات 

 وتحليال.
  رابعا: منهج الدراسة

النمو  التطور الذي شهده من خالل وصف التحليلي-الوصفيتم االعتماد على المنهج  .1
وتتبع مؤشرات التنمية البشرية  خالل مدة الدراسة السكاني ومكوناته وتباينه المكاني

 علىاعتمادا البيانات اإلحصائية المستدامة والوصول الى أسبابها ومن ثم محاولة تحليل 
من الجهات ذات العالقة التي تم جمعها السكان  جغرافية في المستخدمة الكمية األساليب

 جها.ئفي محاولة للوصول الى أسبابها ونتا
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من األساليب اإلحصائية ومنها برنامج التحليل اإلحصائي اعتمدت الدراسة على مجموعة  .2
(SPSS)  وبرنامج(Spectrum) برنامج، فضال عن الخاص بعمل االسقاطاتArc 

Map3.01   مكانيا.  للدراسةالخرائط الممثلة لرسم 
من المصادر  المتوفرةالدراسة الميدانية لتالفي النقص في بعض البيانات  الركون الى تم .3

أعدت لغرض استكمال بيانات الدراسة ، (1) استبانةباستمارة  االستعانةتم  اذ المختلفة،
( استمارة تم توزيعها على 182( استمارة بعد ان اضيفت اليها )1811وتم توزيع) (،2ملحق)

وكانت نسبة  استمارات،( 12الوحدات االدارية التي كان نصيبها من حجم العينة اقل من)
لنسبة عدد االسر في كل وحدة ادارية الى المجموع الكلي لألسر وزعت وفقا  (%5العينة)

 .في حضر المحافظة وريفها

 هيكلية الدراسة خامسا:
 باالستنتاجات وانتهت مقدمة سبقتها فصول اربعة الى الدراسة تقسيم العلمية الضرورة اقتضت
 -:االتي النحو وعلى والمقترحات،

للدراسة من مشكلة الدراسة  النظري اإلطار االولالى مبحثين تناول  األول الفصل قسم .1
االدبيات الفكرية  الثانيوفروضها وهدفها ومنهجها وحدود منطقة الدراسة، في حين تناول 

 للتنمية البشرية والتنمية المستدامة
لدراسة واقع اإلمكانات الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة، فقد تطرق  الفصل الثانيأفرد  .2

نحو الخصائص والموارد الطبيعية التي تزخر بها المحافظة واهميتها التنموية،  األولالمبحث 
 المحافظة سكان على طرأت التي التغيرات الديموغرافية أهم الثانيفي حين تناول المبحث 

 وتوزيعهم السكان وبنيته، تتبع وتقييم نمو من( 2211-1881)المدة  واثارها التنموية خالل
                                                           

          t                                       -تم اعتماد المعادلة األتية في استخراج حجم العينة:(1)

   =Nـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                              

                                                                                                                                                                  

                                                                                            t  —    +r     

N                                                                                                                          

ينظر: سامي عزيز عباس ومحمد يوسف حاجم, منهج البحث العلمي)المفهوم واالساليب والتحليل والكتابة(, مطبعة 
 .41, ص2211االصدقاء, بغداد, 

 

 :ا  حي  

N :الم    ة العينة حجم 

T :يمة  t ( 1,96)2  ت    المسم   الخ   ت ا     ي المجد لة 

R :(0,05)2 ي    الخ   احتمالية 

N :ا ح ا ي المجتم   حدا  عدد. 
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النوعي والعمري باالعتماد على الدراسة الميدانية واإلحصاءات والبيانات وكثافتهم، وتركيبهم 
 الصادرة من الجهات الرسمية.

افرد  اذمؤشرات التنمية البشرية المستدامة ذات الصلة بمنطقة الدراسة  الفصل الثالثناقش  .3
لتحليل واقع التنمية البشرية المستدامة بالمحافظة من تعليم وصحة ودخل  المبحث األول

ومن ثم  .الرسمية الجهات من المتوفرة والبيانات واإلحصاءات الميدانية الدراسة على باالعتماد
لبيان مؤشرات خدمات البنى التحتية فضال عن اعتماد الدراسة على  المبحث الثانيجاء 

 ختبارات اإلحصائية لقياس مدى العالقة بين متغيراتها.مجموعه من األساليب واال
ليتناول اهم تأثير النمو السكاني على جهود تحقيق التنمية البشرية  الفصل الرابعجاء  .4

 المستدامة بالمحافظة متمثلة باألثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية على منطقة الدراسة.
فقد حاول ان يسلط الضوء على اهم التوقعات المستقبلية لسكان المحافظة  الخامساما الفصل  .5

ونموهم وخصائصهم العمرية والنوعية، فضال عن اهم االحتياجات المتوقعة من خدمات التعليم 
 والصحة واإلسكان بما يحقق جهود التنمية المستدامة لألجيال القادمة.

 المقترحات اهم إلى إضافة الدراسة، اليها توصلت ما أهم على اشتملت التي واالستنتاجات .8
 المشكلة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للتغلب على هذه

 حدود الدراسة: سادسا
 من الغربي الجنوبي القسم في جغرافيا وتقع محافظة المثنىب تتحدد الحدود المكانية للدراسة

 الجنوبي في الجزء والقسم االخر ،الرسوبيللسهل  من الجنوبي الجزء قسما في وتشكل ارضها العراق
 الشرق ذي قار منو  لمحافظات البصرة بحدودها االدارية وهي متاخمة الغربية، للهضبة الغربي

 كما تشترك المحافظة بحدود دولية ،الغربي الشمالو  الشمالالقادسية والنجف من و ، الشمال الشرقيو 
بين دائرتي عرض  فتقع. اما فلكيا والجنوب الغربيالجنوب جهة المملكة العربية السعودية من مع 
 (1( شرقا، كما توضحه الخريطة)48 ′◌-42◌ʹ( و )44′◌( شماال وبين خطي طول )32◌ʹو ′28◌)

الى و ( 2211-1881اما الحدود الزمانية للدراسة فتمثلت بالمدة المحصورة ما بين عامي )
 .2232االفاق المستقبلية لعام 
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 (1)خري ة

 الجغرافي لمحافظة المثنى م  العراق الم   

 1/1111111. م ياس 1111العراق ا دارية لعام  خري ة الخرا  ،الهي ة العامة ل مساحة،  سم انتاج  الما ية،الم در: ال اح   ا عتماد ع ى:  زارة الم ارد 

7 
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 الدراسةوادبيات املصطلحات واملفاهيم  :سابعا
نما، )تعني كلمة)النمو( لغة زاد او كثر وهي مشتقه من الفعل الثالثي  النمو السكاني: .1

، فالنمو السكاني مفهوم يشير الى حالة السكان سواء (1) ينمو، نموا( أي تعني الزيادة
الوالدات، الوفيات، )بالزيادة او النقصان وهي عملية تتحكم بها ثالث متغيرات مجتمعة هي 

 الهجرة(.
النسبة المئوية للسكان التي تتوزع فوق نسبة معينة من  هي نسبة التركز السكاني: .2

مدى العالقة بين و المساحة، اي مدى ميل السكان الى التركز او التشتت في منطقة واحده 
 (2)الرقعة المأهولةهذه التوزيع العددي ومساحة 

أي قدرتها على  التوالداو  النجابيتحدد مفهوم الخصوبة بقدرة المرأة على االخصوبة:  .3
إنجاب المواليد االحياء، وينبغي التمييز بينها وبين الخصوبة الفسيولوجية والتي تعني القدرة 

 .(3) على حمل االجنة

مجموع الى وهي احدى مؤشرات قياس اختالفات التركيب العمري للسكان وتشير  :االعالة .4
سنه فاكثر( مقسوما على  85 و 14االفراد خارج قوة العمل أي في الفئة العمرية)اقل من 

 .(4)( سنة84-15عدد االفراد داخل الفئة العمرية)
بين موارد الدولة وحاجات السكان، او بمعنى  التوازنوهي الخلل في  السكانية: المشكلة .5

بينهما  الفجوةوكلما اتسعت  السكاني،ومعدالت النمو  االقتصاديةاخر بين معدالت التنمية 
واألسرة وساد التخلف وضآلة االنتاج وبالتالي انخفاض للفرد  المعيشةانخفض مستوى 

 .(5)المستوى االجتماعي

                                                           

 .125ص، 1888(، بيروت، 11( ابن منظور، لسان العرب، مج)1)
، 1883، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 4( فتحي محمد ابو عيانة، جغرافية السكان)اسس وتطبيقات(، ط2)

 .41ص
 . 83، ص1812، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، 2( محمد عبد الرحمن الشرنوبي، جغرافية السكان، ط3)
، ترجمة المركز القومي للترجمة، 2، ج1يك جريجورى واخرون، القاموس الموسوعي في الجغرافيا البشرية، ط( در 4)

 .12، ص2211القاهرة، 
 2، المجلس القومي للسكان، القاهرة، )د.ت( ص( عبد المنعم راضي واخرون، التربية السكانية5)
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بالنماء أي الزيادة التدريجية، في اللغة العربية التنمية يشير المعنى اللغوي لمفهوم  التنمية: .8

نظرا للبعد اصطالحا ف، اما مفهوم التنمية (1)ا الزرع نموا أي تراكم وكثريقال نما المال ونم
تبعا لتنوع غايتها، تتعددت تعريفاتها  ا فقدهالتنمية وتعدد انماطها واهدافلقضية التاريخي 

فهناك التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والسياسية وغيرها، اال ان مفهوم التنمية 
 مجتمع في الجذرية التغيرات من مجموعة إحداث على عملية استخدم للداللةاصطالحًا 

 على المجتمع قدرة أي زيادةمن مجتمع تقليدي الى مجتمع متقدم صناعيًا  لالنتقال به معين

، كما يشير (2) والفكريةاالقتصادية واالجتماعية  األساسية ألعضائه للحاجات االستجابة
بقصد  شتى المجاالت في وموجهة مقصودة للتنمية بكونها عمليات واالشمل المفهوم العام

زالة مواجهة المشكالت عبر احداث التغيير في المجتمع،  االستغالل وتحقيق العقبات وا 
 والسعادة والرفاهية للمجتمع والنمو التقدم يحقق وبما ،واستثمار الطاقات لإلمكانيات األمثل

 .(3)وغايتها للتنمية االساسي العنصر ألفراده باعتبار االنسان
 توسيع هيوضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعريفا شامال للتنمية و  التنمية البشرية: .1

للتنمية شامال  مقياساع ضتحقيق ذلك و  وألجل ،افراد المجتمع أمام الخيارات االساسية
 -هي:ابعاد أساسية و  ةلثالث البشرية
  وصحية مديدة حياة .أ

  المعرفة اكتساب .ب
 -:ب. ثم اضيف لها بعدا رابعا تمثل الئق معيشة مستوى .ت
بالحريعععة السياسعععية واالقتصعععادية واالجتماعيعععة وتعععوافر فعععرص االنتعععاج واالبعععداع  التمتعععع .ث

 .(4)احترام الذات وضمان حقوق االنسانو 

                                                           

االجتماعية وحقوق االنسان، المكتب الجامعي الحديث، مصر، أبو الحسن عبد الموجود، إبراهيم أبو زيد، التنمية ( 1)
 .14، ص2228

( األمانة العامة لجامعة الدول العربية، معجم مصطلحات التنمية االجتماعية والعلوم المتصلة بها، سلسلة وثائق 2)
 .52، ص1813ودراسات التنمية االجتماعية، 

،  2228، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، 1ط( محمد شفيق، دراسات في التنمية االقتصادية، 3)
 .11ص

 11،ص 1881، نيويورك،  1881برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية  (4)
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 مععال رأس تكععوين خععالل مععن وقععدراتهم النععاس اختيععارات توسععيع التنميةةة البشةةرية المسةةتدامة: .1
 بحاجعات اإلضعرار دون ممكنعة بأعدل صورة الحالية األجيال احتياجات بتلبية يقوم اجتماعي
 .(1)القادمة األجيال

 التكنلوجية وهي تقدم المجتمع عبر استخدام ومواكبة األساليب التنمية االقتصادية: .8
والطاقات البشرية  والخبرات اإلنتاجية الجديدة من اجل رفع عمليات اإلنتاج وانماء المهاراتو 

رأس المال المتراكم عبر الدخل القومي و وحسن استغالل الموارد المتاحة فضال عن زيادة 

. وهي بذلك تعد على رأس (2)الزمن بهدف رفع المستوى المعاشي وتحسين حياة االفراد
اولويات الحكومات في العالم سواء النامية او المتقدمة، بهدف تحقيق النمو االقتصادي 

 ارتفاع الدخل الفردي. ومن ثم تلقائي وزيادة الدخل القوميال
هي مفهوم معنوي يعبر عن عملية ديناميكية تنبع من التدخل االرادي  التنمية االجتماعية: .12

للمجتمع لتوجيه التفاعل بين الطاقة التنموية للمجتمع والنسق االقتصادي واالجتماعي له 
 .(3)والنمو وتحقيق العدالة ألفرادهبهدف زيادة قدرة المجتمع على البقاء 

احتلت هذه التنمية موقعها منذ بداية الثمانينات على رأس أولويات التنمية  :التنمية الزراعية .11
الهدف هو زيادة الدخل الفردي الحقيقي على  اذاالقتصادية فهي عملية إدارة لمعدل النمو 

عبر استصالح وزيادة رقعة  وتحقيق االمن الغذائيالمدى الطويل في المناطق الريفية 

  .(4)األراضي المزروعة
 العملية هي الزراعية للتنمية العربية المنظمة حسب تعريفالتنمية الزراعية المستدامة:  .12

  :(5) خاللها من يتم التي
  المستقبلية. و الحالية لألجيال األساسية الغذائية تحقيق المتطلبات ضمان .أ

                                                           

( طارق بانوري واخرون، التنمية البشرية المستدامة من المفهوم النظري إلى التطبيق، اللجنة االقتصادية 1)
 .12، ص1885اسيا)اإلسكوا( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واالجتماعية لغربي 

( محمد عبدالعزيز عجيمه، محمد علي الليثي، التنمية االقتصادية مفهومها نظرياتها سياستها، الدار الجامعية، 2)
 .21، ص2223اإلسكندرية، 

 .45، ص2221حلوان، القاهرة، ( طلعت مصطفى الشروجي واخرون، التنمية االجتماعية المثال والواقع، جامعة 3)
 11، ص1881، المكتبة االكاديمية، القاهرة ، 1)قراءة في مفهوم متطور(ط( رفعت لقوشه، التنمية الزراعية4)
واقع التنمية الزراعية المستدامة ومتطلباتها في العراق، رسالة ماجستير)غ.م(، كلية احمد جبر سالم السالم، ( 3)

 11، ص2212لبصرة، اإلدارة واالقتصاد، جامعة ا
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 المرتبطين لكل كريمة حياة و عمل بيئة يضمن بما كاٍف، ودخل  مستمرة عمل فرص توفر .ب
 .الزراعي باإلنتاج

االختالل  غير عليها من المحافظة و المتجددة الموارد لقاعدة اإلنتاجية القدرات رفع .ت
الثقافيععة  و االجتماعية المورثات تدمير و الطبيعي والتوازن األساسية بالدورات االيكولوجية

 .  البيئي والتلوث الريفية، للمجتمعات

الى علم االيكولوجي، اذ استخدم  Sustainableمصطلح االستدامة  أصليرجع : االستدامة .13
هذا المصطلح للتعبير عن تشكل وتطور النظم الديناميكية التي تكون عرضة الى تغيرات 

حدوث تغير في خصائصها وعناصرها وعالقات هذه العناصر بعضها تسهم في  هيكلية
فأن الفعل "استدام" والذي جذرة)دوم( وضع ليشير لمعان عدة منها التأني  لغةاما . ببعض

في الشيء وطلب دوامه والمواظبة عليه، لذا فالتنمية المستدامة تحتاج الى تأن في رسم 
 .(1) وخططهاعلى المجتمع واالستمرار في تنفيذ برامجها  وأثرهاسياستها وديمومة مشاريعها 

واسعة التداول  مفهوما فضفاضا من التعريفات التنمية المستدامةشكل تالتنمية المستدامة:  .14
أول مفهوم للتنمية المستدامة في تقرير اللجنة العالمية  ظهروقد  ،ومتعددة االستخدامات
التي تهتم )تلك التنمية  على انها ،"المشترك مستقبلنا" تقرير في 1811للتنمية والبيئة عام 

 (من دون االخالل بالقدرة على تلبية حاجات المستقبلبتلبية حاجات وطموحات الحاضر 
االستغالل األمثل  اذ األكثر شيوعا في األوساط التنموية الدوليةهو ويعد هذا التعريف  .(2)

التأثير على حصة  دون اأبنائهللموارد المتاحة من اجل تلبية حاجات المجتمع وتحسين حياة 
على  ترتكز وتجدر اإلشارة الى ان التنمية المستدامة. القادمة على تلبية حاجاتهماألجيال 

واالجتماعية  )االقتصاديةالمترابطة والمتكاملة في تفاعل مستمر هي  االبعادمجموعه من 
 :(والبيئية

وتعد العناية بالبيئة وأدارتها بشكل سليم القاعدة األساسية التي تقوم عليها التنمية  البعد البيئي: .أ
، وتحقيق وعدم استنزافهاالمتاحة الموارد الطبيعية واستثمار المستدامة من خالل حسن استغالل 

رة الن الزيادة السكانية المستمره تسبب ضغطا على الموارد وعدم قد التوازن بين السكان والموارد،

                                                           

دار  فاء  أساليب تخ ي ها  أد ا   ياسها،  المستدامة "ف سفتهاأ   زن ، التنمية  ماجدةعثما  محمد غنيم،  (1)

 .61.61، 1114ل نشر  الت زي ، عما ، 

 حجععاج إصععدارمحمععد كامععل عععارف وعلععي حسععين  المشععترك ترجمععةاللجنععة العالميععة للبيئععة والتنميععة تقريععر مسععتقبلنا  (2)
   .11ص ،1818الكويت،  ،(142، العدد)المعرفة، سلسلة عالم الوطني للثقافة والفنون واآلداب المجلس
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فضال عن تحسين الجوانب البيئية واالجتماعية للمناطق الحضرية  النظام البيئي على التحمل
عبر تأهيل المدن والحد من الهجرة من الريف الى الحضر عن طريق خلق فرص عمل 

 .(1)جديده
تقعععوم التنميععة المسعععتدامة فععي توجيعععه اسععتثمار المعععوارد المتاحععة لضعععمان الوفعععاء  البعةةد االجتمةةةاعي: .ب

   باحتياجععات السععكان مععن الغععذاء والتعلععيم والصععحة والعععيش الالئععق والقضععاء علععى الفقععر والحرمععان
 العععدولفعععي  المتبععععةوان غيعععاب االهتمعععام باألبععععاد االجتماعيعععة فعععي اسعععتراتيجية التنميعععة المسعععتدامة 

التنميعععة  فعععان لعععذلك ،.(2)الناميعععة كعععان السعععبب فعععي فشعععل الكثيعععر معععن التجعععارب التنمويعععة لتلعععك العععدول
 الفقعر يسعتوطنه عالمعا أن اقتناعهعا معن انطالقعا الفقعر من الحد مسألة على كثيرا ترتكز المستدامة
 ذلععك ويتطلععب، واالقتصععادية واالجتماعيععة البيئيععة لألزمععات عرضععة شععك دون سععيكون والالمسععاواة

 حجععم يكععون عنععدما أكبععر بيسععر المتطلبععات هععذه تلبيععة يمكععن أي مسععتديم، سععكاني مسععتوى تععأمين
 المسعتدامة للتنميعة البشعري والبععد ، البيئي النظام إنتاجية لحجم مالئم مستوى على مستقرا السكان
 السعكان نمعو يسعتحيل ألنعه لعيس المعدن، إلعى النعزوح ووقف الديموغرافي، النمو استقرار إلى يسعى
 علععى حععادة ضععغوطا يحععدث السععريع النمععو كععذلك بععل فقععط، الحاليععة المعععدالت بععنفس طويلععة لفتععرة

 (3)الخدمات توفير على الحكومات قدرة وعلى الطبيعية، الموارد
الموارد االقتصادية  هدرالبعد االقتصادي للتنمية يعمل على ايقاف  انالبعد االقتصادي:  .ت

على االستخدام  العمل، أي الدخل والثروةوكذلك الحد من التفاوت في الطبيعية والبشرية، 
 الموارد النها توزيع في فضال عن المساواة .(4) بيئيالمفهوم الالعقالني لإلمكانات االقتصادية ب

 على الحصول عدالةو  المعيشة، مستويات وتحسين الفقرحدة  من للتخفيف الناجحة الوسيلة
 .افراد المجتمع بين والمنتجات الموارد

 

                                                           

 (3)United Nation Conference of Human Settlements, "The Habitat agenda; Global plan 
of action", Istanbul, 3991 0 

 مصر، للطباعة،اإلسكندرية  الجامعية،دار  النامية،قضايا التنمية في الدول  حفظي،أحسان  ،مريم احمد (2)
 .  222ص ،2225

، 2214، القاهرة، احمد جابر بدران، التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة، مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية( 3)
 .88ص
الدولي في جامعة فرحات  بحث مقدم إلى المؤتمر العلميإشكالية التنمية المستدامة وأبعادها،  ،عماري عمار (4)

 .  12ص،  2221 عباس، سطيف، تونس ،
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 التنمية المستدامةواهداف خصائص 
 :(1)تتحدد خصائص التنمية المستدامة عبر مجموعه من األسس وهي

فقرا في المجتمع وتسعى الى الحد  الشرائح أكثرية متطلبات واحتياجات أساسا الى تلبتتوجه  .1
واالقتصادي  البيئيمن تفاقم الفقر في العالم من خالل تحقيق التوازن بين النظام 

 واالجتماعي.
على كانت بشرية او بيئية او مجتمعية وتعمل جاهدة من خالل أنشطتها  سواءتهتم بالموارد  .2

 التوعية بالمحافظة عليها واستثمارها.
الى جانب االهتمام بدور المجتمع تقوم على فكرة العدالة بين االفراد وبين األجيال والشعوب  .3

مستوى  المدني وجميع فئات المجتمع للمشاركة في األنشطة التنموية بما يسهم في رفع
 .معيشة افراد المجتمع

 مرتفع دخل توليد يتطلب ما وهذا المدى طويلة انها تنمية اذ البعد الزمني بعدا اساسيا يعد .4
 والصيانة والتجديد اإلحالل أجراء من يمكن بما منه جزء استثمار اعادة خالله من يمكن
 . للموارد

فععاألولى  البشةةرية والتنميةةة المسةةتدامةالتنميةةة والبععد مععن اإلشععارة الععى ضععرورة التمييععز بععين 
ابعععععاد هععععي  ةركععععزت علععععى الجوانععععب االقتصععععادية والبشععععرية فععععي حععععين التنميععععة المسععععتدامة تبنععععت ثالثعععع

االقتصعععادية واالجتماعيعععة والبيئيعععة لعععذلك دععععت الحاجعععة العععى مفهعععوم اكثعععر شعععمولية للتنميعععة يجمعععع بعععين 
لقعد عناصر المفهومين المعذكورين ذات مفهعوم طويعل االجعل وهعو مفهعوم )التنميعة البشعرية المسعتدامة( 

 1882عععام اإلنمععائي ة شععره برنععامج االمععم المتحععدينالتنميععة البشععرية الععذي  وضععع التقريععر األول لععدليل
يع نطععاق الخيععارات سععتو  هععوان الهععدف االسععاس مععن التنميععة البشععرية  . وأكععدهععو غايععة التنميععةاالنسععان 

 -: أساسية هي عناصر ةالبشرية من خالل ثالث
 المسعععععععععععععاواة فعععععععععععععي الفعععععععععععععرص المتاحعععععععععععععة لجميعععععععععععععع النعععععععععععععاس فعععععععععععععي المجتمعععععععععععععع معععععععععععععن نسعععععععععععععاء  .1

 استثناء.بتوفير الفرص المتكافئة للجميع دون ورجال 

فاالسعتدامة فعي جوهرهعا تعنعي العدالعة فعي  االخعر،معن جيعل العى  المتاحعة استدامة هذه الفعرص .2
 .تكافؤ الفرص بين الشرائح االجتماعية المختلفة ومن الجيل الحاضر الى االجيال الالحقة

                                                           

المجموعة العربية  1ابعادها مؤشراتها، ط مدحت أبو النصر وياسمين مدحت محمد، التنمية المستدامة مفهومها( 1)
 .15-14، ص2211للتدريب والنشر، القاهره ، 
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  .(1)يشتركوا في عملية التنمية ويستفيدوا منهاكي وخاصة  تمكين الناس .3

  أهدافها تتحدد باآلتي:ان مما سبق من ادبيات التنمية المستدامة  يستنتجوختاما 
 لتحقيق الرخاء وعدالة توزيع الدخل بين افراد المجتمع القضاء على الفقر و  الغذاء تامين

 االقتصادي 
  على الفوارق الطبقية  الحد مناتاحة التعليم الجيد للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين و

 .ريةصوالعن
  حياة من توفير خدمات البنى التحتيةعبر االحتياجات األساسية للسكان ضمان العمل على 

 .وصرف صحي وكهرباء صالحةسكن ومياه و  امنة صحية
  وعدم استنزافها ني والموارد واالمكانيات المتاحة ما بين النمو السكا المواءمةتحقيق نوع من

واستثمار وحماية البيئة  والمتجددة الطبيعيةلموارد ا واستغالللترشيد تخطيط األمثل العبر 
 لتحقيق التقدم االقتصادي وزيادة الدخل القومي والفردي. الطاقات البشرية

  والعمل على استصالح األراضي الزراعية وزيادة اإلنتاج ومكافحة حماية التنوع االحيائي
   التصحر.
 المماثلةسادسا: الدراسات 

وعبر  السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة او تناولت جانبا منههناك العديد من الدراسات 
او في غيرها من العلوم سواء العربية منها او  جغرافيةزوايا مختلفة وقد تنوعت هذه الدراسات بكونها 

فضال على ان منطقة الدراسة لم تحظ  ،اال انها جغرافيا اتصفت بالقلة على مستوى العراقاألجنبية 
وسوف تستعرض هذه الفقرة بعض من هذه الدراسات مع اإلشارة الى ابرز هذا النوع باي دراسة من 

  وعموما تقسم هذه الدراسات الى ما يأتي: مالمحها
 :منهاالدراسات العراقية و  .أ

 دراسة حسين عليوي ناصر بعنوان)تباين خصائص السكان ومؤشرات التنمية في مملكة البحرين 
. أكدت الدراسة على مدى تاثير حجم وتوزيع السكان على مؤشرات (2)(2221-1882للمده)

                                                           
 .1ص ،1885لعام  البشرية تقرير التنمية المتحدة، لألممالبرنامج االنمائي  (1)
(، 2221-1882(حسين عليوي ناصر، تباين خصائص السكان ومؤشرات التنمية في مملكة البحرين للمده)2)

 .2221أطروحة دكتوراه، )غ.م( كلية االداب ، جامعة بغداد، 
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عبر ممارستها للدور الفعال في رسم صورة تباين توزيع السكان في مملكة التنمية البشرية 
 البحرين.

 .(1)(ديالى محافظة في المكاني وتحليله السكاني الخصب) الخزرجي احمد مفيد رعددراسة  
هدفت الدراسة الى بيان حالة الخصوبة حسب الوحدات اإلدارية ومدى تأثرها بالمتغيرات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتوصلت الدراسة الى ان سكان المحافظة اتسم بالفتوة واتساع 

 لذا اوصت الدراسة عاليةقاعدة الهرم مما يعني استمرار ارتفاع معدالت نمو السكان بوتائر 

 لتنظيم عيادات فتح عبر اإلدارية الوحدات بين العام الخصوبة معدالت بين التوازن رةبضرو 
 .التنمية خطط تنفيذ تسهيلوذلك من اجل  اإلدارية الوحدات وعدد تتناسب األسرة

 العمراني التوسع في وأثره السكاني التغير)دراسة حسن محمد علي حسين الصفار بعنوان  
حاولت الدراسة تسليط الضوء على أثر النمو  .(2)(2211-1881) مابين كربالء للفترة لمدينة

السكاني في التوسع العمراني لمدينة كربالء وقد أوضحت الدراسة العالقة اإليجابية للنمو 
السكاني في توسع المدينة ولكنها تركت اثار سلبية من جانب اخر اذ انتشار السكن العشوائي 

 لزراعية وزيادة الضغط على البيئة واستنزافها.والزحف الحضري على األراضي ا
دراسة ضياء جعفر عبد الزهرة النجم بعنوان)اثر التنمية البشرية في تركيب السكان وتوزيعهم  

. هدفت الدراسة الى بيان مدى تأثير (3)(2214-1881المكاني في محافظة النجف للمده)
التنمية لعبته كشفت الدراسة عن مدى التأثير الذي  اذالتنمية البشرية في التغيرات السكانية 

في توزيع السكان وتركيبهم العمري عبر تقلص قاعدة وقمة الهرم لفئات صغار وكبار  البشرية
 .السن اال انها ضعيفة التأثير في التركيب النوعي

                                                           

، ( دراسة رعد مفيد احمد الخزرجي )الخصب السكاني وتحليله المكاني في محافظة ديالى(، أطروحة دكتوراه1)
 .2221)غ.م(، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 

(حسن محمد علي حسين الصفار بعنوان )التغير السكاني وأثره في التوسع العمراني لمدينة كربالء للفترة مابين 2)
 2212(، رسالة ماجستير )غ.م( جامعة بابل، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، 1881-2211)
الزهرة النجم، اثر التنمية البشرية في تركيب السكان وتوزيعهم المكاني في محافظة النجف ( ضياء جعفر عبد 3)

 2218(، أطروحة دكتوراه )غ.م(، كلية االداب، جامعة الكوفة، 2214-1881للمده)
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البشرية دراسة سراج ضرغام سراج بعنوان)التحليل المكاني لإلنتاج الزراعي وعالقته بالتنمية  
. سعت الدراسة الى تأكيد (1)(2214-2224المستدامة في محافظة النجف االشرف للمده)

ضرورة استثمار اإلمكانات الطبيعية والبشرية المتاحة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ومنها 
 العناية باإلنتاج الزراعي عبر استصالح األراضي والتوسع في اإلنتاج والذي سيقود الى خلق

 فرص عمل في الريف والحد من الهجرة نحو الحضر.
دراسة سماح إبراهيم شمخي الحالوي بعنوان)تحليل مكاني لخصائص سكان الريف واثرها في  

سعت الدراسة الى الكشف عن خصائص سكان محافظة  .(2)(2215-1881التنمية لعامي)
، وخلصت الدراسة اإلدارية وحداتها عبربابل ومدى تباين هذه الخصائص على تبين التنمية 

اإليفاء الى انه على الرغم من التطور النسبي لمؤشرات التنمية البشرية اال انه غير قادرة على 
 باحتياجات السكان.

)تحليل مكاني للخصائص الديموغرافية واثرها في العبيدي بعنوان دراسة صبرية علي حسين  
جاءت الدراسة لبيان مدى  .(3)(2215-1881في محافظة القادسية للمده) ةالمشكالت السكاني

تاثير نمو وتوزيع وتركيب السكان في نشوء المشكالت السكانية في المدن، وخلصت الدراسة 
ارتفاع معدالت البطالة والفقر وانتشار لتؤكد على ان ارتفاع معدل النمو السكاني قاد الى 

التحتية التحضر وما ينتج عنه من الضغط على خدمات البنى  السكن العشوائي وارتفاع درجة
 وعلى جهود تحقيق التنمية البشرية.

 الدراسات العربية: .ب
بعنوان)اثر النمو الديموغرافي على التنمية االقتصادية واالجتماعية دراسة  دراسة مسعودة مويسي 

النمو الديموغرافي على  أثرابراز  الباحثةحاولت  .(4)(2211-2221تحليلية للجزائر للمده)
                                                           

ي ( دراسة سراج ضرغام سراج بعنوان)التحليل المكاني لإلنتاج الزراعي وعالقته بالتنمية البشرية المستدامة ف1)
 2218)غ.م(، كلية اآلداب، جامعة الكوفة،  رسالة ماجستير(، 2214-2224محافظة النجف االشرف للمده)

(، 2215-1881سماح إبراهيم شمخي الحالوي، تحليل مكاني لخصائص سكان الريف واثرها في التنمية لعامي) (2)
 .2218أطروحة دكتوراه)غ.م(، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 

في محافظة  ةصبرية علي حسين العبيدي، تحليل مكاني للخصائص الديموغرافية واثرها في المشكالت السكاني(3)
 .2218، أطروحة دكتوراه، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفه، (2215-1881القادسية للمده)

دراسة مسعودة مويسي بعنوان)اثر النمو الديموغرافي على التنمية االقتصادية واالجتماعية دراسة تحليلية للجزائر  (4)
(، رسالة ماجستير ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر ، 2211-2221للمده)
2215. 
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على  له اثر سلبيسكاني المستمر والمتزايد النمو الان ت الى صمسار التنمية في الجزائر وخل
أضاف أعباء على خدمات البنى التحتية من مسكن  ألنهعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 وماء وتعليم وصحة.
في  التحتيةدراسة سلمى مبارك احمد إبراهيم بعنوان)النمو السكاني ومشاكل توفير خدمات البنى  

تحديد خدمات البنى . هدفت الدراسة الى (1)(2215-1858الخرطوم للمده)-المدن الكبرى
في الخرطوم، وقد تولت الدراسة الى ان النمو  للنمو السكاني االتحتية للسكان ومدى ومالءمته

مما أدى الى  من معدل توفير الخدمات أكبرفي اعداد السكان كان  الكبيرةي والزيادة السكان
 زيادة الضغط على الخدمات وتعثر التنمية واستنزاف البيئة.

ومن خالل استعراض جمله من الدراسات السابقة يمكن ان نشير الى ان الدراسة الحالية تتفق 
وهدفها العام اال ان ما يميز هذه الدراسة هو ربطها  في موضوعها الرئيس السابقةمع الدراسات 

كذلك افتقار بعضها الى  .بالمتغيرات المعاصرة وافتقار المحافظة لمثل هكذا دراسة البحثية للمشكلة
 .الدراسة الميدانية التي تعد عماد الدراسة الجغرافية

 

 
 

 

                                                           

-السكاني ومشاكل توفير خدمات البنى التحتية في المدن الكبرى دراسة سلمى مبارك احمد إبراهيم بعنوان)النمو (1)
 .2211كلية الدراسات العليا، جامعة السودان، ، رسالة ماجستير، )غ.م( (2215-1858الخرطوم للمده)
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 االولاملبحث الفصل الثاني/

  املستدامة للتنمية املقومات الطبيعية
من ظاهرات مختلفة مكانيا هو ميدان علم الجغرافيا، لذا  اوما عليه لألرض مستفيضهان دراسة 

تساعد  المكاني تباينهاو  الطبيعية وتنوع خصائصها واكتشافها في أي منطقة فان معرفة هذه الموارد
التخطيط األمثل الستثمارها وجعلها في من اجل  للواقع الجغرافيالى الفهم الكامل  على الوصول

التنمية، وسيتم لعملية لذا فان الجغرافيا تعد أحد اهم الدعائم المادية  خدمة التنمية في شتى المجاالت
االيجاز الى ما تمتلكه المحافظة من مقومات يمكن لو حسن استثمارها في قيام التطرق بشيء من 

 ودفع ونجاح عملية التنمية فيها.
 أوال: اإلمكانات الطبيعية

 االدارية الحدودو  : الموقع الجغرافي والمساحة -أ
ال تكون الدراسة الجغرافية دراسة موضوعية تجاوب الهدف الجغرافي من دون تحديد المكان 

فالموقع الجغرافي هو الضابط الوحيد لما يكتنف المنطقة من خصائص ، (1)وابعاد المساحة المعنية
 .والتي تعد احد مكونات تحقيق التنمية المستدامةطبيعية وبشرية 

 تشكل جزءا من هالل الفرات األوسط بالقسمتحتل محافظة المثنى موقعا مميزا، فمن جهة 
 اذو  ،الغربية والهضبةالسهل الرسوبي  ألراضيامتداد طبيعي لعراق ضمن الجنوبي الغربي من ا

كذلك  ،المجاورةالمحافظات و شكلت همزة وصل بين مدن المحافظة  طرق بريةاتيحت لها شبكه 
 بلغت وبمساحةالسعودية والكويت  على مشارف البادية المتصلة مع االراضيحدودها الدولية 

نسبة قدرها وب ،2( كم01004) فتبلغ اإلجمالية مساحتها اذمن  أخرى، امامن جهة  2( كم00444)
 محافظة أكبر ثاني يجعلها مما .(2)2( كم020124) ( من مجموع مساحة العراق البالغة1111%)

في آن  وتسويقية واقليميه استراتيجية ميزة اكسبها مما .العراق غرب في االنبار بعد مساحة العراق في
 موقعهاالن  .بالمحافظة المستدامة التنمية دعم عملية في منها االستفادة حسن لو فيماواحد 

مما  الجيولوجي والتركيب بالتربةتنوعا  أتاح لها الواسعةالجغرافي المتميز وانبساط السطح والمساحة 

                                                           

( صالح الدين الشامي، الجغرافية المعاصرة "ماذا عن تطور الهدف واحتواء االزمة"، منشأة المعارف، 1)
 .00، ص1140اإلسكندرية،

 ،1110التعداد العام لسكان محافظة المثنى لإلحصاء،الجهاز المركزي  التخطيط،هيئة  العراق،جمهورية  (2)
 .11ص
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يالحظ من  .والمعدنية الموارد الطبيعية بفعل تنوعالزراعي والصناعي تنوع اإلنتاج  على سينعكس
نواح  1اقضية و 0( التقسيم اإلداري لمحافظة المثنى اذ تتكون من 1( والشكل)1خالل جدول)

اعلى مساحة بالمحافظة بلغت  الرميثهاحتل قضاءي السلمان و  اذتوزعت عبر حدودها اإلدارية، 
( من المساحة اإلجمالية للمحافظة ولكل منهما %012-1410)، وبنسبة 2( كم01124-2240)

امتداد المساحات الصحراوية الشاسعة حول قضاء السلمان واشتراكه بحدود دوليه مع  اذالتوالي  على
السعودية، فضال عن كون قضاء الخضر يمثل البوابة الشمالية للمحافظة، كما يالحظ ان المناطق 

( فقط من مساحة %4110وهي بذلك تشكل نسبة ) 2( كم41141الحضرية احتلت مساحة بلغت )
 المحافظة والباقي مناطق ريفية واراضي صحراوية شاسعه. 

 (9جدول )

 0292الوحدات اإلدارية لمحافظة المثنى ومساحتها لعام 

المساحة الكلية  مركز قضاء/ناحية القضاء
 (2)كم

نسبتها من 
 %المحافظة 

المساحة الحضرية 
 (2الرئيسة)كم

اجمالي  نسبتها من
 المحافظة %

 السماوة
 8..0 75 8.8 086 م.ق السماوة
 2.2 8..8 6.7 208 ناحية السوير

 ..00 8..78 8.8 8.. القضاء

 الرميثة

 7..8 82 6.2 860 م.ق الرميثة
 ..8 8.52 ..6 8.7 ناحية المجد
 2.6 8.58 6.0 28. ناحية الهالل
 8.7 7..8 ..8 .07 ناحية النجمي

 6..8 80.87 ... .226 القضاء
 . 0.. ..8 58. قضاء الوركاء

 الخضر
 5.8 0.25 ..2 8206 م.ق الخضر

 ..8 .8.0 6.8 65. ناحية الدراجي
 6.. 0..5 2.. 8005 القضاء

 
 السلمان

 8.5 8.7 .... 0..22 م.ق القضاء
 8.8 8 ..5. 2.7.2 ناحية بصية

 2.8 2.7 6.5. 0.28. القضاء
 % 866 .8..8 866 785.6 المحافظة

  %..88 828... العراق
 .0292 والمتابعة،قسم التخطيط  المثنى،التخطيط، دائرة إحصاء  وزارة-على: الباحث باالعتماد  المصدر:
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 (1شكل )
 مساحة الوحدات اإلدارية في محافظة المثنى

 
 (1المصدر: جدول)

 السطح مظاهر -ب
يسودها  اذمع انحدار بسيط في بعض اقسامها، بانبساط سطحها  تتميز منطقة الدراسة

فأضاف لها ميزه  يخترقها نهر الفرات في جزئها الشماليو التجانس الطبوغرافي في طبيعتها الرسوبية 
الن السطح وما يكتنفه من مظاهر يعد احد العوامل المؤثرة في التنمية مشجعة في عملية التنمية 

مثل الزراعة والصناعة  مجمل الفعاليات البشريةاخ وعلى طبيعة المنعلى  تأثيرهبسبب  المستدامة
 :(2خريطة) همارئيسيين ويتكون سطح منطقة الدراسة من قسمين  ،والعمران

 منطقة السهل الرسوبي .1
 المساحة من( %1،2)وبنسبة  2كم 0412 يشغل هذا الجزء من منطقة الدراسة مساحة بلغت

قضاء الرميثه ونواحيه فضال  اذ يحتله السطح باستواءهذا القسم  يتميز عموما ،(1) للمحافظة الكلية
 حوض نهر الفرات بفرعية السبيل والعطشانل ويمثل امتداد طبيعي فقط والخضر السماوةعن قضائي 

وبذلك يتركز خصبة يمكن االستفادة منها في التنمية الزراعية،  غرينيهحي تتمتع هذه المنطقة بتربة 
 .واالجتماعيةاالقتصادية  الفعالياتفي هذا القسم الجزء األعظم من السكان ومجمل 

                                                           

( علي صاحب طالب الموسوي، الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات االوسط وعالقتها المكانية في التخصص 1)
 . 210ص ،2444(، مطبعة العاني، بغداد، 00الزراعي، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، ع)
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 (2)خريطة
 اقسام السطح في محافظة المثنى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 : على باعتماد الباحث: المصدر

 9، مقياس 0290الهيأة العامة للمساحة، خريطة محافظة المثنى الطوبوغرافية، بغداد،  المائية،وزارة الموارد 

:922222  . 
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 منطقة الهضبة الغربية .2
( %1410)وبنسبة( 2كم 01124)مساحتها وتبلغ الدراسة منطقة من القسم الجنوبي تشغل

يتصف هذا . من نصف مساحة المحافظة أكثرانها تشكل . (1)اجمالي مساحة المحافظة من
وتنتشر فيها تجمعات  ،والجبس والحصى والرمل والتالل والوديان منخفضاتال جودبو  الجزء

والتي تشكل جزءا من  الرملية الواسعة ضمن قضاء الوركاء والسلمان وناحية بصيه،الكثبان 
والتي لها تأثير سلبي اإلنتاج الزراعي وجهود  مصادر العواصف الغبارية على العراق والمحافظة

تخذ التدابير الالزمة لوقف زحف الكثبان الرملية على تنمية الزراعية المستدامة ما لم تتحقيق ال
 وسيادة التصحر. وتلف المحاصيل المزروعة األراضي الزراعية

 يان السفلى(والودالحجارة والدبدبة )هي ينقسم سطح الهضبة الغربية الى ثالث مناطق  
الالزم لقيام صناعة االسمنت كما تحوي المنطقة  تمثل موردا طبيعيا لصخور الكلس( 2خريطة)
والتي  السماوةانها تحوي ما يعرف بوادي مملحة  اذ .(2) العراقتجمع ملحي في  أكبرثاني 

وارتفاع نسبة التبخر مما أدى لتكون  األوديةعلى طول  الممتدةاتساع المستنقعات  نتيجةتكونت 
فيما تشغل مساحة مغطاة  2( م210يصل طولها الى) اذ السميكةطبقات من القشور الملحية 

والرغم من بساطة صناعة الملح البدائية في هذه المنطقة  ،(2)2( م1144444بالملح تقدر ب)
 للمحافظة.نمية االقتصادية اال انها ليست بالمستوى المطلوب استثمارها صناعيا في عملية الت

ستنتج مما سبق ان المحافظة تمتلك رصيدا هائال من الموارد الطبيعية والمعدنية في ي
ساعد على نشاط وقيام والذي ي بفعل التنوع الجيولوجي الذي يسود سطحها األرضوسطح باطن 

فضال عن والجص والملح  والطابوق االسمنت كصناعة االستراتيجية الصناعاتالعديد من 
على ان يؤخذ  ،بعد اكتشاف مكامن النفط في جنوب شرق المحافظة االستخراجيةالصناعات 

بنظر االعتبار الحفاظ عليها وحسن استغاللها وصيانتها من االستنزاف بالشكل الذي يحفظ حق 
 ة.هو الحفاظ على الموروث الطبيعي للبيئ األجيال المقبلة الن من اهم اهداف التنمية المستدامة

 
                                                           

 .2412مديرية احصاء محافظة المثنى، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة،  )1)
احمد سعيد الغريري1 الخصائص الجيورفولوجية لنهر الفرات وفرعية الرئيسين العطشان والسبل بين الشنافية  )2)

 .101 ص  2444والسماوة 1 رسالة ماجستير )غير منشورة( كلية اآلداب 1 جامعة بغداد 1 
التنمية المكانية في محافظة المثنى  المثنى، دراسةمديرية تخطيط محافظة  اإلنمائي،( وزارة التخطيط والتعاون 2)

 11، ص2414 ،2424لغاية عام 
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 الظروف المناخية  -ت
في عملية التنمية المستدامة ألنه يعتبر المتحكم األبرز في  المناخ عامال مؤثراعناصر عد ت

عموما تقع منطقة الدراسة ضمن المناخ ف الفعاليات االقتصادية. أوجه النشاط البشري وفي مختل
مناخ أي جرت العادة على تقسيم  فقد (2ومن خالل جدول)الجاف وشبه الجاف،  شبه االستوائي

 -منطقة الى العناصر المناخية التالية: 
 منطقة  تتصفو  (°م 2011) في المحافظةدرجات الحرارة السنوي لمتوسط البلغ : درجة الحرارة

ان وتموز اذ تعد اشهر حزير بين الصيف والشتاء  الحرارة ماالدراسة بالتفاوت الكبير في درجة 
تحت تأثير ( °م 0112اعالها في شهر اب لتبلغ) الحرارةدرجة  تصل اذواب احر شهور السنه 

 الثاني كانون شهريكون  ، في حينحزيران 21 في السرطان مدار على الشمس أشعة تعامد
وبذلك فان المدى الحراري  السنة. شهور أبرد( م  11124) الحرارة درجة معدالت فيه بلغت الذيو 

لتحقيق  للمحاصيل الشتوية والصيفيةاليومي سينعكس إيجابا على استقرار اإلنتاج الزراعي 
فارتفاع درجات الحرارة عامل مشجع  فضال عن النشاط الصناعي ،التنمية الزراعية المستدامة

 وغيرها. والجص والطابوق كاإلسمنت للصناعات االنشائية
 من العناصر المهمة للتنمية المستدامة الن ارتفاعها يؤدي الى  الرطوبةتعد : الرطوبة النسبية

 ،مما يؤثر على إنتاجية العمال في الفعاليات االقتصادية المختلفةاإلحساس بالضيق واالختناق 
الشتاء بسبب انخفاض درجات  أشهرحي ترتفع في ( %0112)الرطوبة النسبية  معدلوقد بلغ 
 أبردفي شهر كانون الثاني  (%42111)الى لتصل بة بخار الماء في الهواء وارتفاع نسالحرارة 
بلغت  اذالصيف بفعل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف  أشهر، وتقل في السنةشهور 

 ( في شهر تموز.22100%)
 نظرا لتصنيفها ضمن المناخ الجاف تتميز منطقة الدراسة بصفاء سمائها  :االشعاع الشمسي

وقلة بخار الماء الالزم لتكون السحب، وتتصف منطقة الدراسة بتباين ساعات سطوع الشمس 
 أشهر( ساعة في 20124-24104الصيف لتبلغ) أشهرتبلغ أقصاها في  اذعلى مدار السنة 
الشتاء فتقل عدد  أشهرتكون الشمس عموديه على مدار السرطان، اما في  اذحزيران وتموز 

. لذا فأن زيادة شهور السنة أبرد( ساعة في شهر كانون الثاني 12102األيام الصافية لتبلغ)
مهما  افي عملية تنمية الزراعة الن الضوء يعد عنصر  ساعات سطوع الشمس يمكن االستفادة

 ي توليداالشعاع الشمسي ف االعتماد علىللنبات في عملية صنع الغذاء، فضال على انه يمكن 
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بالبيئة عن طريق توليد طاقة شمسية  الضارةغير المعرضة للنضوب و غير  المتجددةالطاقة 
لالستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية في توليد الطاقة الكهربائية  لعملية التنمية مستدامة

يمكن االستفادة منها  خاصة وان المحافظة تمتلك مساحات صحراوية واسعه في البادية الجنوبية
وعدم االعتماد اعتمادا على الرياح والشمس  المتجددةفي عملية قيام وتطوير صناعة الطاقة 

 على الوقود.
 (2جدول)

 (2410-2441للمدة) السماوةلمحطة  متوسط المجموع السنوي لحالة المناخ

 -المصدر: الباحث باالعتماد على:   
 2412 منشورة، غير بيانات المناخ، قسم الجوية، لألنواء العامة الهيئة والمواصالت، النقل وزارة        

 
 
 
 

 اشهر السنة
معدل 

 الحرارة

الرطوبة 

 %النسبية

االشعاع 

 ساعة/الشمسي

سرعة معدل 

 م/ث الرياح

التبخر 

 الشهري
 /ملماالمطار

 01.6 0.21 1.91 10.20 69.38 11.02 كانون الثاني

 16.1 9.18 0.03 15.21 52.31 11.06 شباط

 18.1 1.16 0.31 16.12 59.80 16.51 اذار

 6.1 5.10 9.19 00.26 19.52 01.28 نيسان

 2.2 3.13 0.33 01.69 92.28 92.85 ايار

 2.2 11.30 9.10 92.12 05.21 99.81 حزيران

 2.2 10.92 9.22 05.06 09.11 22.22 تموز

 2.2 11.68 9.22 01.31 01.91 28.9 اب

 2.2 3.02 0.52 00.60 06.29 99.22 ايلول

 2.0 8.21 0.18 16.11 96.10 08.22 تشرين االول

 90.2 9.31 0.92 10.60 81.95 16.69 تشرين الثاني

 10.9 9.91 0.26 19.22 88.62 12.00 كانون االول

 119.6 68.19 0.5 02.8 23.0 02.3 المعدل السنوي
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 (2شكل)
 (2410-2441لمحطة السماوة للمدة) متوسط المجموع السنوي لحالة المناخ

 
 (2المصدر: جدول)

 تتصف ثا( /م210)الدراسة منطقة في الرياح لسرعة السنوي المعدل بلغ :معدل سرعة الرياح
 اشهر الصيف فيم/ثا( في شهر كانون الثاني، اما 1120بانخفاضها في فصل الشتاء لتبلغ)

 تسريع على تعمل الحرارة درجات ارتفاع الن( ثا/م2104 و2102) ترتفع لتبلغ وتموز حزيران

اما اتجاه الرياح  .(1)الهندي الموسمي المنخفض الضغط تأثير تحت االقليم ووقوع الحمل تيارات
والتي تعمل على تلطيف درجات الحرارة لكونها هابه من عروض الغربية  والشمالية الشماليةفهي 

 شمالية. 
 من شهر أيار  ابتداء اشهر الصيفتتميز منطقة الدراسة بارتفاع معدالت التبخر في : التبخر

ملم( بفعل ارتفاع درجات الحرارة  41102أيلول بشكل يفوق المتوسط السنوي البالغ)وحتى شهر 
ملم( على  12124تموز لتبلغ) سجلت أقصاها في شهر اذووقوعها ضمن المناخ شبه الجاف، 

.لذا فان منطقة ملم( 2120سجلت اقلها في شهر كانون األول) اذ ءالعكس من اشهر الشتا
زيادة عملية التبخر/النتح والذي سيؤثر سلبا على الدراسة تتصف عموما بارتفاع معدالت التبخر 

 الملوحة فيها.وارتفاع  التربةومن ثم تلف المحصول بسبب جفاف  من المحاصيل الزراعية

                                                           

( عدنان كاظم جبار الشيباني، الخصائص المناخية لمدينة السماوة وآثرها في راحة السكان، مجلة البحوث 1)
 .212، ص 2440كلية التربية، جامعة الكوفة،  (،4العدد) الجغرافية،
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 بلغ المجموع  اذ سنويا كميات سقوط االمطاربتذبذب  عموما تتصف منطقة الدراسة :االمطار
اعالها و  سقوط االمطار شتاء   يتركز ملم( 11214كميات االمطار في منطقة الدراسة )ل السنوي

-012) ملم( فيما تتراوح بقية شهور الشتاء من 2210)بلغ تشرين الثاني اذ يسقط في شهر 
ملم( وهي كميات ضئيلة جدا ال تكاد تكفي لزراعة محصول الحنطة لذا تعتمد الزراعة  1411

 فهو غير مؤثر على زراعة المحاصيل وفي عملية التنمية الزراعية. ومن ثم  على مياه الري، 
ان الظروف المناخية التي تسود المحافظة وعلى الرغم من اتساع المدى الشهري  االستنتاجيمكن 

يمثل جانبا ايجابيا الن هذه الظروف تسمح باالستغالل اال انه طبيعة مناخ المحافظة  فيوالسنوي 
مع التقدم التكنولوجي الذي من الممكن استخدامه في  المستدام خاصةالزراعي واالستثمار الصناعي 

يجاد البدائل المناسبة في سبيل تحقيق التنمية   المستدامة.التغلب على المعوقات المناخية وا 
 الموارد المائية -ث

، وللفعاليات الحياتية كافة   ولجميع الكائنات الحيةتعد المياه مصدر الحياة على سطح األرض 

، (1)فالمياه حق أساسي من حقوق االنسان ويعد كالصحة عنصرا ضروريا البد من توافره للشعوب
أسباب الصراع الدولي في المستقبل احد و اهم التحديات العالمية  ان تأمين مورد دائم للمياه يعد من

فالتنمية المستدامة  ،عامل معرقل لعملية التنمية)حرب المياه( فقلته او عدم ضمان استمراره يشكل 
لألجيال الحالية والمستقبلية تعني تامين الماء الصالح للشرب وضمان االمن المائي للموارد المائية 

ي. بالشكل الذي يساعد على تحقيق االمن الغذائ وغيرهاة والزراعية والصناعيولالستخدامات المنزلية 
 -يأتي: وعموما تنقسم مصادر المياه الدائمة في المحافظة الى ما 

يشكل نهر الفرات وفروعه وجداوله المصدر األساسي للموارد المائية  :المياه السطحية .1

 -: (2)المائيةبالمحافظة. ويمكن تحديد ثالث مناطق مميزه في المحافظة فيما يتعلق بالموارد 
  في الركن الشمالي الشرقي من المحافظة وال  الواقعةال توجد شبكة هيدرولوجية في المنطقة

لتنمية الزراعة المروية، كما يعوق وجود االنسان  ضئيلةتمتلك هذه المنطقة سوى إمكانات 
 واستيطانه عن الوصول الى مصادر المياه.

                                                           

واالجتماعية لغربي اسيا)االسكوا(، ندرة المياه في العالم العربي، تقرير السكان  ( األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية1)
 .11، ص2442والتنمية، 

، استراتيجية التنمية المحلية في محافظة المثنى وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، مديرية تخطيط محافظة المثنى (2)
 .24، ص2414-2422



 مقومات التنمية املستدامة يف حمافظة املثنى                                                                   الثاني/الفصل 

 02 

 والتي ال تصلها التدفقات  تقع المنطقة التي تضم غالبية أراضي المحافظة في الجزء الجنوبي
 فييمكن االستفادة منها في التنمية الزراعية  الجوفيةنها تمتلك خزينا من المياه ولكالمائية 

قاحله الى  صحراويةجرداء  عبر تحويلها من أراض   االبار نظام طريق عن المنطقة هذه
 منتجه. زراعيةارضي 

  للمياه السطحية بالمحافظة في الركن الشمالي الغربي على  الهيدرولوجية الشبكةتنحصر
 االستيطانطول امتداد نهر الفرات وفروعه وجداوله وقناة الرميثه وهي بذلك تضم غالبية 

. ويمكن تناول اهم األنهر في إمكانية للتنمية الزراعية والصناعية أكبرالبشري وتوفر 
 المحافظة على النحو االتي:

 رع هذا النهر من قضاء الشنافية بمحافظة الديوانية ويدخل المحافظة ليجرييتف نهر الفرات: -أ

ويبلغ طوله حوالي  (والدراجي والخضر والسماوة والمجد الهالل) وهي أداريه وحدات خمس في
/ثا( أما المساحات االروائية للنهر فبلغت 2(م24010( كم وبطاقة تصريفية بلغت )140)

نهر السوير في قضاء السماوة والذي يبلغ هما  فرعان يتفرع منه، دونما  ( 100444حوالي )
 حوالي طوله يبلغ الذي ، ونهر العطشان/ثا2(م10( كم وبطاقة تصريفية قدرها )22طوله )

 االروائية المساحة وتبلغ( ثا/2م204) بلغت تصريفية وبطاقة المحافظة داخل كم( 142)
 . (1)دونما  ( 14444) الزراعية لألراضي

الطبيعي لذنائب شط الحلة بعد مروره عبر أراضي محافظتي بابل  دوهو االمتدا: الرميثه شط -ب
كم( 211144) المحافظةويبلغ طوله داخل شماال والقادسية وينتهي بأراضي قضاء الرميثة 

/ثا ، أما مساحات األراضي التي يرويها هذا النهر حوالي 2(م2211وبطاقة تصريفية بلغت )
وذلك ضمن مناطق )النجمي والوركاء والمجد والهالل( وأن أهم الجداول  دونما  ( ألف 244)

( كم وبطاقة تصريفه بلغت 22التي يتفرع منها هذا النهر هو جدول النجمي الذي يبلغ طوله )
تعاني موارد المياه السطحية بالمحافظة من مشاكل تعوق عملية التنمية . (2)/ثا(2(م21241)

 وهي: 
 ( بالمليون جزء 004) الى الملوحة كميات تصل اذفي مياه نهر الفرات  الملوحة نسبة ارتفاع

 . النهر مياه على للسيطرة نواظم وجود عدم فضال الزراعة على سلبا تؤثر كبيره معدالت وهي
                                                           

وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في محافظة المثنى، شعبة التخطيط والمتابعة، تقرير غير منشور،  (1)
2414. 

 وزارة الموارد المائية، مديرية موارد محافظة المثنى، مصدر سابق. (2)
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  فقط من التصريف المطلق في شط  %14تبلغ  اذالى شط الرميثة  اصلةقلة الحصة المائية الو
   .(1)يل الزراعيةصالحلة وهي ال تكاد تكفي لمتطلبات المحافظة من مشاريع االسالة وارواء المحا

ألنها  واالقتصادي البيئي الجانب في وفعاال   رئيسي ا دور ا الجوفية المياه تلعب: المياه الجوفية .2
ففي  ،للمياه ال ينضب بمرور الزمن ا  مستدام ا  ويعتبر مصدر در الوحيد للمياه في الصحراء صالم

 114110)ب قدرتمحافظة المثنى توجد كميات هائلة من المياه الجوفية في البادية الجنوبية 
 عمقها فأن ولكن عموما متفاوتةعلى أعماق  الجوفية، وتوجد طبقات المياه (2)/سنة(2مليار م
، وتتوزع م( 204 – 04) بين ما اعماقها فتتراوح السعودية العربية المملكة من اقتربنا كلما يزداد

منها منطقة الرحاب  في مناطق متفرقه بالمحافظة االبار طريق عن استخراجها ويتمهذه المياه 
والتي يوجد فيها اكبر خزين للمياه الجوفية بالمحافظة ومنطقة الشيخية)السلحوبية( والفضوه 
ومنطقة وادي خرز ووادي شنان والعميد، وتمتاز هذه المناطق بقرب مكامن المياه الجوفية فيها 

ستخدم مضخات ت اذم( بالتالي قلة كلفة استخراجها  44-0اذ تتراوح بين )من سطح األرض 
 .(2)واحدة لضخها الى األراضي المزروعة فضال عن سقي الحيوانات أسطوانةمياه ذات 

إمكانية أوسع لتحقيق التنمية الزراعية  االستعراض السابق للوضع المائي للمحافظة يشير الى من
هشاشة موارد المياه  المستدامة اعتمادا على مياه الري ولكن هناك معوقات تعيق عملية التنمية وهي

بفعل  الواصلة قلة الحصة المائيةالتبخر و وعدم قدرتها على الوفاء بحاجة المحافظة من المياه بسبب 
المقامة على فضال عن ارتفاع نسبة الملوحة وقلة السدود والنواظم  تجاوز المحافظات المجاورة عليها

واعتبارها سلعه  المياه إلدارةواضحة  استراتيجيةالنهر، لذا يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار وضع 
لكن باتباع أساليب الزراعة الحديثة من رش او تنقيط كفيلة بتقليل كميات  تخدم المحافظة اقتصادية

 المياه المهدورة.
 
 
 

                                                           

التنمية المحلية في محافظة وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، مديرية تخطيط محافظة المثنى، استراتيجية  (1)
 .21، مصدر سابق، صالمثنى

  .2412تقرير غير منشور،  ، مكامن المياه الجوفية في بادية الجنوبية ،مديرية ري محافظة المثنى (2)
 – 2444 يلعامجمهورية العراق، محافظة المثنى، هيئة استثمار المثنى، الخارطة االستثمارية لمحافظة المثنى  (2)

2441  ،21   . 
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 اإلمكانات االقتصاديةثانيا: 
 القطاع الزراعي -أ

باتت الزراعة من القضايا التي احتلت نصيبا وافرا من االهتمامات الدولية نظرا للتحديات التي 
وازديرراد  المطررردةتتعرررض لهررا الكثيررر مررن الرردول السرريما الناميررة منهررا واولهررا تحررديات الزيررادة السرركانية 

ركرائز التنميرة االقتصرادية واالجتماعيرة  همالقطاعات الحيوية وا أحدالزراعة ف ، لذاالطلب على الغذاء
تشررركل مصررردر الغرررذاء والمرررواد األوليرررة للعديرررد مرررن  اذالعديرررد مرررن الررردول توليرررد النررراتج القرررومي فررري فررري 

ممرا يتطلرب عمليرة تنميتهرا واسرتدامتها ، القطراع األكثرر اسرتيعابا لليرد العاملرة وأنهراالسريما الصناعات 
 .(1) امرا ملحا

بضمنها مساحة البادية  دونما  ( 24111444ما يعادل )محافظة المثنى تبلغ مساحة    
لوحدات االدارية والتي تبلغ وما تبقى يمثل مساحة ا ،دونما  ( 14001244الجنوبية والبالغة )

 دونما  ( 111000، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في محافظة المثنى )دونما  ( 1120444)
وهذا يعني  ،(2)دونما  ( 044444) والتي تبلغعة في بادية الجنوبية بضمنها األراضي الصالحة للزرا

، ية في المحافظة( من مجموع األراضي الكل% 0أن األراضي الصالحة للزراعة تمثل نسبة حوالي )
وبعض المحاصيل  (الحنطة والشعير والشلب االستراتيجية) محاصيلالوتسود في هذه النسبة زراعة 

تكاد تسد حاجة السوق المحلية، فضال عن والتي ال تتعدى كونها  كالخضروات والفواكه الموسمية
. والتجاري السكني أشجار النخيل والتي اخذت بالتدهور وتناقص اعدادها بفعل الزحف العمراني

وبالنظر ألهمية المحاصيل االستراتيجية ودورها في االمن الغذائي للمحافظة، يمكن اإلشارة الى 
والذي  (2خالل جدول) )كغم( وذلك مندونم  ومقدار انتاجيها ومتوسط غلة الحات المزروعة بها المسا
 وبنسبة دونما  ( 41114)بلغت 2441 لعام الحنطة بمحصول المزروعةالمساحة ان   اوضح

 كميات بلغت كما المحافظة، عموم في للزراعة الصالحة األراضي مساحة إجمالي من( 410%)
 في أما كغم،( 24210) حوالي بلغ دونمال غلة متوسط أما ، طنا  ( 22224) الموسم لنفس اإلنتاج
 حوالي بلغت والتي الحنطة محصول من المزروعة المساحات فقد ارتفعت( 2410) موسم

، المحافظة في للزراعة الصالحة األراضي مساحة مجموع من( %2214) وبنسبة دونما  ( 242042)

                                                           

-241، ص2441للكتاب العالمي للطبع والنشر، عمان ، االقتصادي، داروالتخطيط  خلف، التنميةفليح حسن  (1)
240. 

 .2414 ،(منشورة غير بيانات) ، والمتابعه التخطيط شعبة المثنى، زراعة مديرية ، الزراعة وزارة(2)
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من خالل منح القروض واالعانات المالية لشراء  للفالحينالحكومي والذي قد يعود الى زيادة الدعم 
 في انخفاض مع طن( 14040)بلغ إذ والذي انعكس على زيادة االنتاج البذور واالسمدة والمبيدات

 المزروعة المساحة فقد تناقصت 2414 موسم في أما كغم،( 21410) بمقدار دونمال غلة متوسط
( من اجمالي المساحة %1414وبنسبة ) دونما  ( 144140)بلغت بشكل كبير الحنطة محصول من

 في انخفاض مما تسبب 2410المزروعة، بسبب الظروف االستثنائية التي مر بها العراق بعد عام 
وتكاد  ،الواحد دونملل كغم( 04114) غلة وبمتوسط ، طنا  ( 04144) بمقدار للحنطة االنتاجية الطاقة

أي بمعنى ان العالقة عكسية بين انتاج المحصول  تنطبق هذه الحالة على كافة المحاصيل،
 ومتوسط الغلة.

 (                                                                             2جدول )                                              
للمحاصيل االستراتيجية في  دونمومتوسط غلة ال المحاصيل أنتاج معدل المساحات المزروعة

 (2414-2410-2441محافظة المثنى للمواسم )

المساحة المزروعة  الموسم المحصول
 (دونما  )

من  النسبة المزروعة
 المساحة الصالحة للزراعة

متوسط غلة  االنتاج )طن(
 )كغم( دونما  ال

 الحنطة
266. 88.06 8.7 2.2.8 28..7 
2687 262782 22.6 06767 2.8.5 
2688 866887 86.8 .8888 .88.6 

 الشعير

266. 87865 87.0 .20.. 2...8 

2687 8288.8 8... .60.. 2...7 

2688 ....0 ..0 008.. 0.7 

 الشلب

266. 7650 6.0 2..8 .52.8 

2687 86.. 6.88 008.. 0.7 

2688 -- -- -- -- 

 باالعتماد على:المصدر: الباحث 
 .2414، (منشورة غير بيانات) ،والمتابعةالتخطيط  شعبة المثنى، زراعة مديرية الزراعة، وزارة

-2441انخفضت المساحة المزروعة خالل المدة) فقد الشعير لمحصول كذلك الحال بالنسبة
تبعها انخفاض  ،( على التوالي%1211، 1011) مقدارها وبنسبة (122011، 10140)( من2414
 مما تسبب بارتفاع 2414 للموسم طن( 11411) الى 2441 الموسم في طن( 21220)مناإلنتاج 
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 في كغم( 110) الى 2441 الموسم في كغم( 22114) من الشعير من الواحد دونمال غلة متوسط
( 0401) من ارتفعت فقد الشلب لمحصول المزروعة للمساحات بالنسبة أما ،( 2414) الموسم
بسبب قرار الحكومة بمنع زراعته منذ عام  2414 وانعدم انتاجها في العام 2441 موسم في دونما  

، اذ اقتصرت انخفاض مناسيب نهر الفرات نتيجة بسبب شح المياه في فصل الصيف  2411
، لذا فان ندرة المياه (1)دونما  الف  22444وتم اهمال  2410فقط عام دونما   1444زراعته على 

 .في المحافظة لهذا المحصول المهم الزراعةاثرت على استدامة 
، ويبلغ عدد دونما  ( 10444تحتل مساحة قدرها )فأما بالنسبة لزراعة النخيل في محافظة المثنى     

نتج أما النخيل غير الم( طنا ، 21100( نخلة وبطاقة انتاجية )202000النخيل المنتج فيها حوالي )
( 114241ذلك بسبب غرسه خالل نفرس العرام أو لرم تبلرغ مرحلرة االنتراج فقرد بلغرت إعردادها حروالي)

 .(2)نخلة
 ضرمن ترزرع لكنهرا عديردة فهري المثنرى محافظرة فري المحاصيل الموسمية االخرى يخص فيما أما    

 هرري المحاصرريل هررذه أهررم ومررن للمحافظررة المحلرري الطلررب حاجررات بعررض لسررد وذلررك محررددة مسرراحات
 .(، والذرة، وعباد الشمسوالطماطم والبصل، ،)البطاطا محصول

تتميررز والترري لهررا دور كبيررر فرري دعررم اسررتدامة النشرراط الزراعرري، فوعلررى صررعيد الثررروة الحيوانيررة 
وتتصدر المحافظة المرتبة األولرى بعرد ان كانرت تحتلهرا محافظرة  المحافظة بوجود ثروه حيوانية كبيرة

( رأس مررررن 111441444نينرررروى بسرررربب الظرررررف االسررررتثنائي وتتكررررون ثررررروة المحافظررررة الحيوانيررررة مررررن)
الى وجود عردة ( من االبل باإلضافة 20444( من االبقار والجاموس و)14444و) األغنام والماعز
 ( فضررال عررن121244بطاقررة سررنوية بلغررت) ل( حقرر12دها )والترري بلررغ عررد لرردواجنمشرراريع لحقررول ا

 .(2)( بحيرة00األسماك البالغة)بحيرات 
 القطاع الصناعي -ب

تلعب الصناعة دورا كبيرا في تحقيق التنمية االقتصادية، فالصناعة ذات اإلنتاجية العاليرة تسرهم 
فالصناعة واالبتكار تعد الهردف التاسرع مرن اهرداف  الدخل القومي للبلد بشكل كبير في تعجيل وادرار

لهرم  وثرروة دخال   تخلق وخارجه اإلقليم لسكان وخدمات سلعا   بإنتاجها الصناعة إن التنمية المستدامة،
                                                           

، في 2410المتابعة، التقرير المفصل للموسم الزراعي ( اتحاد الجمعيات الفالحية في محافظة المثنى، شعبة 1)
 .20محافظة المثنى، ص

 .2414وزارة الزراعة ، مديرية زراعة المثنى ،شعبة اإلحصاء1 مصدر سابق .  (2)
 .02(، ص2422-2414( وزارة التخطيط، دائرة تخطيط المثنى، استراتيجية التنمية المحلية لمحافظة المثنى)2)



 مقومات التنمية املستدامة يف حمافظة املثنى                                                                   الثاني/الفصل 

 22 

 علرى اإلنفراق مرن المسرتفيدة الجهرات لتعردد السركان برين الردخل توزيرع إعادة في تسهم فضال عن انها
 الطاقرة، مصرادر العمرل، أجرور النقرل، أجرور األوليرة، المرواد شرراء)مثرل  الصرناعي النشراط مستلزمات

 الطاقررة بررين هائلررة بفجرروة بالمحافظررة الررراهن الوضررعفرري  الصررناعي القطرراعيتميررز  .(1) اإلنترراج( توزيررع
والعررراق فالقطرراع  مررن البنررى التحتيررة للمحافظررة الفعليررة واالحتياجررات القائمررة التصررنيع لمواقررع اإلنتاجيررة

 الحرد اذ مرن) للمحافظرة اإلنمائيرة للمحافظة يتميز بكونه غير قرادر علرى تلبيرة االحتياجراتالصناعي 
 ُيؤخذ أن يجب أخرى ناحية ومن اإلجمالي(، المحلي في الناتج الصناعة مساهمة وزيادة البطالة، من

 .(2) الصناعي القطاع في تستخدم سوف التي العاملة للقوى الممكنة المهارات االعتبار بعين
تعرد حجرر  الصرناعةالن  فري دعرم واسرناد التنميرة، تنوع الهيكرل الصرناعي للبلرد لره دور كبيرر ان

( التوزيع 0يتضح من خالل بيانات جدول)و  الزاوية في نمو القطاعات االقتصادية والخدمية األخرى،
يتبين تدني حصة المحافظة  اذالصناعي للمنشآت الصناعية في المحافظة والمحافظات المجاورة لها 

فيمرا  ،( من اجمالي المنشآت الصناعية فري المنطقرة%010) بلغت نسبة والذي سجلمن هذا القطاع 
( علرى %2110. 20،1سجلت محافظرة بابرل اعلرى نسربة مشرتغلين واعلرى مسراهمة صرناعية بلغرت )

، فضررررال علررررى ان ( علررررى الترررروالي%2214، 2212الترررروالي، يليهررررا محافظررررة كررررربالء بنسرررربة مقرررردارها )
( مقارنررة بمحافظررات الفرررات %111)بلغررت نسرربة مشررتغلين بهررذا القطرراع حررين  أدنررىالمحافظررة سررجلت 

األخررررى، اذ يالحررظ غيررراب المنشرررأت المتوسررطة واقتصرررارها علرررى الصررغيرة المتمثلرررة برررالورش االوسررط 
المتمثلرررة بمعامررل االسرررمنت والطرررابوق والمصرررافي  والكبيررررةالمخصصرررة لسرررد حاجررة السررروق، والمعامررل 
لررذا سررتؤدي ضررآلة نصرريب المحافظررة مررن عرردد المنشررآت فضررال عررن حجررم المشررتغلين علررى النفطيررة، 

تباين توزيع فرص العمل بين سكانها وقلة األجور والمزايا الممنوحة لعمالهرا ممرا سرينعكس سرلبا علرى 
 وفورات الدخل المحلي وتحسين مستوى المعيشة.

 
 
 
 
 

                                                           
 .110 ص1144جامعة البصرة،  والنشر،دار الحكمة للطباعة  سيد، التخطيط الصناعي،محسن حرفش ال (1)
1 ( 2424-2440خطة التنمية المكانية لمحافظة المثنى للمدة) والمتابعة،مديرية التخطيط  المثنى،ديوان محافظة ( 2)

 .1111 ص2412
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 (2الجدول)

 0292االهمية النسبية لعدد المنشآت الصناعية وحجم المشتغلين في محافظات الفرات االوسط لعام 

 المصدر: الباحث باالعتماد على: 
1 والكبيرة والمتوسطةالصغيرة نتائج االحصاء الصناعي للمنشآت الصناعية  لإلحصاء،الجهاز المركزي  -

 .121 ص(01-20-22) الجداول1 2414
 (0كما يوضحها جدول) األوليةعلى الرغم من ان المحافظة تمتلك رصيدا كبيرا من المواد 

قامة المشاريع  يمكن ان ينعش الكثير من الصناعات وتصبح بيئة خصبة الستقطاب رأس المال وا 
، كذلك البطالة والتخلف والفقر والحد منوالمستقطبة لليد العاملة المحلية المتنوعة والمدرة للدخل 

وسجن نقرة الوركاء  بأثار والمتمثلةالمحافظة تمتلك مقومات البيئة الخصبة لنشاط السياحة البيئية 
 .ينيةالدالمواقع عن فضال منخفض الصليبات و  وبحيرة ساوهالسلمان 

 (0جدول)
 في محافظة المثنى خامات المعدنية وكمية االحتياطيالتوزيع الجغرافي لل

 الصناعات المستفيدة الموقع الجغرافي احتياطي/مليون طن نوع المعدن

 الكيمياوية األسمدة منطقة السلمان 92269 حجر الكلس

 الزجاج، األسمدة،الطابوق الدمام+الدبدبة 292 حجر الدولومايت

 األسمدة، الجص،المرمر الدبدبة 262 الجبس

 062 الحصى والرمل
 تكوين الدمام

 والزهرة
 الكاشي، الرخام، البلوك

 األسمدة، الطابوق تكوين الزهرة 9069 اطيان االسمنت

 الورق الكيمياوية، السلمان 2262 االمالح

وزارة الصناعة والمعادن، هيئة المسح الجيولوجي، تقرير مسح الخامات المعدنية في محافظة  المصدر:
 .0، ص2411المثنى، 

المنشآت  المحافظة

 الصغيرة

المنشآت 

 المتوسطة

المنشآت 

 الكبيرة

مجموع 

 المنشآت
% 

 مجموع

 المشتغلين
% 

 0062 92091 2062 2222 91 2 2222 كربالء

 0960 90020 9262 0292 29 02 9121 النجف

 2262 09221 2269 2120 22 92 2122 بابل

 9062 2222 162 9922 22 -- 9220 القادسية

 261 2122 269 222 22 -- 221 المثنى

 922 22122 922 99222 022 20 99212 المجموع
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 الثانياملبحث 

  املقومات البشرية للتنمية املستدامة 
 الفعاليات تركيبهم والعوامل المؤثرة على هذهونموهم وتوزيعهم و السكان  تعد دراسة وتحليل حجم

أت التغيرات الديموغرافية التي طر  تكشفالتي  والمقاييس الكمية باألساليبللمجتمع وباالستعانة الحيوية 
 ،الن دراسة حجم السكان ونموهم وتوزيعهم على درجة كبيره من األهمية عامال فعاالعلى منطقة الدراسة 

سواء كانت  كثير من الدراسات في شتى المجاالت الذي تدور حوله هم المحور الرئيسالسكان  باعتبار
 ومن هنا تصبح دراسة السكان ،ان عالم اليوم يعيش في تزايد سكاني كبيرخصوصا  انسانية او تطبيقية

ذات اهمية قصوى لما لها من تأثير على حياة االنسان االقتصادية واالجتماعية فال يمكن فهم المجتمع 
كما وتسهم دراسة قضايا السكان  .(1)دون دراسة السكان ونموهم وتوزيعهم الجغرافي ورهوحل مشكالته وتط

والتنمية في فهم العالقات المتبادلة والمتشابكة بين الظواهر السكانية والتنموية، وذلك من خالل تركيزها 
على تحديد وتحليل أثار المتغيرات السكانية على عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 على ابراز تغير حجم السكان ومعدل نموهم وتوزيعهم المبحث، وسوف تركز الدراسة في هذا والسياسية
 .والصفات التركيبية لهم

 منو السكانو اوال: حجم
 ان اذ .التنمية المستدامةعملية يعد التعرف على البعد الديموغرافي لمجتمع ما جزءا أساسيا في     

االختالل بين النمو السكاني من ناحية ومعدالت التنمية من ناحية أخرى، تدعو إلى أخذ مسألة النمو 
الن دراسة النمو السكاني تساعد ، (2)تشكل عقبة كبيرة أمام التنمية المستدامة اذالسكاني بعين االعتبار، 

ل التلوث البيئي وارتفاع اثمان ، مثفي الكشف عن احتمالية حدوث مشكالت بيئية، واقتصادية، واجتماعية
يعطي إنذارا مبكرا  من ثم  األراضي وأزمة السكن والبطالة والزحف العمراني على األراضي الزراعية، و 

 (3)سياسات واتخاذ إجراءات وقائية لتفادي حدوث تلك المشكالت إلعدادالقرار والمخططين  ألصحاب
ظروف اقتصادية وسياسية معينة، قد يوفر  إطارعلى العكس في ان التزايد في النمو السكاني في 

                                                           
 .22-11ص )مصدر سابق(جغرافية السكان اسس وتطبيقات، فتحي محمد ابو عيانه،  (1)
سلسلة عالم المعرفة  واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس الجديدة، وسيةالمالث وخرافة السكانية المشكلة زكي، رمزي (2)

 .254ص ،1148 الكويت، ،(84) العدد
( روال إبراهيم نعيم حبيب، المؤشرات العالمية للتنمية الحضرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، رسالة ماجستير، كلية 3)

 .54، ص2214، الجامعة اإلسالمية بغزة، اآلداب
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زيادة حجم القوة البشرية ومن ثم زيادة القوة العاملة التي تسمح بإمكانيات اوسع  إلمكانيةشروطا مالئمة 
ورفع مستوى االنتاج والدخل والتسريع من عملية التنمية االقتصادية  وثرواته،الستغالل موارد البالد 

وادماجهم في االستراتيجيات والخطط التنموية فأن دراسة تغير السكان  ومن ثم، المستدامةواالجتماعية 
عن حالة السكان االنية وتحديد اتجاهاتهم  واضحةمن االهمية كونها تعطي صوره  كبير قدرعلى 

 المستقبلية.
 حجم السكان ومعدالت نموهم تطور

بتغيرات اقتصادية واجتماعيه وسياسيه مرت  الدراسةمنطقة تشير االحصائيات المتوفرة الى ان 
لغرض التعرف على حجم و  ،الديموغرافية اواسعه في خريطتهديناميكية كبيره ادت الى احداث تغيرات 

حسب  .2214وتقديرات  1111 عام على نتائج تعداد اعتمد البحثنمو سكان محافظة المثنى معدل و 
 -( وعلى النحو االتي: 3والشكل)( 6) جدولما يشير اليه 

  ايقاعا السكان حجم اخذ اذ المنصرمة ا( عام21تغيرات سكانية كبيره خالل)المحافظة شهدت 
 شكالم 1111عام تعداد بموجب ةنسم (836425)من  ازداد اذخالل مدة الدراسة  تصاعديا
الى  آنذاك ةنسم (22286288من مجموع سكان العراق البالغ عددهم ) (%1.1) قدرهانسبة 

( من %2.1ليحتل نسبة )و  ( نسمه311586أي بزيادة قدرها) 2214عام  ةنسم (418311)
  .( نسمه34128142) مجموع سكان العراق البالغ

 والبالغ اعلى من مثيله بالعراق  وهو( 2214-1111)للمدة (%3) بلغ معدل نمو السكان
 بنسبة سنويا يزدادون اذ مرتفعة بوتائر السكان نمو استمرار إلى يشير ما للمدة ذاتها( 2.6%)

 عن فضال استتباب االمن بفعل  الوالدات وزيادة النازحة الهجرة اسهمت اذ( %8.1) بلغت
 ارتفاع في حاسما دوراأدت  بالمحافظة االخرى والسياسية واالجتماعية االقتصاديةاستقرار الحركة 

( %1.15المتوسط العالمي والبالغ)، كما فاق معدل نمو سكان العراق السكانية والزيادة النمو
اذ يزداد السكان على الرغم من االزمات التي تعرض لها العراق في اآلونة األخيرة  ،(1)1522

 (.%1.3سنويا بنسبة)
 
 
 
 

                                                           

 .5، نيويورك، ص5113الشؤون االقتصادية واالجتماعية، رصد السكان في العالم األمم المتحدة، إدارة  (1)
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 (6)جدول
 (2214-1111في محافظة المثنى للمدة) ونسبة الزيادة السنويةالسكان ونمو حجم 

 المصدر: الباحث باالعتماد على: 

المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان، محافظة ( جمهورية العراق، مجلس الوزراء، هيئة التخطيط، الجهاز 1

 .133-133(، ص 55، جدول )1993المثنى، 

( جمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة )بيانات 5

 .5111، منشورة(غير 

 ت÷ ن  = 111×  1ك( ÷ 1ك -2=)كن المعادلةاعتماده على  السنوية تم احتساب نسبة الزيادة السكانية* 

 =التعداد االقدم ، ت= عدد السنوات بين تعدادين1= التعداد االحدث ،  ك5ك ن= نسبة الزيادة الكلية ،  ان: اذ

 .155-151. ص5119ينظر: فايز محمد العيسوي، اسس جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  
 معدل النمو السنوي اعتمادا على المعادلة: استخراجتم  

 عدد السنوات بين التعدادين =t السكان.معدل نمو  = R: ان اذ

p=  الالحق.عدد السكان في التعداد  po = .عدد السكان في التعداد السابق 

 ،االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،مدخل الى التحليل االحصائي في الجغرافيا البشرية ،: فتحي محمد ابو عيانهينظر

 .552ص ،1913

 س   – ساآلتية:                            خالل المعادلة من المعيارية الدرجة احتسبت** 
 ––––––––––=  د                                                                         

 ع                                                                                                 
 . المعياري االنحراف=  ع المتغير، لقيم الحسابي الوسط=  س   المتغير، قيم من قيمة أي=  س المعيارية، الدرجة= د:  اذ

 .33ص ،1939 بغداد، بغداد، جامعة مطبعة الجغرافي، اإلحصاء وآخرون، البطيحي محمد الرزاق عبد:  ينظر

 الوحدات اإلدارية
7991 8172 

 الزيادة 
 المطلقة

 التغيرنسبة 
 *السنوية

 معدل النمو
% 

 الدرجة
 قضاء/الناحية **المعيارية

 1.72 8.8 8.7 771172 811802 728181 م. ق السماوة
 1 1 1.1 1 82778 -- ن. السوير

 1.88 8.1 8.1 08288 788189 72221 م. ق. الرميثه
 1.01 8.9 8.9 79982 88777 88718 ن. المجد

 1.07 8.2 8.9 77109 80127 79188 ن. النجمي
 7.89 8.8 7.9 88988 81887 77018 ن. الهالل

 1.11 8.7 8.8 81702 99207 08792 قضاء الوركاء
 7.78- 1.8 1.8 777 9971 9807 م. ق. السلمان

 صفر -8.8 8.8- 7887- 7708 8818 ن. بصيه
 1.19- 7.9 8.0 87887 98872 71911 م. ق. الخضر

 1 1 1.1 1 79819 -- ن. الدراجي
 8 8.7 811087 278817 887280 مجموع المحافظة

 
 8.7 1.8 77111982 82788728 88187888 العراق

 8.1  الوسط الحسابي
 7.0  االنحراف المعياري
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 (3الشكل)
 (2214-1111للمده) محافظة المثنىالسكان في وتغير حجم 

 
 ( 6المصدر: باالعتماد على جدول)        

 مدة طوال السماوة قضاء مركز بالنسبة لحجم السكان على مستوى الوحدات اإلدارية احتل 
 لما نظرا نسمه( 322854)بلغ المحافظة مناطق بين السكان حجم في الصدارة موقع الدراسة
 الصحية والخدمات الحكومية كزاوالمر  الوظائف تركز من السكاني الجذب مميزات من به تتمتع

 ،122121) والوركاء الرميثه قضاء مركز تليها االقتصادية، الفعاليات عن فضال والتعليمية
على التوالي، فيما انفردت ناحية بصيه في قلب باديه المثنى في  منهما لكل نسمه( 11456

فقد و  .تعاني من الهجرة المستمرة اذ( نسمه 1153الجنوب الشرقي باقل عدد سكان حي بلغ)
مدة خالل  اإلدارية الوحدات مستوى على معدالت نمو السكان تباينالى  المعيارية الدرجة كشفت
  -االتي: على النحو  بيانهيمكن والذي  (8و 3) والخريطتان السابق (6)جدول في كما الدراسة

 نواحي  هيوحدات إدارية  اربعيدخل ضمن هذا المستوى  :فاكثر(-1.01)+ األول المستوى (
على  (% 2.4، 2.1، 3.1، 8.3سجلت معدالت نمو بلغت ) اذ، المجد، النجمي( الهالل، الوركاء

كونها ريفية يسود فيها الزواج المبكر يرجع الى نمو السكان في هذه الوحدات ان ارتفاع  الترتيب،
 فضال تفضيل انجاب الذكور على االناثبعادات اذا ما اقترن  صةخا االنجاب تزايدو وتعدد الزوجات 

 بضرورة 2223 عام بعد خاصة اإلدارية الوحدات هذه نحو بالمحافظة المسؤولين انظار اتجاه عن
نمو وتيرة مما انعكس على تصاعد المتعمد،  الحكومي اإلهمال من سنوات بعد بها والنهوض تنميتها
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( على التوالي قياسا ببقية %3.1، 3.1، 8.3، 6.1تبلغ نسبة الزيادة السنوية فيها) اذ السكان فيها
 الوحدات.

 اقضية  مراكزوهو اقل من السابق ويقع من هذا المستوى  ( :1.11 – 1.89)+  الثاني المستوى
الرميثه  يمثالن اذ على الترتيب( % 2.3 ،2.1) تبلغ نمو تمعدال لتسج اذ والسماوه الرميثه
 من الهجره وكذلك األخرى المحافظات من المهاجرين استقبال وقبلة المحافظة حواضر والسماوه
 الحضر. نحو الريف

 اذ السلمانالخضر و  اقضيةكز امر  هذا المستوى يقع ضمن( : 1.89- - 1.17-) الثالث المستوى 
 (.%2.3، 1.1بلغ معدل النمو )

 فلم  (%3.3-ضم هذا المستوى ناحية بصيه بمعدل نمو بلغ) فأقل:( 1.01-) الرابع المستوى
 . يحصل أي نمو سكاني في الناحية خالل مدة الدراسة

 

باالنخفاض  اتسمت معدالت النمو السكاني في مركز قضاء السلمان وناحية بصيهيالحظ ان 
-2.8، 2.3) سلبيه بلغتسجلت نسبة الزيادة السنوية  اذوالتراجع السلبي مقارنه ببقية مناطق المحافظة 

والحرمان من المتطلبات  التهميشللسكان نظرا لما يسودها من عوامل  الطاردةمن المناطق  لكونهما( %
خاصة مع الظروف الصعبة  االساسية في التعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء وسيادة الفقر والبطالة

من معوقات التنمية المستدامة في هذه المناطق. اال انه  يعدوهذا  2218التي رافقت العراق بعد عام 
 ألخرىمن وحده إدارية  وتباينهاان منطقة الدراسة لسكمعدالت النمو السكاني  ارتفاعوبشكل عام يالحظ 

التباين سوف يقود الى تباين واختالف توزيع السكان التغير و بتأثير جملة من العوامل والمتغيرات وهذا 
 .الدراسةوكثافتهم طوال مدة 
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 (8)خريطة                                                                                   (3)خريطة                           
        (8172-7991في محافظة المثنى للمده) السنوية التغيرونسبة  معدل النمو السكاني        8172محافظة المثنى وفق الدرجة المعيارية لعام معدل النمو السكاني في     

 
 
 
 
 

 (6المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)
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 نمو السكانمكونات 
تعد الوالدات والوفيات والهجرة من المتغيرات الديموغرافية التي يترتب عليها اختالف معدالت النمو 

المحدد الرئيسي للنمو السكاني، إذ الوالدات ُتعد  اذ .(1) أخرىالسكاني وتباين اتجاهاته من منطقة إلى 
بأنها أقل ثباتا ويمكن التنبؤ بها والتحكم فيها، كما أنها أكثر  صف، وتتتأثيرهاتفوق الوفيات والهجرة في 

من الظواهر  النمو السكانيعد يوعلى هذا االساس    .(2) والسياسيةالقتصادية واالجتماعية تأثًرا بالعوامل ا
غرافية المهمة التي تسعى الدراسات المختلفة السّيما في جغرافية السكان للتعرف على مكوناتها و الديم

اال وفق دراسة ثالثة  وهذا ال يتم الجغرافي،وحساب معدالتها والتنبؤ بها، ومدى تأثيرها على الحيز 
تلك العناصر  السكان ومعدل نموه وتتمثل حجموتغير تحديد  على في اية منطقة تعمل مجتمعةعناصر 

لنمو السكاني في الثالث ل مكوناتالالضوء على  سلطي. اذن سوف (3)في الوالدات والوفيات والهجرة
الدراسة للتعرف على مصادر نمو السكان  تقتضيه مجالبما  (الخصوبة والوفيات والهجرة) المحافظة

 .سكان المحافظةوتأثيرها على مستقبل 
 (الخصوبةالوالدات)  .أ

الرئيسي لنمو السكان  المحددفي الدراسات الديموغرافية فهي  الهامة الجوانبتعد الخصوبة احد اهم 
والتي  بجملة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية مع الى اخرتمن مج تتأثربدورها والتي 

تفوق ( 8والشكل) (1)جدولبيانات من  التعرفيمكن و مع، تتمارس دورها في تغير التركيبة السكانية للمج
 المواليدالتطور النوعي لمعدالت يمكن مالحظة  اذمعدالت المواليد بالمحافظة مقارنة بمثيلتها في العراق، 

( على مستوى ‰31.3) ( مقابل‰81.1) في منطقة الدراسة والتي بلغت على مستوى المحافظة والعراق
وهذا يعزى الى  1111على الترتيب عام (‰21.3) ( و‰31.6بعد ان كانت تشكل) 2221العراق عام 

 إلى والمهجرين المهاجرين من العديد عودة الى جانب 2221عام  المعيشةالتحسن النسبي في مستويات 
مما انعكس الى ازدياد  في القطاع الحكومي العاملةفي استيعاب االيدي  الدولةسياسه العراق فضال عن 

( ‰24.6( و)‰31.5الى ) 2218المعدل عام  تراجعحاالت الزواج ومن ثم المواليد ولكنه ما لبث ان 
مسبوقة التي رافقت سيطرة تنظيم داعش على الغير التحديات األمنية والعراق بفعل  ةلكل من المحافظ

                                                           
 الوراق مؤسسة ،1 ط الجغرافية، وتطبيقاته الديمغرافية مالمحه في دراسة العربي الوطن سكان السعدي، فاضل عباس (1)

 .118ص ،2221 عمان، والتوزيع، للنشر
 .38ص ،1145 بيروت، العربية، النهضة دار السكان، علم في دراسات عيانة، أبو محمد فتحي (2)

United Nations. Department of international Economic and social Affairs. Methods for(3 )

comprehensive planning VI. New York . 9191. p.46 . 
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واالجتماعية والسياسية والنفسية،  االقتصاديةأجزاء واسعه من العراق وتأثيره السلبي على مجمل األوضاع 
قياسا لكل منهما بالترتيب  (‰32.2-31.4) (الى2214-2216) خالل األعوامال انه عاود الصعود ا

وعودة كثير من  التنظيمات االرهابية خطر تحسن األوضاع األمنية بعد النصر وانحساربفعل بالعراق 
انعكست ف واالجتماعي لدى السكان المهجرين الى امكان سكناهم مما ولد حالة من االطمئنان النفسي

 اد المواليد بشكل يفوق الوفيات. على ارتفاع اعد
 (1) جدول

 (2214-1111تطور معدالت المواليد الخام في محافظة المثنى والعراق للمده)
 8172 8177 8178 8111 7991 السنوات
 34.5 35.1 31.5 81.1 31.6 المثنى
 32.2 26.3 24.6 31.3 21.3 العراق

 المصدر: باالعتماد على:    
 للسةةكان، العةةام التعةةداد نتةةائج لإلحصةةاء، المركةةزي الجهةةاز التخطةةيط، هيئةةة الةةوزراء، مجلةةس العةةراق، جمهوريةةة .1

 .161-166 ص ،(22) جدول ،1111 المثنى، محافظة
صحة المثنى، قسةم اإلحصةاء الصةحي والحيةاتي، التقةارير الوزاريةة السةنوية )بيانةات غيةر  وزارة الصحة، دائرة .2

 .2214-2221منشوره(، 

 (8شكل)
 (2214-1111)للمده والعراق المثنى محافظة في الخام المواليد معدالت تطور

 
 (1)جدولالمصدر: باالعتماد على 
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هذا المعدل مرتفع بكل المقاييس وهو ما  الدراسة منطقة في لخصوبةا منحنى ان سبق مما ستنتجي
. سوف تقتصر الدراسة على الدراسةالنمو السكاني في منطقة  لصالح يساهم بدرجه كبيره في التغير

 ا المكاني والزماني.ملبيان تباينهالخصوبة العام معدل معدل المواليد الخام و 
 ()معدل المواليد الخام .1

يتحدد لقياس معدل الخصوبة. و  الديموغرافيةفي الدراسات  واستخداما وهو ابسط المقاييس شيوعا 
 السنة،منتصف السكان في  الى اجمالي عددبالعالقة بين عدد المواليد األحياء المسجلين في سنة ما 

 تصنف معدالت المواليدو . (1) للسكانن التركيب النوعي والعمري ألنه ال يأخذ بالحسباوُسمي بالخام، 
 -إلى: عموما وفق هذا المقياس 

 ،باأللف( 35إذا تجاوزت ) مرتفعة 
 ،باأللف( 35 – 22إذا ما تراوحت بين ) متوسطة 
 ،(2)باأللف( 22إذا كانت أقل من ) منخفضة. 

اتسةةةمت منطقةةةة الدراسةةةة حسةةةب  (5والشةةةكل) (4)جةةةدولومةةةن خةةةالل معطيةةةات  تبعةةةا لهةةةذه المؤشةةةرات
( وذلةك بعةد ظةروف الحصةار االقتصةادي ‰31.6) بلةغ اذضةمن معةدالت المواليةد المرتفعةة  1111تعداد

 السياسةةةة واتجةةةاه العةةةراق الةةةى اتبةةةاع سياسةةةة االعتمةةةاد الةةةذاتي فةةةي النةةةواحي االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة اذ إن
 إن إذ السةةةكان، حجةةم زيةةةادة بهةةدف تشةةةجيعهو  اإلنجةةاب دعةةةم إلةةى تتجةةةه كانةةت آنةةةذاك العةةراق فةةةي السةةكانية
 مةةن يعةةاني آلنةةه للعةةراق واالجتماعيةةة االقتصةةادية التنميةةة مباشةةرة تغةةذي نظرهةةا وجهةةة مةةن السةةكانية الزيةةادة
 االقتصةةةادية والقطاعةةةات الزراعةةةة لتطةةةوير العاملةةةة القةةةوى مةةةن مزيةةةد إلةةةى احتيةةةاج ومةةةن السةةةكان فةةةي نقةةةص

 االمتيةةازات بفعةةل الحضةةرية المنةةاطق نحةةو الريةةف مةةن الهجةةرة وقلةةت الزراعةةة عجلةةة تحركةةت اذ.(3)األخةةرى
                                                           

  ام وفق المعادلة األتية: خال المواليديستخرج معدل-  
 خالل السنة االحياء عدد المواليد                

 7111×  ــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواليد الخاممعدل 
 في منتصف السنة السكانعدد                 

 .15، ص2221األردن المكتب المرجعي للسكان، ، 8ينظر: ماجدة محمد عبد الحميد، دليل السكان، ط
، 2222بيةت الحكمةةة، بغةةداد،  1جدراسةةة تحليليةة فةةي المشةكالت الديموغرافيةةة،-منصةور الةةراوي، سةكان الةةوطن العربةي  (1)

 .181ص 
Eduardo، Presentation، Population Analysis with Microcomputers، Volume، (2) Presentation 

of techniques، United Nations، New York، 9116، P991. 

، مجلة جامعة (2221-1111) للمدة فيه المؤثرة والعوامل العراق في السكان نمو، جبر محمد فاهم الجبار، عبد رضا (3)
 .631، ص2211، 8، العدد11بابل للعلوم اإلنسانية، مج
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 فةةي اً ارتفاعةة ولةةد الةةذي االمةةر الريةةف فةةي السةةائد المبكةةر الةةزواج علةةى بضةةالله القةةى االمةةر الةةذي الحكوميةةة
 والهةةةالل والمجةةد النجمةةيوالمتمثلةةة فةةةي  المحافظةةة فةةةي الريفيةةةذات السةةيادة  النةةةواحي فةةي المواليةةد معةةدالت
 األسةرة افةراد عةدد زيةادة فةي مةنهم رغبة التوالي على‰( 82.1 ،85.1 ،82.1 ،83.5) بلغت اذ والوركاء
 معةدل أدنةى سةجل حةين فةي. ابنةاء عةدد بةأكبر التفةاخر في الريفية النظرة عن فضال الزراعة في للمساعدة

 خةةارج العمةل عةةن بحثةا الةذكور غالبيةةة هجةره اذ‰( 32.8)بلةغ السةةماوة قضةاء فةي المحافظةةة مسةتوى علةى
 .العراق

( ‰34.5)بلغ والذي المرتفعة المعدالت ضمن المحافظة استمرت اذ 2214 عام يختلف ال والحال
 مسةةةتوى علةةةى معدالتةةةه فةةةي كبيةةةرا تحةةةوال شةةةهد انةةةه اال ،(‰32.2) والبةةةالغ بةةةالعراق مثيلةةةه مةةةن اعلةةةى وهةةةو

الن حجم المواليد هو العامل المتحكم في هذه العملية اذ سجلت مراكز  1111بعام قياسا اإلدارية الوحدات
-32.8باسةةتثناء م.ق السةةماوه ارتفةةع فيةةه المعةةدل مةةن) 2214االقضةةية آنةةذاك معةةدالت فاقةةت مثليهةةا عةةام 

 1111الضعف عنهةا فةي عةام  بمقدار 2214( خالل عامي الدراسة بسبب زيادة حجم المواليد عام83‰
تةم  المكةانيوتباينةه  صورة اكثر دقة عن مستوى معدل المواليةد وللوقوف على ( مولود.12114والذي بلغ)
بةةراز التبةةاين المكةةاني الصةةحيح  الدرجةةة المعياريةةة لتحديةةد الموقةةع النسةةبي لكةةل قيمةةه بةةالتوزيع الركةةون الةةى وا 

تالفيةا للصةعوبات التةي تنشةأ مةن اسةتخدام األرقةام و  المدروسةة والخةروج منهةا بتعةاميم علميةة معينةة للظةاهرة

 وعلى النحو االتي:( 5)خريطةو ( 4كما يبينها جدول ) ،(1)وما تنطوي عليه من تشتتالمطلقة 
 يقةع ضةةمن هةذا المسةةتوى خمةةس وحةدات إداريةةة هي)النجمةةي،  (:فــاكثر-1.01)+ األول المســتوى

، 31.6، 83، 83.3المواليد على الترتيةب)السماوه، الرميثه، السوير، الهالل( بلغت فيها معدالت 
 في هذه الوحدات. مرتفعةما يشير الى معدالت نمو (31.1، 34.2

 بلةغ  اذالمسةتوى  هةذا ضةمن انفةرد مركةز قضةاء الخضةر ( :1.11 – 1.89)+  الثـاني المستوى
 (‰38معدل المواليد)

 اإلداريةةة ناحيةةة المجةةد يتضةةمن هةةذا المسةةتوى الوحةةدات : (1.89 - - 1.17-) الثالــث المســتوى
 .(‰33، 32.1وقضاء الوركاء اذا بلغت معدالت المواليد فيها)

 
 

                                                           

، 1112، 8المكاني، مجلة جامعة الملك سعود، م( عباس فاضل السعدي، االنجاب في العراق دراسة في االنتشار 1)
 .211ص
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 (4)جدول

 (2214-1111معدل المواليد الخام في محافظة المثنى للمده)
 8172 7991 الوحدة اإلدارية

 الدرجة
 الناحية القضاء المعيارية

 السكان منتصف
 المعدل المواليد *العام

 السكان منتصف
 المعدل المواليد العام

 السماوة
 7.72 88 78992 818087 88.8 0289 721888 مركز القضاء
 1.01 82.8 7201 82827 -- -- -- ناحية السوير

 الرميثة

 1.18 89.7 8291 788017 89.1 8729 71178 مركز القضاء
 1.70- 88.1 7801 88870 88.1 7177 88717 ناحية المجد

 7.88 88.8 7009 80928 88.0 281 79887 ناحية ألنجمي
 1.08 81.9 7081 81709 80.1 182 77788 ناحية الهالل

 -1.77 88 8878 711888 81.9 8199 07888 قضاء الوركاء

 السلمان
 7.82- 88.8 888 9912 88.7 898 9718 مركز القضاء
 7.27- 79.2 88 7778 87.8 97 8011 ناحية بصيه

 الخضر
 1.18 88 8709 98178 87.0 8878 09812 مركز القضاء
 -1.79 82.0 007 79088 -- -- -- ناحية الدراجي

  82.0 87071 279717 81.7 77777 889020 مجموع المحافظة
 81.8 89.8 العراق

 88.2 الوسط الحسابي
 1.2 االنحراف المعياري

 -المصدر: باالعتماد على:
 محافظة للسكان، العام التعداد نتائج لإلحصاء، المركزي الجهاز التخطيط، هيئة الوزراء، مجلس العراق، جمهورية( 1

 .161-166 ص ،(22) جدول ،1111 المثنى،
 غير بيانات) العاملة والقوى السكان إحصاءات مديرية لإلحصاء، المركزي الجهاز التخطيط، وزارة العراقية، جمهورية( 2

 .2214 ،( منشورة
 .2214المثنى، قسم اإلحصاء الصحي والحياتي، )بيانات غير منشوره(، وزارة الصحة، دائرة صحة  (1
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 (5شكل)

 (2214-1111تطور حجم المواليد في محافظة المثنى للمده)

 (4)جدول على باالعتماد: المصدر
 

 ضةمن هةذا  والةدراجي بصةيه حل مركز قضاء السةلمان ونةاحيتي فأقل:( 1.01-) الرابع المستوى
، 22.3بلغةةةت) والتةةةي 2214عةةةام انخفةةةاض معةةةدالت المواليةةةد هةةةذا الوحةةةدات شةةةهدت  اذالمسةةةتوى 

 انةةه يؤكةةد فانخفةةاض معةةدل المواليةةد لقضةةاء السةةلمانباسةةتثناء ناحيةةة الةةدراجي، و  (24.5‰، 11.4
علةى ميةاه االبةار  الصحاري من كل جانب واعتماد أهلةه تحيط به اذ للسكان الطاردة المناطق من

االمر الذي  الحكومي اإلهمالبفعل  العامة الخدمات مستوى تدني والسيارات الحوضية فضال عن
 .سكانها بشكل دائم فأدى الى استنزا
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 (5)خريطة
 2214المعيارية لعام  الدرجةبحسب  المثنى محافظة في الخام المواليد معدل

 
 (.1المصدر : الباحث باالعتماد على جدول )
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 () العام الخصوبةمعدل  .8
فهو  عن حركة الوالدات اً واضح اً تصور التي تعطي  الديموغرافية اهم المقاييس أحد المعدلهذا  يعد

النساء في سن  حجميعتمد في قياسه فقط على  من معدل المواليد الخام وذلك ألن االخيردقه  أكثر
  السكان.جميع وال يشمل  سنة، (81-15الحمل)

بلغ  1111صوبة العام في المحافظة عام معدل الخ يتبين ان( 1)جدول ان استقراء معطيات
الحكومة  سياسةوهذا ما يؤكد اتجاه  (‰132) 2214عام  فيذات المعدل انخفض ( بينما 162.5‰)

نحو تشجيع االنجاب وزيادة النسل وفق متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية آنذاك،  1111عام 
تعدد الزوجات هذا الى جانب  الزراعةبأعباء  القياميضمن فكثرة االيدي العاملة في المناطق الريفية 

 خاصة .(1) التفاخرالحماية واالمن او بضرورة زيادة االنجاب خاصة الذكور في سبيل  الموروثة والفكرة
 فيها الخصوبة معدل مجمل على انعكس ما الريفي الطابع السكانية صفتها على يغلب المحافظة وان
 على طرأت التي والنفسية والسياسية واالجتماعية االقتصادية التحوالت اذ 2214 عام من العكس على
 نخراطال استجابة  والعراق الدراسة منطقة في لإلناث المتوسطة الخصوبة على بظاللها القت والتي العراق
 وحجم الزواج سن بتحديد المتعلقة العوامل عن فضال واالجتماعي االقتصادي النشاط في المتعلمة المرأة

 ترتفع في كثير من االحيان الخصوبة النوذلك  ،النسل وتحديد الحمل منع وسائل ثقافة وانتشار األسرة،
 معدل في المكانية االختالفات يالحظ اذ،(2)العامالت من غيرهن عن العامالت غير اإلناث بين

 تكون ان يمكن والتي الدراسة مدة طول اإلدارية الوحدات مستوى على وانخفاضا ارتفاعا العام الخصوبة
ويمكن القاء الضوء على التباين  .الديموغرافي التحول مراحل من جديده مرحله اعقاب على مؤشر

( وكما 6المكاني لمعدل االنجاب في الوحدات االدارية على وفق الدرجة المعيارية كما تبينها خريطة )
 -يأتي: 

                                                           
 العام وفق المعادلة األتية:  الخصوبةمعدل  تم استخراج-  

 عدد المواليد خالل السنة                                    
 7111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعام = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االنجابمعدل     

 سنه في منتصف السنة (89-70عدد االناث في سن الحمل)                              
 ،2212القاهره، العلوم، دار ،1ط واالقتصادية، والدبلوماسية السياسية المصطلحات معجم الرب، جاد الدين حسام ينظر:
 .124ص
 .248ص مصدر سابق،في االنتشار المكاني،  دراسة( عباس فاضل السعدي، االنجاب في العراق 1)
في مجمعة الدمام: دراسة في جغرافية السكان، جامعة الملك سعود، السعودية. فايز محمد العيسوي، مستويات الخصوبة ( 2)

 .16 - 15، ص1118
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 ضم هذا المستوى المرتفع ثالث وحدات هي )الرميثه،  (:فأكثر-1501)+ األول المستوى
 الترتيب ىعل‰( 115.8، 153.1، 161.4)بلغت فيها معدالت االنجاب  اذالهالل، النجمي( 

 .1111قياسا بعام  2214وهي نتيجة ارتفاع حجم المواليد فيها عام 

  المجد، الوركاء، )حل في هذا المستوى ثالث وحدات هي (: 1511 – 1589+) الثاني ىالمستو
 الترتيب. ىعل‰( 181.6، 133.6، 132.1)الخضر( بمعدالت انجاب بلغت 

 
 (1)جدول

 (2214-1111في محافظة المثنى للمده)بااللف العام  االنجابمعدل 
 الدرجة 8172 7991 الوحدة اإلدارية

 المعيارية
 االناث الناحية القضاء

 االناث المعدل المواليد منتصف العام
 المعدل المواليد العام منتصف 

 السماوة
 1.81- 781.7 78992 711177 778.8 0289 80187 مركز القضاء
 1.27- 718.8 7201 71172 -- -- -- ناحية السوير

 الرميثة

 7.87 771.2 8291 89787 788.8 8729 81888 مركز القضاء
 1.77 788.1 7801 71980 782.8 7177 1212 ناحية المجد

 7.01 710.8 7009 2291 871.8 281 8998 ألنجميناحية 
 1.28 708.9 7081 71119 790.8 182 8121 ناحية الهالل

 1.78 788.7 8878 88191 711.2 8199 77210 قضاء الوركاء

 السلمان
 7.81- 98.8 888 8870 797.0 898 7990 مركز القضاء
 7.01- 20.0 88 879 787.7 97 780 ناحية بصيه

 الخضر
 1.88 787.7 8709 88818 779.2 8878 78897 مركز القضاء
 1.87- 770.9 007 8197 -- -- -- ناحية الدراجي

  788 87071 889187 771.0 77777 711718 مجموع المحافظة
 789.8    الوسط الحسابي

 89.8    االنحراف المعياري
 :المصدر: باالعتماد على

 محافظة للسكان، العام التعداد نتائج لإلحصاء، المركزي الجهاز التخطيط، هيئة الوزراء، مجلس العراق، جمهورية( 1
 .161-166 ص ،(23) جدول ،1111 المثنى،

 غير بيانات) العاملة والقوى السكان إحصاءات مديرية لإلحصاء، المركزي الجهاز التخطيط، وزارة العراقية، جمهورية( 2
 .2214 ،منشورة(

 .2214 ،(منشوره غير بيانات) والحياتي، الصحي اإلحصاء قسم المثنى، صحة دائرة الصحة، وزارة (3
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 (6خريطة)
 2214 بحسب الدرجة المعيارية لعام المثنى محافظة فيبااللف  العام االنجاب معدل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1المصدر: الباحث باعتماد على جدول)
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 بمعدل يضم هذا المستوى ناحية الدراجي  :(1589- - 5171-) الثالث المستوى

وقع ضمن المستوى بمعدل انجاب مركز قضاء السماوة  من المالحظ ان(، و ‰115.1)غبل
ايمان  اذلمركز حضر المحافظة  والثقافيواالجتماعي نظرا للمستوى االقتصادي ( ‰122.6)بلغ

 بضرورة استعمال وسائل منع الحمل إلدراكهم المتعلمة ذات الدخل المتوسط والمنخفض األسرة
والرجل تفضيل المرأة  الى جانب ،لألسرة والمعيشي اكثار النسل على الوضع المادي بأعباء

   او الحصول على وظيفة لتامين متطلبات الحياة. تأخير الزواج او تأجيله لغرض اكمال الدراسة

 ثالث وحدات إدارية هي)السوير، السلمان، ويضم هذا المستوى  :فأقل( 1501-) الرابع المستوى
 (‰45.5، 12.3، 128.8بصيه( وقد بلغت معدالت االنجاب فيها)

خالل مجتمع المحافظة منحنى الخصوبة العام والمواليد الخام في  تغير ان االستنتاجيمكن 
في بعضها اال ان واتجاهه نحو االرتفاع  اإلداريةعلى مستوى الوحدات تباينه ( و 2214-1111)المدة

المستوى العام هو الثبات النسبي لمعدل المواليد واالنخفاض في معدل الخصوبة االمر الذي سينعكس 
( سنة 68-15)(سنة بالمقابل استمرار رفد الفئة المنتجة 18-2على انخفاض نسبة السكان المعالين)

التي البسيطة بعض االنخفاضات  على الرغم منبالسكان ودخول المحافظة مرحلة الهبة الديموغرافية، و 
 قلةنحو  تتجه اليومالمتعلمة  المرأةف ،حققتها بعض الشرائح االجتماعية ال سيما النساء األكثر تعليما

ومكانة  كريمةحياة  وألسرتهاالتحاقها بوظيفة تؤمن لها  ألجل التعليمية مستوياتها ريتطو لغرض  اإلنجاب
نحو المناطق  والهجرةالى ان تدهور الواقع الزراعي وتراجع الريف العراقي  اإلشارةمع اجتماعية مرموقة، 

 عن االسر من الكثيروجهل  تخلف الديموغرافية فيه، هذا الى جانبالحضرية انعكست على الخصائص 
 .المسجلة المواليد عدد انخفاض إلى يؤدي مما الريفية المناطق السيما الجديدة والداتهم تسجيل

  ة العمريةمعدل الخصوب .8
يأخذ  ألنهفي قياس مستوى الخصوبة في المجتمع  المعدلين السابقينمن  ادقيعد هذا المعدل 

ويهمل النساء الالتي هن خارج  المواليد حسب الفئات العمرية للنساء في سن االنجابعدد فقط بالحسبان 
كما ان الهدف من هذا  ،وال ينسب عدد المواليد الى عدد السكان التقديري في منتصف العام ،سن الحمل

بيانات المواليد حسب المتاح من ونظرا لشحة وعدم دقة  ،المعدل هو فهم السلوك الديموغرافي للمجتمع
تبين ان  اذ (،6والشكل) (12عمر األمهات بالمحافظة تم الركون الى الدراسة الميدانية كما يبينها جدول)

بعد ان سجل عام  2214من النساء لعام  (‰423.1المحافظة بلغ) ألجماليمعدل الخصوبة العمرية 
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تشير البيانات الى ان نمط التزايد و  ،(1)1111من النساء في عموم العراق عام 1222( مولودا لكل216)
سنة،  (11-15) بدأ منخفضا في الفئة العمرية اذ مع التقدم في العمر يزدادفي معدل الخصوبة 

ليبلغ أقصى حد  ( سنة،28-22في الفئة العمرية ) من النساء(‰1823.6( ثم قفز الى )‰613.1فبلغ)
 .على التوالي من النساء ‰(161.2-1222.4) لتبلغ ( سنة38-32و21-25االعمار)فئات في  له

 العكس وعلى للمرأة، وانجابا اخصابا االكثر تعد الثالثينيات منتصف وحتى العشرينات اعمار الن وذلك
 الخصوبة معدالت بدت ولهذا اليأس سن وبداية االربعينات نهاية او بداية عند تتوقف او تنخفض اذ

 في سنة( 81-15) الحمل سن في الالتي اإلناث نسبة ارتفاع بسبب الدراسة منطقة في مرتفعة العمرية
 .المحافظة

 (12جدول)
 2214في محافظة المثنى لعام  ومعدل الخصوبة الكليمعدالت الخصوبة العمرية 

 ‰ الخصوبة العمرية االحياء عدد المواليد عدد النساء لالمالفئات العمرية 

13-19 523 131 39599 

51-52 515 519 125593 

53-59 533 533 111591 

51-52 515 521 33995 

53-59 531 131 39593 

21-22 111 11 23191 

23-29 31 11 13393 

 11593 1513 1353 المجموع

 291 معدل الخصوبة الكلية

 2214 المصدر: الدراسة الميدانية
 

 
 
 .221 ص ،1112 الموصل، الحكمة، دار مطابع السكاني، اإلحصاء ،واخرون زيني الحسين عبد المصدر:

 
 
 
 

 

                                                           

، 2211وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، اتجاهات االنجاب وتنظيم االسرة في العراق)الواقع والتحديات(،  (1)
 .22ص

 عدد المواليد االحياء للنساء في فئة عمرية معينة

 

 

 

 عدد النساء في الفئة العمرية نفسها في منتصف السنة
 1222× =معدل الخصوبة العمرية 



 املستدامة يف حمافظة املثنى مقومات التنمية                                                   الفصل الثاني /

 
35 

 (6شكل)
 *2214لية في محافظة المثنى لعام معدالت الخصوبة العمرية والك

 
 (12: جدول)المصدر

 هاطوال سنواتللمرأة األطفال  إنجابمتوسط عدد  يعرف بانهوالذي مستوى الخصوبة الكلية اما على 
 ويمكن حسابة من خالل ،( سنة، ويعتمد هذا المعدل على معدل الخصوبة العمرية81-15) اإلنجابية

 1222)طول الفئة العمرية( وقسمتها على  5×جمع إجمالي معدالت الخصب العمري وضرب الناتج 
ان معدل الخصوبة الكلية اشارت الدراسة الميدانية  فقد. و (1) األطفاللمعرفة ما يصيب المرأة الواحدة من 

قد وزارة التخطيط  الى ان التنويه، كما ينبغي 2214لعام  ( والدة حية/امرأة8.2) في عموم المحافظة بلغ
( والدة 5.1بلغ ) اشارت الى نتيجة مقاربة لما جاءت به الدراسة الميدانية لمعدل الخصوبة الكلي، اذ

وذلك الن المحافظة  .(2) امرأة/ل( طف3.1)والبالغعند مقارنته على مستوى العراق  ، وهو مرتفعحية/امرأة
، شكلت بيئة جاذبة للسكان بفعل عوامل اجتماعية وسياسية مما انعكس على زيادة معدالت مواليدها

 (2.1والبالغ)ويتضح ان معدل الخصوبة في العراق والمحافظة يعد مرتفعا اذا ما قورن بالمعدل العالمي 
يشير الى عدد من  فالدول التي تزيد فيها معدالت الخصوبة عن اربع والدات لكل امرأة امرأة/حية والدة

 شيوعفي توفير الصحة والتعليم و  محدودةتكون اكثر فقرا وذات سبل  اذأوجه القصور في حقوق االنسان 
                                                           

، ص 2222، جامعة القةاهرة، اآلداب، كلية االجتماعية، مركز البحوث والدراسات 1محمد محي الدين، علم السكان، ط (1)
221-223. 

الموجز االحصائي لمحافظة المثنى )الموقع الرسمي لوزارة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاء على شبكة االنترنت ( 2)
2214:) 

http://cosit.gov.iq/ar.com 
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في تحسين وتوفير  تجعل مهمة حكومات هذه الدول اكثر صعوبة المرتفعةالزواج المبكر فالخصوبة 
الخدمات يرافقه تدفق اعداد اكبر من الشباب الى سوق العمل وعدم قدرة االقتصاد على اتاحة العمل 

، وهي صورة تكاد تمثل الواقع (1)يشكل معوقا كبيرا في إرساء دعائم التنمية الشاملة ومن ثمللجميع 
 .والعراقالحالي للمحافظة 

 الوفيات .ب
نمو حجم و في  تأثيرها اذالتي تأتي بعد الخصوبة من  من اهم الظواهر الديموغرافيةتعد الوفيات 
 الدالةمن المؤشرات  فضال عن انهااألخرى دقة من اإلحصاءات الحيوية  أكثر كما تعدالسكان وتوزيعهم 
االقتصادية واالجتماعية والصحية السائدة دورا وتلعب الظروف البيئية واالحوال  .(2) عن التنمية والتقدم

يصار الى  الدراسة. وللوقوف على طبيعة وحالة الوفيات في منطقة هاما في تغير معدالت الوفيات
وهي معدل الوفيات  الديموغرافيةاالعتماد على بعض المقاييس اإلحصائية األكثر شيوعا في الدراسات 

  .الخام
 ()معدل الوفيات الخام

يتم حساب معدل واسع على نمو السكان سواء بالزيادة او النقصان و  أثر معدل الوفيات ذايعد 
باستبدال المواليد بالوفيات وذلك بقسمة  ولكن الوفيات الخام بنفس طريقة استخراج معدل المواليد الخام

ية وذلك بغ 1222عدد الوفيات خالل العام على حجم السكان في منتصف العام نفسه مضروبا في 
 من السكان في سنة معينه. ألفالوصول الى معدل حاالت الوفاة لكل 

                                                           

قوة االختيار الحقوق اإلنجابية والتحول الديموغرافي، نيويورك،  2214صندوق األمم المتحدة للسكان، حالة سكان العالم (1)
 .12، ص2214

منير طلعت الرشيدي، السكان والتباين الجغرافي أسس التنمية المستدامة ودوافع الهجرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ( 2)
 .211، ص2221

  يحسب معدل الوفيات الخام وفق المعادلة اآلتية 
 عدد الوفيات خالل السنة                                        

 1111×معدل الوفيات الخام =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           
 منتصف السنة عدد السكان                                       

 
 .152، ص 5111عربية المتحدة للتسويق، القاهرة،موسى سمحة، جغرافية السكان، الشركة ال :ينظــــــر
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 انه إال تطبيقه وسهولة بساطته من الرغم وعلى الخام الوفيات معدل إن إلى اإلشارة األهمية من
 بين الصحية الظروف اختالف يظهر مما واتجاهها، المحافظة في الوفيات مسيرة عن فكرة يعطي

  .(1) معدلها في األعلى الوحدات في الظروف تحسين اجل من ثم السعي ومن اإلدارية، الوحدات
على وتيره  يسيريتضح ان معدل الوفيات الخام ( 1)خريطةو ( 11)جدولوعند النظر الى معطيات 
معدل  تصنيف وبهذا يمكن في الوحدات اإلداريةمع تباينه المكاني  الدراسةواحده نحو الهبوط طوال مدة 

  -هما:  محورين إلى المحافظة في الوفيات
  اقل  وهو‰ 8.8 في عموم منطقة الدراسة بلغ معدل الوفيات 1111المحور األول في عام

 حصار من رافقها وماوذلك بفعل اثار حرب الخليج األولى  (‰12.1والبالغ) مقارنة بالعراق
 والسيما العراقي بالشعب الفتك إلى ادى مما والدواء الغذاء على اثاره معظم كانت اقتصادي
 في االطفال بين وفاة حالة( الف 112) نحو الى حدوث التقارير وتشير السن، الصغيرة الفئات
 المحلي اإلنتاج ومحدودية االقتصادي الحصار نتيجة 1112 عام سنوات خمس من اقل عمر

  .(2) العملوهجرة الشباب الى الخارج بحثا عن فرص 
 احتلت ناحية المجد ومركز قضاءي الرميثة والخضر ، فقد اما على مستوى الوحدات اإلدارية

( وفاة على التوالي وهذا يعود بطبيعة الحال الى ‰8.1، 5.1، 6.4اعلى المعدالت بلغت)
حجم الوفيات قياسا بحجم السكان، فيما ذيلت ادنى المعدالت في ناحيتي الهالل وبصيه  زيادة

في ذلك لكونهما من المناطق البعيدة عن ( وفاة لكل منهما وقد يعود السبب 2.4‰، 1.1)
 .(3)مراكز المدن وعزوف األهالي عن تسجيل الوفيات خاصة األطفال

  ( عام ‰8.8حالة وفاة بعد ان كان يشغل ) ‰3.6هبط المعدل الى  2214اما في عام
وهذا يرجع الى التقدم الصحي وتوفر متطلبات الرعاية الطبية والصحية والتحسن النسبي  1111

في  أسهممن المهجرين والمهاجرين مما  العديدفي مستوى المعيشة واالحوال األمنية وعودة 
اما د على تفوق الخصوبة على الوفيات. ساعاالمر الذي حدوث نوعا من الحراك االجتماعي 

                                                           

دكتوراه ، أطروحة 2221 – 1111 قةةار للمدةعبد العالي حسين الركابي، التحليل المكاني للوفيات في محافظة ذي  (1)
 .81. ص2212التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة البصرة، م( كلية )غ.
مجلة السكان واإلحصاءات الحيوية، اللجنة  العراق،وفيات الرضع والحصار االقتصادي في  السعدي،عباس فاضل  (2)

 .52ص ،1116 ،88العدد  اسيا،االقتصادية واالجتماعية لغربي 
في محافظة المثنى، أطروحة دكتوراه )غ. م(، كلية التربية  المسجلة( صباح حسن علي، التحليل المكاني للوفيات 3)

 48، ص2211للبنات، جامعة الكوفة،
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ات االدارية فقد حافظ مركز قضاء الرميثه وناحيتي المجد وبصيه فضال عن الوحدعلى صعيد 
( ‰5، 4.8، 3.4، 5.3بلغت) اذمركز قضاء السلمان على موقع الصدارة في معدل الوفيات 

يعود سبب ذلك الى الظروف األمنية التي رافقت دخول داعش الى العراق وانخراط قد وفاة و 
ق في صفوف الحشد الشعبي والقوى األمنية لصد التنظيم اعداد كبيره من سكان هذه المناط

اإلرهابي فضال عن انتشار جرائم القتل بسبب الصراعات والنزاعات العشائرية والفردية بفعل 
الخروج عن سلطة الدولة كون هذه المناطق يسودها الطابع الريفي هذا الى جانب ارتفاع حجم 

بفعل بيئتها الطاردة للسكان جم سكانها المنخفض الوفيات في قضائي السلمان وبصيه قياسا بح
ارتفاع معدل الوفيات في هذه المناطق. اما  ومن ثمنتيجة قلة الموارد االقتصادية والمائية، 

 الوحدات األخرى فتراوحت بين هذه المعدالت حسب اختالف ظروف وخصائص كل منطقة. 
 (11جدول)

 (2214-1111للمده)معدل الوفيات الخام في محافظة المثنى 
 8172 7991 الوحدة اإلدارية

 المعدل الوفيات السكان منتصف العام المعدل الوفيات السكان منتصف العام الناحية القضاء

 السماوة
 8.8 7101 818087 8.1 181 721888 مركز القضاء
 8.8 778 82827 -- -- -- ناحية السوير

 الرميثة

 0.8 700 788017 0.9 817 71178 مركز القضاء
 8.2 717 88870 7.2 778 88717 ناحية المجد

 8.8 28 80928 8.8 27 79887 ناحية ألنجمي
 8.8 717 81709 7.1 81 77788 ناحية الهالل

 8.7 881 711888 8.7 721 07888 قضاء الوركاء

 السلمان
 0 07 9912 8.7 82 9718 مركز القضاء
 2.7 71 7778 8.2 1 8011 ناحية بصيه

 الخضر
 8.8 881 98178 8.9 879 09812 مركز القضاء
 8.2 17 79088 -- -- -- ناحية الدراجي

 8.7 8992 279717 8.8 7918 889020 مجموع المحافظة
 ‰8.7 ‰71.1 العراق

 المصدر: باالعتماد على:
نتائج التعداد العام للسكان، محافظة ( جمهورية العراق، مجلس الوزراء، هيئة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، 1

 .133-133(، ص 55، جدول )1993المثنى، 

( جمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة )بيانات 5

 .5111غير منشورة(، 

 .5111يانات غير منشوره(، وزارة الصحة، دائرة صحة المثنى، قسم اإلحصاء الصحي والحياتي، )ب (5
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 (1)خريطة
 2214لعاممعدل الوفيات الخام في محافظة المثنى 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (.11المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )
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 الزيادة الطبيعية .ج
بين المواليد  العالقة نتاجمدى تجدد السكان، وهو  لمعرفةالزيادة الطبيعية للسكان مقياسا  تعد
فهناك دائما زيادة  فكلما كانت المواليد تفوق الوفيات .(1)وضح مدار وسرعة نمو السكان، كما توالوفيات
فان نمو السكان يعود بدرجه كبيرة الى الزيادة الطبيعية التي تختلف نسبتها من بلد الى  ومن ثم ،طبيعية

الوالدات معدل تفوق يتبين  (1والشكل) (12)جدول. وبدراسة (2)داخل البلد الواحد ألخراخر ومن مكان 
( عام ‰33.1الطبيعية من) ةالوفيات ومن ثم ارتفاع معدل الزيادمعدل على حساب  الدراسةفي منطقة 

وهي اعلى من مثيلتها في  2214( عام ‰38.2الى ) ومن ثم هبط 2221( عام ‰83.3الى ) 1111
  .2218الظروف االستثنائية التي مر بها العراق بعد عام ( وهذا يعود الى ‰22.8)والبالغةالعراق 
 

 (12)جدول 
 (2214-1111في محافظة المثنى والعراق للمده) تطور متوسط معدالت الزيادة الطبيعية

 8172 8111 7991 السنوات
 38.2 83.3 33.1 المثنى
 22.8 11.3 28 العراق

 المصدر: باالعتماد على:    
 (11، 4)جداول   (1
)بيانةةات غيةةر  التقةةارير الوزاريةةة السةةنوية وزارة الصةةحة، دائةةرة صةةحة المثنةةى، قسةةم اإلحصةةاء الصةةحي والحيةةاتي، (2

 .2214-2221منشوره(، 
 

                                                           

 القاهرة،محمد صبحي عبد الحكيم، ومحمد السيد غالب، السكان ديموغرافيا وجغرافيا، مكتبة االنجلو المصرية،  (1)
 .41، ص1114

 .188، ص1144منشأة المعارف، اإلسكندرية، ، دراسات في جغرافية السكان، السعديعباس فاضل  (2)
  :تم استخراج معدل الزيادة الطبيعية بناءا على المعادلة األتية- 

 عدد الوفيات -عدد المواليد                                        
 1111×ــــــــ معدل الزيادة الطبيعية =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 عدد السكان منتصف السنة                                         
 

، 2212ينظةةةةةةر: رشود بن محمد الخريف، معجم المصطلحات السكانية والتنموية، مؤسسة الملك خالد، الرياض،
 .111ص
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بالتزامن  المحافظةوعلى الرغم من الحروب والنزاعات المتالحقة اال ان الوالدات بقيت مرتفعة في 
يعود بشكل او باخر الى التحسن النسبي  الذيالطبيعية و وهذا الفارق هو ما تمثله الزيادة ، قلة الوفياتمع 

في الخدمات الصحية ومكافحة االمراض خاصة امراض األطفال من خالل انتشار الوعي الصحي واقبال 
االسر على تطعيم اطفالهم الى جانب حالة االمن واألمان الذي تعيشه المحافظة ما انعكس على هبوط 

 عامه.وفيات األطفال خاصة والوفيات 
 ( 1شكل)

 (2214-1111تطور متوسط معدالت الزيادة الطبيعية في محافظة المثنى والعراق للمدة)

 
 (12المصدر: باالعتماد على جدول)

 

  الهجرة د.
الهجرة هو التغير الدائم او شبه الدائم لمكان اإلقامة بغض النظر عن المسافة المقطوعة مؤثرة 

وعلى الرغم من تعدد أنواعها، وتباين ، (1) الطبيعيةبذلك على عدد السكان شأنها شان حركة السكان 
ظاهرة الهجرة  ُتعد اذ. (2)في عبارة واحدة هي "عدم الرضا" سببها حصرأنماطها ودوافعها فإنه يمكن 

تساهم وتشترك فيها مجموعة عوامل تدفع بالسكان إلى بنفس الوقت اجتماعية واقتصادية ونفسية معقدة 

                                                           

 .151، ص2228للعلوم، بيروت، ، الدار العربية 2بين الثابت والمتحول(، ط)علي لبيب، جغرافية السكان  (1)
 المصرية، االنجلومكتبة  السكان، لجغرافية الديمغرافية األسس الشرنوبي، الرحمن عبد ومحمد صادق أحمد دولت (2)

 .361ص ،1161 القاهرة،

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

199720072018

المثنى العراق



 املستدامة يف حمافظة املثنى مقومات التنمية                                                   الفصل الثاني /

 
31 

من عناصر الدراسة  عنصرا رئيسيا الهجرةوتعد  .(1)آخر دائم ترك منازلهم واالنتقال إلى محل إقامة
بتغير حجم السكان ومع ذلك فان دراستها ليست ميسره مثل دراسة المواليد والوفيات  المرتبطةالديموغرافية 

تسجيل كل رحلة يقوم بها الشخص  الصعوبةمن  اذالختالف تسجيل البيانات بينهما اختالفا جوهريا 
وفي خصائصهم الديموغرافية  عامال مؤثرا في نمو السكان الهجرةومع ذلك تعد  الواحدةداخل الدولة 

 .(2)وخلق كثير من المشكالت السكانية واالسكانية في المناطق المهاجر اليها
من  الهجرةيالحظ تغير تيار  اذفي منطقة الدراسة  الهجرةصافي ( 13)جدول ويستعرض

( نسمه 21285)المغادرين السكان بلغ عدد  1111خالل مدة الدراسة ففي عام  السالبنحو المحافظة 
( 14233عددهم) البالغيفوق السكان الوافدين  بشكلسكان المحافظة  مجمل( من %6.2وبنسبة)
 الهجرة ان مما يعني (،-1212)بلغ الهجرةوهذا يعني ان حجم السكان الناتج عن عامل  (%8.1وبنسبة)

وينبغي  .فيها الوالدات مؤشر ارتفاع من الرغم على المحافظة لسكان نقص عامل شكلت 1111عام
رسمية لعدد السكان الوافدين المستقرين فيها من كل محافظات  إلحصائيةاإلشارة الى ان المحافظة تفتقر 

 وهي حالة تؤشر غياب التخطيط والمتابعة لحركة السكان بالمحافظة. 2223بعد عام العراق 
 (13)جدول 

 (2214-1111محافظة المثنى للمده)في  الهجرةوصافي  والخارجة الداخلة الهجرةعدد السكان ومعدالت 

 عدد السكان السنة
 صافي الهجرة المهاجرون المغادرون المهاجرون الوافدون

 % العدد % العدد % العدد
1111 836425 14233 8.1 21285 6.2 1212-  2.1-  
2221 618111 5322 2.4 122 2.21 5142 2.4 
2214 418311 18415 1.1 82 2.228 18453 1.4 

 المصدر: باالعتماد على: 
 ،1111للسةكان العةام التعةداد لإلحصةاء، نتةائج المركةزي الجهةاز التخطةيط، هيئةة الةوزراء، مجلةس العةراق، جمهورية (1

 (28)جدول المثنى، محافظة
 منشوره، غير بيانات ،والمتابعة التخطيط قسم المثنى، في والمهجرين الهجرة دائرة والمهجرين، الهجرة وزارة (2

2221-2214
                                                           

-1111 للمدة األوسط الفرات محافظات في واتجاهاتها الداخلية الهجرة لحركة المكاني التحليل ناصر، جعاز حسين( 1)
 .11ص ،2223 بغداد، جامعة اآلداب، كلية ،(منشورة غير) دكتوراه أطروحة ،1111

( فتحي محمد أبو عيانه، جغرافية سكان اإلسكندرية )دراسة ديموغرافية منهجية(، دار الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، 2)
 .521، ص1142
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 اذ( نسمه 122بلغت) ادرة من منطقة الدراسة اذفتكاد تختفي الهجرة المغ 2221اما في عام 
أصبحت المحافظة من المحافظات الجاذبة للسكان النازحين من المحافظات األخرى في وسط وغرب 
العراق تحت وطأة النزاعات والصراعات الطائفية خاصة بعد احداث تفجير مرقد االماميين العسكريين 

ق وما اقترن بها من حملة تهجير طائفي وقتل وتشريد مورست بح 2212استمرت لعام   2226عام 
واصلت موجات  اذ 2214الحال بالنسبة لعام  استمر( نسمه و 5142بلغ صافي الهجرة ) اذالسكان 

النزوح التي استقبلتها المحافظة وذلك بعد حالة عدم االستقرار والفوضى التي تسببها سيطرة تنظيم داعش 
خارج المحافظة أي نسمه فقط مغادرين  (82( مقابل )18415) بلغ عدد السكان الوافدين للمحافظة اذ

 2215( عائله عام1611تم نزوح ما يقارب) اذ( %1.4( نسمه وبنسبة)18453بمحصلة هجره بلغت)
نظرا لما  (1)والرميثه والخضر السماوةمن االنبار والموصل وصالح الدين وتركزت في مراكز اقضيه 

انصهار السكان المهاجرين تتمتع به المحافظة من حالة االستقرار األمني واالجتماعي ما انعكست على 
 ساهم في تغيير التركيبة الديموغرافية لسكان منطقة الدراسة. االمر الذيمع سكان المحافظة األصليين 

 :  التوزيع اجلغرايف للسكانثانيا
دراسة جغرافية  أليالجغرافيين، وهو نقطة البداية الضرورية بعض التوزيع هو قلب الجغرافية عند 

وخطوة الزمة لفهم سلوك أي ظاهرة جغرافية، والتوزيع يعني الترتيب او التنظيم الناتج عن توزع الظاهرات 
جوهر الجغرافيا يرتبط أساسا بالتوزيع غير المتكافئ للظواهر  ان اذ، (2)في المكان وفق نمط خاص
التوزيع أم التباين في الخصائص  اذالدراسات الجغرافية للسكان سواء من و  (3)الجغرافية على سطح األرض

والمميز الذي تلعبه تلك الدراسات في توجيه ونجاح  الرئيسالديموغرافية ذات أهمية كبيرة، بسبب الدور 
للتوزيع الكمي طرق في قياس التباين المكاني في االعتماد على عدة  جرت العادةوقد ، (8)خطط التنمية
 -: للسكان منها

 للسكان والنسبي العددي التوزيع  -7
يتحدد مفهوم التوزيع العددي بعدد السكان الذين تم عدهم وحصرهم في منطقة معينة ووقت معين، 
أي ان هذا المفهوم يرى في األساس الكمي والحجمي المنطلق الرئيس في تصنيف المناطق وتحديد 

                                                           

 .2215المثنى، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشوره، وزارة الهجرة والمهجرين، دائرة الهجرة والمهجرين في  (1)
 .382، ص2222وأهدافها(، دار الفكر، دمشق، -ومناهجها-صفوح خير، الجغرافية)موضوعها (5)

Hooson،(3( D.J.M.”The distribution of populion as the essential Geographical Expression. 
The Canadian Geographer، No91، 9141، p99. 

 382ص مصدر سابق،( صفوح خير، 8)
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دون األخذ بنظر االعتبار نسبة ما يشكله هذا العدد او الحجم من  وثقلها السكاني مستوياتها ومراتبها
واختالفها  ألي منطقة دراسته فتمثل التوزيع النسبي للسكان اما، (1) اإلقليملسكان المنطقة او  الحجم الكلي
نسبة ما  تشير الى ألنها ،بحسب وحداتها اإلدارية من أكثر الطرائق انتشارًا واستعماالً  زمانيًا ومكانياً 

أهمية المكان وتطور تلك األهمية في مدة معينة  فضال عنيصيب الوحدة اإلدارية من مجموع السكان، 
 توزيع السكان يتفاوتاذن  .(2)وتطورها وتغيرها أسبابهاودور الجغرافي يتحدد بتحليل تلك األهمية وبيان 

وهذه العملية تحكمها جملة من المتغيرات مثل التحضر وتباين  الواحدةداخل الدولة  ألخرمن مكان 
 والسياسات الحكومية الرامية إلعادة توطين السكان. الداخلية الهجرةمعدالت الزيادة الطبيعية فضال عن 

من خالل  منطقة الدراسة المكاني والزماني لسكانصورة التوزيع تحليل  يمكنعلى ما تقدم  بناءً و 
لعددي والنسبي اتوزيع الفي  اً ملحوظ تغيران هناك أيتبين  اذ (1و 4)الخارطتين و  (18) جدول معطيات

 حافظ سكان الريف على النسبة األكبر من سكان المحافظة اذ اإلدارية،الوحدات لسكان على مستوى ل

 في نظيره فاق( 2214-1111) المدة خالل (%58.1-55.1)بين تراوحت ما اذ على حساب الحضر، 
هذا  توضيح ويمكنعلى التوالي، ( للمدة ذاتها %32.1-31.6)بين ما  والتي تراوحت نسبتهم العراق
 -: على النحو االتي التباين
 التوزيع الحجمي-أوال: 

 العالقةلغرض التعرف على مقدار التغير السكاني في المحافظة خالل مدة الدراسة وفهم طبيعة 
يمكن تقسيم توزيع سكان الوحدات اإلدارية في المحافظة الى ثالث مستويات بين التوزيع والمساحة 

 -يأتي: وهي كما حجمية 
هي وحدات إدارية  اربعضم هذا المستوى  1111في عام  (:فأقل 81111) المستوى االول -7

( 2318، 1251، 16523، 11122بلغ حجم السكان ) اذ( بصيهالهالل، السلمان،  النجمي،)
على مركز قضاء السلمان فقط فاقتصر هذا المستوى  2214نسمه على التوالي، اما في عام 

بسبب  التوالي،( نسمه على 11821، 1153، 1111) اذ بلغ حجم سكانهاوالدراجي وبصيه 
 الزيادة السكانية في بقية الوحدات.

                                                           

)دراسة في جغرافية 2228-1113التوزيع السكاني وتغيره في المملكة العربية السعودية للمدة  ،حسين عليوي ناصر ((1
 .3ص ،2212 ،1العدد ،مجلة آداب ذي قار ،السكان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية(

 .116ص ،1142 ،بغداد بغداد، جامعة العراق، مطبعة سكان جغرافية ،فليجة الدين نجم احمد (2(
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ناحية المجد  1111هذا المستوى عام  اقتصر (:81111-81117المستوى الثاني) -8
ناحية النجمي اذ بلغ حجم  ليقتصر أيضا على 2214ثم عام ( نسمه، 28113)

 ( نسمه.35141)سكانها
اقتصر هذا المستوى على قضاء  1111في عام  (:71111-811117)المستوى الثالث -8

شمل ثالث وحدات فالزيادة السكانية  2214( نسمه، اما في عام 52114الوركاء والذي بلغ)
( نسمه 82826، 88111، 84113بلغت) اذ هي)السوير، المجد، الهالل(ضمن هذا المستوى 

 بالترتيب.
والرميثه  السماوة اقضيةكز امر  تانفرد 1111في عام   :نسمة( فأكثر 71111المستوى الرابع) -8

( نسمه على 62111، 64441، 142182) فيهم بلغ حجم السكان اذالمستوى  بهذاوالخضر 
 فضال عنليضم  ةتوسع هذا المستوى بفعل الزيادة السكاني 2214التوالي، اال انه في عام 

  122121،12814، 322854)اذ بلغ حجم سكانهمقضاء الوركاء  والخضر والرميثه السماوة
  .الترتيب( نسمه على 11456

 

 ثانيا: التوزيع النسبي
توزيع السكان اعتمادا على األهمية النسبية لحجم سكان كل يكشف هذا التوزيع التباين المكاني في 

كما مستويات  ةوحدة إدارية من المجموع الكلي للسكان، وقد جرت العادة على تناول هذا التوزيع وفق ثالث
 وعلى النحو االتي:( 18يوضحها جدول)

ي، النجم)وحدات هي  اربع 1111شمل هذا المستوى عام  (:%0اقل من )المستوى األول  -1
( من اجمالي سكان المحافظة %2.5، 2.1، 3.1، 8.5)الهالل، السلمان، بصيه( بنسب بلغت 

فقد حافظت هذا الوحدات على مواقعها ضمن هذا المستوى  2214على التوالي، اما في عام 
، 2.1، 1.2، 8.8)نسب بلغت بناحية الدراجي  باستثناء ناحية الهالل اذ حلت محلها

 (على التوالي.2.8%
على ناحية المجد اذ شكلت  1111اقتصر هذا المستوى عام  (:%71-0.7)المستوى الثاني -2

ليشكال نسبه  2214عام  وناحية الهالل ( فيما أضيفت اليها ناحية السوير%5.5نسبة بلغت)
 ( بالترتيب.%5.1، 5.8بلغت)
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 ( 18) جدول
 (2214-1111)ةلسكان محافظة المثنى للمد والبيئي والنسبي العدديالتوزيع 

 8172 7991 الوحدة اإلدارية
 % المجموع % الريف % الحضر % المجموع % ريف % حضر الناحية القضاء

 السماوة
 87.9 811802 9.1 12170 81.8 887188 87.2 728181 78.0 09870 82.8 788810 مركز القضاء
 0.9 82778 0.1 87718 1.8 7077 -- -- -- -- -- -- ناحية السوير

 الرميثة

 70.7 788189 8.0 87777 71.7 27178 70.1 72221 0.1 80718 71 88128 مركز القضاء
 0.8 88777 0.1 81287 1.8 8891 0.0 88718 0.7 88888 1.8 7281 ناحية المجد

 8.8 80127 8.8 88271 1.7 978 8.0 79188 8.8 79777 1.7 077 ناحية ألنجمي
 0.1 81887 8.7 81878 1.8 8878 8.1 77018 8.8 70182 1.8 7870 ناحية الهالل

 78.8 99207 77.2 97102 1.0 8192 77.9 08792 1.77 07899 1.8 299 قضاء الوركاء

 السلمان
 7.8 9971 1.2 7700 1.8 8878 8.7 9807 7.7 1872 1.8 8188 مركز القضاء

 1.7 7708 1.1 07 1.7 7191 1.0 8818 8.1 7908 1.7 888 بصيهناحية 

 الخضر
 77.8 98872 7.7 89098 0.8 88288 78.9 71911 9 89011 8.2 87811 مركز القضاء
 8.8 79819 8.7 71891 1.8 8779 -- -- -- -- -- -- ناحية الدراجي
%711 887280 00.7 881907 88.9 790279 مجموع المحافظة  879288 80.8 888082 08.7 278817 %711 

 %711 82788728 81.8 77890289 79.2 87782888 711% 88187888 87.7 7911797 72.8 70179182 العراق
 المصدر : الباحث باالعتماد على :

 .161-166(، ص 22، جدول )1111محافظة المثنى،  للسكان،( جمهورية العراق، مجلس الوزراء، هيئة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام 1
 .2214، ة(منشور ( جمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة )بيانات غير 2
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 (1خريطة)                                                                                   (4خريطة )                              
 2214الفئات الحجمية لتوزيع سكان محافظة المثنى لعام                                    1111عام لوزيع سكان محافظة المثنى الفئات الحجمّية لت            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 (.12المصدر : الباحث باالعتماد على جدول )   
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  بالمحافظة سكانيالمناطق التركز  يتمثل ضمن هذا المستوى فاكثر(: %71)المستوى الثالث -3

، الرميثه، الوركاء، )السماوه االقضيةوالمتمثلة بمراكز  (2214-1111)الدراسة مدة طوال
، اما ( على التوالي%13.1، 11.1.، 15، 81.4)شكلت نسب بلغت 1111ففي عام ( الخضر
باستثناء قضاء الوركاء تقلصت نسب هذه المراكز لحساب النواحي التابعة لها  2214في عام 

( من %11.3، 12.3، 15.1، 36.1الوفيات، وقد شكلت نسب بلغت) بفعل زيادة الوالدات على
من خالل استعراض صورة التوزيع الحجمي والنسبي و  اجمالي سكان المحافظة على التوالي.

 االتي: االستنتاجلسكان المحافظة يمكن 
  من  وحدة ادارية مدة الدراسة، يختلف نصيب كل خاللارتفع عدد سكان محافظة المثنى بشكل كبير

المؤثرة  والسياسية جملة سكان المحافظة وفقا لتباين العوامل الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية
 .فيها

 يعود الى الحجم السكاني الكبير بالمرتبة األولى والرميثة السماوة المحافظة  اقضيةكز امر  تصدر
 مختلفتركز و  المحافظة من واجهةقضاء السماوة مركز ويعزى ذلك لما يمثله طوال مدة الدراسة 

 والثقل االقتصادي والصناعي والحضري للمدينة فضال عن  الحكومية والمرافق والمصالح الخدمات
قضاء الرميثة مركز ل اما بالنسبة، تركز اكبر عدد من السكان ومن ثمالزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة 

ووقوعها على وفرة الموارد المائية وخصوبة التربة  اذتمتع به من خواص الجذب السكاني نظرا لما ي
كونها تمثل مفترق طرق بين مركز المحافظة ومحافظة القادسية من جهة الشمال الغربي فضال عن 
ضد  1122مركز الثقل العشائري للمحافظة واالصالة التاريخية فمنها انطلقت ثورة العشرين عام 

 .االحتالل اإلنكليزي
 تمتاز به من ارث حضاري عريق لما فارتفاع الحجم السكاني للقضاء نظرا الوركاء قضاء ل اما بالنسبة

 2223متمثل بإثار الوركاء واهتمام المسؤولين بها على المستوى المحلي والعالمي خاصة بعد عام
 ووقوعها حلقة ربط للطريق ما بين قضاء السماوة والرميثه الى جانب التغييرات والتعديالت اإلدارية
التي طالتها بعد تحويلها من ناحية تابعه لقضاء الرميثه الى قضاء مستقل بحد ذاته مما اكسبها ميزة 

، فضال عن الزيادة الطبيعية مكانية ساعد على الجذب السكاني اليها من الوحدات اإلدارية المجاورة
 .بفعل الوالدات وانخفاض الوفيات

  بفعل الوالدات  لعبت الزيادة الطبيعية للسكان اذمركز قضاء الخضر ينطبق على كذلك الحال
بنهر الفرات وجداوله  المتمثلةووفرة المياه مقام الخضر)ع(  اذالديني  العاملمميزات  والهجرة بسبب
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بشكل  أسهم الغربي الجنوب جهة منووقوعها حلقة وصل بين مركز المحافظة ومحافظة ذي قار 
 السكان.كبير في استقطاب 

 للسكانالتوزيع البيئي  .8
 يكشف التوزيع البيئي للسكان مدة التركز او التوازن ما بين سكان المناطق الحضرية والريفية

عمليات التخطيط التنموي في المناطق الطاردة والحاضنة ومعرفة أسباب ذلك التوزيع ونتائجه من اجل 
عن الريف في  الحضرها إذ يختلف سكان نتصنيف السكان حسب البيئة التي يقطنو يتباين للسكان، و 

للتمييز عده معايير  وقد وضعت (1) الديموغرافية الخصائصالنشاطات االقتصادية والقيم االجتماعية و 
المعيشة  بين بين المجتمعات الحضرية والريفية مثل عدد السكان والنشاط االقتصادي السائد ونمط

وفي العراق اتخذ المعيار اإلداري كأساس للتميز بين المناطق الحضرية ، ونمط العمران وغيرها
وصوال إلى مراكز المحافظات  البلدية حدود داخل قعت ما كلوالريفية، فالمناطق التي لها صفة إدارية 
 .(2)فيةفتعد مناطق رياو الحدود أما المناطق الواقعة خارج تلك المراكز 

( 18) جدولالذات  اعتمادا على التوزيع البيئي لسكان المحافظةصورة ويمكن تسليط الضوء على 
من عموما  عدتُ فهي  الطابع الريفياذ يالحظ ان الصفة الغالبة لتوزيع السكان هو  (11و 12) والخريطتين
بنسبة  ةنسم (282156الريف من ) سكانحجم  زاد اذ ،التي ترتفع فيها نسبة سكان الريفالمحافظات 

سكان قياسا بحجم . 2214( عام%58.6وبنسبة ) ةنسم (888534الى ) 1111( عام55،1%)
( نسمه وبنسبة 361433)الى ،(%88،1( نسمه وبنسبة )115461من ) هو االخر قفزالحضر والذي 

خاصة في المناطق حتميه للزيادة الطبيعية للسكان  نتيجةوهي المدة على التوالي.  في نفس( 85.5%)
الريف بالتوظيف الحكومي خاصة  ءوانتعاش الواقع الزراعي وانما النخراط ابناليس بسبب تحسن الريفية 

النسل بسبب تحسن الوضع  زيادةفي السلك األمني وتركهم للزراعة مما شجع على اقبالهم على الزواج و 
احتضانها موجات النزوح السكاني من  فيشهدته المراكز الحضرية بالمحافظة  عمافضال المعيشي، 

الن التوجه العام لظاهرة  2218والتي زادت حدتها بعد عام  العراقالمحافظات الساخنة في وسط وجنوب 
اما على مستوى الوحدات  كز الحضرية للمدن المستقبلة.االنزوح القسري هو التوجه والتركز في المر 

 -االتية: الحقائق  تتبيناإلدارية 
 

                                                           
 . 82-34، ص 2212، دار وائل للنشر، عمان، 3كايد عثمان أبو صبحة، جغرافية المدن، ط (1)
 .85، ص 1116، مطبعة األزهر، بغداد،  1محافظة بغداد  دراسة في جغرافية السكان، ط السعدي،عباس فاضل ( 2)
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 (11الخريطة)                                                                    ( 12) لخريطةا                               
 2214لعام المثنى محافظة لسكان البيئي التوزيع                                    1111لعام المثنى محافظة لسكان البيئي التوزيع                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (.12المصدر : الباحث باالعتماد على جدول )              
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  سكان الحضر والذي بلغ لنسبة بأعلى حجم و الوحدات اإلدارية  السماوةتصدر مركز قضاء
وبنسبة ( 51265مقابل ) المحافظة سكان مجمل من (%24.2) نسمه وبنسبة( 123815)
فقد ارتفع حجم السكان في الحضر  2214، والحال نفسه في عام 1111 عامفي الريف  (13.5%)

 ان بمعنى (%1.1( وبنسبة)14115)قياسا بالريف والذي بلغ (%21.2) وبنسبة( 221183)الى 
الثانية مركز  بالمرتبةتليها ، المحافظة سكان ثلث من يقرب ما على استحوذ السماوة قضاء مركز

( للحضر %5.1، 12وبنسبة )نسمه  (25123 -83148قضاء الرميثه فقد بلغ حجم السكان)
سكان حجم  زاد اذ 2214نفسها عام التوزيع النسبي صورة فيما بقيت  1111عام والريف على التوالي

( نسمه أي ما 36666مقارنة بالريف والذي بلغ) (%12.6( نسمه وبنسبة)46263)الى فيه الحضر
   .( من مجمل سكان المحافظة%8.5) يعادل

  باستثناء  ،اليها التابعة األقضيةفي  نظيرتها مع المحافظةتتشابه صورة التوزيع البيئي في نواحي تكاد
نواحي المجد والنجمي والهالل  وتأتي ،الدراسة خالل مدة ارتفاعها في الريف على حساب الحضر

 قياسا في تركز سكان الريف على رأس مناطق المحافظةوالخضر ومركز قضاء الوركاء والسوير 
 2214عام  ( على التوالي%6.1، 11.4، 5.1، 8.6، 8.3، 5.2) اذ بلغت الحضر سكان بتدني

اجمالي سكان ( من %31.8)على يستحوذ سكان ريفها لوحدها هذه الوحدات  االمر الذي جعل
 المحافظة.

 بتةةأثيروتقةةل فةةي نواحيهةةا  المحافظةةة ةترتفةةع فةةي مراكةةز اقضةةي الحضةةريةسةةتنتج مةةن ذلةةك ان درجةةة ي
 ومةن ثةمالمحافظةة، مما شكل عامل طرد لسكان تلةك النةواحي نحةو الحضةر فةي  ،المدنيةمظاهر الجذب 

المدينةة  توسةعبةالتزامن مةع سيولد ذلك مزيةدا مةن الضةغط علةى الخةدمات واالحتياجةات األساسةية للسةكان 
علةةةةى األراضةةةةي الزراعيةةةةة وتةةةةدهور البيئةةةةة واسةةةةتنزاف والتعةةةةدي علةةةةى حصةةةةة األجيةةةةال الزحةةةةف الحضةةةةري و 

 ومن ثم ضياع جهود التنمية المستدامة.المخصصة للخدمات  األراضي والمناطقالمستقبلية من 
 الكثافي للسكان التوزيع-8

لدراسة و  (1)يقطنونهايشير مفهوم الكثافة السكانية الى العالقة ما بين السكان مساحة األرض التي 
في معرفة حجم السكان في مساحة محددة وذلك بهدف تحليل صورة  ةالتوزيع الكثافي للسكان اهمية كبير 

بانتظام في المجتمعات  ونالتوزيع السكاني في المحافظة او المركز االداري وذلك الن السكان ال يتوزع

                                                           

 .23، ص1114الرزاق جلبي، علم اجتماع السكان، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ( علي عبد 1)
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فأن الكثافة تترجم  ومن ثم .(1)المختلفة ويرتبط ذلك بعدد من العوامل الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية
ومساحة األرض التي يعيشون بين السكان والتفاعل التوزيع السكاني المطلق من خالل العالقة صورة 
 .عليها

  العامة الكثافة
وفيها يقسم عدد السكان على الوحدة  المستخدمة في دراسة السكان وهي ابسط انواع المقاييس

عن  بسيطةفكرة  يفضي الى وهذا المعيار .(2) مدينة(المساحية سواء كانت )دولة او اقليم، محافظة او 
صورة عن طبيعة توزيع السكان وتباينه المكاني على مستوى  عطاءإل رقعة االرضمدى تركز السكان في 

قدرتهم على االعالة فضال عن أهميتها من ومدى درجة تضخم السكان  لبياناإلدارية، وتستخدم الوحدات 

  .(3) والتنمويةالنواحي التخطيطية والعمرانية 
تبعا  ويمكن التعرف على مدى التطور والتغيير الذي طرأ على الكثافة العامة في منطقة الدراسة

 (15)جدولمن خالل معطيات  ،(2214-1111) المدةخالل  الختالف حجم سكانها ومساحتها
 -: ما يأتي (4)شكلو 

 (اخذه بالصعود 2214-1111يالحظ ان الكثافة العامة للمدة )الخام لمجموع  الكثافة ارتفعت اذ
فضال عن ارتفاعها  ،1422عام 2نسمه/كم (15.1)الى  1111عام 2/كمةنسم (84.) منالسكان 

في السنوات بعد  تتي حدثال العامة السكانيةيعكس الزيادة  مما على مستوى الوحدات اإلدارية،
 وهو ما شكل درجة كثافة عالية. مساحتها كما هي من جهة أخرى بقاءو  من جهة 1111 تعداد

 :على النحو االتياإلدارية ويمكن بيان مستوى الكثافة العامة على مستوى الوحدات 

  متصاعدة  سكانيه ةكثاف علىوالوحدات االدارية االخرى بأانفرد مركز قضاء الرميثه متصدرا المراكز
 ،لعامين المذكورين على التواليفي ا ،2( ن/كم1151.4 ، 681.1) بلغت اذخالل مدة الدراسة 

مما  أن نسبة المساحة المأهولة بالقضاء أكبر من نسبة المساحة الفارغة فيههذا التفوق الى  ويعزى
حجم الضغط السكاني على مساحة  وزيادة يعني ارتفاع الحجم السكاني للقضاء مقارنة بمساحته

في  ،2(كم126ال تتجاوز )ف مساحة من بين جميع الوحدات االداريةالصغيرة فهي اصغر  األرض
                                                           

 .31، جغرافية السكان )اسس وتطبيقات(، مصدر سابق. صفتحي محمد ابو عيانه 1))
، ص 1111، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 4احمد علي اسماعيل، اسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية، ط( 2)

222. 
(، مجلة اداب ذي قار، 1111-1111حسين عليوي الزيادي، نمو السكان وتوزيعهم في اهوار محافظة ذي قار للمدة)( 3)

 .14، ص2211(، 3العدد)
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 2ن/كم( 881.1 ، 264.1) مسجال كثافة بلغتالثانية  بالمرتبة السماوةقضاء مركز  حين جاء
، وهي نتيجة طبيعية لما يمثله القضاء من صفه إدارية وتجارية  على التواليذاتها  للسنوات

بلغت  ةسكاني ةبكثاف المجداما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب ناحية  ،واقتصادية وخدمية وحكومية
عدم التوازن الواضح ما بسبب ، ( على التوالي2214-1111)للسنوات 2( ن/كم28.23 ،6.116)

 بين مساحتها واعداد السكان القائمين عليها.
 (15)جدول

 (2214-1111حسب الوحدات االدارية للمدة )بلسكان محافظة المثنى  العامةالكثافة 
 8172 7991 الوحدات اإلدارية

 8كم/ الكثافة/ ن السكان 8/كمالكثافة/ ن السكان 8المساحة كم الناحية القضاء

 السماوة
 887.9 811802 872.1 728181 721 مركز القضاء
 728.8 82778 -- -- 877 ناحية السوير

 الرميثة

 7701.2 788189 789.9 72221 717 مركز القضاء
 818.8 88777 777.1 88718 780 ناحية المجد

 08.1 80127 81.8 79188 708 ناحية النجمي
 780.9 81887 07.8 77018 887 ناحية الهالل

 718.7 99207 08.8 08792 912 قضاء الوركاء

 السلمان
 1.8 9971 1.8 9807 88897 مركز القضاء
 1.10 7708 1.7 8818 88088 ناحية بصيه

 الخضر
 18.8 98872 82.8 71911 7871 مركز القضاء
 81.1 79819 -- -- 811 ناحية الدراجي

 70.1 278817 2.8 887280 07181 مجموع المحافظة
 (6)جدول المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:         

  اذ( 2214-1111) المدة في السكانية الكثافةالسلمان على موقعه في تدني  مركز قضاءحافظ 
والحال ينطبق على ناحية  ،المستمر في عدد سكانهتراجع الوهذا يعزى الى  2( ن/كم8.2بلغت )
 ،1111عام2كمنسمة/ (12.2)منانخفضت  بالمحافظة والتي ةسكاني ةسجلت ادنى كثاف بصيه اذ

بعد ان  1422عام ة( نسم5311بسبب تناقص عدد سكانها الى) ،1422عام 2ن/كم( 52.2) الى
( من %81.8و 83.3مقارنة بمساحتيهما اللتان تشكالن نسبة) ،1111( نسمة عام2318كان )

اإلمكانيات لهذين الناحيتين في استقطاب ضعف مما يعكس  اجمالي مساحة المحافظة على التوالي
 .وجذب السكان استجابة الحتالل المساحات الصحراوية للجزء األكبر منها
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 (4)شكل
 (2214-1111حسب الوحدات االدارية للمدة )بلسكان محافظة المثنى  العامةالكثافة 

 
 (15المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)    

حسب معطيات  2214لعام وفي ضوء ما تقدم يمكن تقسيم الكثافة العامة في المحافظة 
 وهي: مناطق ثالثالى ( 12( والخريطة)15جدول)

 والرميثه وناحية المجد السماوةمركز قضاء  وتشمل (:فأكثرنسمه  811)العالية الكثافة مناطق  .1
المحافظة ولكنها مسؤولة عن ( فقط من اجمالي مساحة %1.1) وهذه الوحدات تشكل نسبة

( من مجمل سكان المحافظة مما يوضح مدى ضغط الحجم السكاني على مساحة 51.3%)
 .صغيره

بناحية السوير والهالل وقضاء  وتتمثل نسمه(: 711-799.7)المتوسطة الكثافة  مناطق .2
 ( من اجمالي السكان.%23.1المساحة و) من اجمالي( %3فهم بذلك يحتلون ) الوركاء

مركز قضاء  وهي وتشمل باقي مناطق المحافظة فاقل(:نسمه  711)المنخفضة مناطق الكثافة  .3
 حوالي علىوهذه المناطق تستحوذ  وقضاء السلمان وبصيه والنجمي الدراجيناحية الخضر و 

 من اجمالي السكان. فقط (%11.8)بنسبة ( من اجمالي المساحة، ولكنها تنفرد 15%)

من  مناطق واسعه خاليه اذمن الكثافة العامة مدى تركز السكان وخلخلة توزيعهم  االستنتاجيمكن 
وهذا له اثار سلبيه على  من نصف سكان المحافظة أكثرالسكان بالمقابل منطقة صغيره يتركز فيها 

بالمقابل ترك مساحات مسار تحقيق التنمية لما يسبب الضغط السكاني على تدمير واستنزاف البيئة 
 والمستقبلية. الحاليةشاسعه دون استثمار واستغالل لدمة األجيال 
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 (12خريطة)
 2214الكثافة العامة للسكان في محافظة المثنى لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.13المصدر : الباحث باالعتماد على جدول )
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 توزيع السكان:   مقاييسثالثا: 
على  للسكان للتعرفالتوزيعات المكانية كثير من المقاييس االحصائية التي تحاول دراسة الك لهنا
 ،ومن اهم هذه المقاييس هي نسبة التركز السكاني .المحافظة ةعلى رقع تركزهم او تشتتهمطبيعة 

 -االتي: وذلك على النحو  ،ومنحنى لورنز

  نسبة التركز السكاني  -7
 بيندرجة التركز وتتراوح  يمثلتقاس نسبة التركز حسب معيار رقمي و  نسبة التركز السكاني.

 اآلتية( التي يمكن تمثيلها بالدرجات %122أكبر نسبة أقرب إلى )و  ،تكون أقرب إلى الصفر أصغر نسبة

(1) :-  
 متساوي التوزيع، أي ميل السكان لالنتشار المتساوي على امتداد المنطقة. ،%25اقل من  -أ

  .التوزيع، إلى حد ما متساوي( %52من اقل-25) -ب
 متوسط التركز، أي ميل السكان إلى التركز إلى حد ما.  (%15من اقل-52) -ت
  شديد التركز، أي ميل السكان للتركز الشديد. (%122-15) -ث

 متساو   غير السكاني التوزيع صورة كانت 1111 عام في انه يتضح( 16)جدول مالحظة ومن
 النسبة ارتفعت اذ 2214 عام يختلف ال والحال ،( %41.3) التركز نسبة بلغت اذ التركز نحو ويميل
 ضمن تدخل لذا الشديد، بالتركز يتصف بالمحافظة السكان توزيع أن على يدل ما( %41.8) الى

 اخرى، اماكن في والتبعثر معينة اماكن في التركز اي(% 122 – 15) التركز لدرجة الرابع التصنيف
 احاطتهما بفعل بصيه وناحية السلمان قضاء في السكان نسبة على المساحة نسبة تفوق من واضح وهذا

 عموم في النسبة هذه تفاوت عن فضال. محددة منطقه في السكان وتركز واسعة صحراوية بمساحات

                                                           
 ( ص – س)  مج 7/8                                   -:التالية المعادلة على اعتمادا   التركز نسبة تم استخراج 

 :ان اذ
 . الكلية المنطقة مساحة جملة إلى المنطقة لمساحة المئوية النسبة=  س
 الكلية. المنطقة سكان جملة إلى المنطقة سكان لعدد المئوية النسبة=  ص
 ببعض. بعضها النسب هذه بين الموجب الفرق مجموع=  مجة
 132ص ،1111 مصر االسكندرية، ،الجامعية المعرفة دار ،والجغرافيا االحصائية االساليب ،ابراهيم علي عيسى: ظرين

(، اطروحة 2221-1111خصائص السكان والمؤشرات التنموية في مملكة البحرين للمدة)تباين حسين عليوي ناصر، (1)
 .13، ص2224دكتوراه)غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
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 (16) جدول       
 (2214-1111للمدة)نسبة التركز لسكان محافظة المثنى        

 7991 8172 

 السكان الوحدات اإلدارية
 

 المساحة
 8كم

 الفرق الموجب النسبة المئوية
 ص -س

 النسبة التراكمية
 السكان

 الفرق الموجب النسبة المئوية
 ص -س

 النسبة التراكمية
 )ص( )س( )ص( )س( ص س )ص( )س(

 70.7 1.8 78.9 70.7 1.8 788189 70.2 1.8 70.7 70.2 1.8 717 72221 م.ق. الرميثه
 08 7.0 80.7 87.9 7.8 811802 01.7 7.0 81.0 87.2 7.8 721 728181 م.ق. السماوة
 01.8 7.2 0.7 0.8 1.8 88777 78.7 7.2 0.8 0.0 1.8 780 88718 ناحية المجد

 79.1 8.1 71.8 78.8 7.9 99207 10 8.1 71.1 77.9 7.9 912 08792 الوركاء قضاء
 18.1 8.8 8.8 0.1 1.7 81887 12.2 8.8 8.8 8.2 1.7 887 77018 ناحية الهالل
 27 7.1 2.9 77.8 8.8 98872 98.2 7.1 77.7 78.1 8.8 7871 71911 م.ق. الخضر
 91.8 2 8.7 8.8 7.8 80127 91.8 2 8.8 8.0 7.8 708 79188 ناحية النجمي
 97.7 07.8 88.7 7.8 88.8 9971 99.8 07.8 87.8 8.7 88.8 88897 9807 م.ق. السلمان
 97.1 92.1 81.8 1.7 81.8 7708 711 92.1 87.2 1.7 81.8 88088 8818 ناحية بصية

 98.7 99.0 7.7 8.8 1.2 79819 1 99.0 1.2 1.1 1.2 811 -- ناحية الدراجي
 711 711 0.8 0.9 1.0 82778 1 711 1.0 1.1 1.0 877 -- ناحية السوير

   712.2 %711 %711 278817   712.7 %711 %711 07181 887280 المجموع
 %29.8 %29.8 نسبة التركز

 (1)جدولالمصدر: الباحث اعتمادا على 
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 وما الحضرية المناطق في خاصة األرض رقعة على السكاني الضغط حجم يعكس ما المحافظة، مناطق
  التنموية الخطط تنفيذ اعاقه ثم ومن السكان توزيع في خلل من عليه يترتب

 منحنى لورنز -8
م التساوي في توزيع السكان في دمن االساليب االحصائية المهمة في معرفة مدى التساوي او ع

ويتم ذلك من خالل المقارنة بين بيانات السكان والمساحة  ،متعاقبةاقليم محدد وعلى امتداد فترات زمنية 
ويمكن بيانه في صورة منحنى تحليلي  .(1) السكانخالل فترات زمنية مختلفة إلبراز التباين في توزيع 

فالمساحة  ،في التوزيع المثاليةخط التعادل يمكن الحكم على شكل التوزيع هو مثالي ام بعيد عن  بمقياس
عدم التساوي( وكلما كبرت هذه )التماثل بين خط التعادل والمنحنى يطلق عليها منطقة عدم  رةالمحصو 

تطبيق منحنى لورنز  وعند .(2) صحيحالمساحة دل ذلك على سوء توزيع السكان وشدة تركزهم والعكس 
 -يلي: ما  (12و 1)االشكال تسليط الضوء على  على منطقة الدراسة يتبين من خالل

  خالل مدة  خط التعادل()المثالي عن منحنى التوزيع  بالمحافظةيبتعد منحنى توزيع السكان
اذ  ،بعينها على اطر مساحية محددة والمستمر يتسم توزيع السكان بالتركز الواضحالدراسة 

( من مساحتها اإلجمالية %3( من سكان المحافظة قد تمركزوا في )%62يالحظ ان )
 .1111عام

 ( ومنحنى لورنز يتبين تركز12فمن خالل جدول ) كثيرا الوضع يختلف ال 2214عام في اما 
 يعد ابتعاده عن خط التماثل وهذا ومن ثم( %5) مساحة على السكان من( %16) يقاربما 

  .للسكان المتساوي وغير الشديد التركز على مؤشرا
 (Moran’s معامل موران)الذاتي معامل االرتباط  -8

( فأن كانت 1و+ 1-)بين وفق معامل تتراوح  نمط انتشار الظاهرة جغرافيا هذا المؤشر يحلل
دل على النمط  1كانت + إذافيدل ذلك على النمط المشتت او المتباعد، اما  1-قيمته قريبة من

وباالعتماد على  .(3) صفراً كانت قيمته  إذاالمتقارب او المتجمع بينما يشير الى النمط العشوائي 
لمنطقة ( يتبين ان قيمة مؤشر موران 12خالل شكل) فمن تم تفسير هذا المؤشر Arc mapبرنامج 
 .قريب من العشوائيأي ان نمط توزيع سكان المحافظة ( 1.92)ساوييالدراسة 
 

                                                           

 .221البشرية، مصدر سابق، ص( فتحي محمد ابو عيانه، مدخل الى التحليل االحصائي في الجغرافيا 1)
 .61( فايز محمد العيسوي، أسس جغرافية السكان، مصدر سابق، ص2)
 .53، ص2212، 1، طGIsنظم المعلومات الجغرافية  إطار( جمعة محمد داوود، أسس التحليل المكاني في 3)
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 (1) الشكل
  (2214و 1111)لعامي  المثنى محافظة لسكان لورنز منحنى

 

 
 

 

 

 

 
 

(.16) جدول على باالعتماد الباحث المصدر:
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 المعيارية  بلغت الدرجة(Z Score( )9.92) نحو التقارب  يتجهونان السكان  االمر الذي يدل
( وابتعادها 1من )+ ة معامل مورانالقتراب قيم في توزيعهم (Clustered التجمع)المكاني 

استمرار ميل تركز السكان في مناطق ذات لذا فأن . بحسب نتائج اختبار موران (1-عن)
الكثافة السكانية المرتفعة في ظل انعدام الخطط التنموية والعمرانية لخلق مناطق سكنية جديده 

سكاني ومن تستقطب السكان اليها وان وجدت فهي عديمة الخدمات ال تتمتع بمقومات الجذب ال
ثم سيظل توزيع السكان بعيدا عن التوزيع المتساوي في ظل مساحتها المترامية األطراف االمر 

يتطلب اعادة توزيع السكان من اجل تحقيق االستثمار االمثل للموارد المتاحة وتوقيع برامج الذي 
 في المحافظة. والبيئية وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

 
 (12شكل)

 بحسب معامل موران 2214انتشار السكان في محافظة المثنى لعام نمط 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arc map( وباستخدام برنامج 16المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)
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 : تركيب السكانثالثا
هو توزيعهم حسب النوع )ذكور/ إناث( وحسب فئات السن  :المقصود بمصطلح تركيب السكان

خصائص السن والنوع التي أوردتها على المختلفة بمعنى دراسة تحليلية للتركيبين العمري والنوعي معتمدة 
بدراسة الخصائص االقتصادية واالجتماعية  فيعنىالتعدادات السكانية. اما مصطلح تكوين السكان 

عد التركيب النوعي والعمري من اهم ويُ  .(1) حضر( ،ريف ،ان وتوزيعهم البيئي )بدووالقومية والثقافية للسك
يعد المصدر االساسي في كافة المجاالت التعليمية  اذانواع التركيب السكاني في الدراسات الديموغرافية 

بمنأى عن . فال يمكن ان يتخذ قرار تخطيطي في هذه الشؤون (2) واالقتصاديةوالصحية واالجتماعية 
معرفة اعداد الذكور واالناث في فئات العمر المختلفة كما ال يمكن تجاهل اهمال تأثير التركيب العمري 

 .)3)والنوعي ألي مجتمع سكاني في كافة المالمح الديموغرافية فيه مثل الخصوبة والوفيات والهجرة
ين بما فيه عدد السكان في سن في حركة العاملللتركيب النوعي والعمري وتظهر االهمية االقتصادية 

العمل وتوزيعهم على فئات السن المختلفة وبين الذكور واالناث. فضال" عن تقدير احتياجات السكان من 
الخدمات العامة الى جانب تخطيط القوى العاملة وسوق العمالة ومدى مساهمة النساء فيها والتنبؤ بها 

  .(8)في حركة السكان خارج قوة العمل وداخلهاذلك معرفة اتجاه التغيرات  فضال عنمستقبال" 
 ألنها على قدر كبير من األهمية ديموغرافيةاذن يمكن القول ان دراسة تركيب السكان من زاوية 

 للسكان والنوعي العمري التوزيع بيانات فضال عن ان ،توضح بجالء خصائص السكان من النوع والعمر
 هذا أساس فعلى ، واالجتماعية االقتصادية للتنمية التخطيط عمليات في كبرى أهمية ذات المجتمع في

 منها نظهر أن يمكن والتي المستقبل في والنوع العمر حسب للسكان اإلسقاطات عمل يمكن التوزيع
 السكان عدد الى جانب ، الستيعابها الالزمة المدارس إلنشاء التعليم سن في لألطفال المختلفة األعداد

 في مختلفة خدمات من ذلك شابه وما الالزمة العمل فرص لهم نهيئ لكي المستقبل في العمل سن في
 . السكان حياة شئون شتى

 
 

                                                           
 .121ص ،1141،جامعة البصرة  ،االحوال الديموغرافية في ايران،عبد الحميد القيسي ،عبد علي الخفاف  (1)

Thomas Lynn smith، Demography Principles And Method، Alfred publishing co ، New York،. P.  ( ) 

 Helen Ginn Daugherty، An Introduction to Population، The Guilford Press، New York، . P .( ) 

 اآلداب كلية ،(منشورة غير) دكتوراه أطروحة االوسط، الفرات محافظات في السكاني التركيب ابراهيم، جعفر صادق (8)
 .21ص ،2223 البصرة جامعة
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 التركيب النوعي .7
وتعرف هذه النسبة بنسبة  ،( من اإلناث122يعبر عن التركيب النوعي للسكان بنسبة الذكور لكل )

ذا زاد عدد الذكور على عدد النوع*. وعندما يتساوى عدد الذكور واإلناث تكون نسبة النوع  )مائة( وا 
  (1) عددا  في حين تقل النسبة عن )مائة( إذا كان الذكور دون اإلناث  ،اإلناث كانت النسبة أكثر من مائة

تأثير مباشر في تأخذ دراسة التركيب النوعي، اهمية بارزة عند دراسة السكان لما لهذا التركيب من 
ال تخضع بيانات النوع لما تخضع له بيانات العمر  اذ، والهجرة والتوزيع المهنيالمواليد والوفيات والزواج 

( 126( أو )125وفي العادة يولد ) بسبب عزوف البعض عن ذكر أعمارهم الحقيقة، .(2) اخطاءمن 
( أنثى فإذا قلت النسبة عن ذلك من األطفال حديثي الوالدة لدى أي شعب فهذا 122طفال  ذكرا  مقابل )

 .(3) اإلناثأو قلة العناية بالمواليد  موتى،يدل على ارتفاع نسبة اإلجهاض أو األطفال الذين يولدون 
 تفوق نسبة االناث على الذكورالتطور النسبي للنوع خالل مدة الدراسة  (11)جدوليبدو من خالل 

( %84،5)  ( مقابل%51،5) بلغت نسبتهن لدى سكان المحافظة والعراق، فعلى مستوى المحافظة
أي بمعنى االناث يشكلن اكثر من نصف سكان  وفي كافة الوحدات اإلدارية، ،1111للذكور عام 
لعراق من ويالت حرب الخليج الثانية وخروج ا االقتصاديالحصار  ظروفبفعل ذلك و  آنذاكالمحافظة 

 المحافظةالذكور في من  ةكبير  اعداداً مما دفع  وانهيار البنية التحتية واالقتصادية واالجتماعية للعراق
 ةولد فجو مما  ،بحثا عن فرصة عمل او آنذاكاما بسبب االضطهاد  خارج العراقداخل او الى  للهجرة
تغلبت نسبة الذكور على مثيلتها   2214عام النقيض فيوعلى  ،المحافظةفي  الذكور واالناث بين ةنوعي

الى  يعزىالتفوق وهذا  ،( %81.1)باإلناث اذ شكلت نسبةقياسا ( للذكور %52.3) بواقع ،في االناث
 -:عاملين هما

                                                           
 122×  اإلناث(عدد  \نسبة النوع = )عدد الذكور  *

 – 1141)أحمد حمود محيسن السعدي، التحليل المكاني لتباين تركيب السكان في محافظة القادسية للمدة من  (1)
 .21، ص2225بغداد،  اآلداب، جامعةأطروحة دكتوراه)غ.م( كلية  (1111

 ،1142 ،منشورات منشأة المعارف، االسكندرية، مصر ،دراسات في جغرافية السكان ،عباس فاضل السعدي( 2)
 .213ص
الجامعيةةةةة، يسةةةةري عبةةةةد الةةةةرزاق الجةةةةوهري وحةةةةافظ مصةةةةطفى محمةةةةد، جغرافيةةةةة السةةةةكان، الطبعةةةةة األولةةةةى، دار الكتةةةةب   (3)

 .212، ص1111اإلسكندرية، 
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 ( 13جدول )  
 (5111-1993) ةللمدنسبة النوع في محافظة المثنى حسب الوحدات اإلدارية 

 
 الوحدة االدارية

 

7991 7281  

نسبة  المجموع % اناث % ذكور
 نسبة النوع المجموع % اناث % ذكور النوع

قضاء السماوةمركز   29808 82.2 98821 07.8 728181 90.0 707192 72.7 782771 72.8 811802 718.7 
 99.8 82778 8.1 88787 8.9 88928 1.1 -- 1.1 -- 1.1 -- ناحية السوير

 717.9 788189 1.0 71171 1.7 77978 98.7 72221 07.1 80091 82.8 88891 مركز قضاء الرميثه
 99.0 88777 8.1 88717 8.1 88110 98.7 88718 07.2 78071 82.8 77707 ناحية المجد
 99.0 81887 8.0 81801 8.0 81779 29.0 77018 08.2 2119 81.8 1198 ناحية الهالل
 99.8 80127 8.8 71982 8.8 71288 98.8 79188 07.1 71810 82.8 9071 ناحية النجمي
 99.8 99207 7.7 01117 7.7 89121 98.0 08792 07.1 87927 82.8 80871 قضاء الوركاء

 711.0 9971 1.7 8987 1.7 8917 97.8 9807 01.9 8178 89.7 8089 مركز قضاء السلمان
 718.7 7708 1.7 072 1.7 020 718.2 8818 89.7 7770 01.9 7819 ناحية بصية

الخضر مركز قضاء  89018 82.8 87810 07.7 71911 98.1 87882 0.1 80911 0.7 98872 717.1 
 99.7 79819 7.8 9181 7.8 9729 1.1 -- 1.1 -- 1.1 -- ناحية الدراجي

 717.1 278817 89.1 810789 01.8 8195888 98.8 887280 07.0 888287 82.0 877928 مجموع المحافظة
 718.7 82788728 89.0 72278989 01.0 79877808 99.8 88187888 01.8 77102998 89.2 71921808 العراق
 -المصدر: الباحث باالعتماد على:              

 .15ص ،(21، محافظة المثنى، جدول )1111نتائج التعداد العام للسكان لسنة وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء،  .1
 .2214، منشورة(جمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة )بيانات غير  .2
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 عام انثى( 18125) مقابل ذكرا( 16635) بلغت اذ االناث على الذكور المواليد حجم تفوق .أ
 نواحي في خاصة الذكور إنجاب في والرغبة الزوجات تعدد الى يعود قد والذي، (1)2214

 .  الكبر عند إلبائهم ومساندة للفخر مدعاة يشكلوناذ  الريفي الطابع ذات المحافظة
 بعد خاصة االقتصادية االوضاع بتحسن والتفاؤل المحافظة به تنعم الذي واألمان النسبي الهدوء .ب

 الوضع انهيار حين في الخارج، من للمحافظة المهاجرين من العديد عودة على ساعد 2223 عام
 الداخلية الهجرة لتيارات استقبال محط المحافظة جعل 2218عام بعد المحافظات بعض في االمني
 االختالل من حالة ولد مما االناث من للهجرة ميال أكثر الذكور وان خاصة فيها، واستقرارهم النازحة

 .المحافظة سكان بين الديموغرافي
بالتباين  اتسمت انها( 18و 13) تينوالخريط( 11) جدول من يتضح النوع نسبة يخص وفيما

 مائة لكل ذكر( 121.2)الى 1111عام( 18.3)من ارتفعت اذخالل مدة الدراسة لصالح الذكور 
 النوع نسبة في الكبير التقارب بجالء يظهر اإلدارية الوحدات مستوى على اما .2214عام انثى
 تقل نوعية نسب الوحدات جميع سجلت 1111عام في مثال الشواذ بعض باستثناء الدراسة مدة خالل
 بلغت الذكور لصالح نوع نسبة سجلت اذ بصيه ناحية باستثناء متقاربة تكون وتكاد المائة عن
 لكل ذكرا( 122.1مع انخفاض بسيط فبلغت) 2214وبقيت محافظة على هذه النسبة عام ( 123.4)

التقارب بين كل من حجم السكان الذكور الى االناث. اما في بقية الوحدات اإلدارية عام  اذ انثى
 بسبب المائة تفوق نسب الوحداتهذه  نصف سجلتفقد  1111عن عام يختلف الحال  فال 2214
 السماوةجاءت اعالها في مركز قضاء وقد  ،االناث على الذكور للمواليد الواضح التفوق
  .انثى لكل ذكرا (122.1فبلغت)

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 2214وزارة الصحة، دائرة صحة المثنى، قسم االحصاء، بيانات غير منشوره،  (1)
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 (18خريطة)                                                                               (13خريطة)                          
 2214نسبة النوع في محافظة المثنى لعام                                             1111لعام ي محافظة المثنى نسبة النوع ف                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (11)جدول على باالعتماد الباحث: المصدر
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 التركيب العمري -8
وتوزيعهم على فئات  النوعيتركيب السكان  يعتبرو  ،فئة عمريةويقصد به عدد السكان في كل 

بالنشاط االقتصادي وحركة السكان  الرتباطهالسن المختلفة واحدا من اهم البيانات في الدراسات السكانية 
 واالجتماعيةوصورة المجتمع من ناحية العمالة والقوة البشرية واالحتياجات االساسية للسكان االقتصادية 

الديموغرافية لمعرفة قوة السكان  الجوانبمن اهم  والنوع السن فئات السكان حسبتركيب كما ويعتبر  .(1)
، فضال عن عملية التخطيط التنموي تتطلب معرفة (2) االجمالياالنتاجية ومقدرتهم الحيوية ومعرفة نموهم 

لهم خالل مدة زمنية الهيكل العمري لسكان المنطقة بهدف العمل على توفير االحتياجات األساسية 
ات ئالعمري للسكان الى ثالث فالنوعي تصنيف التركيب  الىاغلب الدراسات السكانية  وتذهب محدده.
خالل  للسكانالعمري النوعي الضوء على خصائص التركيب  يسلط (14) جدولو  ،عريضةعمرية 
 -يلي: وكما  (2214-1111) السنوات

 ( سنة78-فئة صغار السن )اقل من سنة -أ
وتتصف بأنها فئة مستهلكة غير منتجة في الغالب، وان افرادها لم يدخلوا سوق العمل بعد. وتتباين 

ان نسبة هذه الفئة في الدول النامية اعلى  اذنسبة هذه الفئة العمرية بين الدول النامية والدول المتقدمة 
دخول بعض األشخاص من هذه تؤدي الظروف االقتصادية واالجتماعية الى و منها في الدول المتقدمة. 

بعض سكان  فضال عن انخاصة بالنسبة لسكان الريف،  الفئة العمرية في قوة العمل وفي وقت مبكر
المدن ضمن هذه الفئة العمرية يزاولون العمل مضطرين لغرض مساعدة اسرهم لصعوبة الظروف 

 -االتي: على النحو  ةويمكن ابراز خصائص هذه الفئ .(3) االقتصادية
 تدريجيًّا بالمحافظة،  انخفاضاشهدت نسبتها  عن فتوة وحيوية المجتمع اال ان رغم ان هذه الفئة تعبر

وهي ،  2214( عام %83.1إلى ) 1111( من جملة سكان المحافظة عام %81.2من) هبطت اذ
 قياسا بالمتوسط العالمي مرتفعة( اال انها تعد %88.4ال تختلف كثيرا على مستوى العراق والبالغة)

بعاملي  راتأث العمريةالفئات  اكثر من ألنهاوذلك  ،(8)2216لعام  (%26.1لهذه الفئة والبالغ)
الوفيات في هذه الفئة خاصة في االعمار المبكرة ثم تقل مع التقدم في  ترتفع اذالوالدات والوفيات 

                                                           

 .188احمد علي اسماعيل، مصدر سابق، ص (1)
 . 51. ص1146 بيروت،، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1وهب، الجغرافيا البشرية، ط على (2)
 .31المصدر سابق، ص ابراهيم،صادق جعفر  (3)
، 2211األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، تغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة، نيويورك، ( 8)

 .32ص
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او الجينية لالم الى جانب العوامل  الوراثيةة الظروف والعوامل لعمر وهذه العملية تخضع الى طبيعا
  .المختلفةوالصحية االقتصادية واالجتماعية 

 (14)جدول
 الفئات العمرية العريضةالنوع و التوزيع العددي والنسبي لسكان محافظة المثنى بحسب 

 (2214-1111)للسنوات
1991 

 الفئات
االعالة  المثنى 

الكلية
 

االعالة  العراق

 % المجموع % المجموع % اناث % ذكور  الكلية

1-11 110121 2032 112112 2031 212111 1131 

%11131 

9129112 1131 

9031 
11-21 11011 1131 11119 1932 119191 0232 11010102 1132 

21+ 1009 139 12002 031 21211 132 110102 032 

 111 22112211 111% 102121 1131 221111 1131 211911 المجموع

2111 

1-11 111011 1130 111101 1131 011011 1031 

%1131 

11121102 1131 

1131 
11-21 211111 1931 221219 1131 101020 1031 21120119 1231 

21+ 11111 1131 12912 1230 21221 031 1112091 031 

 111 01121112 %111 111011 1931 111119 1130 119222 المجموع

 المصدر: الباحث باالعتماد على:       
محافظة  ،1111نتائج التعداد العام للسكان لسنة  ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،وزارة التخطيط ،جمهورية العراق .1

 .15ص (،21جدول رقم ) ،المثنى
الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة  .2

 .2214، منشورة()بيانات غير 

 المستدامة التنمية مؤشرات اهم احد يعد والذي 2214 عاملبالنسبة لمعدل وفيات األطفال الرضع ف
 قبل المولود برعاية االهتمام ومدى الصحية الخدمات جودة مدى على الحكم خاللها من يمكن والتي
( 582في عموم المحافظة ) الرضعبلغ عدد وفيات األطفال فقد   عمره من األولى السنة وخالل والدته
( 822سنوات ) 5، فيما بلغ عدد الوفيات األقل من لكل الف والدة حية (%13وبمعدل وفيات بلغ) طفل

، ما يشير الى قلة وفيات األطفال الرضع ورفد المحافظة (1)( لعموم المحافظة%14وبمعدل) حالة وفاة
                                                           

 .2214دارة صحة المثنى، قسم اإلحصاء الحياتي والصحي، بيانات غير منشورة،  الصحة،( وزارة 1)
 ( فأكثر سنة 65) العمل سن فوق السكان+  سنة( 15 من )اقل العمل سن دون السكان                
 122 _ ×____________________________________________________= االعالة نسبة* 

 سنة( 68 – 15) العمل سن في السكان                                        
 ،2224 الرياض، المؤيد، دار ،2ط ،(والتطبيقات واألساليب المفاهيم)السكان  جغرافية الخريف، محمد بن رشود: ينظر
 .144ص
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بعد ان كانت  2214( نسمة عام351384بلغت ) اذازداد حجم سكان هذه الفئة  اذبالسكان، 
، ومهما يكن من امر فأن حجم ونسبة هذه الفئة تؤكد على فتوة سكان المحافظة 1111( عام 222112)
اذ بلغ ، (1)(%82سنة اكثر من ) 15جدا اذا كانت نسبة الذين تقل أعمارهم عن  اً الشعب فتييعد  اذ

النمط المتخلف للحالة الصحية عادة فالهيكل الفتي يصاحب  ،(2)( سنة14)العمر الوسيط لعموم المحافظة

 انخفاض عليه سيترتب ، مما(3)انتشار االمراض المعدية وامراض األطفال وامراض الحمل والوالدة اذ
 زيادة ثم ومن السنوية، السكانية الزيادة معدالت وارتفاع بالمجتمع الفئة لهذه العمرية االعالة معدالت

 المتزايدة، السكان متطلبات توفير وضرورة االستهالك

  االناث  نظيرتها من الذكور علىالسن من  فيالحظ تفوق نسبة صغارعموما على مستوى النوع اما
بعد ان كانت  2214( للذكور واالناث بالترتيب عام %84.1، 51.3)اذ بلغتمدة الدراسة  خالل
على  المواليد الذكور تفوق بتأثير على التوالي، 1111 عامللذكور واالناث ( %23.8، 23.6) تبلغ

 االناث.

 ( سنة.78-70فئة متوسطي السن ) -ب
فهي الدعامة األساسية في بناء اقتصاده الوطني من  ،أهمية كبيرة في أي مجتمع تمثل هذه الفئة

 فضال عن ،الصناعية والزراعية والخدمية االقتصاديةخالل ما توفره من أيدي عاملة تسد حاجة مشاريعه 
من وفيات ألنها تحتوي على العناصر  يفقده عماوهي التي تعوضه  ،أنها تتحمل مهمة الدفاع عن الوطن

ناث في  وعلى العكس من فئة صغار  سن الزواج أي تكمن فيها خصوبة المجتمعالشابة من ذكور وا 
فتعد هذه الفئة من أقل الفئات العمرية تأثرا  بعامل الوفاة وهي األكثر قدرة على الحركة والهجرة،  ،السن

المسئولة عن النمو السكاني كونها الشابة وبالنظر ألهمية هذه الفئة  .(8) األخريانوتعتمد عليها الفئتان 
فضال عن انها الفئة المسئولة عن المحور  إنجاباالفئات العمرية  أكثر ومن ثم عموماالن بها سن الزواج 

 -كاالتي: و  (14بالرجوع الى جدول) بيان خصائصها يمكن للسكان.واالنتاجي االقتصادي 
  ( %36.6) تراوحت ما بين اذ الدراسة مدةخالل  بوتائر مرتفعة نسبيا تسيريالحظ ان نسبة هذه الفئة

 ممةا يجعلهةا فةي موقةع المتصةدر بةين الفئةات العمريةة بالمحافظةةة ،2214( عةام%53.4)و 1111عةام

                                                           

 .116ص مصدر سابق، ، جغرافية السكان الثابت والمتحول،لبيب علي(1)
، تقرير 5113وزارة التخطيط، دائرة إحصاء المثنى، نظرة على الواقع االقتصادي واالجتماعي لمحافظة المثنى لعام  (5)

 .5111غير منشور، 

 .114ص مصدر سابق،( رشود بن محمد الخريف، جغرافية السكان)المفاهيم واألساليب والتطبيقات(، 3)
 .56مصدر سابق ص احمد حمود محيسن السعدي، (8)
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الن المجتمةع الةذي تةزداد فيةه فئةة متوسةطي  ،سنة( 18-2) عليها صغار السن نسبة بانخفاض متأثرة
القسةرية منهةا  الداخليةة عامةل الهجةرةنةاتج عةن  واالرتفاع في فئة الشةباب السن سينمو بمعدالت اسرع،

 15)اقةةل مةةن  تغةةذيها فئةةة صةةغار السةةن ةفضةةال عةةن ان هةةذه الفئةة ،والمحليةةة مةةن الريةةف نحةةو الحضةةر
وبالمقارنة مع العراق  ،الوسطيةعلى هذه الفئة بشكل كبير  االعالة عبءانخفاض الى  ادىمما  (ةسن

( %81.8اال انهةةا اعلةةى مةةن مثيلتهةةا فةةي العةةالم والبالغةةة) (%56.5فقةةد سةةجلت هةةذه الفئةةة نسةةبة بلغةةت)
 .(1)2216لعام 

 النوعي لإلناث على حساب الذكور  االستحواذمن  ةبحال ةاما على مستوى النوع فقد امتازت هذه الفئ
السبب الى الحرب  ويرجع ،( لإلناث %11.6) ( للذكور مقابل%11.2بلغت نسبتها ) اذ 1111عام 

ارتفاع في ظل الحصار آنذاك، فضال عن  والهجرة لسوء األحوال االقتصادية باألرواحوالخسائر 
وفيات الذكور عن اإلناث مع التقدم في العمر، ألن الذكور في األعمار الشابة يكونون أكثر عرضة 
لألخطار سواء في العمل أو في تحمل أعباء الحياة عموًما، فالذكور قد يزاولون بعض األعمال 

طول الفترة التي يقضونها في العمل، كما قد يضطر البعض إلى ممارسة أكثر من عمل و ، الخطرة
لتوفير ظروف حياتية أفضل ألسرته، وكل هذا يزيد من إجهاده ويعرضه لمخاطر كثيرة قد تؤدي 

 (%1)عن بينهما الفارق يزدد لمف فقد شهدت هذه الفئة تقاربا نوعيا 2214اما بالنسبة لعام  .(2)للوفاة
 ( للذكور واالناث على التوالي.%52.5، 81.5)بلغت اذ

 ( سنة فأكثر70فئة كبار السن) -ت
ذا ،تعد فئة مستهلكة غير منتجة في الغالب  فئة السابقتينعلى سكان الفئتين  يطلقكان  وا 

يمكن و  .(3) والشيخوخةالكهولة  اذاالستهالك واألخرى فئة اإلنتاج فهذه الفئة يطلق عليه فئة المسنين 
 -باآلتي: هذه الفئة سكان خصائص  توضيح

 ( خالل %3.2-5.6) تراوحت ما بين اذ نسبياانخفاضا في عموم المحافظة  ةهذه الفئ شهدت
( ولكنها على %3.1وهي ذات القيمة نسبيا على مستوى العراق والبالغة) ،(2214-1111المدة)

                                                           

(األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، تغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة، مصدر سابق، 1)
 .32ص
عبدالسالم أبو العينين، التباينات المكانية والديموغرافية في التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة البحيرة، (عبد اهلل 2)

 .184، ص2228(، الجزء األول ، الجمعية الجغرافية المصرية، القاهرة، 83المجلة الجغرافية العربية، العدد )
 .12-11، ص2221الشؤون االقتصادية واالجتماعية، نيويورك،  األمم المتحدة، التوقعات السكانية العالمية، إدارة( (3
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قدرا من العناية المقدمة في هذه ما يعكس ، (1)2216( لعام %4.3العكس من العالم والتي بلغت)
خاصة المزمنة  باألمراضتأثير التقدم في السن واالصابة ف محافظةلل، اما بالنسبة الدول لكبار السن

وهذا االنخفاض ، المحافظةفي عموم  ةهذه الفئ ةوالتي انعكست بجملتها على انخفاض نسب منها
بالمحافظة مما  لكبار السن والعجزة واالنسانية يعزى الى تراجع الخدمات الصحية والرعاية الطبية
 يؤدي الى تراجع نسبتها بالمقارنة مع الفئات االخرى. 

  ارتفاع الستمرار كنتيجة الفئة هذه في اإلناث لصالحبسيطا  شهدت هذه الفئة تفوقابالنسبة للنوع 
( %3.1) للذكور مقابل( %1.1) بلغت 1111عامففي  العمر، تقدم مع باإلناث مقارنة الذكور وفيات
 ( لإلناث.%52.3( للذكور و)%81.1)سجلت  اذ 2214عام عن وال يختلف االمر ،لإلناث

 عام( %45.1)الى انخفضت 1111عام( %181.4)بلغت ان فبعد ،نسبة االعالة صعيد على 
 المحافظة ان يشير مما للعام نفسه، (%11.1)والبالغة  العراق في مثيلها من اعلى وهي ،2214
 .الديموغرافي التحول من مرحلة على مقبلة

س واالنتظام اذ يشكل ان الهيكل العمري لسكان المحافظة يمتاز بعدم التجانسبق  ممايستنتج 
 االعالة ءكان المحافظة مما يعني ارتفاع عبالسن الجزء األكبر من منظومة س صغار ومتوسطو

 اً غذاء وملبس لتامين احتياجات هؤالء السكانزيادة االنفاق يتطلب بذل الجهود و ذلك الن على الدولة 
على الجهود المبذولة للتنمية خاصة مع عدم  بظاللهوخدمات مختلفة مما ينعكس  اً ليموصحة وتع

، وانخفاض معدالت التشغيل وتدني إنتاجية توفر التقدم االقتصادي واالجتماعي وسيادة التخلف
  العاملين.

 التركيب النوعي والعمري لسكان منطقة الدراسة سيتم تناول متغيراتعلى  أكثرولتسليط الضوء 
وفئات كل منها ومدى التباين في حجم  يترجم التصنيف النوعي والعمري للسكان الذيالهرم السكاني و 
 .السكان والسلوك الديموغرافي الذي يمر بهوطبيعية المرحلة 

   السكان هرم-8
 وحالة سكانه االجتماعيةمن الطرق الشائعة لتمثيل وشرح الهيكل العمري لمجتمع ما يعد 

الحروب والمجاعات واألوبئة والفيضانات وغيرها من الكوارث عوامل وتعد  ،معينةمدة  فيواالقتصادية 

                                                           

(األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، تغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة، مصدر سابق، 1)
 .32ص
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 (18) جدول معطيات ومن خالل تحليل .(1) العامفي انتظام الهرم السكاني ومظهره  مهمة تؤثر
 المدة خالل بشكل واضحفي قوامها  تختلف في محافظة المثنى يتضح ان االهرام السكانية (11)شكلالو 
 -االتي:  على النحوويتبين ذلك  (1111-2214)
 1111)المدة، على اتساع قاعدة الهرم السكاني بوجه عام خالل انعكس ارتفاع نسبة صغار السن-

 فضال عن تساوي، 2214عام  ‰132 الى الخصوبة وذلك بالتوازي مع ارتفاع معدالت( 2214
تميزت بانها أوسع من جهة  اذ 2214مقارنة بعام  1111للذكور واالناث عام قاعدة الهرم السكاني 

بضيق قمتها االهرام بينما تشترك  ،الذكور عنها في االناث بسبب ارتفاع نسبة النوع لفئة صغار السن
 العمر.بسبب ارتفاع الوفيات مع التقدم في 

   يبدو واضحا تقلص  اذاضطرب الهرم السكاني في الفئات العمرية الوسطى)الشابة(  1111في عام
وصوال سنة(  21 –25) الذكور على حساب االناث ابتداء من الفئة العمرية خاصةاعداد السكان 

الى حالة انعدام االستقرار ذلك ويعزى  ،ولكال الجنسين سنة (31-35) الفئة في تراجع شديد الى
الذي دفع  آنذاكالتي رافقت الحصار االقتصادي على العراق  المحافظةاالقتصادي واالجتماعي في 

مما  ،خاصة الى األردن وسوريا واليمن وليبيا الهجرة خارج العراق بحثا عن فرصة عملبالذكور الى 
شكل الهرم  في حين يعودالزواج  أدى الى انخفاض معدالت الخصوبة بوجه عام بسبب قلة حاالت

 وصوال الى قمة الهرمتدريجيًا تقلصه ثم يواصل  سنه للذكور (88-82) في الفئةقليال باالتساع 
 بتأثير وفيات كبار السن

  عريضةارتكز على قاعدة  اذ 1111فالحال ال يختلف عن شكل الهرم عام 2214لعام اما بالنسبة 
القمة برفق نحو  جوانبهلصالح الذكور على االناث، مع انحدار  تترجم ارتفاع نسبة صغار السن

( تزيد حجما 8-2الفئة) اذوالذي يقودنا الى حقيقة ارتفاع معدالت المواليد  ليأخذ شكل الهرم المنتظم
والتي تمثل الرافد الذي يغذي المحافظة بالسكان، عالوة على ارتفاع معدالت الوفيات  عن التي تليها

 .وصوال الى القمة الذي يمثل كبار السن المنتظم التدريجي والذي يدفع مدرجات الهرم الى التناقص
 باتساع تتميز التي النامية الدول اهرام الى انتمائه الى للمحافظة السكاني الهرم يشير عام بوجه

 .العمرية للمجموعات المنتظم التدرج يأخذ الهرم شكل يجعل مما القمة وضيق القاعدة
 

                                                           
 ،1161 ،القاهرة ،الحديثة الفنية المطبعة ،2ط ،وجغرافياً  ديموغرافياً  السكان ،الحكيم صبحي ومحمد غالب السيد محمد (1(

 .113ص
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  (11)جدول
في  النوعحسب الفئات العمرية الخمسية و  لسكان محافظة المثنىالتوزيع العددي والنسبي 

 (2214-1111المدة)

 الفئات العمرية
7991 8172 

 % االناث % الذكور % االناث % ذكورال
1-8 81010 9.89 87717 9.08 70271 2.7 78807 1.1 
0-9 88282 1.18 88282 1.08 71788 1.8 02711 1.7 
71-78 82787 7.00 81788 7.88 08218 7.7 01012 7.8 
70-79 87887 7.17 80908 0.98 82181 7.1 89809 7.1 
81-88 72128 8.81 87191 8.28 82782 8.1 80278 8.8 
80-89 70972 8.78 71717 8.10 81277 8.8 81878 8.8 
81-88 71888 8.88 77128 8.11 80878 8.7 87877 8.8 
80-89 0772 7.72 2112 7.28 81787 8.0 88088 8.2 
81-88 1721 7.70 2188 8.11 81188 8.0 79887 8.8 
80-89 7278 7.07 1872 7.11 78188 7.7 78888 7.7 
01-08 8788 7.17 8077 7.10 7178 1.2 9888 7.7 
00-09 8810 1.10 8807 1.19 2781 7.1 9789 7.8 
71-78 8810 1.08 8211 1.78 1180 1.9 2728 7.1 
70-79 8878 1.00 8200 1.70 8880 1.0 8721 1.0 
11-18 7717 1.82 8028 1.09 8109 1.8 8707 1.8 
10-19 7880 1.88 8712 1.82 7171 1.8 7211 1.8 

21+ 8279 1.70 8720 1.28 8901 1.8 8107 1.7 
 89.1 810789 01.8 819888 07.81 888287 82.08 877928 المجموع

 -على:حث باالعتماد االمصدر: الب   
محافظة  ،1111نتائج التعداد العام للسكان لسنة  ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،وزارة التخطيط العراقية، الجمهورية .1

 .15ص ،(21جدول رقم ) ،المثنى
وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة )بيانات غير  العراق، جمهورية .2

 .2214، منشورة(
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 (11شكل) 
 (2214-1111تطور الهرم السكاني لمحافظة المثنى للمدة)

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  (11در الباحث باالعتماد على جدول)صلما
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 /المبحث االولالفصل الثالث

 لتنمية البشرية المستدامةالرئيسة لمؤشرات ال

 تمهيد

العديد من  باهتمام حظيت التي الرئيسية القضايا منبمفهومها العام  التنمية مسألة تعد
 كونها متعددة األدوار والمجاالت تؤكد بمجملها والعالمي اإلقليمي المستويين على والمفكرين الباحثين

 الموارد البشرية بالمجتمعبناء و من خالل رفع  تطوير وتحسين الواقع دون االخالل بالمستقبل على
فرصهم في الحصول على  ضمانو والفرص المتاحة امام الناس في االستغالل األمثل للموارد 
يؤهلهم للعيش في حياة حره  والثروة مستوى الئق من الرعاية الصحية والتعليم ومستوى من الدخل

 إليجادكريمة، ويظهر االرتباط بين التنمية البشرية والتنمية المستدامة من خالل الحاجة الماسة 
 .أخرى جهة من المتاحة الموارد وبين جهة، من السكان بين توازن

لفتره المجتمع في ان المؤشر هو أداة يراد منها عملية تقييم وقياس أداء ظاهره او حالة ما 
ف مختلف صعن عدد كبير من المتغيرات التي ت االستعاضةفي المؤشر هي  فاألصلمعينه،  زمنية

لذا يقاس نجاح عملية اختيار ، او عدد محدود جدا من المتغيراتجوانب الظاهرة بمتغير واحد 
كلما زاد عدد المؤشرات كلما صعب استعمالها في فبمدى االختصار في عدد المؤشرات المؤشرات 

الن قياس  ،(1)وساد التشتت في الهدف من قياس الحالة التقييم والحكم على الظاهرة محل الدراسة
من  غير قليلتطلب عدد ظاهرة مدى استدامة التنمية هي موضوع كثير التشعبات مما يجعله ي

نتيجة صعوبة وضع مؤشر مركب للتنمية المستدامة فضال عن صعوبة قياس المؤشرات لقياسها، 
ان  والسياسة، غيرالرياضي لكون التنمية المستدامة خليط بين العلم  باإلسقاطاستدامة التنمية 

وضعها منذ  (OCDE( ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية)PNUDبرنامج األمم المتحدة للتنمية)

 :(2)بمؤشرات التنمية المستدامة، قسمت الى أربعة ابعاد وهي قائمة 1991عام 
 المؤشرات االجتماعية .1
 المؤشرات االقتصادية .2

                                                           

، دار الشروق، القاهرة، 2مفهوم التنمية ومؤشراتها، طالعيسوي، التنمية في عالم متغير: دراسة في  إبراهيم (1)
 .111-111، ص2001

 ( محي الدين الحمداني، حدود التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل، أطروحة دكتوراه2)
 .101، ص2009)غ.م(، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 
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 المؤشرات البيئية .3
 المؤشرات المؤسساتية .1

المؤشرات واستعمالها في تقييم مسيرة التنمية في منطقة هذه لذا فأن الخروج بعدد معقول من  
المطلوبة عن والبيانات مؤشرات ومدى غناها بالمعلومات ال هذهمن ما هو متاح  زما، يتطلب فر 

اهم سيتم تناول وتبعا لذلك  ،(1)ومحاولة وضع حلول بشأنها سلوك المؤشر والتحديات التي تواجه
وهذه  ،بما يخدم منطقة الدراسة ويقيس مسيرة التنمية فيهاوأكثرها شيوعا وذلك هذه المؤشرات 

 .ومؤشرات خدمات البنى التحتية لدخلالتعليم والصحة وا المؤشرات التنموية تشمل

 أوال: املؤشرات الرئيسة للتنمية البشرية

 المؤشرات التعليمية .أ
 التطور في أساسيا ومحركا المجتمعي، التقدم في مهما ركنا التاريخ مدار على التعليم شكل
 وبناء والمنتظم، المستمر التعليم تحديث في المحرز التقدم بمدى مرتبط المجتمعات فنمو الحضاري،
 أفق توسيع لضمان وذلك راسخة، علمية قواعد ووفق ثابتة مهنية بأسس التعليمية، المؤسسات
التعليم بانه العملية التي يشار الى  .التعليمية والعملية التعليم مجاالت جميع المجتمعية في المشاركة

تطوير الموارد البشرية  اساليبتجري في مؤسسات متخصصة كالمدارس والجامعات وهي من اهم 
الى جانب العالقة الواضحة والقوية بين التعليم  ا  جماهيري ا  من عدة أوجه منها كون التعليم مطلب

 .(2) والمجتمعد والدخل على مستوى الفر 
حاجة  فالتعليم البشرية التنميةتحقيق مؤشرات ركائز و اهم  احدتعد الحالة التعليمية للسكان 

 أن اذ ،وتقدمه الحضاري المجتمع تنمية التنمية المستدامة من خالل أساسية وضرورة من ضروريات
 التعليم يمثل بل مصالحه، وتحقيق الفرد تنمية إلى فقط يهدف ال الحديث مفهومه في التعليم

 تقوم الذي األساسي والركن الزاوية المجتمعات حجر من مجتمع أي الجيد في التخطيط واستراتيجية
فتحسين ، واالجتماعية واالقتصادية المجاالت السياسية جميع في التنموية الفعاليات جميع عليه

النظام  يستندو  ،مشاركه وفعالية في برامج التنمية أكثروارتفاع المستوى التعليمي للمواطنين يجعلهم 

                                                           

 .111-111، صمصدر سابقدراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها،  :عالم متغير ( إبراهيم العيسوي، التنمية في1)
( مالكولم جبلز، اقتصاديات التنمية، ترجمة طه عبد اهلل منصور وعبد العظيم محمد مصطفى، دار المريخ للنشر، 2)

 .361-360، ص2009الرياض، 
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 تنمية في هاما ادور  على قاعدة من المؤسسات التعليمية التي تمارس في أي منطقة جغرافية التعليمي
التقدم االقتصادي الرفاه و اهم الجوانب الدالة على  تعدو  أفراده، وتنمية وتطوير المجتمع،وخدمة 

ان من و خاصة  خاصة الرتباطها بالتنمية بمختلف اشكالهاواالجتماعي والتي توليها الدول أهمية 
 والقادرةمن داخل افراد المجتمع  القاعدة العلميةالمستدامة هو توفير  البشرية مقومات نجاح التنمية

 البشرية. قدمة قطاعات التنمية ولهذا يعد قطاع التعليم في م ،على إدارة مشاريع وخطط التنمية
 تطور الخدمات التعليمية في محافظة المثنى

عامي تطور الخدمات التعليمية وعدد الطالب خالل ( 12وشكل)( 20جدول) يوضح
 -يأتي: ( والتي يمكن التطرق اليها بما 2011-1991الدراسة)
 االهلية،وبضمنها ( روضه 20الى ) 1991( روضة عام12عدد رياض األطفال من) ارتفع 

خالل  ا  طفال  ( 3913الى) طفال  ( 1301كما زاد حجم األطفال الملتحقين ) 2011عام 
 .ا  طفال  ( 2619أي بزيادة مقدارها) عامي الدراسة

  ،اذ تراوحت اما بالنسبة للدراسة االبتدائية فيالحظ الزيادة الطفيفة في عدد المدارس االبتدائية
خالل عامي  ( مدارس فقط1مدرسة، أي انها لم تزدد سوى)( 101-102اعدادها ما بين)

الملتحقين فيها من  التالميذ( على الرغم من ارتفاع حجم 2011-1991الدراسة )
من  غفيرةتكدس اعداد سيؤدي الى مما  ،( طالب خالل عامي الدراسة12112-162011)

االمر الذي الحاصلة في عدد التالميذ  الزيادةوعدم قدرتها على تغطية التالميذ في المدارس 
 على جودة التعليم فيها. سلبا سينعكس

 اذ لم تحصل هناك فال يختلف االمر عن مثيلتها االبتدائية  على صعيد المدارس الثانوية
( 21زيادة في اعداد األبنية المدرسية الثانوية بشكل يواكب الزيادة السكانية الحاصلة طوال )

( فقط 101لتبلغ) 2011( مدرسة زادت عام 103) 1991بلغ عدد المدارس عام اذسنة، 
( طالبا خالل عامي الدراسة 10111-21111في حين ارتفاع عدد الطالب الملتحقين من)

 .على التوالي
والعجز  القصوريتضح من مسار تطور الخدمات التعليمية في المحافظة انها تعاني من 

الحاصل في المدارس االبتدائية والثانوية االكتظاظ  اذوالمستلزمات التربوية في األبنية المدرسية 
والتي بقيت على حالها دون زيادة  القائمة للمدارس المخططة االستيعابية محدودية الطاقة نتيجة

فضال عن ان بعضها ايله للسقوط او تحتاج الى  وتوسع المدينة كثافة االستخدامواضحه تواكب 
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بلغت  اذ، اعتماد نموذج الدوام الثنائي والثالثيالى  بهذه المدارس الحاليةيدفع مما س ،ترميم
وهي حالة تؤشر  ،(1)للثانوية %11لالبتدائية و %31 نسبة األبنية المدرسية ذات الدوام المزدوج

الطلب السكاني المتزايد عليه، وهذا ما سيتم  الى عدم قدرة العرض المدرسي في نموه عن مواكبة
( وفق 2011-2011مناقشته في اطار استعراض الواقع التعليمي لمنطقة الدراسة للعام الدراسي)

 المعايير التخطيطية المعتمدة.
 (20جدول)

 2011-1991تطور الخدمات التعليمية في محافظة المثنى لعامي 
 8172 7991 المؤسسات التعليمية

 االطفالرياض 
 81 78 عدد الرياض
 0990 7011 عدد االطفال

 المدارس االبتدائية
 111 118 عدد المدارس
 788129 18218 عدد التالميذ

 المدارس الثانوية
 712 710 عدد المدارس
 11111 81717 عدد الطالب

قسم التخطيط التربوي، شعبة  المصدر: الباحث باالعتماد على: وزارة التربية، المديرية العامة لتربية المثنى،
 2011، اإلحصاء، بيانات غير منشورة

 (12شكل)
 2011-1991تطور الخدمات التعليمية في محافظة المثنى لعامي 

 
                                                           

 .2011المدرسية، بيانات غير منشورة،  وزارة التربية، المديرية العامة لتربية المثنى، قسم األبنية (1)
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 ( 20المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)

للمراحل الرئيسية  المعايير التربويةاألسس التخطيطية و العراق على مجموعه من  وقد اعتمد
 يبيناذ  .استنادا الى المعايير الدوليةفي تقييم جودة الخدمات التعليمية المقدمة الى السكان  كافة

السبل لتحقيق  أفضلوالتي تقدم خارطة طريق في سبيل تقديم  هذه المعاييرمن  ا  بعض (21جدول)
 تعميم التعليم للجميع كما ونوعا.

 (21جدول)
 العراقالمعايير التخطيطية للخدمات التربوية في 

 التعليم الثانوي التعليم االبتدائي رياض االطفال المراحل 

ية
بو

تر
 ال

ير
اي
مع

ال
 

 طالب/ مدرس52-61 تلميذ/ معلم 52-61 مربية/ طفل61-61

 طالب/ شعبة 03-52 تلميذ/ شعبة 02-52 / شعبةلطف 52-52

 طالب/ مدرسة 262-312 تلميذ /مدرسة 012-022 / روضةطفل622-672

 نسمه/مدرسة 2222-3222 نسمة/مدرسة 0222-5222 روضة نسمة/ 6222-5222

 .2011المصدر: باالعتماد على: وزارة التربية، المديرية العامة لتربية المثنى، قسم التخطيط والمتابعة، 

ومدى كفاءة الخدمات التعليمية في المحافظة سيتم على طبيعة هذه المؤسسات  وللوقوف
 -على النحو االتي: تصنيفها 

 رياض األطفال (7
 (1 – 1)على تنمية قدرات األطفال العقلية واالدراكيةة مةن سةن مرحلة رياض األطفال تقوم      

 وتنميةةةةاكتشةةةاف و  إذ تسةةةعى هةةةذه المؤسسةةةة إلشةةةباع رغبةةةات األطفةةةال النفسةةةية والمعرفيةةةة سةةةنوات،
خاصةة وان  .(1) االبتدائيةةالالحقةة وهةي المرحلةة مرحلةة لل همتمهيةدا  لةدخول مواهبهم العقلية المبكرة

 مةدى مصيرهم يشكل وعاطفيا ونفسيا ما يحدث لألطفال في السنوات األولى من حياتهم جسمانيا
السةلم التعليمةي بمةا  مواصةلتهمو  وتقةبلهم لهةا المةدارس فةي اجتهةادهم مةدى علةى تؤثر فهي. الحياة

 مةن مسةتوى وتحقيةق االقتصةاديالمسةاهمة فةي النمةو مسةتقبال فضةال عةن  يعود علةيهم بالوظةائف
التوزيع المكاني لريةاض األطفةال ( 11الخريطة)و  (22يتضح من بيانات الجدول)و  الكريم. العيش

روضةة تركةزت اعالهةا  20 ضةمت اذفي عموم المحافظةة، وبضمنها الرياض الحكومية واألهلية 
  في

                                                           

، المؤسسة الحديثة للكتاب، 1خدمات المدن " دراسة في الجغرافية التنموية"، ط( بشير ابراهيم الطيف وزمالؤه، 1)

  .111، ص9003ليبيا، 
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 (22جدول)
 (2011-2011)للعام الدراسيمؤشرات رياض األطفال في محافظة المثنى 

مركز  القضاء
 الناحيةقضاء/

عدد 
 الرياض

عدد 
 األطفال

عدد 
 المربيات

عدد 
 الشعب

الحاجة  /معلمةطفل
 الى/معلمة

الحاجة  /شعبةطفل
 الى/شعبة

الحاجة الى/  /روضةطفل
 روضة

 السماوة
 8 878 98 91 09 88 17 91 8001 77 مركز القضاء
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ناحية السوير

 الرميثة

 7 819 72 82 87 01 77 81 112 0 مركز القضاء
 1 812 8 711 8 18 8 9 812 7 ناحية المجد

 1- 81 1 01 1 81 8 0 81 7 لنجمياناحية 
 1- 708 0 82 8 81 8 9 708 7 ناحية الهالل

 1- 700 0 81 0 00 8 1 700 7 قضاء الوركاء

 السلمان
 1- 97 1 88 1 88 8 8 97 7 مركز القضاء
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ناحية بصيه

 الخضر
 1 821 1 11 1 09 1 2 821 7 مركز القضاء
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ناحية الدراجي

 0 791 98 81 28 89 88 701 0990 81 مجموع المحافظة
 المصدر: باالعتماد على:

 9019المديرية العامة لتربية المثنى، قسم التخطيط، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة، وزارة التربية، 
  -تم استخراج الحاجة او الفائض  من المعلمة او الشعبة او الرياض وفق المعايير التخطيطية وكما يأتي:

 عدد المعلمات -( 19÷)عدد االطفالمن الحاجة الى معلمه  -

 الشعبعدد  -( 99÷االطفال)عدد من  شعبةالحاجة الى  -

 الرياض عدد -( 190÷االطفال عدد)من  روضة الى الحاجة -
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 (11خريطة)
 2011التوزيع المكاني لرياض األطفال في محافظة المثنى لعام 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 (22المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)
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بفعةل الثقةل السةكاني  طفل/طفلةة( 2331روضةة ضةمت ) (11بواقةع)مركز قضاء السماوة 
( 90( شةةةعبة فيمةةةا بلةةةغ الكةةةادر التعليمةةةي وجميعةةةه مةةةن االنةةةاث )11للمدينةةةة مةةةوزعين علةةةى نحةةةو)

 اذمعلمة. تليها بالمرتبة الثانية مركز قضاء الرميثه ثةاني منةاطق المحافظةة فةي حجمهةا السةكاني 
ر تعليمةةةةي ( شةةةةعبة وبكةةةةاد11مةةةةوزعين علةةةةى ) طفلةةةةة/طفةةةةل( 111ريةةةةاض فقةةةةط وفيهةةةةا) 3ضةةةةمت 

علةى روضةة واحةدة  ئهةا( معلمة، وعلى الرغم من تساوي بقية الوحةدات اإلداريةة فةي احتوا20بلغ)
سةةجلت ادناهةةا فةةي مركةةز قضةةاء  اذاال انهةةا اختلفةةت فةةي حجةةم األطفةةال الملتحقةةين فةةي كةةل منهةةا، 

مةةن الكةةادر التعليمةةي فضةةال عةةن  مركةةزين فةةي شةةعبتين وبةةاثنين طفلةةة/طفةةل( 11السةةلمان بلغةةت )
السوير وبصيه والدراجي(، وعلى الرغم من ان التوزيع المكاني لعدد )دامها في كل من نواحي انع

ريةةاض األطفةةال يكةةاد يكةةون متسةةاويا بةةين الوحةةدات اإلداريةةة، اال ان المالحةةظ ان حجةةم األطفةةال 
الملتحقةةةين بريةةةاض األطفةةةال فةةةي عمةةةوم المحافظةةةة ال يتناسةةةب مةةةع حجةةةم السةةةكان اإلجمةةةالي للفئةةةة 

أي يشةةكلون مةةةا  طفةةال( 3913بلةةغ جملةةةة األطفةةال الملتحقةةين بالريةةةاض ) اذ( سةةنة 1-1العمريةةة)

نسمه من األطفال ولةنفس الفئةة العمريةة غيةر ملتحقةين  (1)(11120( من اجمالي )%1.1نسبته)
بمؤسسةةةات ريةةةاض األطفةةةال بالمحافظةةةة، االمةةةر الةةةذي يةةةدل علةةةى عةةةدم العدالةةةة واالهتمةةةام بتوزيةةةع 

( منهةةا فةةي المركةةز، وذلةةك %11مةةدارس الريةةاض فةةي عمةةوم منةةاطق المحافظةةة بةةدليل تركةةز قرابةةة)
فةةالهم بهةةذه المةةدارس لمةةا لهةةا مةةن دور لقصةةور الجهةةات الحكوميةةة بتوعيةةة السةةكان لضةةرورة زج أط

كبيةةر فةةي تذكيةةة مةةداركهم العقليةةة المبكةةرة ومةةن ثةةم تهيئةةتهم ذهنيةةا وسةةلوكيا لالنخةةراط فةةي المرحلةةة 
االبتدائية فضال عن تخلف اغلةب سةكان المحافظةة عةن الحةاق أبنةائهم بالريةاض ألسةباب متعةددة 

اهم وعةةدم توفرهةةا خاصةةة فةةي امةةا بسةةبب الوضةةع المعاشةةي او بعةةد هةةذه الريةةاض عةةن منةةاطق سةةكن
يؤثر ذلك سلبيا على جهود تحقيق التنمية  ومن ثمالمناطق الريفية او قلة الوعي الثقافي ألهميتها 

مؤشةرات ريةاض تقيةيم المستدامة في المرحلة التعليمية االولةى، وهةذا مةا سةيتم تلمسةه فةي معةرض 
( 13)شةةكلو ( 22)الجةةدولذات فةةي  بحسةةب المعةةايير التخطيطيةةة التربويةةة األطفةةال فةةي المحافظةةة

 -وعلى النحو االتي:
فةي كةل روضةه مةن  مربيةةيشير هذا المعيار الى نسبة عدد األطفال لكل  -(:مربية/طفل) معيار .أ

( الةى 22، ويشير الجةدول)مربيةلكل  لطف( 11ةةةةةةةةة16)رياض األطفال والتي حددها المعيار بنحو
 مما  المحافظة وهو اعلى من المعيار المحددفي عموم مربية /لطف(29بلغ ) المعياران هذا 

                                                           

 (3ملحق ) (1)
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 (13شكل)
 (2011-2011مؤشرات رياض األطفال في محافظة المثنى للعام الدراسي)

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 (22باالعتماد على جدول)الباحث  :المصدر  
 

سةةلوكيا وادراكيةا ومةةن ثةةم ضةةعف السةةيطرة  الطفةةليةؤدي الةةى قلةةة كفةةاءة دور المعلمةةة فةي تربيةةة وتنشةةئة 
موزعات على كل رياض األطفال بالمحافظة، وقد اعتلت  مربية( 12عليهم أي ان هناك حاجة الى )

 مربيةة/ طفةال  ( 12بةين منةاطق المحافظةة بلةغ) مربية/ طفلمعيار ناحية المجد بالمرتبة األولى بأعلى 
الموجود منهةا،  فضال عن مربيات( 6اجة الى)فقط مما يستدعي الح مربية( 1( طالب على)201)بو

( 111لتغطيةةة) مربيةةة( 21ممةةا يتطلةةب الحاجةةة الةةى) مربيةةة/طفةةال  ( 31)بتليهةةا مركةةز قضةةاء الرميثةةه 
طالبا وطالبه، في حين سجلت ناحية النجمي االكتفاء الذاتي في عدد المعلمةات بوقوعهةا بةالقرب مةن 

 .مربية/طفال  المعيار المحدد 
 حددت والتي شعبه كل في األطفال عدد نسبة الى المعيار هذا ويشير- :شعبة/طفل معيار .ب

 بكامل تقوم ان المعلمة تستطيع ولكي الشعبة في األطفال لتكدس منعا شعبة/طفال  ( 21-20)ب
 مرتفعة نسبة المحافظة عموم في المعيار هذا سجل وقد الشعبة، داخل التربوي دورها
 السكان حجم زيادة بسبب المعتمد معيارال من بكثير اعلى وهو شعبه لكل طفال  (60)بلغت
 عليه يترتب مما المتوفرة الرياض عدد قلة جانب الى الفئة هذه وبضمنها الدنيا الفئات خاصة
 هناك ان أي الشعبة داخل لهم المطلوبة التربوية الرعاية وتوفير التعليم جودة على سلبيه اثار
 الشعبة داخل األطفال حجم في الحاصل واالكتظاظ الزخم تستوعب لكي شعبه( 92)الى حاجة
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 ،101)بلغت معدالت سجلت اذ الرميثه الخضر اقضية ومراكز المجد ناحية في الحال هو كما
 فتح الى حاجتها في تباينها مع المعدالت هذه بين الوحدات بقية ووقوع شعبه/طفال  (61 ،10

 معيارال تسجيلها في النجمي ناحية توالت فيما الملتحقين األطفال عدد على اعتمادا جديده شعب
 .المحدد المعيار ضمن تقريبا ووقوعها المثالي

هةةذا المعيةةار يشةةير الةةى نسةةبة حجةةم األطفةةال المطلوبةةة فةةي كةةل روضةةة  -/روضااة: طفلمعيااار  .ت
روضةةةة( اال ان المتتبةةةع لبيانةةةات / طفةةةال  110-100وحةةةددت حسةةةب المعيةةةار التخطيطةةةي مةةةا بةةةين)

/روضةةه وهةةذا طفال  ( 191تخطةةى المعيةةار المحةةدد اذ بلةةغ ) المعيةةار قةةد( نجةةد ان هةةذا 22جةةدول)
يرجع الى ازدياد عدد األطفال الملتحقةين النةابع مةن ازديةاد حجةم السةكان دون ان يصةاحبها زيةادة 

( ريةاض 3في عدد الرياض في كافة مناطق المحافظة سواء األهلية او الحكومية والتي تتطلةب )
في مركز قضاء السماوة والتي تأتي في مقدمة مناطق المحافظةة المتوفر منها خاصة  فضال عن

فةةةي حجمهةةةا السةةةكاني مةةةع اإلشةةةارة الةةةى وقةةةوع نةةةواحي النجمةةةي والهةةةالل وقضةةةاء الوركةةةاء والسةةةلمان 
ضةةمن المعيةةار المحةةدد بسةةبب قلةةة الريةةاض واألطفةةال الملتحقةةين عمومةةا وعةةدم وعةةي سةةكان هةةذه 

ورة واهميةة هةذه الممارسةة التربويةة فضةال عةن بعةد المناطق الريفية باسةتثناء قضةاء السةلمان بضةر 
 المسافة عن الرياض المتوفرة.

عن قصور واضح في تنمية وتطوير هذه كشفت المؤشرات التربوية لرياض األطفال  ان يتضح

 طفةةال   (1) (133ان ) بةةدليلممةةا سةةيؤثر سةةلبا علةةى جهةةود تحقيةةق التنميةةة البشةةرية المسةةتدامة،  الجانةةب
تركوا مقاعد التعليم في ريةاض األطفةال فةي عمةوم المحافظةة ألسةباب شةتى كةالفقر وانخفةاض  ،ةطفلو 

او سوء التوزيع المكاني  المستوى المعيشي لألسر في محاولة إللغاء جزء من أعباء تكاليف األطفال،
ذه ألهميةةة هةة مةةن االسةةر فضةةال عةةن عةةدم االدراك الكامةةل لةةدى الكثيةةر وتوزيةةع السةةكان، يةةتالءملهةةا بمةةا 

 .الطفلالمرحلة في حياة 
 

 

                                                           

 .2011 نشورة،( وزارة التربية، المديرية العامة لتربية المثنى، قسم التخطيط التربوي، شعبة اإلحصاء، بيانات غير 1)
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 التعليم االبتدائي (8
سةتند عليةه والةذي تالمراحةل التعليميةة األساسةية في هيكةل  ا  رئيسي ا  عنصر التعليم االبتدائي  يمثل

بعةد تأكيةدها علةى أهميةة خاصةة بموجب الدسةتور والذي اعطته الدولة األخرى بقية المراحل التعليمية 
باسةتثناء ريةاض  للجميع لمن هةم فةي سةن الدراسةة فةي المراحةل التعليميةة كافةةوالزاميته مجانية التعليم 

وتهةدف الةى تنميةة التالميةذ  عشر الحادية إلى السادسة سن من التالميذ هذه المرحلة وتضم ل،األطفا
بمةا يةؤهلهم الةى  معارف وعلوم اولية تمثل الحد األدنةى لمواجهةة الحيةاة العمليةةلغويا واكسابهم و عقليا 

 ،التنميةة المسةتدامةفأن تنمية هةذه المرحلةة تعةد مةن ضةروريات  ومن ثم المرحلة الالحقة وهي الثانوية
ويةةتم التركيةةز علةةى التعلةةيم االبتةةدائي باعتبةةاره األسةةاس الةةذي يبنةةى عليةةه التعلةةيم العةةالي مسةةتقبال الةةى 

 .(1)وانخفاض معدالت الوفيات والخصوبة  والتغذية الصحة أوضاع تحسينمثل  جانب منافع أخرى
 (23معطيةةةات الجةةةدول)مةةةن خةةةالل التعةةةرف علةةةى طبيعيةةةة هةةةذه المرحلةةةة فةةةي المحافظةةةة  يمكةةةنو 

 ( مدرسةة101بلغةت)الحكومية واألهلية  والذي يوضح الى ان عدد المدارس االبتدائية( 11والخريطة)
 إجمةةالي مةةن (%11وبةةذلك فهةةي تمثةةل ) 2011-2011للعةةام الدراسةةي  المحافظةةة عمةةوم فةةيموزعةةة 
احتةةوت  اذالمحافظةةة  تالميةةذ( مةةن %61تسةةتوعب مةةا نسةةبته ) بالمحافظةةة التعليميةةة الخةةدمات مةةدارس
ويكةاد يتفةق توزيةع المةدارس مةع التوزيةع  المختلفةة مراحلهةا لتنوع وذلك  ،تلميذ/تلميذه( 162011)على

ذات الثقةةةل السةةةكاني  فةةةي مراكةةةز اقضةةةية المحافظةةةة الخمةةةس تركةةةز االغلةةةب منهةةةا اذالجغرافةةةي للسةةةكان 
بقيةةادة كةةادر ( شةةعبة و 1111)ضةةمتهم ، الرميثةةه، الوركةةاء، الخضةةر، السةةلمان( السةةماوة) األكبةةر وهةةي
 .( معلم/معلمة1311تعليمي بلغ)

التربويةةة للتعلةةيم مؤشةةرات ال كفةةاءة يمكةةن مالحظةةة( 11)شةةكلو ( 23جةةدول) لبيانةةاتان المتتبةةع 
 -االتي: االبتدائي وفق المعايير التخطيطية وعلى النحو 

علةةم والةةذي حةةدده المعيةةار يشةةير هةةذا المعيةةار الةةى نسةةبة عةةدد التالميةةذ لكةةل م-معلم: تلميةةذ/ معيةةار .أ
 وعةدد المقةدم التعليم كفاءة بين العكسية العالقة هنا تظهر اذ معلم،/تلميذ( 21-11)ب التخطيطي
 ،المحةدد المعيةار ضمن وقوعها أي معلم/تلميذ( 22) بلغ الدراسة منطقة وفي معلم، لكل التالميذ
 السةماوة قضةاء مركةز فيهةا احتةل معلم( -900)بمقدار التعليمية الكوادر في فائض هناك ومن ثم
 بالمحافظة، معلمينال اجمالي من( %12.1)وبنسبة  معلم( 161)بواقع الصدارة

                                                           

خديجة عبداهلل يحمد، أهمية المؤشرات اإلحصائية في التنمية البشرية، المعهد العربي للتدريب والبحوث  (1)
 .11، 2009اإلحصائية، 
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 ( 23جدول )
 (2011ةةةةةةةةة2011)للمدة محافظة المثنى في  مؤشرات التعليم االبتدائي

 

ضاء
الق

 

مركز 
 قضاء/ناحية

عدد 
 المدارس

التالميذ 
 الملتحقين

الكادر 
 التعليمي

عدد 
 الشعب

  معيار
 تلميذ/ معلم

الحاجة 
 الى/معلم

 معيار
 شعبةتلميذ/

الحاجة 
 الى/شعبة

  معيار
 تلميذ/ مدرسة

الحاجة الى/ 
 مدرسة

اوة
سم

ال
 

 87 178 711 08 281- 72 7211 0788 91102 702 م. القضاء
 0 111 88 01 89- 81 891 187 71917 81 ن. السوير

يثة
لرم

ا
 

 88 871 780 02 91 82 991 279 88281 01 م. القضاء
 8 091 99 08 08- 80 819 100 9988 89 ن. المجد
 78- 888 1- 89 89- 87 881 010 1899 01 ن. ألنجمي
 1- 011 99 09 09 89 728 891 1888 87 ن. الهالل

 9 091 780 01 9 89 898 912 81990 80 قضاء الوركاء

مان
سل

ال
 

 8- 718 8- 81 82- 78 89 98 821 1 م. القضاء

 1 871 7 09 1- 80 8 9 871 7 ن. بصيه

ضر
الخ

 

 1 182 29 09 79 88 117 890 78111 09 م. القضاء
 1- 879 1 01 09- 81 789 791 0217 72 ن. الدراجي
 10 092 829 01 911- 88 1171 1021 788129 111 مجموع المحافظة

 المصدر: باالعتماد على:
  9019وزارة التربية، المديرية العامة لتربية المثنى، قسم التخطيط، شعبة اإلحصاء، بيانات منشورة ، 

  -وفق المعايير التخطيطية وكما يأتي: المدرسةالمعلمة او الشعبة او  الفائض منتم استخراج الحاجة او 

 ينالمعلم عدد-( 99÷التالميذمن )عدد  الحاجة الى معلم -

 عدد الشعب -( 90÷التالميذالحاجة الى شعبة من )عدد  -

 عدد الرياض -( 990÷التالميذمن )عدد  مدرسةالحاجة الى  -
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 (16خريطة)
 2011لعام التوزيع المكاني للمدارس االبتدائية في محافظة المثنى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 (23المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)
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 (11)شكل
 (2011-2011مؤشرات التعليم االبتدائي في محافظة المثنى للعام الدراسي)

 
 (23جدول)على  باالعتمادالمصدر : الباحث   
سكناهم السيما فةي االنتقةال  بسبب رغبة اغلب الكوادر باالنتقال للتعليم في مركز المحافظة قرب    

 المحافظةة ونةواحي مراكةز بقيةة فةي المعلمةين تفةاوت علةى انعكةس مةن مةدارس الريةف الةى الحضةر مةا
 ،21) بواقةع الهةالل وناحيةة الرميثةه قضةاء مركز في المحدد المعيار تجاوز االعتبار بنظر االخذ مع
 الةةةنقص لسةةةد منهمةةةا لكةةةل معلةةةم( 39 ،91) الةةةى حاجةةةة هنةةةاك ان أي التةةةوالي علةةةى معلةةةم/تلميةةةذ( 29

 .المدرسة داخل تعليمية كفاءة أفضل لتقديم التعليمي الكادر في الحاصل
أي نسةةةبة عةةةدد التالميةةةذ فةةةي كةةةل شةةةعبه او صةةةف والتةةةي حةةةددها المعيةةةار -/شاااعبة: معياااار تلميذ .ب

( 31( طالب/شعبة، وفي منطقة الدراسة تجاوز معدلها هةذا المعيةار بواقةع)30-21)بالتخطيطي 
مراكةةز  مثلةةت( وحةةدات إداريةةة 1لةةى المعيةةار فةةي )فةةي كةةل شةةعبة، تفوقةةت اعةةداد الطةةالب عطالةةب 

اقضةةية السةةماوة والرميثةةه والوركةةاء والخضةةر موقةةع الصةةدارة بكثافةةة الطةةالب داخةةل الصةةف والةةذي 
 يعود الى ارتفاع حجم الطالب الملتحقين بالتعليم االبتدائي والناتج من الزيادة السكانية المتوالية.

ويشير الةى نسةبة حجةم التالميةذ لكةل مدرسةة لكةي تحقةق الكفةاءة التعليميةة -/مدرسة: تلميذ معيار .ت
بلةةةغ  اذ( تلميذ/مدرسةةةة 360-300)بالمنشةةةودة، اال ان منطقةةةة الدراسةةةة تجةةةاوزت المعيةةةار المحةةةدد 

( مدرسةةةة السةةةتيعاب الزيةةةادة 13( تلميذ/مدرسةةةة أي ان هنةةةاك حاجةةةة الةةةى)391لعمةةةوم المحافظةةةة)
مية للتالميذ والنابعة من الزيادة السكانية في عموم المحافظةة، امةا التبةاين الحاصةل السنوية المتنا

فةي مركةز قضةاء الرميثةه سةجلت اعلةى كثافةة طالبيةة ان ما بين الوحةدات اإلداريةة فيبةدو واضةحا 
( تلميذ/مدرسةةةةة، بسةةةةبب تركةةةةز اغلةةةةب المةةةةدارس االبتدائيةةةةة فةةةةي مركةةةةز المدينةةةةة 611)بمعيةةةةار بلةةةةغ
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لوصةةول الةةى طةةراف ممةةا يضةةطر الطةةالب الةةى قطةةع مسةةافات طويلةةة فةةي سةةبيل اوافتقارهةةا فةةي األ
( مةةةةن اسةةةةر المحافظةةةةة تبتعةةةةد عةةةةن اقةةةةرب مدرسةةةةة ابتدائيةةةةة %32.2ان نسةةةةبة ) اذاقةةةةرب مدرسةةةةة، 

 المسةافةيفضةل ان يكةون موقةع المدرسةة ضةمن  اذوهةي مسةافة طويلةه  ،(1)م(100-301بمسافة)
فهةةةةي بحاجةةةةة الةةةةى مةةةةةا  ومةةةةن ثةةةةةم ،(2)م300-210التةةةةي يمكةةةةن قطعهةةةةا فةةةةي خمةةةةةس دقةةةةائق مةةةةن 

 الوفةةةاء عةةةن االبتةةةدائي التعلةةةيم نظةةةام عجةةةز يظهةةةر هنةةةاو  ،الموجةةةود فضةةةال عةةةن(مدرسةةةة 26يقةةةارب)
والذي يتبعها زيادة الطلب االجتماعي على التعليم االبتةدائي، يليهةا  المتزايدة السكانكثافة  بحاجة

تلميذ/مدرسةةةة، فضةةةال عةةةن وقةةةوع بقيةةةة ( 121لةةةذات السةةةبب مركةةةز قضةةةاء الخضةةةر بكثافةةةة بلغةةةت)
النةةواحي والمراكةةز الحضةةرية بةةين هةةذين المعةةدلين، فيمةةا دخلةةت وحةةدات النجمةةي والسةةلمان وبصةةيه 

عنةةةد اسةةةتقراء  ( تلميذ/مدرسةةةة.211، 210، 112، 226والةةةدراجي تحةةةت مظلةةةة المعيةةةار المحةةةدد)
افظة يعاني من قصةور ان النظام التعليمي االبتدائي في عموم المح يتضح( 21بيانات الجدول )

 عةدد المةدارس المزدوجةة علةى نفسةهااذ يشةير الجةدول بةان  التعليميةة واضح في الخدمات وتخلف
علةى بنايةات مةدارس أخةرى كةان تكةون ابتدائيةة  ة( مدرسة فيما بلغ عدد المدارس الضيفي12)بلغ 

( مدرسة بسبب الفتح الجديد الستيعاب التالميذ المتضخمة سنويا او تضرر وتهديم 33او ثانوية)
 الموجود منها لكونها آيلة للسقوط نتيجة قدم انشائها منذ السبعينات والثمانينات. 

 ( 21جدول )
 في محافظة المثنى للعام الدراسيوطالبها لمدارس االبتدائية لحالة ا التقييم النوعي

(2011-2011) 
المزدوجة على 

 نفسها
االبتدائية 
 الضيفية

إلى  تحتاج التي المدارس التالميذ التاركين والمتسربين
  شامل تأهيل إعادة

عدد المدارس التي 
 )متسربين( تاركون راسبين تحتاج إلى توسيع

18 00 01198 0791 99 701 
 -المصدر: باالعتماد على:

 .2011وزارة التربية، المديرية العامة لتربية المثنى، قسم التخطيط التربوي، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة،    

مدرسةةة تشةةكل مةةا  (99تأهيةةل شةةاملة بلغةةت)امةا المةةدارس المشةةغولة التةةي تحتةةاج الةةى إعةادة 
 الطلبةة( من مدارس المحافظة فيما بلغ عدد المدارس التي تتطلب توسيع الستيعاب %21نسبته)

( مةةةةن جملةةةةة مةةةةدارس المحافظةةةةة، هةةةةذه المعطيةةةةات مقترنةةةةة %32وبنسةةةةبة) ( مدرسةةةةة130المتزايةةةةد)
                                                           

 . 12، ص2016( وزارة التخطيط، مديرية إحصاءات أحوال المعيشة، المسح االجتماعي واالقتصادي المستمر، 1)
( حسين عليوي الزيادي، بعض مؤشرات التنمية في اهوار جنوب العراق، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الرابع في 2)

 .11، ص2011 ،جامعة واسط، كلية التربية
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 عاليةة دفعت الى التةأثير علةى نسةبة رسةوب خارج المدرسةاقتصادية واجتماعية بظروف وعوامل 
 لكةةةال الجنسةةةين التالميةةةذ الراسةةةبينعةةةدد بلةةةغ  اذبالمرحلةةةة االبتدائيةةةة طةةةوال السةةةنوات السةةةت  للطلبةةةة

طلبة االبتدائية ( من عموم %11أي يشكلون نسبة) ( تلميذ30096)وللمدارس الحكومية واالهلية
ففةةي العةةراق هنةةاك مليةةون طالةةب رسةةب فةةي الصةةف األول االبتةةدائي خةةالل العةةام فةةي المحافظةةة، 

 ،(1)مسةةتمر بشةةكل التعلةةيم علةةى يحصةةلون ال طالةةب مليةةون( 2.1) ، و(2011-2011الدراسةةي)
 االمةر الةذي ،( تلميةذ3111) الدراسةةترك مقاعد  ممن المتسربين ففي المحافظة بلغ عدد التالميذ

مةةن المؤشةةرات الخطيةةرة فةةي  تعةةدوهةةذه يعنةةي تراجةةع مبةةدأ التطبيةةق العملةةي لقةةانون التعلةةيم االلزامةةي 
دخولهم معتةةرك لقمةةة سةةائغة لةةيصةةبحون  ومةةن ثةةميتجةةه اغلةةب المتسةةربين نحةةو السةةوق  اذالمجتمةةع 

 وتعاطي المخدرات وغيرها.  كالسرقةالسلبية المرافقة  الظواهرفضال عن  ،عمالة األطفال
 خةةاللمةةن  الخةةدمات تلةةك تخطةةيط إعةةادة إلةةى تحتةةاج المحافظةةة ممةةا تقةةدم يمكةةن القةةول ان

مةةدارس  ءالموجةةود منهةةا كمةةا ونوعةةا والتخطةةيط لبنةةا وتأهيةةلجديةةدة  أخةةرى مةةدارس بإنشةةاء االهتمةةام
 بأعةةداد الوفةةاء عةةن القائمةةة المةةدارس لعجةةز نظةةرا الحةةالي السةةكاني التزايةةد لمواجهةةة مسةةتقبالأخةةرى 
  .مستقبال تنميتها الستدامةو  المرحلة لهذه المستدامة التنمية تتحقق لكي المتزايدة السكان

 التعليم الثانوي (0
السةةةلم التةةةالي المكمةةةل للمرحلةةةة  المتوسةةةطة واالعداديةةةة()بأقسةةةامها تعةةةد مرحلةةةة التعلةةةيم الثةةةانوي 

عةةةةن نسةةةةبيا ( سةةةنة وهةةةةي تمثةةةل مرحلةةةةة متقدمةةةة 11-12)الفئةةةةات العمريةةةة مةةةةنتضةةةم االبتدائيةةةة والتةةةةي 
 (21معطيةةةةةةات الجةةةةةةةدول) ءوباسةةةةةةةتقرا .النمةةةةةةةو الجسةةةةةةماني واالدراك العقلةةةةةةةي المعرفةةةةةةيفةةةةةةي االبتدائيةةةةةةة 
يالحظ التدني الحاصل في حجةم المةدارس الثانويةة قياسةا باالبتدائيةة والةذي يرجةع الةى  (11والخريطة)

بلةةةغ عةةةدد المةةةدارس الثانويةةةة فةةةي عمةةةوم  اذمقارنةةةة بالثانويةةةة  ارتفةةةاع كثافةةةة تالميةةةذ المرحلةةةة االبتدائيةةةة
مةةوزعين  ( طالب/طالبةةة،10111) بلةةغ فقةةد الملتحقةةين الطةةالب حجةةم امةةا ،( مدرسةةة101المحافظةةة )

لحجةةةم التوزيةةةع المكةةةاني ويكةةةاد يتناسةةةب   .( مةةةدرس2121وبكةةةادر تدريسةةةي بلةةةغ) ( شةةةعبة1111علةةةى)
مع مراكز الثقل السكاني كما هو الحال في عموم المحافظة الملتحقين بها لمدارس الثانوية الطالب وا

( طالبا 9311، 13192، 21111)ب بلغ عدد الطال اذ في مراكز اقضية السماوه والرميثة والوركاء
، فيما حلت ناحية بصيه بةأدنى لكل منها على التوالي مدرسة (12، 11 ،13) على الترتيب احتوتهم

 .فقط ( طالبا11)بحجم لعدد الطالب والمدارس تمثلت بمدرسة واحد مختلطة للبنين والبنات 

                                                           

 .12، )غير منشور(، ص2011مديرية العامة للتخطيط التربوي، التقرير االحصائي السنوي وزارة التربية، ال( 1)
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 ( 21جدول )
 (2011ةةةةةةةةة2011)للعام الدراسيمحافظة المثنى في  الثانويمؤشرات التعليم 

 

ضاء
الق

 

مركز 
 قضاء/ناحية

عدد 
 المدارس

الطالب 
 الملتحقين

الكادر 
 التعليمي

عدد 
 الحاجة مدرس /طالب الشعب

الحاجة  شعبة/طالب مدرس الى/
 الحاجة /مدرسةطالب الى/شعبة

 الى/ مدرسة

اوة
سم

ال
 

 70 881 807 19 97- 81 801 7790 82997 10 م. القضاء
 1 911 79 11 88- 81 18 718 8221 9 ن. السوير

يثة
لرم

ا
 

 9 191 780 11 91 01 829 119 70198 71 م. القضاء
 7 870 01 19 0- 81 27 797 0819 8 ن. المجد
 1 909 1- 00 02- 78 19 710 7818 0 ن. ألنجمي
 1- 111 79 10 9 88 97 20 8799 9 ن. الهالل

 8 128 27 18 01 82 810 017 9027 78 قضاء الوركاء

مان
سل

ال
 

 7- 718 9- 87 71- 71 71 89 897 8 م. القضاء
 1- 21 0- 79 9- 1 8 70 21 7 ن. بصيه

ضر
الخ

 

 0 811 80 18 07 82 787 889 1179 77 م. القضاء
 7- 898 7- 08 80- 79 82 99 222 0 ن. الدراجي
 01 890 997 11 1- 89 7921 8281 11111 712 مجموع المحافظة

 المصدر: باالعتماد على:
 2011وزارة التربية، المديرية العامة لتربية المثنى، قسم التخطيط، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة لألعوام، 

 التخطيطية المعايير وفق الرياض او الشعبة او المعلمة من  الفائض او الحاجة استخراج تم
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 (11خريطة)
 2011التوزيع المكاني للمدارس الثانوية في محافظة المثنى لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (21المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)
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مؤشةةرات التعلةةيم الثةةانوي فةةي الوحةةدات اإلداريةةة  الةةى حالةةة( 11وشةةكل) ذاتةةه الجةةدول كمةةا يشةةير
 على النحو االتي: بيانهالعموم المحافظة والتي يمكن 

يوضةةةح هةةةذا المعيةةةار مقةةةدار حجةةةم الطةةةالب لكةةةل مةةةدرس لكةةةي يسةةةتطيع  -معياااار طالب/مااادرس: .أ
(طالب لكل مدرس، وعموما 21-11)ببكفاءة تعليمية والتي حددها المعيار المحلي  ه  ممارسة دور 

( طالب/مةدرس 21سجلت المحافظة حالة المثالية في وقوعها ضمن المعيار المحدد بمعيةار بلةغ)
من جانب اخر هناك فائض في الكادر التدريسي اعةاله سةجل فةي مركةز قضةاء السةماوة ونةواحي 

يمكةةن تةةوزيعهم (مةةدرس علةةى التةةوالي 23-، 31-، 26-، 11السةةوير والنجمةةي والةةدراجي بمقةةدار)
لسد النقص الحاد للمدرسين في بعض الوحدات اإلدارية كمركز قضاء الرميثه والوركةاء والخضةر 

لكل منهما على الترتيب، مما يؤثر سلبا على كفاءة وجودة التعليم  ا  ( مدرس31، 31، 91بمقدار)
ه بسةةبب سةةوء فةي هةةذه المراكةز النخفةةاض إنتاجيةة المةةدرس التعليميةة وزيةةادة الضةغط الطالبةةي علية

توزيع الكوادر التعليمية بالمدارس الثانوية وانعدام التخطيط التربوي. وخاصة وان العجةز المةذكور 
يعود الى الرغبة الملحة للمدرسين للنقل الى مركز قضاء السماوة لقرب هذه المدارس مةن منةاطق 

ضةةةة للطةةةالب سةةةكناهم وسةةةيادة المحسةةةوبية، فةةةي حةةةين تناسةةةب عةةةدد المدرسةةةين مةةةع الكثافةةةة المنخف
الملتحقين في نواحي السوير والنجمي والدراجي، فضال عن انعدام وتوقف فرص التعيةين للكةوادر 

بحجةةةج حكوميةةةة مختلفةةةة علةةةى الةةةرغم مةةةن المخرجةةةات الهائلةةةة للتعلةةةيم  2013التعليميةةةة منةةةذ عةةةام 
 الجامعي داخل المحافظة ولكافة االختصاصات.

-29)بيقةيس هةذا المعيةار متوسةط عةدد الطةالب لكةل شةعبة والتةي حةددت - معيار طالب/شعبة: .ث
( طالةب 11)ب( طالب شعبة، وعند تطبيقه على المحافظة نجده تخطى عتبة المعيار المحةدد 31

( شعبة لتحقيق التوزيع المثالي لكثافة الطلبة داخل المدرسةة 111لكل شعبة أي هناك حاجة الى)
بط بالعمليةةةةة التعليميةةةةة خاصةةةةة مةةةةع اقترانةةةةه بةةةةالعجز الحاصةةةةل وهةةةةذا مةةةةا يشةةةةكل جانبةةةةا سةةةةلبيا وتخةةةة

للمدرسةةين فةةي بعةةض الوحةةدات اإلداريةةة والةةذي سةةيقود الةةى حالةةة مةةن الرسةةوب وانخفةةاض المسةةتوى 
التعليمةةي داخةةل الشةةعبة ومةةن ثةةم المدرسةةة ككةةل خاصةةة اذا مةةا علمنةةا ان كثيةةر مةةن المةةدارس التةةي 

عةدد الشةعب لموائمةة مةع مةا لةديها مةن كةوادر تعاني عجةزا فةي الكةوادر تةذهب الةى حصةر وتقليةل 
 ومةةن ثةةمتعليميةةة، االمةةر الةةذي يولةةد حالةةة مةةن االربةةاك وصةةعوبة السةةيطرة التدريسةةية علةةى الطةةالب 

 المستدامة. التنمية تحقيق ويعيق يؤثر
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 (11)شكل
 (2011-2011مؤشرات التعليم الثانوي في محافظة المثنى للعام الدراسي)

 
 (21جدول)الباحث اعتمادا  على  المصدر:     

-29)بمتوسةط عةدد الطةالب لكةل شةعبة والتةي حةددت  معيةاريقةيس هةذا ال-طالب/شعبة:  معيار .ج
( طالةب 11)بتخطةى عتبةة المعيةار المحةدد  فقةدوعنةد تطبيقةه علةى المحافظةة  ،( طالب شعبة31

الطلبة داخل المدرسةة ( شعبة لتحقيق التوزيع المثالي لكثافة 112لكل شعبة أي هناك حاجة الى)
وهةةةةذا مةةةةا يشةةةةكل جانبةةةةا سةةةةلبيا وتخةةةةبط بالعمليةةةةة التعليميةةةةة خاصةةةةة مةةةةع اقترانةةةةه بةةةةالعجز الحاصةةةةل 
للمدرسةةين فةةي بعةةض الوحةةدات اإلداريةةة والةةذي سةةيقود الةةى حالةةة مةةن الرسةةوب وانخفةةاض المسةةتوى 

س التةةي مةةن المةةدار  االتعليمةةي داخةةل الشةةعبة ومةةن ثةةم المدرسةةة ككةةل خاصةةة اذا مةةا علمنةةا ان كثيةةر 
تعاني عجةزا فةي الكةوادر تةذهب الةى حصةر وتقليةل عةدد الشةعب لموائمةة مةع مةا لةديها مةن كةوادر 

 ومةةن ثةةميولةةد حالةةة مةةن االربةةاك وصةةعوبة السةةيطرة التدريسةةية علةةى الطةةالب  االمةةر الةةذي ،تعليميةةة
 .المستدامة التنمية تحقيق ويعيق يؤثر

 الطةةالب حصةةة كةةل مدرسةةة ثانويةةة مةةنتحديةةد الةةى  معيةةاريةةذهب هةةذا ال -مدرسةةة: طالةةب / معيةةار .ج
هذا المعيار بزيادة الطلب على التعليم الثانوي  ويتأثر ،( طالب/مدرسة110-110)بوالتي قيدت 

نمةو الطةالب بمةا  ومةن ثةمتب عليه من ارتفاع كثافةة السةكان والذي يرتبط بالنمو السكاني وما يتر 
 معيةةارعلةةى منطقةةة الدراسةةة نجةةده تجةةاوز المعيةةار المحةةدد ب تطبيقةةهعنةةد  اذو  يفةةوق عةةدد المةةدارس

( وحةةدة 11( وحةةدات إداريةةة مةةن اصةةل)1المعيةةار المحةةدد فةةي) تفةةوق اذطالب/مدرسةةة ( 613بلةةغ)
بلغ أوجه في مركز قضاء ( مدرسة ثانوية 30وفي عموم المحافظة بما يعني هناك عجز بمقدار)
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وبدرجة اقل في بقية  ارس لكل منهما على التوالي( مد6، 9، 13السماوة والرميثه والوركاء بواقع)
ان نسةةبة  اذ ممةةا سةةيدفع بالطلبةةة الةةى قطةةع مسةةافات طويلةةه للوصةةول الةةى اقةةرب مدرسةةة ،الوحةةدات

م( ونسةةبة 1000-101( مةةن اسةةر المحافظةةة تبتعةةد عةةن اقةةرب مدرسةةة ثانويةةة بمسةةافة)21.1%)
االمةر الةذي يشةكل  ،(1) للوصةول للمدرسةة م(1000-1001( من االسر تقطةع مسةافة)21.3%)

وكثافةةةة الطةةةالب   ممةةةا دفةةةع اغلةةةب المةةةدارس بسةةةبب نقةةةص البنايةةةات تحةةةديا للطلبةةةة واالسةةةر معةةةا،
ظهور الةدوام الثنةائي والثالثةي  ومن ثمالى االزدواج مع نفسها او مع المدارس االبتدائية  المرتفعة

تخلةةف التعلةةيم الثةةانوي ممةةا سةةيولد حالةةة مةةن النفةةور لةةدى الطلبةةة والكةةادر التعليمةةي انعكةةس علةةى 
بلغ عدد المةدارس  اذ( 26، وهذا ما يبينه جدول)ومخرجاته بالمحافظة وغياب الدور التنموي فيها

التةةي هةةي األخةةرى تعةةاني مةةن تةةدهور بنيتهةةا ( مدرسةةة مةةن جملةةة مةةدارس المحافظةةة 12المزدوجةةة)
بنيتهةةا التحتيةةة ( مدرسةةة تحتةةاج الةةى توسةةيع وتأهيةةل شةةامل لمرافقهةةا و 61-30) وذلةةك النالتحتيةةة 

مما ساهم باقترانةه مةع عوامةل أخةرى  ،جيدة تعليميةو  خدميةبكفاءة  لكي تستطيع احتضان طلبتها
ممةةا  مةةن مقاعةةد الدراسةةة تسةةربوا( 2111( مقابةةل)10612فةةي حةةدوث نسةةبة رسةةوب عاليةةة بلغةةت)

الن التعلةةةيم أسةةةاس رصةةةانة المجتمةةةع علةةةى المجتمةةةع سةةةيولد نتةةةائج اجتماعيةةةة واقتصةةةادية خطيةةةرة 
 وديمومته.

 ( 26جدول )
 (2011-2016)للمدةفي محافظة المثنى وطالبها لمدارس الثانوية لحالة االتقييم النوعي 

المدارس 
 المزدوجة 

 تأهيل إلى إعادة تحتاج التي المدارس التالميذ التاركين والمتسربين
 شامل

عدد المدارس التي تحتاج 
 )متسربين( تاركون راسبين إلى توسيع

18 71828 8121 87 01 
 -باالعتماد على:الباحث المصدر: 

 .2011وزارة التربية، المديرية العامة لتربية المثنى، قسم التخطيط التربوي، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة،   

 (المهنياالعدادي)التعليم  (1
واكتسةةةاب المهةةةارات والقةةةدرات  وهةةةو التعلةةةيم النظةةةامي الةةةذي يتضةةةمن االعةةةداد التربةةةوي والسةةةلوكي

المهنيةةةة لغةةةرض اعةةةداد عمةةةال مةةةن مختلةةةف المجةةةاالت الصةةةناعية والتجاريةةةة والزراعيةةةة وهةةةو بمسةةةتوى 
، ويعتبةر هةذا سنة فأكثر( 11)سنوات وتشمل الفئة العمرية  3تكون الدراسة فيها  اذالمدارس الثانوية 

مةع مةن تنميةة مةوارده البشةرية بمةا يتفةق مةع التعليم أساسا للحركة التربويةة المعاصةرة التةي تمكةن المجت
                                                           

 . 12، ص2016( وزارة التخطيط، مديرية إحصاءات أحوال المعيشة، المسح االجتماعي واالقتصادي المستمر، 1)
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لةةةذا يجةةةب االهتمةةةام والعنايةةةة  .(1) مطالبةةةه وحاجاتةةةه لتخطةةةيط القةةةوى العاملةةةة وفةةةق رؤيةةةا تنمويةةةة شةةةاملة
لمةةا لهةةا مةةن أهميةةة كبيةةرة فةةي رفةةد المحافظةةة بةةالقوى العاملةةة مخرجاتةةه وجةةودة بةةالتعليم المهنةةي وتنويةةع 

فةةةي القطاعةةةات الزراعيةةةة والصةةةناعية والتجاريةةةة بمةةةا يسةةةهم فةةةي إدارة عجلةةةة  والخبةةةرات الالزمةةةة المدربةةةة
 التنمية فيها.

 (21وللوقةةوف علةةى واقةةع التعلةةيم المهنةةي بمنطقةةة الدراسةةة سيصةةار الةةى تحليةةل بيانةةات الجةةدول)
 والةةةذي يبةةةين تركةةةز المؤسسةةةات المهنيةةةة فةةةي مراكةةةز اقضةةةية المحافظةةةة السةةةماوة والرميثةةةة( 16وشةةةكل)

( 1، 2، 1( موزعةةة علةةى)1) بلةةغ عةةدد االعةةداديات المهنيةةة اذوالخضةةر ذات التركةةز السةةكاني الكبيةةر 
امةةةا . (112( طالبةةةا، فيمةةةا بلةةةغ الكةةةادر التعليمةةةي )111لكةةةل منهةةةا علةةةى التةةةوالي احتضةةةنت مجتمعةةةة)

ال يعنةي بكثير وهذا  بالنسبة للمؤشرات التخطيطية لتقويم التعليم المهني فنجدها تحت المعيار المحدد
وصةةةل عةةةدد الطلبةةةة  فقةةةد تسةةةرب الطلبةةةة منهةةةانتيجةةةة  وانمةةةا الحالةةةة المثاليةةةة للتعلةةةيم المهنةةةي بالمحافظةةةة

االلتحةةةاق بهةةةا  او بسةةةبب عةةةزوفهم عةةةن ،(2)( طالبةةةا92الةةةى) 2011-2011التةةةاركين للعةةةام الدراسةةةي 
 تبنةةيهماو  المختلفةةةابهم فةةي القطاعةةات االقتصةةادية وعةةدم اسةةتيع لمخرجاتهةةاالمجهةةول  لمسةةتقبلبسةةبب ا

 االجتماعيةةةة النظةةةرة جانةةةب الةةةى كةةةأقرانهم فةةةي المةةةدارس الثانويةةةة االكاديميةةةة،فةةةي الجامعةةةات والمعاهةةةد 
لالرتبةاط بينهةا وافتقةار مؤسسةات التعلةيم المهنةي اإلهمةال الحكةومي  وهةذا يرجةع الةى لخريجيهةا الدونية

  .محدودة ومهمشةذات قيمة علمية واقتصادية شهادتها مما جعل وبين سوق العمل 
 (21جدول )
 2011-2011للعام الدراسي  المثنىالتعليم المهني ومؤشراته في محافظة 

 طالب/شعبة طالب/مدرس طالب/مدرسة الشعب المدرسين الطالب مدارسال اإلداريةالوحدات 

السماوة م.ق.  1 911 711 01 710 9 79 
 71 1 779 78 12 801 8 الرميثةم.ق. 
 9 0 1 8 71 91 7 الخضر م.ق.

 71 1 788 99 718 292 1 المجموع
 المصدر: باالعتماد على:

 .2011المديرية العامة لتربية المثنى، قسم التخطيط التربوي، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة، التربية،وزارة 

                                                           

، مكتب (التعليم الفني ومشكالته)دراسة في استراتيجيات والمهني ( محمد الخطيب، األصول العامة للتعليم الفني 1)
 . 21، الرياض، ص1991التربية العربي لدول الخليج،

 .2011المديرية العامة لتربية المثنى، قسم التخطيط التربوي، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة، (9)
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 (16شكل)
 2011-2011 الدراسي للعام المثنى محافظة في ومؤشراته المهني التعليم

 
 (26جدول)الباحث باالعتماد على المصدر: 

 االساسيةالتعليمية  لااللتحاق بالمراحمعدالت 
علةةى أهميةةة حيويةةة لنمةةاء ورفةةاه  التةةي تنطةةويأحةةد حقةةوق اإلنسةةان األساسةةية، لمةةا كةةان التعلةةيم 

او معةدالت القيةد الصةورة االجماليةة  معدالت االلتحةاق بةالتعليم تقدم ،األفراد والمجتمعات بصفة عامة
ومةةدى اهتمةةام الدولةةة ومةةدى وعةةي واهتمةةام افةةراد المجتمةةع بةةالتعليم  لطبيعةةة الحالةةة التعليميةةة بةةالمجتمع

من اجل إعطاء صورة واضحة  وقدرة المؤسسات التعليمية فيها على استيعاب السكان في سن التعليم
وتقسم معدالت االلتحاق ، للخطط التنموية الموضوعة التعليم ومدى مواكبتهعن مدى تردي او كفاءة 

 -الى نوعين هما: 
 االلتحاق الصافي في المرحلة االبتدائيةمعدل  .أ

( سةةنة الةةى 11-6الفئةةة العمريةةة)بمرحلةةة االبتدائيةةة نسةةبة بةةين حجةةم الطةةالب الملتحقةةين للال هةةو
اإلجمةةةالي المعةةةدل يتضةةةح ان  (21ومةةةن خةةةالل معطيةةةات الجةةةدول) .جملةةةة السةةةكان فةةةي الفئةةةة نفسةةةها

بعةد (، %91.0)فةي العةراق والبةالغ مةن مثيلةه اعلةى هةوو  (%121.0)بلغ لاللتحاق بالتعليم االبتدائي 
فةالمالحظ ان جميةع معةدالت ، (1)(%11.1فةي عمةوم المحافظةة) 2011ان بلغ ذات المعدل في عةام

بسةةبب تفةةوق اعةةداد الطلبةةة الملتحقةةين علةةى  2011( عةةام%100االلتحةةاق بالمحافظةةة مرتفعةةة فاقةةت)
 اتجةةاه يعنةةي وهةةذا، ( غيةةر ملتحةةق21116الفةةارق المطلةةق بيةةنهم) اذنظيةةرهم مةةن السةةكان لةةنفس الفئةةة 

                                                           

 .11ص، 2011( وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المسح االقتصادي واالجتماعي المستمر، 1)
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خاصةةةةة بعةةةةد ان صةةةةنفت المحافظةةةةة بةةةةأعلى المحافظةةةةات فةةةةي معةةةةدالت غيةةةةر  ،االرتفةةةةاع نحةةةةو المعةةةةدل
 ،(1)(%16.1والتي بلغت ) 2011الملتحقين بالدراسة االبتدائية عام 

 (21جدول )
للعام محافظة المثنى في التعليم االبتدائي والثانوي في الجنسين  بين التكافؤ ونسبةمعدالت االلتحاق 

 (2011-2011)الدراسي 

 (3) ملحق -المصدر: الباحث باالعتماد على:

( %126.1) تبلغةة بنسةةبةالةةذكور علةةى االنةةاث معةةدل كمةةا يشةةار فةةي ذات الجةةدول الةةى تفةةوق 
( لإلنةاث وفةي اغلةب الوحةدات اإلداريةة، وذلةك بسةبب حةرص االسةر علةى %111.1) بللذكور قياسةا 

اإلسةةراع فةةي تسةةجيل ابنةةائهم الةةذكور فةةي المدرسةةة، والتبةةاطؤ علةةى حسةةاب االنةةاث خاصةةة لةةدى سةةكان 
واليد االناث الجدد في السجل الحيوي مما ولد والقصور في تسجيل الم باطؤالريف الذين يتصفون بالت

حالة من غياب الدقة فةي اعمةارهن الحقيقيةة، ممةا انعكةس علةى تفةوق اعةداد الةذكور بالمةدارس ضةمن 
 . تلميذه( 11631قياسا بحجم اإلناث البالغ) ا  تلميذ( 11110بلغ حجمهم) اذسن التعليم االبتدائي 

                                                           

 آداب( علي عبداالمير ساجت، تحليل مكاني اللتحاق السكان في التعليم قبل الجامعي في العراق، مجلة حوليات 1)
 .11، ص16عين شمس، المجلد

 مركز
 قضاء/ناحية

 االلتحاق الصافي االبتدائي
 

 نسبة
 التكافؤ

 االلتحاق الصافي الثانوي
 

 نسبة
 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور التكافؤ

 1197 8812 9912 8912 1199 77818 77018 77911 م. ق. السماوه
 1181 0918 8918 1911 1128 70112 78819 71218 ن. السوير

 1191 1811 8211 1818 1199 77011 77811 77018 م. ق. الرميثه
 1110 9917 0018 1118 1129 70812 78911 71119 ن. المجد
 1118 8810 7818 0811 1128 70112 77111 71011 ن. ألنجمي
 1191 1118 8919 9719 1120 71211 9212 77218 ن. الهالل
 1181 8817 1218 1911 1129 71911 70119 78719 ق. الوركاء

 1197 7911 7211 8110 1.11 1817 0111 1919 م. ق. السلمان
 1180 9111 0211 8711 1199 77119 71111 77017 ن. بصيه

 1181 9017 0911 8810 1122 71919 71818 77812 الخضرم. ق. 
 1191 0118 8710 0918 1120 78710 71919 70818 ن. الدراجي
 1118 9118 1918 8917 1191 78711 77112 78812 المجموع
 711 2011 1198 9111 العراق
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 عةدم علةى يةدل ال االمةروهةذا  نسةب االلتحةاق مرتفعةةجميع فاما على صعيد الوحدات اإلدارية 
تكةةرار سةةنوات الدراسةةة يعةةزى ذلةةك الةةى بةةل  بالمحافظةةة، االبتةةدائي التعلةةيم فةةي الكاملةةة اإللزاميةةة تحقيةةق
( 2100( سةةنة)11-11بلةةغ عةةدد التالميةةذ ممةةن تتةةراوح أعمةةارهم بةةين) اذ او التسةةرب،الرسةةوب  بفعةةل
والبةةةةالغ ، االبتدائيةةةةةلةةةدخول المدرسةةةةة  واتسةةةةن (1)شةةةةمول فئةةةات عمريةةةةة بعمةةةةر فضةةةةال عةةةةن  ،(1)تلميةةةذ

( فقط من التالميذ في العراق ينهون تعليمهم االبتدائي وفق السن %11) فان لذا، (2)(1331عددهم)
سلبا  على  ظهروالذي ي المدارس االبتدائيةمما جعل هناك حالة من التراكم في  سنة11الطبيعي وهو 

 مالتربويةة امةةام ذلةك التةةراك المقومةةاتسةير العمليةةة التعليميةة وكةةذلك نوعيةة مخرجاتهةةا مةن خةةالل عجةز 
 .(3)وعجزا في عملية اعداد القوى البشرية العاملة المتعلمة المطلوبة للمشاركة في عملية التنمية

يالحةظ التفةوق النسةبي لمعةدالت القيةد  (11والخريطة)السابق ( 21)جدولمعطيات ال خالل من
 -وكما يأتي:العام للذكور على حساب االناث مع التباين النوعي المكاني في نسب كل منهما 

  الوركةاء، السةوير، والمجةد، هي) شةملت هةذه المرتبةة خمةس وحةداتعالياة: معادالت وحدات ذات
( %132.2، 113.1، 111.1، 111.2، 161.1ي، والةةدراجي( سةةجلت معةةدالت بلغةةت)النجمةة

، 111.1، 121.1، 126.9، 131.1علةةى التةةوالي للةةذكور، فيمةةا بلغةةت معةةدالت القيةةد لإلنةةاث)
 ( على التوالي.109.9%

 :الخضةةةر، السةةماوة)هةةي خمةةةس وحةةدات  المرتبةةةضةةمت هةةذه  وحاادات ذات معاادالت متوساااطة ،
 ،113.6، 111.2، 116.1، 119.0)بلغةةةةةت الهةةةةةالل، الرميثةةةةةه، بصةةةةةيه( اذ سةةةةةجلت معةةةةةدالت 

 . ( للذكور واالناث على التوالي%101.1 ،113.6، 91.1، 102.6، 113.2( و)113.1%
 :بلغةت  اذاقتصرت هذه المرتبة علةى مركةز قضةاء السةلمان فقةط  وحدات ذات معدالت منخفضة

 للذكور واالناث على الترتيب. (31.1%، 19.1)
 لمتوسةةطة هةةي منةةاطقيتبةةين مةةن العةةرض السةةابق الةةى ان وحةةدات شةةملتها المعةةدالت العاليةةة وا

 ولةنفس االطفةال خةارج المدرسةة حجةم علةى بةالتعليم االبتةدائي الملتحقين الطالب حجم تفوقاتسمت ب
علةةى العكةةس مةةن مركةةز  العمريةةة وهةةو مؤشةةر يؤكةةد حقيقةةة ارتفةةاع حجةةم المواليةةد فةةي المحافظةةة، الفئةةة

 تفوق  اذقضاء السلمان الذي انفرد على مستوى بقية الوحدات بتدني معدالت االلتحاق الصافي 

                                                           

 2011( وزارة التربية، المديرية العامة لتربية المثنى، قسم التخطيط، بيانات غير منشورة، 1)
 ( المصدر نفسه2)
الجبوري، تحليل مكاني لمؤشرات التنمية البشرية في محافظة القادسية، أطروحة دكتوراه) غ.  ( حسون عبود دبعون3)

 .119، ص2011م( كلية االداب جامعة الكوفة، 
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 (11خريطة)
 (2011-2011االلتحاق الصافي في التعليم االبتدائي في محافظة المثنى للعام الدراسي) معدل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (21المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)
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اذ بلةةغ  التعلةةيم االبتةةدائيقيةةد حجةةم األطفةةال خةةارج الدراسةةة االبتدائيةةة علةةى حجةةم األطفةةال فةةي 
وممةةةا يؤخةةةذ علةةةى نةةةواحي المحافظةةةة ذات الطةةةابع االجتمةةةاعي  (%12.2)اإلجمةةةالي معةةدل االلتحةةةاق 

نتيجة قلة المةدارس االبتدائيةة وتركزهةا بالتعليم االبتدائي الريفي هو انخفاض نسبة االناث الملتحقات 
 السكان.في مركز الناحية وسوء انتشارها وتوزيعها بما يتالءم وتوزيع 

 االلتحاق الصافي بالمرحلة الثانويةمعدل  .ب
( سنة الى جملة السكان لذات 11-12)الطالب الملتحقين بالتعليم الثانوي نسبة عدديمثل 
مدى قدرة النظام التعليمي على استيعاب الطلبة في التعليم الى معدل ويشير هذا  الفئة العمرية

اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم الثانوي في عموم معدل ( نجد ان 21الثانوي، وبالرجوع الى الجدول)
أي بما يقارب  (%13.0وهو اقل بكثير من مثيله في العراق والبالغ)( %11.2المحافظة بلغ)

نظيره بالمرحلة  عنوهو بذلك يقل  خارج التعليم الثانوي،ة ( من سكان هذه الفئة العمري12.1%)
وانخراط أصحاب هذه الفئة مما يشير الى تفشي الرسوب والتسرب من المرحلة الثانوية  ،االبتدائية

 مقاعد ترك الى باإلناث يدفع والذي الزواج عاملو  ،في اعمال هامشية كعمالة األطفال وغيرها
 بناتهم استمرار تجاه بالمحافظة االسر اغلب لدى المتخلفة االجتماعية النظرة عن فضال الدراسة
، الريفية المناطق غالبية لدى خاصة الثانوية المرحلة اثناء او االبتدائية المرحلة انهاء بعد بالتعليم

كما ان االناث عموما تقع عليهن أعباء كبيره من الواجبات على العكس من المناطق الحضرية، 
مما ستهن واالندفاع نحو ترك المدرسة خاصة اذا كان بتشجيع االسرة، درا بإعاقةمما يتسبب  المنزلية

 اذاتساع الفجوة بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم الثانوي لصالح الذكور  انعكس على
( 21يالحظ من خالل معطيات الجدول) الحال كذلك ، و( لإلناث%19.2( مقابل)%61.1بلغت)

 النوعي التباين مع االناث حساب على للذكور العام القيد لمعدالت النسبي التفوق( 19والخريطة)
 -: االتي النحو وعلى مراتب ثالث خالل من منهما كل نسب في المكاني
 المجد، الرميثة، الوركاء، )هي وحدات خمس المرتبة هذه شملت :عالية معدالت ذات وحدات

، 61.1، 66.3، 11.1، 16.6، 11.2)بلغت معدالت سجلت اذ (بصيه السماوه، الخضر،
، 11.6، 61.1، 33.2)لإلناث القيد معدالت بلغت فيما للذكور، التوالي على( 61.1%
 .التوالي علىلإلناث ( 31.1%، 19.1، 39.1

 

 

 



 مؤشرات التنمية البشرية املستدامة الثالث/املبحث االول                                                            الفصل 

 190 

 (19خريطة)
 (2011-2011في محافظة المثنى للعام الدراسي) الثانويمعدل االلتحاق الصافي في التعليم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (21المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)
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 الهالل، السوير، ) هي وحدات اربع المرتبة هذه ضمت :متوسطة معدالت ذات وحدات
، 29.1)و( %39.2، 36.0، 19.1، 11.9) بلغت معدالت سجلت اذ(النجمي، الدراجي

 . الترتيب على واالناث للذكور( 21.3%، 16.6، 29.6
 على موقعه بأدنى نسبة التحاق السلمان قضاء مركز حافظ :منخفضة معدالت ذات وحدات 

، 20.3) بلغت اذ االبتدائيفي التعليم الثانوي بعد ان احتل ذات المرتبة في التعليم 
  .الترتيب على واالناث للذكور( 11.1%

حاصل نسبة االلتحاق الصافي في مراحل التعليم  وهو-الجنسين: مؤشر تكافؤ التعليم بين  -ج

دل ذلك على وجود تفاوت  1قلت النسبة عن  فاذا ،(1) للبنينالمختلفة للبنات على نفس النسبة 
ث، اما اذا كان مؤشر تفاوت لصالح االناالدل على  1لصالح الذكور والعكس اذا زادت على 

يعد تمكين المرأة وتعزيز ، (2) واالناثتكافؤ التعليم بين الذكور  يشير ذلك الى 1التكافؤ يساوي 
يهدف مكانتها وتحقيق المساواة بين الجنسين الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة، لذا 

الى قياس مدى تحقيق التعليم الشامل المتوازن لكال الجنسين الن تعليم االناث يعزز هذا المؤشر 
تحقيق التنمية  في المشاركةو القرار  وصنع اتخاذ عمليةمن مكانتهن بالمجتمع ويوسع دورهن في 

علمنا ان هناك عالقة عكسية بين تعليم االناث ومعدالت  إذااالقتصادية واالجتماعية خاصة 
وذلك لمن هن في سن  تنخفض معدالت الخصوبة كلما ارتفع المستوى التعليمي لها ذاالخصوبة 

على وجود تباينات لمؤشر التكافؤ بين الجنسين على مستوى  (21بين الجدول)يو ، الزواج
 عموم في اجماالان التكافؤ في النوع االجتماعي  اذالوحدات اإلدارية وتبعا لكل مرحلة تعليمية، 

التحاق  بمعنى ،والثانوية االبتدائية (على التوالي للدراستين0.16، 0.90) بلغ الدراسة منطقة
 بين قائمة فجوة االمر الذي يدل على ،باإلناث قياسا بمستويات اعلى االبتدائية بالدراسة الذكور
 فبالنسبة للدراسة االبتدائية حل مركز قضاء الرميثه ،والثانوي االبتدائي للتعليم بالنسبة الجنسين

، ( لكالهما0.91مركز قضاء السماوه وناحية بصيه بنسبه بلغت) يليه( 0.99أوال بنسبة بلغت)
حل مركز قضاءي السماوة والسلمان أوال بنسبة  بالنسبة للدراسة الثانوية اذ كثيرا وال يختلف االمر

 ياتالعشوائ وسكان النائية، المناطق( 0.90( لكالهما، ثم الرميثه ثانيا بنسبة)0.91بلغت )

                                                           

 تقرير مؤشرات رصد األهداف اإلنمائية لأللفية،وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات،  (1)
 .21، ص2012

 .99، ص9003توجيهات فنية/تقنية(، )األمم المتحدة، منظمة اليونسكو، مؤشرات التربية  (9)



 مؤشرات التنمية البشرية املستدامة الثالث/املبحث االول                                                            الفصل 

 199 

الى وهذا يرجع عادة  هم األكثر تأثرا في هذا المجال، األخرى المهمشة والمناطق الحضرية،
الى  باألسرالفقر الذي يدفع التسرب و الفوارق المكانية وانعكاسها على الجنسين، فضال عن 

ان  بسبب تدني المستوى المعيشي، كماارسال بناتهم للمدارس للتخلص من تكاليفها  العزوف عن
تحكم العديد التي  العادات والتقاليد مما يدفعمختلطة اغلب المدارس خاصة في المناطق الريفية 

بسبب عدم تقبل فكرة االختالط  التضحية بتعليم االناث لصالح الذكور الىالفتيات  من ذوي
ان نسب ترك الفتيات  اذ واضحة وتكاد تكون هذه المشكلة في العراقالزواج المبكر  عالوة على

 انتشار، االمر الذي ولد (1)( للمرحلة الثانوية%11( لالبتدائية و)%20للمدارس في العراق بلغ )
بين النساء في منطقة الدراسة وللفئة اذ بلغت نسبتها  مشكلة االمية بين االناث انتشار
 بدورةيشير االمر الذي  ،(2)(%11.9مقارنة بالذكور والبالغة)( %11.1سنة( )11-11العمرية)

فالتفاوت  ،وعدم تحقيق مبدأ عمومية التعليم ولكال الجنسين فجوة النوع االجتماعيالى اتساع 
 وتالشي دورها فيفي المجتمع وتحجيم دور المرأة  وانعدام المساواة لصالح الذكور بين الجنسين

  .األجيال القادمةيؤثر سلبا على عديدة  واجتماعية ينطوي على خسائر اقتصاديةالتنمية ميادين 
 والتقني التعليم العالي .د

اهم مصادر تحقيق الرفاه والتقدم االقتصادي والرقي االجتماعي  أحد يعد التعليم العالي
احد اهم مظاهر تكوين رأس المال  ألنهوهو من العوامل المهمة في التقليل من الفقر  والمعرفي

من خالل االنتماء والحفاظ على  البشري الذي يعد من ركائز االستدامة في مجال التنمية البشرية

وتتمثل  ،(3) اإلبداعيالبيئة والوعي الصحي والسكاني واكتساب المهارات التقنية وتنمية الفكر 
والتي تناط بها عمل  الوعاء المعرفي والفكري التي تمثلالجامعة التعليم العالي ب حالة الدراسة في

التخطيط وتقديم ما يحتاجه اإلقليم وتوجيه مشاريعه التنموية بما يلبي متطلبات السكان لذا فان 

في  اليوم اال ان مشكلة التعليم العالي،(1)اإلقليميةالتعليم الجامعي له أهميته األساسية في التنمية 
نوعيتها كمؤسسات متدنية الكفاءة بولكن  ،البلدان العربية ال تكمن في وجود مثل هذه المؤسسات

                                                           

( جبار سويس الذهبي، العملية التربوية في العراق)الواقع والمشكالت والحلول(، مركز البيان للدراسات 1)
 .19، ص9019والتخطيط، بغداد، 

، بيانات غير 9019قطاعية لمحافظة المثنى لعام مديرية تخطيط المثنى، قاعدة البيانات المكانية وال (9)
 9019منشورة، 

( محمد زكي عويس، الطريق الى الجودة في التعليم العالي، سلسلة كراسات مستقبلية، المكتبة 9)
 .11، ص9009االكاديمية، القاهرة، 

وحة دكتوراه )غ. ( محمد جواد شبع، التحليل المكاني للتنمية اإلقليمية في محافظة النجف االشرف، أطر9)
 .       199، ص 9011م(، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 
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 للفرد التعليمية الحالة تتوافق ال فعندما ،(1)قليلة االنتاجية المعرفية وضعيفة العائد االجتماعي
 ال التي التخصصات كافة في للخريجين عددي تراكم سيؤدي الى العمل سوق متطلبات مع

 الخريجين من األعداد هذه لمثل بحاجة تعد ولم تشبع فيها حدث التي أو العمل سوق يحتاجها
ويشمل التعليم العالي على الجامعات والمعاهد  .(2)المتعلمين بطالة النهاية في ي وجد ما وهو

المتخرج طبيعة الدراسة يحصل فيها حسب  أكثرسنوات او  1االولى تكون الدراسة في  اذالتقنية 
 .على شهادة البكالوريوس فيما تكون في الثانية سنتين يحصل فيها المتخرج على درجة الدبلوم

أسست في  وهي جامعة حكوميةالتعليم العالي في المحافظة بجامعة المثنى صورة تتمثل 
عام  تأسيسهاوكانت منذ  1991بعد ان كانت تابعه لجامعة القادسية منذ عام  2001 العام

 ، اما بالنسبة2011عام  ( كلية11ثم ازدادت مع توسع الجامعة الى )كليات  (6)حويت 2001
الى  (2001-2001للعام الدراسي)( 1211) من الطلبة الموجودينفقد ارتفع حجم لطلبتها 

 . (3) والمسائية الصباحية وللدراستين( 2011-2011للعام الدراسي )وطالبه  ا  ( طالب9136)
ت التدريسية في ان عدد المالكايتبين ( 11وشكل)( 29جدول )ال بياناتمن خالل استعراض 

وللدراستين الصباحية والمسائية فقد جاء على  طلبتهاومستوى  اما توزيع(، 131الجامعة بلغ)
 -االتي: النحو 

( طالبا 1992سجلت) اذاالناث لذكور على لالجامعة تفوق  لعموم طلبةشهد التوزيع النوعي  
والذي  ،من مقاعد الجامعة %11أي ان الذكور تهيمن على أكثر من  طالبة( 1123) مقابل

الى حالة الرسوب اإلناث، او حقين الجدد الذكور بالجامعة على تفوق نسبة الملتيرجع عادة اما 
وممارسة المتكرر للذكور ومن ثم تراكمهم بالجامعة مقابل تفوق االناث ورغبتهن بالتخرج مبكرا 

( 161)( طالبة مقابل111بلغ عدد الخريجات ) اذالجتماعية واالقتصادية دورهن في الحياة ا
 .ا  طالب

( طالب/طالبة اي بنسبة 1161اما التوزيع األكاديمي فقد استأثرت الكليات اإلنسانية بنحو) 
( 1111( من اجمالي طلبة الجامعة، في حين بلغ عدد طلبة الكليات العلمية )11.2%)

 (.%12.1)طالب/طالبة مشكلين نسبه قدرها 
                                                           

 111مصدر سابق، ص حسون عبود دبعون الجبوري، (1)
(. المركز الديموغرافي بالقاهرة. المؤتمر السنوي 1999-1916ابراهيم العيسوي. البطالة في مصر خالل الفترة)  )2)

 .31. ص2001البلدان النامية. حول السكان و التنمية وقضايا الشباب في 
 (.2011-2001لألعوام ) منشورة،بيانات غير  اإلحصاء،قسم التخطيط والمتابعة، شعبة  المثنى،جامعة  (3)
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 (29جدول)
 حسب األقسام العلميةونسب االلتحاق  والمعهد التقني جامعة المثنى التوزيع العددي والنسبي لطلبة

 (2011-2011للعام الدراسي)
 التعليم الجامعي

عدد  الكليات
 التدريسيين

نسبة  عدد الطلبة الخريجين عدد الطلبة الموجودين
 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور االلتحاق

 8112 021 811 711 8188 7891 182 18 التربية االنسانية
 7112 781 98 19 7117 918 199 99 العلوم
 118 771 98 89 201 091 110 18 الزراعة
 717 71 8 77 888 798 771 02 الطب

 711 88 71 78 809 829 091 82 الهندسة
 8117 078 780 729 7110 101 7170 01 اإلدارة واالقتصاد
 011 91 88 09 172 788 898 82 التربية الرياضية
 7117 889 719 781 7982 211 822 08 التربية األساسية
 818 01 79 79 178 791 872 78 العلوم الصرفة

 7718 711 18 92 112 787 091 78 القانون
 1 1 1 1 719 779 98 71 التمريض

 1 1 1 1 801 700 91 79 طب االسنان
 1 1 1 1 709 89 11 71 الطب البيطري

 1 1 1 1 90 02 79 71 اآلداب
 1 1 1 1 19 07 72 71 الصيدلة
 711 7919 129 181 9179 1180 1998 901 المجموع

 المعهد التقني

تقنيات  محاسبة األقسام
تقنيات  مساحة ميكانيكية

 كهربائية
صحة 
 المجموع تمريض مجتمع

 7099 97 19 789 781 790 122 الموجودين
 191 89 81 20 92 88 788 الخريجين
 7111 810 7018 7218 8719 7018 8812 النسبة%

 -المصدر: باالعتماد على: 
 .2011 منشورة، غير بيانات اإلحصاء، شعبة والمتابعة، التخطيط قسم المثنى، جامعة .1

 
 

 2011المعهد التقني، شؤون الطلبة، بيانات غير منشورة،  .2
3.  

 



 مؤشرات التنمية البشرية املستدامة الثالث/املبحث االول                                                            الفصل 

 199 

0

50

100

150

200

250

ة  ي ب ر ت ل ا
ة ي ن ا س ن ال ا

م و ل ع ل ةا ع ا ر ز ل با ط ل ةا س د ن ه ل ة ا ر ا د إل ا
د ا ص ت ق ال ا و

ة  ي ب ر ت ل ا
ة ي ض ا ي ر ل ا

ة  ي ب ر ت ل ا
ة ي س ا س أل ا

م  و ل ع ل ا
ة ف ر ص ل ا

ن و ن ا ق ل ا

ذكور اناث

 (11شكل)
للعام حسب األقسام العلمية  التوزيع العددي للطلبة الخريجين في جامعة المثنى

 (2011-2011الدراسي)

 (29باالعتماد على جدول)الباحث المصدر:      

من المالحظ انعدام التناسب ما بين حجم الخريجين والموجودين في التعليم الجامعي خالل العام  
( طالبا 1119( سوى )9111لم يتخرج من طلبة الجامعة والبالغ عددهم) اذالدراسي نفسه 
( من اجمالي طالب الجامعة وهو مؤشر ينذر بوجود خلل في %11.9)بنسبة وطالبة أي 

المحافظة والتي قد تعود الى كثرة الرسوب او ترك مقاعد الدراسة او التأجيل. التعليم الجامعي ب
 الشروط سهولة هو االنسانية كلياتال مخرجات مستوى انخفاض اسبابفضال على ان من 

 الكليات ال تقبلهم الذين الطالب تحتضن الكليات هذه ان اذ. الكليات تلك في للقبول الموضوعة
 عن ا  بعيد قبوله يكون ومن ثم فيها الراغب وغير لها المؤهل غير غالبا اليها فيصلاألخرى 
 التربوي العمل خصائص اهم من هو الذي االبداع انعدام الى يؤدي مما والطموح الرغبة

للمقبولين والخريجين في التخصصات اإلنسانية على بقية  ا  من المالحظ ان هناك تفوق 
بلغت نسبة الخرجين في كليات التربية اإلنسانية واالساسية والقانون  اذاالختصاصات العلمية 

( على التوالي، وهذا يعود الى كون بعضها قديمة النشأة بعد ان 11.2%، 11.1، 21.1)
كانت تابعة لجامعة القادسية على العكس من اغلب الكليات العلمية حديثة النشأة كالطب 

 لصيدلة والهندسة والعلوم الصرفة. والتمريض واالسنان والطب البيطري وا
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ان اغلب المعدالت التي يحصل عليها الطالب في المرحلة االعدادية هي معدالت هزيلة ال  
ضعف في خطة القبول المركزي ما بين  أي تقبل اال في هذه التخصصات االنسانية
مما يؤدي الى فقدان التوازن بين مخرجات التعليم  االختصاصات المختلفة ومتطلبات التنمية

سوف ينتج عنه تراكم وترهل ألعداد الجامعي وخطط التنمية بما يتالءم مع حاجة سوق العمل 
مما يسبب هدرا لموارد التعليم من جهة وهدرا ، (1)ة والخريجين منهم في هذه الكلياتالطلب

الوضع االقتصادي  تراجعطالة خاصة مع لطاقات هائلة من الشباب انحدرت الى مستنقع الب
يقاف التعيينات الحكومية. 2011للبلد منذ عام   وحالة التقشف وا 

تقنيات )المحاسبة، المساحة،  ( اقسام علمية وهي6اما بالنسبة للمعهد التقني فهو يضم) 
 بلغ حجم الطلبة الموجودين اذ مجتمع، التمريض(، صحة تقنيات ميكانيكية، كهربائية

 .ا  ( طالب111، فيما بلغ عدد الخريجين )ا  طالب (1319) ولكال الجنسين
وهي نسبة متدنية جدا ( %1.6) الجامعيبالتعليم  لسكان المحافظةااللتحاق الصافي معدل بلغ  

( خارج التعليم الجامعي مع 21-11نسبة كبيرة من السكان ضمن الفئة العمرية) على يدل مما
االلتحاق الجامعي للذكور معدل  في العراق ، وعموما ارتفعالمحافظةالطلبة في خارج استثناء 

، مما يشير الى تفاقم (2)2016عام  %220، الى 2011عام 11.11قفز من  اذعلى االناث 
، مما ساهم في واضعاف دور المرأة في األدوار القيادية الهوه بين الجنسين في التعليم الجامعي

، الن بالمحافظة ارتفاع معدالت الخصوبة اذمن  الديموغرافيةعلى مجمل العمليات  التأثير
لن الى الزواج في االعمار يمالنساء الحاصالت على التعليم الجامعي والموظفات عامة ي

 .(3)المتأخرة واستعمال وسائل منع الحمل والتنظيم العائلي مقارنه بغير المتعلمات
زيادة حجم  ستنتج انيمكن ان يبالمحافظة الخدمات التعليمية  وطبيعة المتتبع لواقع

والذي يرجع الى ارتفاع معدالت بشكل اسرع من السكان ككل  التعليمالسكان لمن هم في سن 
الى جانب احتضان الخصوبة وانخفاض الوفيات لصغار السن والشباب مقارنة بكبار السن 

                                                           
مركز دراسات  البطالة،خريجو الجامعات العراقية بين االهمية االقتصادية للتعليم وتفاقم مشكلة  خليل،ستار جبار  (1)

 .61ص ،2012بغداد.  (،21العدد) المستنصرية،الجامعة  العربي،وبحوث الوطن 
(، العراق، 2022-2011وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات، خطة التنمية الوطني) (2)

 .10، ص2011
العراق، االقتصادية دراسة حالة -هاشم نعمه فياض، العالقة بين الخصوبة السكانية والمتغيرات االجتماعية( 3)

 .11-16، ص2012المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر،
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 أدى الى وقوع النظام محافظةالكبيرة وانخراط أبنائهم في مدارس ال المحافظة لموجات النازحين
على  وعدم القدرةالتوزان  افقدتهازمة حقيقة  فيالقائم االبتدائي والثانوي( )األساسي  يالتعليم

وازدحامهم بالشعب والمدارس فضال عن  اللحاق بعجلة التنمية، ذلك الن زيادة اعداد الطالب
والتي رافقت النقص الحاصل  المتدني في المحافظة النظام التعليمي واقعبشكل يفوق ازدواجها 

في أدى الى انخفاض  في األبنية المدرسية وعدم قدرة الحالية على استيعاب مزيد من الطلبة
معدالت االلتحاق  على وانعكاسهوازدياد حاالت الرسوب بشكل كبير  ونوعا كمامستوى التعليم 
 نوع االجتماعي، االمر الذي انعكس علىهذا الى جانب تفاقم فجوة ال األساسيبمراحل التعليم 

 كل هذه األحوال وغيرها تؤكد ان ،خاصة والعراق ككلالنظام التعليمي بالمحافظة  تراجع
التعليم األساسي  جودةبتدني مؤسسات و  واقترانه فئة السكان في سن التعليمارتفاع استمرار 

وان االستثمار  ، خاصةالبشرية المستدامةإعاقة واضطراب خطط التنمية بالمحافظة سيؤدي الى 
 .في رأس المال البشري يعد عنصرا حيويا في تقدم عجلة التنمية

 المؤشرات الصحية .ب
درجةةة التطةةةور أحةةد اهةةةم المسةةتلزمات الضةةرورية للمجتمةةةع وتعكةةس  تعةةد الحالةةة الصةةةحية للسةةكان
تحقيةةةق التنميةةةة البشةةةرية عطةةةي دلةةةيال علةةةى قةةةدرة الدولةةةة علةةةى وت فيةةةهاالقتصةةةادي واالجتمةةةاعي السةةةائد 

هي حالة من اكتمةال السةالمة بةدنيا  وعقليةا  واجتماعيةا ، المستدامة، وقد عرف مفهوم الصحة على انه 
ال مجّرد انعدام المرض أو العجز. وهذا التعريف م قتبس من ديباجة دستور منظمة الصحة العالميةة، 

ووقةع  ،1916تموز/يوليو  22تمر الصحة الدولي المعقود في نيويورك في بصيغته التي اعتمدها مؤ 
منظور التنمية البشرية هي غايةة ووسةيلة فةي ان واحةد  الجيدة منفالصحة  .(1) دولة 61ممّثلو  عليه

 التنميةة البشةرية اهةداف من رئيسيبحد ذاته هدف  فان يحيا االنسان حياة طويلة خالية من العلل هو
رفةع انتاجيةة ل السةبل الفعالةةفضةال عةن كونهةا احةدى  علةى أي مجتمةع ان يسةعى لتحقيقةهوالذي يجب 
وبةةذلك تصةةبح المحصةةلة النهائيةةة تحقيةةق مسةةتويات عاليةةة مةةن التنميةةة البشةةرية فةةي  دخلةةهالفةةرد وزيةةادة 

ية هةةو تحسةةين الظةةروف الصةةحية لجميةةع مةةن التنميةةة الصةةحاألساسةةي  اذن الهةةدف .(2) ككةةلالمجتمةةع 
وفةق وتوزيعهةا الشةاملة والوقائيةة عةن طريةق تةوفير الخةدمات الصةحية والعالجيةة فةي المجتمةع السكان 

                                                           

 .100، ص1999منظمة الصحة العالمية، التقرير الخاص بالصحة في العالم،  (1)
، اآلدابكلية  ،( غ. ماطروحة دكتوراه ) جغرافية التنمية البشرية في محافظة قنا،، محمد شوقي محمد ناصف( 2)

 . 2001، جامعة االسكندرية
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حتياجات جميع السةكان فةي المحافظةة، وذلةك الن زيةادة حجةم السةكان تلبية انظام صحي يعمل على 
واقةةع مؤشةةرا  هاّمةةا  لقيةةاس  تعةةدوبةةذلك فهةةي  علةةى هةةذه الخةةدمات.واخةةتالل تةةوزيعهم يةةؤدي الةةى التةةأثير 

االهتمةةام التنمةةوي، فهنةةاك عالقةةة طرديةةة بةةين تطةةّور الخةةدمات الصةةحية والواقةةع ان ، إذ مسةةتوى التنميةةة
وح سن معالجة األمراض وسيادة مفهوم الصحة العامةة بةين السةكان يتةرك أثةرا  إيجابيةا  علةى الواقةع  بها

ان  المتعةةةارف ومةةةن، (1) األخةةةرىالتنمةةةوي بقطاعاتةةةه االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والحضةةةارية وأنشةةةطته 
مراكةةز الرعايةةة ، قطةةاع الرعايةةة الصةةحية األوليةةة وتشةةمللخةةدمات الصةةحية هةةي لهةةرم االتقسةةيم المتبةةع 

االستشةةةاريات والمراكةةةز علةةةى مسةةةتوى المحلةةةة ومةةةن ثةةةم وتنتشةةةر التةةةي تقةةةدم خةةةدماتها للسةةةكان  الصةةةحية
هةةذه المؤسسةةات مجتمعةةة  والتةةي تقةةودوأخيةةرا بالمستشةةفيات علةةى رأس الهةةرم  التخصصةةية والصةةيدليات

 التمريضية والصحية الساندة.والكوادر الكوادر الطبية من أطباء وأطباء اسنان وصيادلة 
ال بةد مةن العةروج علةى البنةى اسةتقراء واقةع الخةدمات الصةحية المقدمةة لسةكان المحافظةة  وبغية

، وللتعةرف علةى الصحية لها والقوى العاملة فيها باعتبارها األساس في تقييم مستوى الخدمات التحتية
 -االتي:  وعلى النحو( 30جدول)المن خالل  ذلك
جةزء أساسةي مةن نظةام اجتمةاعي بانهةا  ،منظمة الصحة العالمية المستشفى عرفت :المستشفيات .7

لخةةدمات بنوعيهةةا الوقةةائي ا علةةىتشةةمل و  ،وصةةحي وظيفتهةةا تقةةديم رعايةةة صةةحية كاملةةة للسةةكان
فيةةه الرعايةةة الطبيةةة والتمةةريض  يتلقةةى ىالةةداخلي مةةأو  كفةةل المستشةةفى للمةةريضكمةةا ي، والعالجةةي

صةةةحي وإلجةةةراء بحةةةوث طبيةةةة العةةةاملين فةةةي المجةةةال ال مركةةةزا لتةةةدريب أيضةةةاويعتبةةةر المستشةةةفى 
( مستشةةفيات فلةةم 1)المحافظةةة فةةي العامةةة الحكوميةةة وقةةد بلةةغ عةةدد المستشةةفيات  ،(2) واجتماعيةةة

بالشكل الذي يتوافق مع  2011حتى عام  1991تزد اعداد المستشفيات في المحافظة منذ عام 
الزيةةادة السةةكانية المتواليةةة، ويتصةةف التوزيةةع الجغرافةةي للمستشةةفيات بةةالتركز الواضةةح فةةي مراكةةز 

مةع منةاطق الثقةل السةكاني  يتوافةق توزيعهةاحافظة باستثناء الوركةاء والسةلمان، أي انةه اقضية الم
احةةةةةدها عةةةةةام واألخةةةةةرى للنسةةةةةائية واألطفةةةةةال  ت( مستشةةةةةفيا2يخةةةةةدم مركةةةةةز قضةةةةةاء المحافظةةةةةة ) اذ

                                                           

دية والقوميةةةة فةةةي البلةةةدان الناميةةةة، مؤسسةةةة شةةةباب للتنميةةةة االقتصةةةا االسةةةتراتيجية، معةةةالم ياألقةةةداح( هشةةةام محمةةةود 1)
 .100-99، ص2009الجامعة للنشر، االسكندرية، 

في األسس الجغرافية  العراق، دراسةالتحليل المكاني لألمراض المتوطنة في  المظفر،( محسن عبد الصاحب 2)
 .211ص ، 1919 ،، بغداد1ط ،الحضري واالقليمي الصحيللتخطيط 
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 واحةةد مةةن نصةةيب كةةل مةةن مركةةز قضةةاء الرميثةةه والخضةةرعةةام ومستشةةفى  ،ا  ( سةةرير 660)اضةةمت
 . ( سرير على التوالي100، 260احتوت كل واحدة منها على )

 ( 30جدول)
 2011و1991لألعوام في محافظة المثنى  التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية ومالكاتها

  -الباحث باالعتماد على:المصدر: 

السنوية لمحافظة المثنى، المجموعة االحصائية  االنمائي،وزارة التخطيط والتعاون  العراق،جمهورية  .1

 .1339، لعام منشورةغير  ملحق تفصيلي،

  9019وزارة الصحة، دائرة صحة المثنى، قسم التخطيط، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة، .9

بلةغ عةدد األطبةاء  اذيكاد يتفق التوزيع المكاني لألطبةاء بالمحافظةة مةع نمةط توزيةع المستشةفيات  .8
( 110بعةةد ان كةةان يبلةةغ عةةددهم) 2011عةةام  ا  ( طبيبةة130االختصةةاص فةةي عمةةوم المحافظةةة )

، وبنسةةةبة ا  ( طبيبةةة330بواقةةةع )از مركةةةز قضةةةاء السةةةماوة النصةةةيب األكبةةةر مةةةنهم حةةةطبيةةةب، وقةةةد 
أي  ( طبيةةب12يليةةه مركةةز قضةةاء الرميثةةة بواقةةع)( مةةن المجمةةوع الكلةةي لألطبةةاء، %16.1بلغةةت)
 لمركز قضاء الخضر.  (%10.9وبنسبة) ( طبيب11)و (%12بنسبة)

ضاء
الق

ضاء 
ز ق

مرك
 

حية
نا

دد  
ع

ت 
فيا

تش
مس

ال
 

دد 
ع

باء
ألط

ا
اء  

أطب
دد 

ع
نان

الس
ا

دد  
ع

دلة
صيا

ال
سرة 

 اال
عدد

كز  
مرا

د ال
عد

حية
لص

ا
دد  

ع
ضين

مر
الم

ي  
 ذو

عدد
ن 

مه
ال

حية
لص

ا
 

ماو 
لس

ا
 ة

 127 191 07 881 790 710 001 8 م. القضاء
 72 2 0 1 8 0 1 1 ن. السوير

يثة
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ا
 

 881 892 9 881 88 8 98 7 م. القضاء
 79 89 7 1 7 8 1 1 ن. المجد
 1 71 7 1 8 8 1 1 ن. ألنجمي
 1 71 7 1 7 7 1 1 ن. الهالل
 27 10 78 1 2 1 7 1 قضاء الوركاء

مان
سل

ال
 

 8 8 7 1 7 8 1 1 م. القضاء
 7 7 7 1 1 1 1 1 ن. بصيه

ضر
الخ

 

 788 798 71 711 89 1 11 7 م. القضاء
 9 7 7 1 8 1 1 1 ن. الدراجي

مجموع ال
 المحافظة

1 101 701 887 7181 17 7028 7011 
7991 1 721 78 1 7110 88 999 979 
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( طبيةةب احتةةل 130) ( طبيةةب ارتفةةع الةةى12) 1991عةةام بلةةغ عةةدد أطبةةاء االسةةنان بالمحافظةةة .3
( طبيب، وتفاوت بقية الوحدات بةين نصةيب كةل 103مركز قضاء السماوة مركز الصدارة بواقع)
 ( طبيب على التوالي.1، 6)من مركز قضاء الرميثة والخضر وبواقع 

نافذة العالج االسهل  تعدفهي وصحية مساندة  بهطبا لما تقدمه الصيدلية من خدمة نظر  .1
خاصة وان الصيدلي يمثل  تجنبا لمشقة الذهاب الى الطبيب او المستشفىاالسرع للسكان و 

 صيدلي( 221-1من ) عددهمزاد  وقد ،جانبا مكمال للطبيب في وصف وتحضير العالج
لما  ( صيدلي113)استأثر مركز قضاء السماوة على  2011، ففي عام خالل عامي الدراسة

 صيدلي( 26)من تنازليا األخرى الوحدات تباين ن مركز الثقل السكاني بالمحافظة معيمثله م
 المجد والهالل والسلمان. ناحية واحدة في كل من صيدلي الى نزوال الخضر قضاء مركز في

 تحصين من للسكان الصحية الخدمات تقديم خاللها من يتم اما بالنسبة للمراكز الصحية والتي .1
 ،(1) األولية واإلسعافات المدارس لطلبة العالجية الخدمات وتقديم الحوامل ورعاية ألطفالل

تحل محل المستشفى في خدماتها  اذ والبعيدةونظرا لكونها تمثل منقذ لسكان المناطق النائية 
فقد بلغ عددها في عموم  يتصف بعدم االنتظامالمكاني  العالجية والطبية اال ان تباينها

( مركزا جديدا خالل عامي الدراسة ليواكب 19استحدث) 1991( مركز عام 22) المحافظة
( منها في مركز %11يتركز) ، 2011عام ( مركز صحي11)الزيادة السكانية وليصبح عددها 

( مركز 10، 12، 9بواقع)البقية و ، في حين توزعت ( مركز صحي31قضاء السماوة بواقع)
مركز سجلت  الوحدات األخرى بقيةعلى التوالي فيما صحي لكل من الرميثه والوركاء والخضر 

( اثنان منها 3اذ بلغ فيها عدد المراكز الصحية)، باستثناء ناحية السوير صحي واحد لكل منها
  . 2011أنشئت عام  اذحديثة النشأة 

 فقدفي المختبرات ومراكز االشعة والسونار  للعاملين في التمريض والمهن الصحيةاما بالنسبة  .6
( ممرض، كان يبلغ 1312سات الصحية بالمحافظة)بلغ عدد الممرضين في عموم المؤس

احتل  اذتركزت اغلبها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، 1991( عام 191عددهم)
 والخضر ( ممرض يليه مركز قضاء الرميثه191الصدارة بواقع) السماوةمركز قضاء 

( 1في حين ذيلت ناحية بصيه والدراجي بواقع)الي، ( ممرض على التو 116، 291بواقع)

                                                           

مجلة  ،2001 واقع التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة الديوانية وكفاءتها لعام حسين جعاز ناصر، (1)
 .311، ص2001 ،3 ، العدد11 اإلنسانية، المجلدالقادسية للعلوم 
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الى  في عموم المحافظةارتفع عددهم ممرض لكل منهما، اما بالنسبة لذوي المهن الصحية فقد 
( منهم في مراكز %90تركز ما يقارب) 1991عام  ا  (شخص119بعد ان كان يبلغ) (1301)

 .االقضية السماوه والرميثه والخضر
توزيع الخدمات الصحية ومالكاتها  ( ان20)خريطةتبينه  ابق وكمايستنتج من العرض الس .1

توزيع  النفي التوزيع بما يالئم تقديم اقصى خدمة طبية للسكان  االنسجاميتصف بعدم العدالة و 
في المناطق اغلبها  تتوطن اذدون االنتشار السكاني  التركزلضوابط يخضع هذه الخدمات 

من  المناطقمن  العديدحرمان بالمقابل العالي في مراكز المدن الرئيسية ذات الثقل السكاني 
كما هو الحال في مركز قضاء الوركاء خاصة في المناطق الريفية  والعالجية الخدمات الطبية
اهم معوقات  أحدوهذا يعتبر  يفتقر لمستشفى والندرة في االطباء( نسمة 99116والذي يضم)

 تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
على  بناء   وذلك والدوليةالعراقية وفق المعايير التخطيطية وقد حددت مؤشرات الحالة الصحية 

 كفاءة بيان ولغرض (،31كما في جدول) وكوادر بشرية تحتيةحجم السكان لكل مرفق بنى نسبة 
 االتي: النحو  وعلى (32)جدول معطيات خالل من استقراءها يمكن المحافظة في الصحية الخدمات

 (31جدول )
 للخدمات الصحية والدوليةالمعايير العراقية 

 / نسمة الدولية العراقية / نسمة المعايير ت

 8111 نسمة ألف 7/91 مستشفى / نسمة    .7

 -- 7/71111 مركز صحي / نسمة   .8

 7/911 7/7111 طبيب / نسمة   .0

 7/81111 7/71111 طبيب اسنان /نسمة   .1

 7/8111 7/81111 صيدالني / نسمة   .9

 71/7111 7/911 سرير / نسمة   .8

 8/7111 7/891 ممرض / نسمة   .1

 -- 911-7/111 ذوي المهن الصحية / نسمة   .2

 2011رة صحة المثنى، قسم التخطيط، ئالمصدر: وزارة الصحة، دا
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 (20خريطة)
 2011الصحية في محافظة المثنى لعام التوزيع المكاني للمستشفيات والمراكز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )
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 (2011-2011في محافظة المثنى للمدة) مؤشرات الخدمات الصحية( 32جدول)
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 612- 012 321 071 -7 2125 -99 199 -702 6213 -10 5267 01- 971 1 622552 022321 م. القضاء

 71 5170 613 1263 8 61201 1 1 1 53227 8 61201 12 1 1 2 31660 ن. السوير
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 61 236 620 365 0 60107 -79 118 -81 3752 8 52322 76 8081 7 655752 655752 م. القضاء

 70 5236 626 6713 0 33666 1 1 7 33666 8 55221 33 1 1 1 33666 ن. المجد

 11 1232 652 5221 0 02716 1 1 1 67126 8 67126 01 1 1 1 02716 ن. ألنجمي

 77 62627 625 3230 0 32351 1 1 7 32351 0 32351 32 1 1 1 32351 ن. الهالل

 779 7800 088 7082 -8 2087 1 1 -0 78128 8 81981 99 1 7 1 99298 قضاء الوركاء
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 61 3222 01 3222 1 2267 1 1 1 2267 -7 3222 62 1 1 1 2267 م. القضاء

 6 6620 3 6620 -7 6620 1 1 1 2 1 2 6 1 1 1 6620 ن. بصيه
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الخ

 

-7 2535 29 981 -81 0127 8 60520 32 7988 7 98172 25361 م. القضاء
7 

225 563 272 50 

 02 5627 77 62322 7 62322 1 1 -7 2722 8 2 62 1 1 1 62322 ن. الدراجي

810998 271017 مجموع المحافظة
119 

78 7291 021 8881 19- 0829 
0271 

719- 192 819 77111 71 929 7219 889 089 

 2011 منشورة، غير بيانات اإلحصاء، شعبة التخطيط، قسم المثنى، صحة دائرة الصحة، وزارةالمصدر: 
 الصحي المتغير÷ تم استخراج المؤشرات الصحية اعتمادا على المعادلة= عدد السكان

 التخطيطية المعايير على اعتمادا واألطباء الصحية للخدمات الحاجة استخراج تم
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( ألةف نسمة/مستشةفى 10)بحسةب المعةايير العراقيةة  المؤشةرحةدد هةذا مستشفى/نسامة:  معيار .1
مةةن المعيةةار  نسةةمة/ مستشةةفى وبةةذلك فهةةو اعلةةى (203192) وفةةي المحافظةةة بلةةغ هةةذا المؤشةةر

مةن نقةص واضةح فةي  والقطةاع الصةحي مةا تعانيةه المحافظةةالمحدد بشكل كبير ممةا يشةير الةى 
أي مستشةةفيات جديةةده بالمحافظةةة  او تبنةةى اذ لةةم تسةةتحدث، ( مستشةةفى12بحةةدود)المستشةةفيات 

في  والناجم من الزيادة السكانيةالضغط السكاني عليها م حالة ازدحا يسبب مما 1991منذ عام 
مةن  ومةن خةارج المحافظةة توافةد المرضةى والمةراجعين مةن المنةاطق القريبةةالى جانةب  المحافظة
بسةبب  ونوعية الخةدمات العالجيةة المقدمةة للسةكانمما يؤدي الى التأثير على جودة  جانب اخر

ها اشةةارة  لكفةةاءة الخةةدمات الن زيةةادة اعةةداد ،عةةدم التناسةةب بةةين عةةدد المستشةةفيات وعةةدد السةةكان
ممةةا يضةةطر بالسةةكان فيةةه وفةةي بقيةةة  ،(1)المتواضةةعةقلتهةةا دليةةل علةةى القةةدرة العالجيةةة ، و الصةةحية

الوحدات الةى قطةع مسةافات طويلةه فةي سةبيل الوصةول الةى أقةرب مستشةفى او مركةز صةحي او 
متر( عن  1000-1001بلغت نسبة عدد االسر التي تبتعد وحدتها السكنية بمسافة) اذصيدلية 

( مةةةن %21،1متةةةر( بلغةةةت ) 10000( مةةةن االسةةةر امةةةا اكثةةةر مةةةن )%12.1اقةةةرب مستشةةةفى )

يةدل علةى ان قرابةة نصةف عةدد السةكان يعةانون مةن  االمةر الةذي ،(2)السر عن اقةرب مستشةفىا
مبةةدأ يطبةةق لكةةي  زيةةادة أعةةداد المستشةةفياتو لةةذا يتطلةةب تحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة  هةةذه المشةةكلة

  التعميم الطبي والعالجي لجميع السكان. 
فةي عمةوم  هذا المؤشرسجل ( وقد طبيبشخص/ 1000حدد هذا المعيار) طبيب/نسمه: معيار .2

( 900) ببمةا يقةار  وهو بذلك تجاوز المعيار المحلةي والةدولي شخص/طبيب (1191)المحافظة
عةدد  لتغطيةة ( طبيةب311هنةاك حاجةة الةى)أي شخص مما يشير الى عجز كبير فةي األطبةاء 

 كما يالحةظ ان هنةاك سةوء فةي توزيةع األطبةاءوتقديم افضل الخدمات العالجية، السكان المتزايد 
 قضةاء مركزفي  التناغمحقق حالة  الرغم ان هذا المعيار بما يالئم حجم السكان وحاجتهم فعلى

كبيةةر فةةي بقيةةة عجةز  ان هنةةاكاال ، ( طبيةةب-30وبفةةائض) مةةن المعيةةار المحةدد باقترابةةه السةماوة
 والخضةةةر الوركةةةاء والرميثةةةه اقضةةةيةكةةةز افةةةي عةةةدد األطبةةةاء كةةةان أوجةةةه تنازليةةةا فةةةي مر  الوحةةةدات
، الى جانب بقية الوحدات مما يدفع بالسكان في هذه ( طبيب على التوالي11، 11، 99وبواقع)

                                                           

المحافظةةات العراقيةة )دراسةةة  التبةاين المكةةاني لةبعض مؤشةرات التنميةةة الصةحية فةي الزيةادي،( حسةين عليةوي ناصةةر 1)
 .2، ص2011، 2، العدد6مجلة جامعة ذي قار، مج ،(GISجغرافية التنمية باستخدام في 

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات، المسح االجتماعي واالقتصادي المستمر عدا  (9)
 .99، ص9019نينوى، صالح الدين، االنبار، كركوك(، )محافظات 
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يةةؤثر علةةى حالةةة  وهةةذاالمنةةاطق الةةى قطةةع مسةةافات طويلةةه فةةي سةةبيل الوصةةول الةةى اقةةرب طبيةةب 
عامةةة لألطبةةاء الةةى  الصةةحية الخدمةةة عةةدم تغطيةةة نتيجةةة ،السةةكان الصةةحية خاصةةة كبةةار السةةن

 .سكان المحافظة
حقةق هةذا المعيةار حالةة  شخص/طبيب( 10000حدد هذا المعيار): اسنان/نسمهمؤشر طبيب  .3

اخةتالل وسةوء هةو شخص/طبيب، ولكن ما يؤخذ عليه ( 6261المثالية في المحافظة اذ سجل )
فةةي كافةةة منةةاطق المحافظةةة وهةةو مةةا يقةةع علةةى عةةاتق المسةةؤولين عةةن إدارة  التوزيةةع المكةةاني لهةةم
( طبيةب -13مركز قضاء السماوه الةذي سةجل فةائض قةدرة) اننجد  اذ فيهاالمؤسسات الصحية 
بقيةةة الوحةةدات اإلداريةةة تعةةاني مةةن عجةةز  فةةي الوقةةت ذاتةةه ( طبيةةب نجةةد-1فضةةال عةةن السةةلمان )

فيمةةا لةةو تةةم اسةةتيعاب  ( أطبةةاء يمكةةن تجةةاوز ذلةةك6-2تراوحةةت مةةن) واضةةح فةةي أطبةةاء االسةةنان
عةةادة توزيةةةع هةةذه االعةةةداد الفائضةةة علةةةى هةةذه الوحةةةدات يمةةا يحقةةةق  تقةةديم افضةةةل سةةبل العنايةةةة وا 

 الصحية لكافة سكان المحافظة.
حقق هذا المعيار مؤشرا  (شخص/صيدلي 20000)المعيار هذا  حدد-صيدلي: معيار شخص/ .1

ان اذ ( شخص/صةةةةيدلي، 3611إيجابيةةةةا فةةةةي المحافظةةةةة بواقعةةةةه تحةةةةت المعيةةةةار المحةةةةدد اذ بلةةةةغ)
توزعةةةةت نسةةةةبهم علةةةةى حسةةةةب الحجةةةةم  ( صةةةةيدلي-119بمقةةةةدار) المحافظةةةةة تمتلةةةةك مةةةةن االكتفةةةةاء
وقد  .( صيدلي لكل منهما1ناحية المجد والهالل بحاجة الى) ءالسكاني لكل وحدة إدارية باستثنا

كليات الصيدلة في ب االقبال وااللتحاقزيادة بالمحافظة الى  الصيادلةعود حالة التشبع في عدد ت
لصةبغتها التجاريةة وبدرجةه اقةل  داخل وخةارج العةراق فةي الدراسةة المسةائية فضةال عةن الصةباحية

دون اللجوء الةى طبيةب لوصةف  اليها لتلقي العالج عالجية بسبب توجه غالبية سكان المحافظة
 . اغلب العالجات الدوائية بالمستشفيات ندرة ونقص الدواء الى جانب

مةةن المعةايير المهمةةة فةي قيةةاس كفةةاءة الخدمةة العالجيةةة ويشةةير  ويعتبةةر-ساارير: معياار شخص/ .1
وقةةد عةةدد السةكان،  او المركةةز الصةحي الةىفةي المستشةفى للرقةةود عةةدد االسةرة المهيئةة نسةبة الةى 
 (191)الةةةى (سةةةرير/شةةةخص 100)ب الةةةذي حةةةددعلةةةى المعيةةةار فةةةي المحافظةةةة  هةةةذا المؤشةةةر قفةةةز

أي ان هنةةةاك حاجةةةة  المحافظةةةة فةةةي المستشةةةفيات عةةةدد لقلةةةة حتميةةةة نتيجةةةة وهةةةي ،شخص/سةةةرير
علةةى االسةةرة فةةي المستشةةفيات والمراكةةةز  للمرضةةىالسةةتيعاب الةةزخم الحاصةةل  ( سةةرير609الةةى)

للمرضةى خاصةة فةي االزمةات مةع  العالجيةةيترتب عليه ضعف اإلمكانات  االمر الذي الصحية
ضةةةمن  اوقعةةةوالرميثةةةه  ماوةالسةةةباسةةةتثناء مركةةةز قضةةةاء  ،الضةةةرف االسةةةتثنائي الةةةذي يمةةةر بةةةه البلةةةد
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عجز في عدد االسرة مقابل  على التوالي، ( سرير-11، 19فائضا قدره) المعيار المحدد وسجال
اني مقارنةةه والةةذي يرجةةع الةةى ارتفةةاع حجمهةةا السةةك ( سةةرير11بمقةةدار) فةةي مركةةز قضةةاء الخضةةر

 بعدد االسرة المتوفرة.
/مركز ص( شةخ11110هذا المعيار فةي عمةوم المحافظةة) سجل-صحي: معيار شخص/مركز  .6

( 10بمعنى الحاجة الةى ) /مركز،( نسمه1112)بالمحدد فاق المعيار المحلي صحي وهو بهذا 
مركةةةةةز صةةةةةحي لتقةةةةةديم الخدمةةةةةة العالجيةةةةةة والوقائيةةةةةة للسةةةةةكان لكونهةةةةةا مةةةةةن المؤسسةةةةةات السةةةةةاندة 

فضال  المراكز الصحية منالعجز  معاناتها من ومن ثم خاصة في المناطق الريفيةللمستشفيات 
مما يدفع بالسكان في هذه المناطق وغيرها الى قطع مسافات طويله  العاملة الطبية عن الكوادر

بلغةةةت نسةةةبة عةةةدد االسةةةر التةةةي تبتعةةةد وحةةةدتها  اذفةةةي سةةةبيل الوصةةةول الةةةى أقةةةرب مركةةةز صةةةحي 
 ،(1)االسةر( مةن %31.1بلغت ) مركز صحيمتر( عن اقرب  1000-1001السكنية بمسافة)

مما يؤدي الى استفحال االمةراض وعةدم  يعانون من هذه المشكلة المحافظة سكانثلث قرابة أي 
 لما تتصف به هذه المناطق من قلة الوعي الصحي. االنتقاليةالسيطرة على انتشار االمراض 

 فةةةةي العمةةةةل لفريةةةةق الفقةةةةري العمةةةةود المهةةةةن التمريضةةةةية ذوو يعتبةةةةر- مماااارض:معيااااار شااااخص/  .1
المرضةى مةن اجةل تقةديم العالجةات الضةرورية  مةع مباشةر تمةاس علىالصحية فهي  المؤسسات

 األولةى الخطةوات فةي الطارئةة الطبيةة الرعايةة فريةق يقةود الةذي فهةو والمتابعة المستمرة للمةريض،
وقةةةد حةةةددها المعيةةةار المحلةةةي  واسةةةعافه، المصةةةاب إنقةةةاذ بغيةةةة المستشةةةفى المةةةريض دخةةةول عنةةةد

( نسةةةةمه/ممرض ممةةةةا يسةةةةبب 119فةةةةي المحافظةةةةة) هةةةةذا المعيةةةةاربلةةةةغ  اذنسةةةةمه/ممرض(  210)ب
ان هنةةةاك حاجةةةة  اذعلةةةى الكةةةوادر التمريضةةةية سةةةيؤدي الةةةى انخفةةةاض فةةةي كفاءتهةةةا  ا  كبيةةةر ا  ضةةةغط
وقةد تصةدرت ناحيةة  ،( ممرض ألحاطه المرضى وتقةديم افضةل سةبل الرعايةة الطبيةة1111الى)

السةةةةةةكان الةةةةةةى عةةةةةةدد الممرضةةةةةةين عةةةةةةدد نسةةةةةةبة  اذمةةةةةةن علةةةةةةى رأس الوحةةةةةةدات اإلداريةةةةةةة الةةةةةةدراجي 
ممةةةا يضةةةطر سةةةكانها الةةةى ( ممةةةرض 11( نسةةةمه/ممرض أي انهةةةا بحاجةةةة الةةةى )19109بواقةةةع)

 بالمرتبة ناحية السوير حلتالتوجه الى مركز قضاء الخضر للحصول على الخدمة الطبية فيما 
( ممرض، فيما وقعت الوحدات األخرى 111وحاجتها الى) (شخص/ممرض6011الثانية بواقع)

عةةدم رغبةةة ن هةةذه النسةةب، ويعةةود سةةبب تجةةاوز هةةذه المؤشةةر المعيةةار المحةةدد بشةةكل كبيةةر الةةى بةةي

                                                           

 ،(كركوك االنبار، الدين، صالح نينوى،)محافظات عدا المستمر واالقتصادي االجتماعي المسحوزارة التخطيط،  (1)
 .16ص ،مصدر سابق
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الكةةةوادر التمريضةةةية بمراكةةةز المةةةدن الحضةةةرية فةةةي العمةةةل فةةةي المنةةةاطق الريفيةةةة، هةةةذا الةةةى جانةةةب 
بسبب حالةة التقشةف والوضةع االقتصةادي الةذي يمةر بةه  2011توقف حركة التعيينات منذ عام 
 الخدمات الطبية التي تضطلع بها هذه الفئة.البلد مما انعكس على تخلف 

( نسةمه مةن السةكان الةى شةخص 100-100)بلمعيار حدد هذا ا -:معيار شخص/مهن صحية .1
نجةةد انةةه تجةةاوز المعيةةار المحلةةي  السةةابق واحةةد مةةن المهةةن الصةةحية وعنةةد تتبةةع معطيةةات الجةةدول

 ا  صةةةةحي ا  (كةةةةادر 321(شةةةةخص/واحد مةةةةن المهةةةةن الصةةةةحية أي حالةةةةة عجةةةةز بمقةةةةدار)621بنسةةةةبة)
المعيةةةةةار  بوقوعةةةةةه ضةةةةةمن( كةةةةةادر -110حقةةةةةق فائضةةةةةا قةةةةةدرة) السةةةةةماوةمركةةةةةز قضةةةةةاء  ءباسةةةةةتثنا
( شةةةةخص/كادر 1233صةةةةحي، فيمةةةةا حةةةةل قضةةةةاء الوركةةةةاء بواقةةةةع) مهن( شةةةةخص/311المحةةةةدد)

 يليةةةةةه مركةةةةز قضةةةةةاء السةةةةلمان بواقةةةةةع ( شةةةةخص مةةةةةن المهةةةةن الصةةةةحية11صةةةةحي وبعجةةةةز قةةةةةدرة)
 (شةةةةةةةةخص/مهن صةةةةةةةةحية فيمةةةةةةةةا ذيةةةةةةةةل مركةةةةةةةةز قضةةةةةةةةاء الرميثةةةةةةةةه بقيةةةةةةةةة الوحةةةةةةةةدات بواقةةةةةةةةع1919)
 (شخص/مهن صحية.111)

 أظهةةرالةةذي و  بالمحافظةةة الصةةحي الوضةةع رسةةمت صةةورةالتةةي و السةةابقة  مةةن المؤشةةرات يتبةةين
وانعةةةدام  الجغرافةةةي فةةةي عمةةةوم المحافظةةةة واخةةةتالل توزيعهةةةا الصةةةحية الخةةةدمات كفةةةاءةوتةةةدهور  تةةةدني

 المستشةفياتحاجةة سةكان المحافظةة الةى  كمةا اظهةرت مةدى لهاالتخطيط السليم في التوزيع المكاني 
األخةةةرى مةةةن الوضةةةع المتةةةردي وضةةةعف قةةةدرتها علةةةى التةةةي تعةةةاني هةةةي فضةةةال عةةةن الموجةةةود منهةةةا 

المراكةز الصةحية واألطبةاء والكةوادر التمريضةية استيعاب المرضى في االسرة فضال عن الةنقص فةي 
ممةةا يشةةكل احةةد اهةةم  مةةع حجةةم السةةكان يةةتالءماذ ان مسةةتوى هةةذه الخةةدمات كمةةا ونوعةةا ال  والصةةحية
 ا  أساسي ا  كون األخيرة تعد جزء صحية منها خاصةالتي تعيق تحقيق التنمية البشرية عامه والالعوائق 

 السةةكان لجميةةع الصةةحية الخدمةةة وصةةول المسةةتدامة التنميةةة تتطلةةب ثةةم ومةةن، المسةةتدامةمةةن التنميةةة 
 .بالمحافظة خاصة المناطق الريفية
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 (المستقلة المتغيرات) التنمية ومؤشرات( التابع المتغير) السكان حجم بين العالقة واختبار قياس
 مؤشرات التعليم  -7

نتائج قياس واختبار العالقة بين حجم السكان ومؤشرات التعليم  ( الى33)أشار جدول
 بالمحافظة وخرج بالمعطيات االتية:

 تراوحت قيم معامل االرتباط  اذ، ارتبطت جميع مؤشرات التعليم بحجم السكان ارتباطا طرديا تاما
 )االنحدار المتعدد( R ( بينما بلغ معامل التحديد0.991و0.911) الثالثة بين

 التفسيرية لنموذج االنحدار المتعدد من الناحية اإلحصائية. القوةمما يؤكد  (0.612و0.112)
  اختبار من الناحية اإلحصائية وحسب ان قيم المتغيرات المستقلة مع حجم السكان كانت معنوية

((T (معنوية  مستوى عندP ≤.0.0) اذ ( جاءت قيمT المحسوبة )قيم من  أكبر(T الجدولية) 
  اشارت قيم معامل التحديدR  على الخدمات التعليمية  تأثيرا قويامارس يالى ان حجم السكان

 في الكبيرة الزيادة، الن في ظل ثبات المعروض منها وزيادة الطلب عليها سنويابالمحافظة 
 والهيئات التحتية، للبنى واستعداد مواكبة دون التعليم مراحل جميع في المنخرطين الطلبة أعداد

 بالمحافظة. التعليم وكفاءة نوعية على سلبية آثار إلى ستقود التعليمية،

 (33جدول)
 2011في محافظة المثنى لعام  التعليمنتائج قياس واختبار العالقة بين حجم السكان ومؤشرات 

المتغيرات 
 المستقلة

 معامل االرتباط
R 

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 التحديدمعامل 
8R 

 قرار احصائي
statistical 

 دال احصائيا 11918 81888 21920 11911 رياض األطفال
 دال احصائيا 11889 81888 771109 11989 التعليم االبتدائي

 دال احصائيا 11828 81888 891229 11999 الثانويالتعليم 
 (1( وبدرجات حرية)0.01)( و0.01عند مستوى معنوية)

 (21و 23و 22و  6جداول )الباحث باالعتماد على المصدر: 

 مؤشرات الصحة -8
( 31جدول) من خاللتتضح نتائج قياس واختبار العالقة بين حجم السكان ومؤشرات الصحة 

 :وعلى النحو االتي
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  بين ارتبطت المؤشرات الصحية بحجم السكان في المحافظة ارتباطا طرديا تاما تراوحت قيمه
قيمه اعلى من المتوسط اذ  سجلت( انعكست على معامل التحديد والتي 0.911و  0.91)

 ( على التوالي أي قوة العالقة التفسيرية لنموذج االنحدار المتعدد.0.621و 0.112تراوحت بين)
  وحسب اختبار متغيرات الصحة وحجم السكان بين  الى معنوية العالقةأشار الجدول((T (عند 

 الجدولية(. T)المحسوبة( أكبر من قيم  Tجاءت قيم ) اذ (P ≤.0.0معنوية  مستوى
 التحديد معامل قيم اظهرت R الصحية  الخدمات على قويا تأثيرا يمارس السكان حجم ان الى

المتاحة بالمحافظة الن زيادة السكان دون تطور الخدمات الصحية وهيأتها تشكل ضغطا على 
بسبب سوء توزيع المستشفيات والمراكز الصحية وكوادرها الكفاءة الصحية المقدمة للمواطنين 

 العاملة بالشكل الذي يتناسب والحجم السكاني لكل ناحية وقضاء في المحافظة.

 
 (31)جدول 

 2011 لعام المثنى محافظة في الصحة ومؤشرات السكان حجم بين العالقة واختبار قياس نتائج

 المتغيرات المستقلة
 معامل االرتباط

R 
 Tقيمة 

 المحسوبة
 Tقيمة 

 الجدولية
 التحديد معامل
8R 

 احصائي قرار
statistical 

 دال احصائيا 11990 81888 81192 11971 عدد المستشفيات
 دال احصائيا 11907 8188 21888 1191 عدد األطباء

 دال احصائيا 11877 81888 81291 11971 عدد أطباء االسنان
 دال احصائيا 11817 81888 91881 11997 عدد الصيادلة

 دال احصائيا 11889 71200 71118 11912 عدد المراكز الصحية
 دال احصائيا 11978 817 91781 1199 عدد االسرة

 دال احصائيا 11871 81288 78170 11911 عدد ذوي المهن الصحية
 (9( وبدرجات حرية)0001( و)0009عند مستوى معنوية)

 (90و  9الباحث باالعتماد على جداول )المصدر: 

 
 
 

 الدخل مؤشر -ج
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اتخذ مؤشرا لقياس مستوى  اذيشير متوسط دخل الفرد الى المستوى العام للمعيشة في الدولة 
ويعد هذا المؤشر اكثر تعقيدا من  الرفاهية ومعيشة الشعوب معيارا للتفرقة بين البلدان الغنية والفقيرة

السابقين وهو ذو داللة خاصة لمعرفة مدى التقدم او التدهور الذي لحق بمستوى التنمية  المؤشرين
في سبيل  لألنفاقبمعنى ان تحسن الدخل الفردي يؤدي الى زيادة الحصة المخصصة  ،(1)البشرية

وتحسن المستوى التعليمي والصحي والمعيشي للفرد  الحصول على التعليم والصحة والسكن والتغذية
 ان المحصلة اذن، (2)نتيجة الرتفاع دخله مما ينعكس على انخفاض معدالت الخصوبة والوفيات

 أية من أو فيه يعمل الذي عمله من أسرته و هو اإلنسان عليه يحصل ما إجمالي هو الفردي الدخل
 مسؤولياته و واجباته أداء يستطيع حتى اإلنسان عليه يعتمد الذي الدخل وهو أخرى، مصادر
 ومن ثم احد أوجه التنمية االقتصادية الدخل الفردي واالسريمستوى  النرفاه االجتماعي الوضمان 

 واسبابه واثاره على المستويين التعليمي والصحي. الفقر عن الكشف في الرئيسة المحددات احد

 التوزيع الجغرافي لمستوى الدخل الشهري 
المشكلة في قياس متوسط الدخل الشهري للفرد في العراق عموما انه يشوبه االستفهام هو عدم 

، لذا تم االعتماد العتبارات معينة شهري او اليوميبمستوى دخلهم الاإلفصاح لدى اغلب السكان 
في المحافظة حسب التي تحصل عليها االسرة  ت مقدار الدخلافرز على الدراسة الميدانية، والتي 

 -يأتي: وكما  (11والشكل)( 31الدخل الشهري وذلك حسب معطيات الجدول) معيار
  بلغت نسبة هذه الفئة في عموم -فأقل(:  ألف 100)االسر التي تراوح دخلها الشهري

( وهي نسبة كبيره خاصة وان محافظة المثنى صنفت االفقر سكانا بين %21.1المحافظة )
بذلك  استحوذتمحافظات العراق. وقد احتلت ناحية المجد المرتبة األولى في هذه الفئة 

ومن ثم ناحية  (%16.9ثانيا بنسبة ) السوير( ، تليها ناحية %12.6على نسبة قدرها )
الرميثة (، فيما سجلت ادناها في مركز قضاء %63.2النجمي ثالثا بنسبة )

 (.%21.1)بنسبة
 
 

 (31جدول )

                                                           

 122، صمصدر سابق( ضياء جعفر عبد الزهرة، 1)
 .201ص مصدر سابق( سماح إبراهيم شمخي حميد الحالوي، 2)
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 2011لعام  في محافظة المثنى دينار/شهر( ألف) لألسرةلدخل الشهري ا لمتوسطالجغرافي التوزيع 

 (1ملحق)المصدر: 
 (11شكل)

 2011لعام  في محافظة المثنى ألف دينار/شهر() لألسرةلدخل الشهري ا لمعدلالجغرافي التوزيع 

 
 (31جدول)الباحث باالعتماد على المصدر: 

بسبب اعتماد  مما يشير الى ان الدخل الفردي في المناطق الريفية اقل من مثيله في حواضر المدن
سكان الريف على فقط على مردود قطاع الزراعة وتربية الحيوانات اذ يعاني هذا القطاع من تدهور 

 مفاصله وعدم قدرته على دعم التنمية بالمحافظة.
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فأقل100 101-500 501-750 751-900 مليون فأكثر

مركز  القضاء
 قضاء/ناحية

711  
 فأقل

717- 
911 

917-
191 

197-
911 

 مليون
 فأكثر

 المجموع

اوة
سم

ال
 

 71111 212 8118 8910 8218 7119 م. القضاء
 71111 111 111 012 7910 1819 ن. السوير

يثة
لرم

ا
 

 71111 119 7919 7911 0818 8717 م. القضاء
 71111 111 110 1.1 211 2818 ن. المجد
 71111 111 111 8810 7119 8018 ن. ألنجمي
 71111 111 012 0118 7911 1818 ن. الهالل

 71111 7118 219 7811 09.9 8911 قضاء الوركاء

مان
سل

ال
 

 71111 818 110 211 1112 0111 م. القضاء
 71111 111 111 917 0811 9119 ن. بصيه

ضر
الخ

 

 71111 7710 7010 8912 8217 8719 م. القضاء
 71111 7819 7819 7211 810 9111 ن. الدراجي

 71111 210 7919 8711 8911 8119 مجموع المحافظة
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 ( الف 100-101االسر التي تراوح دخلها الشهري :)-هذه الفئة ارتفاعا طفيفا عن  سجلت
مان موقع ل(، واحتل مركز قضاء الس%29.1) المحافظةبلغت في عموم  اذسابقتها 
( في حين وقعت %36.1ناحية بصيه بنسبة بلغت )تتبعه ( %11.1)بنسبة الصدارة 

 الوحدات األخرى بين هذين المعدلين.
 ( 110-101االسر التي تراوح دخلها الشهري  :)سجلت هذه الفئة من الدخول في -ألف

احتلت  اذ( ما يبدو ان وتيره الدخول بدأت باالنخفاض صعودا %21.1)عموم المحافظة 
( على التوالي، %31.6، 26.3)نواحي النجمي والهالل المراتب األولى برصيد نسبي بلغ 

ويعود السبب في ذلك الى قلة عدد األسر التي تنتمي لهذه الدخول قياسا ببقية المناطق، 
 .( %3.1)السوير بأدنى نسبة بلغت  ناحيةفيما ذيلت 

  يمكن تصنيف هذه الفئة من ضمن -الف(:  900-111)االسر التي تراوح دخلها الشهري
الدخول الجيدة وذلك تبعا لألسعار الجارية بالسوق العراقي بشرط ان تكون مخصصة 

بلغت نسبة هذه الفئة في عموم  اذلالستهالك واشباع الحاجات االساسية وليس االدخار، 
( %19.1، 20.2)ت في مراكز اقضية السماوة والرميثه بواقع ( تركز %11.9المحافظة )
النصيب األكبر من السكان الذي يتقاضون دخلهم من الرواتب واألجور  اذلكل منهما 

انخفاض  اذلهذه الفئة في المناطق الريفية بالمحافظة  ةواضحوقلة وغيرها مع غياب 
 .وتنوع موارد الكسب المستوى االقتصادي

 على الرغم من كونها صنفت من ضمن -مليون فأكثر(: )وح دخلها الشهري االسر التي ترا
الدخول العالية وفقا لألسعار الجارية، اال انها اتصفت بالقلة على مستوى المحافظة قياسا 

( تباين توزيعها المكاني تبعا لعدد االسر في الوحدات %1.3)بلغت  اذببقية الفئات 
 اإلدارية.

اذ  الدخول بين سكان المحافظةمقدار في توزيع وفوارق كبيرة  ا  واضح ا  هناك تفاوت ان ستنتجي
 ا  تستحوذ نسبة صغيرة من السكان على جزء كبير من الدخول بينما ال تملك غالبية السكان اال جزء

وسيادة التمايز الطبقي  االقتصادي النمو وتيرة تباطؤ إلىالدخول، مما سيؤدي من  ا  او متوسط قليال  
( من اسر المحافظة يقل دخلها الشهري %11.1) نسبة مقدارها اذ، االجتماعي بين افراد المجتمع

والحرمان المحافظة تعاني من انخفاض المستوى المعاشي واتساع بؤرة الفقر ف ،دينار الف 100عن 
 أهدافها هي القضاء على الفقرمما يشكل إعاقة كبيرة في طريق التنمية المستدامة خاصة وان اهم 

، فيما بينهما فكلما زاد التطور والتقدم االقتصادي كلما قل الفقر والحرمان بالمجتمع عكسيةالعالقة  اذ
الوصول الى  الن تدني الحالة المادية يشكل عائقا في سبيلفهو يقرر مسيرة التنمية المستدامة 
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سوء التغذية وانخفاض العمر المتوقع وارتفاع  فضال عنالرعاية الصحية التي يحتاجها الفقراء 
 بالمجتمع. معدالت الخصوبة
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 الفصل الثالث/املبحث الثاني
 ثانيا: مؤشر السكن وخدمات البىن التحتية

تمثل الخدمات االساسية الدعامة الرئيسة للتنمية الشاملة، وان توافرها وقدرتها على تلبية احتياجات      
السكان يسارع بعملية التنمية، فهي تتضمن جميع الخدمات التي ترتكز عليها حياة السكان كاإلسكان 

الدعائم  نمية هذهومنظومة ايصال مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والترفيه، وان ت
تقوم المشروع الحضاري للمحافظة وتبني مشاريع تخطيطية سليمة مستقبلية مما يوفر عنصر االستدامة 

 -وللوقوف على طبيعة هذه الخدمات سيتم تناولها على النحو االتي: . (1) للتنميةوالعدالة 
 السكن .1

قل وله باب ومدخل مستيقصد بمصطلح السكن بانه كل مبنى او جزء منه معد أصال للسكن 
يؤدي الى الطريق العام وقد يشغل بأسرة واحدة او أكثر وقد بغرفه او غرفتين ودار مستقله او شقه او 

. اما المفهوم الواسع للمسكن وهو الذي ال يقتصر على الجدران األربعة (2) كرفان او صريفة وغيرها
ع والتسهيالت التي يقدمها المجتم مساعدةالخدمات اليشتمل عليه من خدمات  وماوما يعلوها من سقف 

دراسة المسكن على درجه  تعدو  .(3) لكي يقبل االنسان على العيش في هذا المبنى بكل راحة واستقرار
كبيرة من األهمية ألنه يعد من اهم وأكثر الضروريات لحياة الفرد ولهذا يرتبط قطاع السكن ارتباطا 

 فكرة نشأت وقد امة والتي تهدف الى تحسين حياة االفراد،وثيقا مع كافة مجاالت التنمية المستد
 البناء في يسهم الذي اإلسكان يعني المستدام فاإلسكان اإلسكانية، التنمية قضايا لتعالج االستدامة
 يتمثل ال انهف المحلي وبذلك المستوى على االقتصادية والحيوية االجتماعية العدالةويحقق  المجتمعي

 لنفسيا االكتفاء الى يمتد بل الفضاء، من كافية مساحة او األفراد رؤوس فوق ا  سقف كونه بمجرد
 تشكل يالت والسلوكية االجتماعية العناصر خالل ومن الحياة نوعية استدامة في ليساهم واالجتماعي

.  اذن يمكن القول ان عدم توفر السكن المالئم يمثل تعديا على (4)اإلسكانية التنمية لنجاح المفتاح
                                                           

، التحليل المكاني لمؤشرات التنمية البشرية واتجاهاتها في المراكز الحضرية لمحافظة المثنى (حنان عبد الرضا طاهر1)
 .182، ص2113(، رسالة ماجستير، )غ.م(، كلية اآلداب، جامعة القادسية، 2112 – 1991للمدة )

 2، ص2111 في العراق، العجز السكنيتقرير وزارة االعمار واإلسكان، جمهورية العراق، ( 2)
 .11، ص1988، 121( إسماعيل إبراهيم الشيخ درة، اقتصاديات اإلسكان، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد3)
-ج مختارةنماذ –ظبية فاروق إبراهيم، التنمية المستدامة لإلسكان في ضوء سياسة اإلسكان الوطنية في العراق ( 4)

, 2113دراسة في تمكين المجتمع المحلي، أطروحة دكتوراه، مركز التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة بغداد، 
 .34-33ص
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ن من حقوق الفرد حق  كنالس توفير بدون المستدامة التنمية أهداف تحقق أن يمكن ال دولة أي وا 
الى حالة الوضع االسكاني ( 21والخريطة)( 33الجدول ) يشير. المجتمع لكل افراد والمناسب اآلمن

 -في المحافظة، ويتبين ذلك على النحو االتي: 
تناسب حجم ونسبة توزيعها المكاني  ا  مسكن( 83121بلغ عدد المساكن في عموم المحافظة ) .1

تصدر مركز المحافظة)السماوة( المرتبة األولى بنسبة  اذمع حجم سكان كل وحدة ادارية 
( فيما وقعت المراكز والوحدات األخرى بين %11,1)( يله مركز قضاء الرميثه بنسبة 41,1%)

 هذين المعدلين.
يعد نسبة اشغال المسكن عن متوسط عدد االفراد في كل مسكن وقد بلغ في عموم  .2

( فرد/مسكن، سجل اعاله في المناطق الريفية بالمحافظة قياسا بمراكز االقضية، 9,1المحافظة)
( تليها ناحية %11,3)تصدرت ناحية الهالل بالمرتبة األولى على مستوى النواحي إذا بلغت  اذ

يما تفاوتت النواحي األخرى تبعا لخصائص سكان كل منطقة، لما تمتاز ( ف%11,4السوير )
لى جانب ا عشوائي والمتباعدة بشكل المتالصقة المباني من قليل به المناطق الريفية من عدد

قوة االواصر االجتماعية بين األقارب واجتماعهم في مسكن واحد، على العكس من مراكز 
 وير والهاللالسر السكني المتجمع والمنتظم فقد نال كل من األقضية والتي تتسم بنمط االنتشا

فيما نالت المراكز األخرى نسبا  لكل منهما، ( فرد/مسكن11,3و 11,4بلغت ) نسب متقاربة
اقل منها، وتدل هذه المعدالت العالية على ان اغلب المساكن بالمحافظة تعاني من الكثافة 

( افراد/مسكن 3)بالمرتفعة واالكتظاظ السكاني تحت ظل متوسط حجم االسرة الذي حدد 
ة ا على تفاقم ازممؤشر  تعد اذاثار صحية واجتماعية خطيرة عنه االمر الذي ينتج  2118لعام

 السكن واإلسكان بالمحافظة.
يعد ارتفاع االزدحام السكاني في المسكن الواحد نتيجة حتمية الرتفاع نسبة العجز السكني  .3

 دوالمج جاءت أقصاها في نواحي السوير والهالل وبصيه( %43,3)بالمحافظة والذي بلغت نحو
قعت النواحي ومراكز المدن األخرى فيما و على التوالي ( %11,3، 11,4، 13,3، 13,3بنسبة)

  ( وحدة سكنية،31834)بين هذه النسب، تبعا لمقدار العجز بالوحدات السكنية والتي بلغت 

توزع هذا العجز على الوحدات اإلدارية تبعا لضغط الزيادة السكانية، فقد بلغ أشده في مركز 
وبنسبة عجز  ( وحدة سكنية21912قضاء السماوة مركز الجذب السكاني وبواقع)

، 8133، 9414)مراكز اقضية الرميثه والوركاء والخضر في الحاجة الى تتبعه ( %31,4بلغت)
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م ي المحافظة والتي ل( وحدة سكنية على التوالي، ان ارتفاع معدالت النمو السكاني ف1981
 كنيولدت حالة من العجز الس السكناستراتيجية لتوفير احتياجات السكان من  تقابلها خطط  

 .(1)والضغط على الخدمات المتوفرة التي تعاني من القصور وعدم استجابتها للزيادة السكانية
 ( 33جدول)

 2118لعام  المثنى محافظة في ومقدار العجز السكني والمساكن واالسر السكان عدد

 
 .8142منشورة، . وزارة التخطيط، مديرية إحصاء محافظة المثنى، بيانات غير 4 -المصدر: باالعتماد على: 

 .8142.وزارة التجارة، مركز تموين المثنى، بيانات غير منشورة، 8

 * نسبة االشغال= عدد السكان / عدد المساكن

 المساكن عدد-االسر** العجز السكني= عدد 

 411×المساكن/عدد االسر  عدد-االسر*** نسبة العجز السكني= عدد 

ر كراس المعايي التخطيط العمراني في المثنى، مديرية تخطيط المثنى،المصدر: وزارة اإلسكان واالعمار، مديرية 

 .41، ص8142التخطيطية، 

 

                                                           

ا المدن(، دراسة في جغرافي)، األنماط المكانية لجودة الحياة الحضرية في مدينة السماوة يحيى عبدالحسين الجياشي (1)
 .41، ص2113أطروحة دكتوراه)غير منشورة(، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 

العجزنسبةالنسبةعددعدد
نسبة 

العجز***
السكنيالسكني**االشغال*%المساكناالسر

300458557773486540.58.62091237.4م. القضاء

48113907642314.911.4484553.3ن. السوير

122729227801330615.59.2947441.5م. القضاء

44111840741734.910.6423450.3ن. المجد

35781673235654.110316747ن. ألنجمي

4042675003475411.6402553.6ن. الهالل

9985618674994111.610873346.7

9917184511651.48.568036.8م. القضاء

11532201090.110.611150.4ن. بصيه

9241817261927610.810798546.2م. القضاء

19409361219142.210.1169846ن. الدراجي

814371151884860201009.56586443.3

مان
سل

ال
ضر

الخ

مجموع المحافظة

القضاء
مركز 

قضاء/ناحية
عدد السكان

اوة
سم

ال
يثة

لرم
ا

قضاء الوركاء
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 (21خريطة)
 2118في محافظة المثنى لعام والعجز السكني التوزيع المكاني لعدد االسر والمساكن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 (33المصدر الباحث باالعتماد على جدول)
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 مؤشرا مهما لبيان الحالة االقتصادية ومستوى تعداما بالنسبة لعائديه الوحدة السكنية والتي  .4
معيشة االسر وقدرتها على توفير سكن صرف، فغالبا ما يؤخذ على هذا المعيار هو عدم تمثيله 
الصورة الحقيقة لواقع ومستوى العجز السكني في المجتمع فقد تكون نسبة كبيره من االسر 

ثت مساكنها من اإلباء عبر الزمن وتعاني من االكتظاظ السكاني خاصة مع ارتفاع معدالت توار 
من مساكن المحافظة هي ملك لساكنيها  %93,2الخصوبة بالمحافظة، وعموما فان نسبة 

 المهن ذوي المرتفعة الدخول أصحاب على األولى تقتصر ، وتكاد(1)هي مستأجره %1,1و
 مصادر من( %19,3)نسبته ما يشكلون والذي الموظفين عن فضال الحرة واالعمال التجارية
 . بالمحافظة االسرة دخل

 فهي تختلف من مسكن ألخر حسب مستوى الحالة االقتصادية (2) اما فيما يخص مادة البناء ،
( ألفضليته في جودة وقوة %31,3لألسرة، فقد شكل الطابوق النسبة األكبر لبناء الجدران بواقع)

لذوي الدخل  ءمته( لرخص سعره ومال%31,1البناء، في حين شكل البلوك نسبة قدرها)وجمالية 
( %1,1، 3,1المنخفض، اما الحجر او الطين والقصب خاصة في الريف فقد شكلت نسب بلغت )

( %21,3لكل منهما على التوالي، اما بالنسبة للسقوف فقد شكل الكونكريت المسلح نسبة )
ألصحاب الدخل المحدود،  مالءمتهالكونها رخيصة وزهيدة الثمن و  ( لمادة الشيلمان%39,1و)

 (.%1,3كما سجل الخشب نسبة بلغت)
 خدمات البنى التحتية .2

 واالجتماعية االقتصادية الحياة أنشطة لجميع الحياة وشريان الفقري العمود التحتية البنية تمثل
 في ةحضاري رفاهية أو تطور أي تحقيق يمكن ال وبدونها. المتحضرة المجتمعات في والسياسية
ة، عرف مفهوم االقتصادي التنمية يقيد الذي األكبر العامل هي المالئمة غير التحتية البنية الن المجتمع

البنى التحتية بانها الهياكل الفنية التي تدعم المجتمع، مثل موارد المياه والصرف الصحي والكهرباء 
الى  على نوعية الحياة في المدينة ومن ثم تنفع ا  ن لها تأثير واالتصاالت ومهما توفرت هذه الخدمات فا

                                                           

بيان ، 2118دائرة إحصاء المثنى، حالة الوضع االقتصادي واالجتماعي لمحافظة المثنى لعام ( وزارة التخطيط، 1)
 .2118غير منشور، 

 8141وزارة التخطيط، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة، بيانات غير منشوره،  (8)
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. اذن يمكن (1) تكون الهدف النهائي من التنمية المستدامة اذان تكون مكانا مالئما لألعمال مستقبال 
القول ان هذه الخدمات تمثل ضرورة من ضروريات تحقيق التنمية ألنها تكون عامال محفزا للتطور 

ى وتقسم عناصر ومكونات البناالقتصادي واالجتماعي ألنها تضمن استغالل أمثل للموارد المتاحة، 
 -التحتية على النحو االتي: 

 مياه االسالة() الشرب ماء .أ
الحياة بالمجتمع وتوفره ضرورة ملحة لتحقيق اهداف التنمية البشرية االقتصادية الماء هو شريان 

 لتلبية حيويا وموردا   عنصرا رئيسيا في بنية الخدمات العامة بالمجتمع، المياه شبكة تعدواالجتماعية، و 
 التنمية على شديدة قيودا يفرض المياه إلمدادات الكافية الحماية توافر فعدم األساسية االحتياجات

يؤدي دورا أساسيا في حياة االنسان والبيئة واحد  اذ. الن الماء مفتاح التنمية المستدامة (2) المستدامة
الدعامات لتحقيق االمن الغذائي وال يمكن االستغناء عنها في جميع مرافق ومراحل التنمية وهو ضمان 

متسارع الى خفض نصيب الفرد من اال انه من المرجح ان يؤدي النمو السكاني ال .(3)امان سكانها

 (4)والى حدوث عجز في كمية تلك المياه 2121بحلول عام  %11المياه في األقطار العربية بحوالي 
ح كمية االمالح تتراو  اذتنحسر اهمية نهر الفرات بالنسبة للمحافظة بسبب ملوحته العالية  تكاد
األراضي الواقعة عليه في االقضية والنواحي ملغم/لتر( مما أدى الى حرمان  8121-1131المذابة)

 لصالحيةا حدود ملوحته خارج عدت اذ من استغالله واالستفادة منه في النواحي الزراعية والبشرية،

، اما بالنسبة للمياه الجوفية فال (1)العراقية  المواصفات حسب  (لتر/ملغم 1111)والبالغة الشرب لمياه
-3111البشري وذلك بسبب تراكيز ملوحتها العالية والتي تتراوح بين )تكاد أهميتها تذكر لالستخدام 

 ( يالحظ ان سكان المحافظة يعانون 22)خريطة( و 13وعند تتبع معطيات جدول ). (3)(ملغم/لتر1111

                                                           

( شيماء مطشر حمزة، استدامة البنى التحتية للمدينة العراقية دراسة تحليلية لمدينة بغداد، المجلة العراقية لهندسة 1)
 .11، ص2114(، 4-3، العدد)29العمارة، مج

 ،1994 اهرة،الق النامية، الصغيرة الجزرية للدول المستدامة بالتنمية المعنى العلمي المؤتمر تقرير المتحدة، األمم (2)
   .21 ص
-عباس فاضل السعدي، الموارد المائية في الوطن العربي وعالقتها بالتزايد السكاني في الوطن العربي )هيدرولوجيا( 3)

 .212-211، ص 2111للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار صفاء1ستراتيجيا(، ط-جغرافيا
 .193المصدر نفسه، ص( 4)
 2118، بيان غير منشور، والمتابعةقسم الخطيط  المثنى،( مديرية بيئة محافظة 1)
 2118)بيان غير منشور(،المثنى، ( وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في 3)
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 (31)جدول
 في العجز ومقدار الفعلية والحاجة الفرد نصيب ومتوسط المتاح وانتاجها الماء مشاريع عدد

 2118لعام  المثنى محافظة

 

المتابعة، التخطيط و  قسموزارة البلديات واألشغال العامة، مديرية ماء محافظة المثنى، الباحث باالعتماد على: المصدر: 
 .2118)بيانات غير منشورة(، 

 1111×* حصة الفرد= اإلنتاج الفعلي/عدد السكان
 1111عدد السكان/× ** الحاجة الكلية= المعيار

 اإلنتاج الفعلي-الكلية*** العجز= الحاجة 

ذي قار والمثنى كأعلى نسبة حرمان  صنفت محافظتا عجز واضح في مياه االسالة، اذمن 
بلغ عدد السكان المخدومين بشبكات  ، اذ(1)(%21,2و 29,2االسر من المياه في العراق وبنسبة )

 بنسبة و ( نسمه من سكان المحافظة 192129هناك ) بالمقابل( نسمة 322242المياه النظامية )
 

                                                           

 .14، مصدر سابق، ص8188-8142الوطنية وزارة التخطيط، خطية التنمية  (4)

مركز قضاء/ناحية
عدد 

المشاريع
عدد السكان 

الكلي
عدد السكان 
المخدومين

 اإلنتاج
 الفعلي
 المتاح

م3/ساعة

حصة الفرد
الحاجة 

الكلية/ م3
مقدار 

العجز/ م3

230045824857175640251.75105160.329520.3م. ق. السماوه

748113400485970124.0816839.5510869.55ن. السوير

212272911096437800308.0042955.155155.15م. ق. الرميثة

144111314716068137.5615438.859370.85ن. المجد

63578121569294482.2812523.359579.35ن. ألنجمي

64042610226392096.9714149.110229.1ن. الهالل

2998567297110336103.5134949.624613.6ق.الوركاء

1991732362600262.183470.95870.95م. ق. السلمان

11153903250216.83403.55153.55ن. بصيه

7924186863620463221.4232346.311883.3م. ق. الخضر

619409136472270116.966793.154523.15ن. الدراجي

41814371622242168261206.61285029.9116768.9المحافظة
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 (22خريطة)
 2118التوزيع المكاني للمجمعات المائية في محافظة المثنى لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (31)جدول على باالعتماد الباحث المصدر
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ومساكن التجاوز ( غير مخدومة بشبكات المياه خاصة االحياء السكنية الجديدة 23,1%)
التي تعتمد في سد حاجتها من المياه على السيارات الحوضية ومياه االبار وعمليات التجاوز العشوائي 

في مد االنابيب من االحياء والمناطق المجاورة بسبب التوسع السكاني واالسكاني وعدم استحداث 
/يوم( مما انعكس 3م 213192,1أي ان هناك حاجة الى ) ،شبكات مياه جديده تواكب الزيادة الحاصلة

لتر/يوم( في عموم المحافظة وهي  213,3لة متوسط نصيب الفرد من المياه والتي بلغت )آعلى ض
 .(1)(يوم/ فرد/لتر 311)بذلك اقل من المعيار المحلي الذي حدد بنحو

سكان أي لاالجتماعية واالقتصادية المهمة التنموية اما بالنسبة لحصة الفرد فتعد من المؤشرات 
لتر/يوم(أي ان هناك  %113,93اذ بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه لعموم المحافظة )، مجتمع

وتبعا لذلك تتباين لتر/فرد/يوم(،  411)بلتر/فرد/يوم(حسب معيار نصيب الفرد  333عجز بمقدار)
غراض ألل حصة الفرد على مستوى الوحدات تبعا لحجمها السكاني ومدى اتساع الطلب على المياه

، فبالرغم ان مراكز االقضية سجلت معدالت قريبة من المعيار المحدد اال ان هناك نقص المختلفة 
تفتقر األخيرة لشبكات نظامية لمياه اإلسالة فضال عن عدم  اذواضح على مستوى نواحي المحافظة 

اه ال تكاد تكفي ميشمولها بالمشاريع االروائية بالمستوى المطلوب باستثناء محطات صغيره لتحلية ال
/يوم( لعموم 3م 31331,1لسد حاجة السكان، مما تسبب بدورة على حدوث عجز بالمياه بنحو)

/يوم( يليها قضاء الوركاء بعجز 3م 29121,3المحافظة بلغ أوجه في مركز قضاء السماوة بنحو)
رب ض الش/يوم( بسبب تصاعد الضغط السكاني وزيادة الطلب على المياه ألغرا3م 24313,3بلغ)

 والري والصناعة.
د احتياجاتهم سة كبيرة بالمياه ال تكفي لتلبية يتضح ان الوحدات اإلدارية بالمحافظة تعاني من شح

مشاريع قلة كفاءة ال، فضال عن  وتوسع حواضر المدن الزيادة السكانيةاتساع الطلب بفعل بسبب 
 1982يعود اغلبها الى عام  اذوالتي تعمل دون طاقتها التصميمية بسبب قدم انشاءها  االروائية
الصيف مما يعرضها لخطر التوقف، فضال عن  فصل في الرميثه نهر منسوب انخفاض ينازعها

التجاوزات الحاصلة على النهر في محافظة القادسية من قبل المزارعين على طول مجراه بين 
/ثا( في 3م 131/ثا( بعد ان كانت تبلغ)3م 13,1-8حصة المحافظة ما بين )تصل  اذالمحافظتين 

التعديات الحاصلة من السكان على االنابيب الناقلة لمياه اإلسالة وتقادم شبكاتها ف.  (2)النوبات الطبيعية
                                                           

 2118( وزارة البلديات واألشغال العامة، مديرية ماء محافظة المثنى، قسم التخطيط والمتابعة، )بيان غير منشور(،1)
 2118)بيان غير منشور(،المثنى، ( وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في 2)
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وتكسرها وتعرضها للنضوح واختالطها بمياه المجاري والجوفية مما اثر سلبا على نوعية المياه ومدى 
 /يوم( وبنسبة3م 42111بلغت كمية المياه الضائعة)الهدر( ) اذصالحيتها لالستخدام البشري، 

 غوطض. مما يدل على تدهور شبكات نقل وتوزيع المياه بالمحافظة، مما يؤدي الى فرض (1)(31%)
محافظة نفسه وتهديد االمن المائي لل المياه مورد استدامة تهديد ومن ثم الحالية المياه نظم على متزايدة

فيما لو تم استثماره في العديد من األنشطة التنموية المختلفة في الحاضر والمستقبل، كل هذه العوامل 
( في الشرب وألغراض الطبخ. ROف )دفعت السكان الى االعتماد على شراء المياه المعقمة والتي تعر 

شكل ستفي المحافظة وعدم مواكبتها لسد حاجة السكان واالمدادات المائية المياه وشحة نقص  اذ ان
فال تكاد تكفي المياه لالستخدام البشري مما سيسبب ضرره الكبير على التنمية الزراعية  مصدر قلق

 واالمن الغذائي فضال عن التنمية الصناعية.

 المجاري والصرف الصحي شبكات .ب
ان تحليل مدى توفر خدمات الصرف الصحي على درجة كبيره من األهمية كونها عنصرا 
أساسيا في التنمية المستدامة بسبب تأثيرها الكبير على صحة السكان وسالمتهم من االمراض والسالمة 

اني من عجز كبير في ( ان المحافظة تع38يتبين من جدول)و  البيئية والصحية للنظم األيكولوجية.
خدمات الصرف الصحي من فال تحتوي سوى على محطتين للمعالجة والتكرير في مركز قضاءي 

وقد بلغ حجم ( 2كم 83,1-211)السماوة والرميثه ترتبط بشبكات للمجاري تراوحت أطوالها بين 
( نسمه وبنسبة 123191) القضاءينالسكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي في هذين 

( من السكان في بقية الوحدات %81( من اجمالي سكان المحافظة، أي ان هناك ما يقارب )14,3%)
اإلدارية غير مخدومين بشبكات المجاري ، اما بالنسبة لشبكات تصريف مياه االمطار فهي ال تتعدى 

منها في مياه سم قالتي تلقى السواقي المكشوفة والتي اختلط مياهها مع مخلفات مجاري المياه الثقيلة و 
(الى المبازل والمنخفضات، مما يؤدي الى تلوث هذه المياه %21( واألخرى)%81األنهر وبنسبة )

بالميكروبات والبكتريا الضارة ستنعكس على صحة االنسان والحيوان والنبات واختالل في النظام 
 ة. هذه العملية تحدي كبير للتنمية المستدام تعدالحيوي للتربة و 

 
 

                                                           

 .2118طيط والمتابعة، )بيان غير منشور( لعام( مديرية ماء المثنى، قسم التخ1)
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 (38جدول)
 2118عدد السكان المخدومين ونسبة التغطية من شبكات المجاري في محافظة المثنى لعام 

 2118مديرية مجاري محافظة المثنى، بيانات غير منشورة، -الباحث باالعتماد على:المصدر: 

ن سكان المحافظة فهي احواض التعفيمنازل لدى  السائدة اما بالنسبة لوسيلة الصرف الصحي 
 يليها مجرى مغطى بنسبة ( من منازل المحافظة%31)السبتتنك( وتشكل هذه الوسيلة ما نسبته)

، ان ارتفاع مستوى (1)(%18، فيما وصلت نسبة العجز في خدمة شبكات مياه االمطار الى)(24%)
سيؤدي الى خلل وعدم وجود نظام متكامل للمجاري يغطي المحافظة  مياه الجوفية في المحافظةال

ا في خزانات ارتفاع المياه دائمب ويتسببتصريف المياه الثقيلة المطروحة من أنشطة السكان  في وعجز
المواطن الى تصريفها في الشوارع العامة والساحات بواسطة ب دفعياالمر الذي  المنازلالمجاري داخل 

تنقعات في وتكوين مسبسبب قدمها وتكسرها طفح المجاري في الشوارع  فضال عنالسيارات الحوضية 
هذه المشكلة ستسبب بانتشار ف لذا .(2)االحياء السكنية المكتظة بالسكانالمناطق المنخفضة وحول 

                                                           

 .198، ص38، مصدر سابق، جدول2122-2118وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية ( 1)
 2118مديرية بيئة محافظة المثنى، خطة التنمية المكانية، قسم التخطيط والمتابعه، بيانات غير منشورة،  (8)

 القضاء
مركز 

 قضاء/ناحية

عدد 
محطات 
 التكرير

عدد 
 السكان

 المخدومين

 كمية الصرف
 المنتجة

 /يوم3م

 نسبة 
 التغطية%

 اطوال شبكات
الصرف 
 2الصحي كم

 اطوال شبكات
مياه االمطار 

 2كم

 السماوة
 82 299 19 8221223 59839 1 م. القضاء

 1 -- -- -- -- -- ن. السوير

 الرميثة

 8328 8322 2 322223 22599 1 م. القضاء

 129 -- -- -- -- -- ن. المجد

 2 -- -- -- -- -- ن. ألنجمي

 128 -- -- -- -- -- ن. الهالل

 -- -- -- -- -- -- قضاء الوركاء

 السلمان
 1 -- -- 125122 -- -- القضاءم. 

 1 -- -- -- -- -- ن. بصيه

 الخضر
 1829 -- -- 1818529 -- -- م. القضاء

 128 -- -- -- -- -- ن. الدراجي

 199 38822 12 11188822 123251 2 مجموع المحافظة
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الروائح الكريهة مما يؤدي الى انتشار األوبئة واالمراض  ذاتمساحات واسعه من المياه االسنة 
 االنتقالية.

ان اتساع حجم سكان المحافظة يمكن ان يفرض قيود متزايدة على شبكات الصرف  يتضح
 ئهااشالصحي التساع كمية المياه الناتجة بشكل يفوق طاقة هذه الشبكات والتي تعاني من تقادم ان

 111884,1)بلغت كمية مياه الصرف المنتجة في عموم المحافظة  اذوتعرضها للكسر والتآكل 
/يوم( كونه مركز الثقل 3م 82211,3)/يوم( تصدر مركز قضاء السماوة الكمية األكبر بنحو 3م

 السكاني في المحافظ.
 خدمات الكهرباء .ت

ات انتاج لعملي ا  أساسي ا  المستدامة وتعد عنصر  التنمية عملية دفع فى األساسية الدعائم إحدى
واستغالل موارد المحافظة من خالل إدارة وتشغيل المعدات واألجهزة واآلالت المختلفة الصناعية 

( الى ان المحافظة تمتلك محطة توليد واحده في مركز قضاء 39والزراعية. تشير بيانات الجدول)
ميكا/واط(  311ميكا/ واط/سا( الى جانب ) 31ئية تبلغ )السماوة واألخرى متوقفة تنتج طاقة كهربا

من خارج المحافظة ال تكفي لسد حاجة سكان المحافظة خاصة مع اشتداد الطلب عليها في فصل 
ميكا/واط/سا( في حين المحافظة تحتاج الى  331,1وصل معدل استهالك الطاقة الى ) اذالصيف 

( لتوفيرها للسكان ألداء فعالياتهم اليومية وتيسير عجلة اإلنتاج ميكا/واط/سا 821ما يقارب )
 داعش ظيمتن سيطرة الى تعرضت التي المحافظات والمناطق باستثناء عدت المحافظة اذواالستثمار، 

عدت األقل استهالكا للطاقة بين محافظات العراق لألغراض المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية 

ك من استهال كذلك الحال بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد، (1)2113كا/ واط /سا( عام مي 811بلغ ) اذ
 لرفاهيةا ومستوى االنتاج الطاقة والذي يعد احد اهم مؤشرات التنمية المستدامة الذي يكشف مستوى

ميكا/ واط/ ساعة/سنة(، وهي اقل من  1,12سجل في المحافظة نسبة بلغت ) اذ المعني، البلد في

والتي بدورها تعد األقل بالنسبة للمتوسط العالمي لنصيب الفرد من استهالك ، (2)(1,42العراق والبالغة) 
ميكا/واط/سا/سنة(  23,34( وللدول المتقدمة)11,23الدول النامية نسبة بلغت ) تسجل ثالطاقة حي

                                                           

  .198(، ص19، جدول)2111السنوية لعام ( وزارة التخطيط، المجموعة اإلحصائية 1)
( المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، دائرة التخطيط والدراسات، قسم تقنية المعلومات، شعبة اإلحصاء، بيانات 2)

 .2111غير منشورة، 
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باطؤ ت ، المحصلة ان مؤشرات الطاقة في المحافظة هذه تدل وتقود في الوقت نفسه الى(1)نفسهللعام 
فان العجز  ممن ث، و  األنشطة البشرية والفعاليات االقتصادية والتي تعتمد على الطاقة اعتمادا مباشرا

في قطاع خدمات الكهرباء سيلقي بضالله الى القطاعات الخدمية األخرى والتأثير على كفاءتها. مما 
يدفع بالسكان الى االعتماد على المولدات الخاصة ولما لها من تأثير سلبي على تلوث هواء بيئة 

 المدينة وما ينتج عنه من امراض تصيب االنسان.
 (39)جدول

 2118ة الطاقة الكهربائية المجهزة ومعدل االستهالك في محافظة المثنى لعامعدد محطات وكمي

 2118المصدر: مديرية توزيع كهرباء المثنى، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، 
 

 النقل شبكات .ث
 عليه تكزتر  الذي األساس يعد اذقطاع النقل من األسس البشرية الهامة للتخطيط اإلقليمي  يعد

 ووسائله لالنق طرق بتطوير تهتم التنمية خطط الن وطبيعتها مشاريعها نوع كان مهما التنمية خطة

                                                           

لميدان تنمية في ا( البنك الدولي، وكالة الطاقة الدولية، إحصاءات وموازين الطاقة للبلدان خارج منظمة التعاون وال1)
 2113االقتصادي، 

مركز  القضاء
 قضاء/ناحية

عدد 
محطات 
 التوليد

الطاقة 
 المنتجة)ميكا/واط/سا(

معدل 
 االستهالك)ميكا/واط/س(

الطاقة 
 (سا/واط/ميكا)المطلوبة

اوة
سم

ال
 

 341 321 31 2 م. القضاء
 31 21 -- -- ن. السوير

يثة
لرم

ا
 

 121 111 -- -- م. القضاء
 11 21 -- -- ن. المجد
 21 12 -- -- ن. ألنجمي
 21 18 -- -- ن. الهالل

 91 48 -- -- قضاء الوركاء
مان

سل
ال

 
 11 2,1 -- -- م. القضاء
 3 1,3 -- -- ن. بصيه

ضر
الخ

 

 11 31 -- -- م. القضاء
 31 13 -- -- ن. الدراجي

 284 14134 31 2 مجموع المحافظة
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ا من يلعب دورا أساسيا في تنمية األقاليم المختلفة وتطويره اذوالتطوير  لالنتعاش شرايين تمثل التي

 الشوارع تعد. (1) خالل الربط بين مرافق الخدمات األساسية والمستفيدين في توزيع السلع والمنتجات
اسية فيها وركيزة أس السكانية للحركة وبوصلة مهما ونظاما للمدينة، حيويا وشريانا أساسيا مكونا

لألنشطة االقتصادية واالجتماعية، بمعنى ان شبكة النقل والتنمية توأمان متالزمان فكما تغذي الشرايين 
الجسم فأن طرق النقل بأنواعها وبوسائلها المتنوعة تؤدي الى تحقيق التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا 

. اذن يعتبر قطاع النقل الدعامة األساسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية المختلفة، (2) كلهللمجتمع 
 -الطرق البرية هي النوع السائد في المحافظة وللوقوف عليها تقسم الى نوعين هما:  تعد
 النقل بالسيارات .1

الشمالية والجنوبية  ئهااجزاتختزل المحافظة شبكة من الطرق الرئيسية للنقل بالسيارات والتي تربط 
بالمحافظات المجاورة، وتتفرع من الطرق الرئيسية شبكة من الطرق الثانوية والتي تربط مركز المحافظة 

ويعد . يةالريف بالمناطق تصلها كما ببعض، بعضها الحضرية المناطق تصل اذبوحداتها اإلدارية 
( 41المحافظة، ويمكن من خالل معطيات جدول)عامل التوزيع السكاني هو المتحكم في امتداد الطرق ب

( شكلت الطرق الريفية الحصة 2كم1411,2مالحظة ان مجموع اطوال الطرق في عموم المحافظة)
( من مجمل %14,4( وهذا يرجع الى ان سكان الريف يشكلون نحو )2كم 491,1األكبر بمقدار )

لطرق اامتداد و العامل المتحكم في سكان المحافظة ما يشير الى توزيع السكان ومناطق تركزهم ه
( 2كم 412بلغت اطوال الطرق الرئيسية ) اذ، (23كما هو مالحظ في خريطة) البرية بالمحافظة

(. ويمكن الحكم على مدى كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة من خالل ما يعرف 2كم 418,1والثانوية )
ادية ومدى كفايتها لألنشطة االقتص بمتوسط كثافة شبكة الطرق لتحديد مستوى قدرتها على الخدمة

بالنسبة لمعيار المساحة في  )*(، وبلغ مؤشر كثافة الطرق(3) الذي تخدمه واالجتماعية في اإلقليم

 .( 2كم1111كم/ 21,1المحافظة )
 

                                                           

-111، ص1991( محمد خميس الزوكه، التخطيط اإلقليمي وأبعاده الجغرافية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1)
112. 

 .348، ص2113، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1علي سالم حميدان الشواورة، جغرافية النقل وتطورها، ط( 2)
 .93، ص2111جغرافية النقل، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  ( محمد خميس الزوكه،3)

 يضربو  المنطقة هذه مساحة على المنطقة في الطرق اطوال قسمة خالل من المعبدة الطرق كثافة نسبة تستخرج)*( 
 .1111 في الناتج
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 (41جدول)
 2118خصائص الطرق في محافظة المثنى لعام 

 الطرق
 اطوال الطرق

 2المبلطة كم
 ريفية

 2معبده كم

 المجموع
 2كم

 2الكثافة العامة كم

 ثانوية رئيسيه نوع الطريق
 طرق/سكان طرق/مساحة

 89821 892 2المسافة كم
85921 181922 

 122 2221 51121 المجموع

 -المصدر: باالعتماد على :
 2118بيانات غير منشورة، قسم التخطيط ، مديرية طرق وجسور محافظة المثنى،  .1
 (3، 1جدول) .2

، (1)(2كم1111كم/ 111)النسبة منخفضة اذا ما قورنت بمتوسط الكثافة العالمي  تلكوتعد 
وتشير بدورها الى تخلف وتدهور شبكة الطرق بالمحافظة وعدم قدرتها على تغطية وخدمة كل مساحتها 

( بسبب عدم مد خطوط نقل جديده بما يالئم اتساع مساحة المحافظة. ان زيادة 2كم 11141البالغة )
 يوضح ذابالمحافظة ينتج عنه زيادة الضغط على استخدام الطريق وشيوع الحوادث المرورية، السكان 
( حادث، 193)اذ بلغت ود اإلدارية بالمحافظةالحوادث المرورية داخل الحد الى مجموع (41جدول)

سجلت في قضاء السماوة واقلها في قضاء السلمان اذ ( ان اكثر الحوادث 19ويوضح شكل)
الزيادة السكانية  ( حادث على التوالي، بسبب عدم إضافة طرق جديده تستوعب32، 243بلغت)

 ( حيث انتشار الطرق مع امتداد الموارد المائية23كما تبينها خريطة )النمو العمراني  تواكبالحاصلة و 
ان ن مكيشكل تحديا كبيرا للسكان في صعوبة تنقلهم م وهذا بدوره وفي المناطق األكثر تركزا بالسكان،

في المناطق الريفية والتي يبلغ فيها عدد الطرق غير المعبدة في عموم المحافظة بنحو  السيماألخر 
خاصة في مواسم سقوط االمطار مما سينعكس  وفي ظل االمتداد السكني بالمحافظة ،(2)(2كم 881,3)

ية بالتالي يشكل تحديا كبيرا للتنمسلبا على حصول السكان على الخدمات الصحية والتعليمية، 
المستدامة نظرا لما يتمتع به النقل بالسيارات من مرونة يمكن االستفادة منها في عملية نقل السكان 
والسلع والمنتجات، اما بالنسبة لمؤشر كثافة الطرق بحسب عدد السكان فهو اكثر دقة واهمية من 

                                                           

واخرون، التحليل الكمي للخصاص االقتصادية لشبكة النقل البري، مجلة المخطط  هادي عبد المحسن العنبكي (1)
 .19، ص2119، جامعة بغداد، (21)العدد والتنمية، المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي،

 .2118، بيانات غير منشوره، شعبة تنظيم المدن، بلديات المثنى( مديرية 2)
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والعنصر المستغل للموارد االقتصادية والمحرك معيار المساحة الن السكان هم مستخدمو الطريق 
 ، (1)األول للنشاط التجاري

 (23خريطة)                               
 2112االمتداد المكاني لطرق المرور السريع والرئيسة والثانوية والجسور في محافظة المثنى لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 2118الطرق والجسور في المثنى، قسم التخطيط، المصدر: الباحث باالعتماد على مديرية 

                                                           

دراسة -كفاءة شبكة الطرق البرية المعبدة بين المراكز الحضرية في محافظة ميسان( حميد عطية الجوراني، تقييم 1)
 .281، ص2114، 1، المجلد، 2كمية، مجلة اوروك للعلوم اإلنسانية، العدد 
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الف نسمه( وتعد هذه الكثافة منخفضة جدا  111كم/ 1,3بلغت كثافة الطرق في المحافظة)
 الف نسمة(  111كم/ 493مقارنة بمتوسط الكثافة العالمي والذي بلغ)

 (41جدول)
 2111عدد الحوادث المرورية في محافظة المثنى لعام 

 المجموع الطريق السريع السلمان الخضر الرميثه السماوة
243 133 13 32 112 193 

 2118المصدر: مديرية مرور محافظة المثنى، قسم التخطيط، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة، 

 (19شكل)
 2111عدد الحوادث المرورية في محافظة المثنى لعام 

 
 (41جدول)الباحث باعتماد على المصدر:   
 

 بالسكك الحديدية النقل-2
طوله لغ ، والذي بمعقل-البصرة –تقع المحافظة على خط السكك الرئيسي الرابط ما بين بغداد 

والذي يمر بمحافظات كربالء مسيب وبابل والقادسية مرورا بالسماوة من الجزء الشمالي  (1)(2كم 112)
الغربي ثم ذي قار والبصرة، ويستخدم في نقل الركاب والبضائع والمواد األولية الى معامل االسمنت 

تبلغ ( فيما 2كم 94)السماوةفي المحافظة، ويبلغ طول الخط الرئيسي ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة 
 -:(2)اطوال الخطوط الفرعية والتي اقتصرت على نقل المواد الخام على النحو االتي

 2كم 33 بطول المثنى سمنت معمل خط 
                                                           

 .14، ص2111وزارة التخطيط، مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت، إحصاءات نشاط السكك الحديد،( 1)
 .2118ى، مصدر سابق، ( مديرية طرق وجسور المثن2)
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 2كم 1 بطول السماوة سمنت معمل خط 
 2كم 2 بطول المثنى حبوب سايلو خط 

 دادبغ-السماوةاما بالنسبة لعدد المسافرين من المحافظة من محطة السماوة فقد تصدر خط 
( مسافر في 3213ثانيا بنحو ) بصره-سماوة( مسافر فيما حل خط 12214المرتبة األولى بنحو )
 . (1) مسافر( 113سماوة بالمرتبة الثالثة بنحو) –حين جاء خط مسيب 

 الخدمات الترفيهية -ج
 منض من العناصر المهمة الواجب توفرها داخل المدن او اقليمهاتعد الخدمات الترفيهية 

 ،، وتشمل هذه الخدمات الحدائق والمتنزهات الخضراء وغيرهاوالريفية الحضرية المناطق نطاق
 ذاوتكتسي هذه المساحات الخضراء أهمية بالغة ومصيرية بالنسبة للنظام البيئي ومصير االنسان 

 ولهذا فهي جزءا مهم   .(2) المستدامةالحضرية انها تلعب الدور المحوري في البعد البيئي للتنمية 
التباين المكاني للحدائق والمتنزهات العامة ( 21وشكل)( 42يوضح جدول)من متطلبات السكان، و 

اإلنجاز ضمن التصميم األساس لمدن  المفترضةفي محافظة المثنى اذ يبين ان عدد الحدائق 
 في انجاز واهماال   ا  ان هناك تخلفأي  ،( فقط119بلغ المنجز منها فعليا)و  (432المحافظة هو)

مات هذه الخد نتج عنه فجوه وتخلف في تقديماالمر الذي أدى  متنزه،( حديقة/322) ما يقارب
على المنجز منها يفوق المعيار  ا  سكاني ا  مما سيولد ضغط ،(%14,1) بمعدل بلغ لسكان المحافظة

جاءت اعالها في  اذوتتباين الوحدات اإلدارية في مقدار هذه الخدمات  المصمم لكل حديقة،
( حديقة ومتنزه 41لكل منهما اذ حدد التصميم األساس لهما) (%81,1ن.السوير م.الرميثة بلغ)

، كما يالحظ ان اعلى (%21,1، اما اقل معدل سجل في ن. المجد بلغ)( منجز فقط1منها)
هزة جفية بالمحافظة بسبب عدم اهتمام السكان واألقصور في هذه الخدمات هو في النواحي الري

 المعنية لضرورة انشاء هذه الحدائق والمتنزهات ضمن هذه المناطق.
 
 
 

 
                                                           

 .18( وزارة التخطيط، مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت، مصدر سابق، ص1)
، 2114، دار الفكر، دمشق، 1دويدري، البيئة مفهومها العلمي المعاصر وعمقها الفكري التراثي، طوحيد ( رجاء 2)

 .88ص



 مقومات التنمية البشرية املستدامة                                                           الفصل الثالث/املبحث الثاني  
 

 418 

 (42)جدول
 2118لعام في محافظة المثنى التوزيع المكاني للمواقع الترفيهية والخضراء 

 -المصدر: الباحث باالعتماد على:
  ،2118مديرية بلدية السماوه، شعبة تنظيم المدن، بيانات غير منشورة 
 ،2118 منشورة، غير بيانات المدن، تنظيم شعبة مديرية بلديات المثنى 

 (21شكل)
 2112في محافظة المثنى لعام  الفجوةالتوزيع المكاني للساحات الخضراء ومقدار 

 
 (33المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)
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المنفذ الفجوة

 مركز قضاء/ناحية القضاء
 الخضراء والترفيهيةالساحات 

 غير منجز العدد الكلي
 

 % الفجوة منجز

اوة
سم

ال
 

 6.56 88 28 122 م. القضاء
 .2.5 . .5 81 ن. السوير

يثة
لرم

ا
 

 .2.5 . .5 81 م. القضاء
 2151 16 8 21 ن. المجد
 51.. 5 9 12 ن. ألنجمي
 151. 1 1 2 ن. الهالل

 .625 6 11 16 قضاء الوركاء

مان
سل

ال
 

 2256 19 8 25 م. القضاء
 .2.5 2 12 18 ن. بصيه

ضر
الخ

 

 2152 19 21 99 م. القضاء
 2652 . 55 52 ن. الدراجي

 .85. 119 522 852 مجموع المحافظة
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 االتصاالت شبكات .ح
 تيال الضرورات من ملحة وضرورة المهمة األساسية البنية عناصر من االتصال خدمات ُتعد
 للتنمية وفرتت بالمجتمع توافرت ما إذا والخدمية اإلنتاجية عملياتها جميع في المستدامة التنمية تحتاجها
. فهي ال تقل أهمية عن الخدمات األخرى من خالل مساهمتها في (1) النجاح مقومات عناصر إحدى

تعزيز الوعي الفكري ونشر المعرفة وتبادل المعلومات من خالل خدمات اإلنترنيت وغيرها فضال عن 
لغاء الفوارق االجتماعية داخل اإلقليم الواحد، وقد تبين من التقارب واالتصال بين افراد  المجتمع وا 
( بدالة بسعة هاتفية بلغت 12( ان عدد البداالت في المحافظة بلغ)43خالل استقراء بيانات الجدول)

( خط كان نصيب 23988)ضي، وتبلغ عدد الخطوط المشغولة ( خط للهاتف األر 13331نحو)
( خط والتي 1119(خط واقلها الدوائر الحكومية بنحو)23111ر بنحو)خطوط المساكن الحجم األكب

د تجاوزت فق الشاغرةغالبا ما تكون هذه الخطوط مقتصرة على المدراء العامين والمعاونين، اما الخطوط 
( من اجمالي عدد الخطوط %12,4( خط أي انها تشكل ما نسبته )29388)الخطوط المشغولة بنحو 

ما انعكس سلبا على انخفاض الكثافة الهاتفية والتي احدى اهم المؤشرات المؤسسية الهاتفية بالمحافظة 
تعد مقياس لدرجة تطور االتصاالت السلكية والالسلكية الي بلد، وقد سجل  اذالهامة للتنمية المستدامة 
 شخص( والتي تعود الى اتجاه اغلب السكان الى االعتماد 111هاتف/ 3,3هذا المؤشر كثافة بلغت )

لتي تعاني من ا الثابتةعلى خدمات الهاتف النقال لسهولته وسرعته في االستجابة مقارنة بالهواتف 
وصفت حالتها بالمتوسطة ما يشير الى ضعف استجابتها لحاجة السكان  اذتقادمها وسوء خدماتها 

 ومواكبتها للتطور التكنلوجي.
( 134482)اما بالنسبة لخدمات الهاتف النقال فقد بلغ عدد المشتركين في عموم المحافظة 

( 411111)حسب الشركات العاملة والتي احتلت فيها شركة زين موقع الصدارة بينها بنحو  توزعوا
الشركة األولى التي حصلت على رخصة الهاتف المحمول بالمحافظة والتي تتمتع  تعد اذمشترك 
واسعه لكل أجزاء المحافظة من خالل ابراجها المنتشرة، فيما حلت شركة اسيا ثانيا بنحو  بتغطية

 39,3، اما الكثافة الهاتفية الخلوية فقد فاقت نظيرتها األرضية وبواقع)ا  ( مشترك33288)

                                                           

ة، أطروحة دكتوراه)غ . م(، كلية االداب، جامعة دراسة في التنمية المستدام-( نبيل إسحق فرنسيس، محافظة المنيا1)
 .141، ص2114أسيوط، مصر، 
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 ما ،(1)شخص( 111هاتف/ 1,3) شخص( فاقت نظيرتها على مستوى العراق والبالغة111هاتف/
 بالمحافظة.   االتصاالت قطاع من %91 على الشركات هذه استحواذ الى يشير

 (43جدول)
 2118عدد البداالت وسعتها والخطوط المشغولة والشاغرة والكثافة الهاتفية في محافظة المثنى لعام

عدد 
الت السكان

لبدا
د ا

عد
 

 حالتها

فية
هات

ة ال
سع

ال
 

 األرقام المشغولة

غرة
شا

م ال
رقا

األ
 

الكثافة 
 الهاتفية
 مساكن االرضية

محالت 
 ومكاتب

دوائر 
 حكومية

 المجموع

 555 29622 26922 11.9 2219 25111 .666. متوسطة 12 2185.1

عدد خطوط شركة 
 زين

 شركة خطوط عدد
 اسيا سيل

 شركة خطوط عدد
 كورك

 شركة خطوط عدد
 امنية

 المجموع
 الكثافة
 الهاتفية
 الخلوية

62...9 6921 .68822 6955 
 مشتركي خطوط خدمة االنترنيت للهاتف النقال والالسلكيعدد 

225265 11. 2259.2 5852 
المصدر: وزارة االتصاالت، الشركة العامة لالتصاالت والبريد، قسم اتصاالت وبريد محافظة المثنى، شعبة التخطيط 

 .2118والمتابعة، بيانات غير منشورة، 

بالخدمات الالسلكية وتأثيره اإليجابي في دفع عجلة وعلى الرغم من ارتفاع حجم المشتركين 
مدمرة على صحة االنسان من خالل أشعتها المنبعثة  ا  التنمية االقتصادية واالجتماعية، اال ان لها اثار 

راديوية  قصيرةال الموجات تقنية على ألنها تعتمد ئهامن األبراج وعدم مراعاة الضوابط البيئية في انشا
 لخلقيةوامراض السرطان والتشوهات ا العامة الصحة على تأثير التي لها العالي التردد ذو المدى قصيره
 ، مما(2)القادم للجيل الدمار مسببة الوراثية الصفات نقل عن المسؤولة الكروموسومات على وتأثر

 العنصر البشري الركيزة األساسية في تقدمها. اما بالنسبة اذيشكل تحديا خطيرا للتنمية المستدامة 
لمتوسط مستخدمي خدمة االنترنيت والتي تعد كذلك احدى المؤشرات المؤسسية للتنمية المستدامة 
لقياس مدى مواكبة البلد لعصر المعلوماتية والتطورات التكنلوجية العالمية، فقد بلغت هذه النسبة لعموم 

                                                           

 .11، ص2118، 3، جدول2111تقرير االتصاالت والبريد لعام ( وزارة التخطيط، 1)
( محمد حميد عباس الساعدي وضياء بهيج البيرماني، التحليل المكاني لعالقة توزيع أبراج الهاتف النقال بالتشوهات 2)

 4، ص2114، 3، العدد 22الوالدية في محافظة بابل، مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، مج
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( من سكان المحافظة محرومون من %31يقارب )بما  شخص( أي111خدم/مست 34,8المحافظة )
 هذه الخدمة.

بعد تناول مؤشرات التنمية في محافظة المثنى البد من اإلشارة الى ترتيب العراق بين بلدان 
 األمم رنامجب الدخل( والصادر عن-الصحة-العالم بحسب دليل التنمية البشرية وفق معايير )التعليم

نمائي التابع لألمم المتحدة والذي قسم العالم الى تراتبية بحسب إنجازات التنمية البشرية الى اإل المتحدة
منخفضه(، وتشير المراجعة الزمنية لمستوى دليل التنمية -متوسطة -مرتفعة-اقسام ) مرتفعة جدا

البلد على  اجهةو البشرية في العراق الى ان التغيرات الحاصلة فيه ال تنم عن استدامة التنمية في ظل 
حين انطلق دليل  13مدى عقدي التسعينات ومطلع االلفية الثالثة، فقد كان العراق يحتل الترتيب 

متفوقا على كل دول الجوار باستثناء الكويت، ثم ساهمت حرب الخليج وظروف  1991التنمية عام 
عام  131المرتبة ثم استمر بالتراجع ليصل الى  1991عام 91الحصار في تراجعه الى المرتبة 

نى فتعد اما بالنسبة لمحافظة المث، واستقر بعيدا عن مستويات التنمية البشرية في دول الجوار 2113
على مستوى المحافظات  (11من المحافظات المتأخرة في دليل التنمية البشرية، اذ وقعت في المرتبة)

 دليل موس في العراق بحسبالى تحسن مل( 44)الجدول أشارفقد  2113، اما في عام (1)األخرى
( 13) والمرتبة المتوسطة التنمية ضمن العالم دول مستوى على( 121)بالمرتبة وقع اذ البشرية التنمية
 موقع قطر يهاف احتلت جدا مرتفعة بشرية بتنمية العربي الخليج دول عرشة على تربعت والذي عربيا

 .الكويت وتذيلتها السعودية تليها الصدارة
مهما يكن من امر فالمتتبع لحال دليل التنمية البشرية يالحظ ان العراق تذيل المراتب المتأخرة 

عجلة على اللحاق ب قدرتهاعلى مستوى العالم ما يشير الى هشاشة مؤشرات التنمية وتخلفها وعدم 
ي مصاف ف التنمية االقتصادية واالجتماعية مع ما يمتلكه من موارد اقتصادية ضخمة يمكن ان تجعله

الدول المتطورة كما هو الحال في دول الخليج العربي التي نجحت في استثمار مواردها بما يعود علها 
 بالنفع على كافة األصعدة.

 
 
 

                                                           

 21، ص2114، 1( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، التقرير الوطني للتنمية البشرية في العراق، ط1)
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 (44جدول)
  2113ترتيب الدول العربية بحسب دليل التنمية البشرية لعام

 ت
المكانة  الترتيب

 الترتيب التنموية
المكانة 
 الترتيب التنموية

المكانة 
 الترتيب التنموية

المكانة 
 التنموية

 منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا
 سوريا 149 مصر 111 عمان 12 قطر 33 1
 السودان 131 فلسطين 114 ايران 39 السعودية 38 2
 اليمن 138 العراق 121 تركيا 11 االمارات 42 3
 -- -- -- -- لبنان 13 البحرين 41 4

 -- -- -- -- الجزائر 83 الكويت 11 1

 -- -- -- -- االردن 83 -- -- 3

 -- -- -- -- تونس 91 -- -- 1

 -- -- -- -- ليبيا 112 -- -- 8

-22، تنمية المجتمع، ص2113برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، دليل التنمية البشرية لعام -المصدر: باالعتماد على: 
21. 
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 الفصل الرابع
 االثار املرتتبة للنمو السكاني على التنمية املستدامة

 تمهيد

اقل ما يقال عنها هي عالقة  عالقة معقده ومتشابكة، العالقة بين السكان والموارد والتنميةتعد 
التوزان بين السكان والموارد اختالل الن و  االنسان هدف التنمية ووسيلتها،الن التأثير والتأثر، 

 من حيزا كبيرا هذه العالقة فقد دفعت ،مشكالت ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وبيئية ولدوالتنمية 
ة انظارها لتناول ومناقشة العديد من القضايا الديموغرافية واالقتصادي الى توجيهواألبحاث الدراسات 

 اآلونة في الدراسة مجال استحوذ اذ (،غير الرشيد النمو السكاني)ومنها مسألة واالجتماعية للسكان 
ال سيما المستدامة البشرية على التنمية  كبير   َتحد   من يمثله لماو زيادة انعكاساته خاصة مع االخيرة 

 معدالت يقابلها مرتفعة سكانية معدالت االولى اذ تسود خالف المتقدمة،ب الدول الناميةمعظم في 
 0202سيزداد سكان الدول النامية بحلول عام  اذ ،السكانية الزيادة مع تتماشى ال منخفضة تنموية

(. في %6.0في الدول العربية نحو ) معدل نمو السكان بلغ فقد ،(8)(مليار نسمه1.8ليصل الى )
ومن  .(0)(0282-0220) للمدة ( في الدول النامية والمتقدمة على التوالي%1.2. 9.8حين بلغ )
في  مايان العالقة الديناميكية بينهبقصد بوالتنمية اهتمام الدراسات الحديثة بنمو السكان هنا جاء 

اطار مكاني معين وبين مقدار ما يتوفر لهؤالء السكان من رفاهية ونمو وتطور اقتصادي واستقرار 
 نموهااتساع في مورفولوجية المدن و الى التأثير النمو السكاني اليوم  يعملاذ  ،(0)اجتماعي
تضع مزيدًا من الضغوط على البنية التحتية وأنظمة الرعاية الصحية والتعليم، التي  ألنها ،الحضري

مما يسبب  المتزايد على البيئة وغيرهاالتأثير فضال عن  نتعجز بالفعل عن تلبية احتياجات السكا
لذا فالحاجة تبدو  .(4) القادمةوتأثيرها على حصة األجيال  واستنزافهاموارد المتاحة على ال اضغط

النمو  استمرارعلى  للسيطرةالتدابير الالزمة لتنمية قدرات السكان ورفع كفاءتهم  ملحة التخاذ
 الدراسة ستحاول لذا المستدامة.التنمية  تحقيق اهداف بما يكفل مساهمتهم في عملية السكاني
 متغيرات.  ةعبر تقسيمها الى ثالث النمو السكاني على مسار التنمية بالمحافظة ما ألثر استنباط

                                                           

 .03، ص0220( األمم المتحدة، صندوق األمم المتحدة للتنمية، نيويورك، 8)
 .0. ص 0288العربية، التقرير االقتصادي العربي الموحد، مصر. االمانة العامة لمجلس جامعة الدول  (0)
 .0، ص8969مشكالت السكان، ، ترجمة راشد البراوي، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،  ،تومسون لويس وارين(0)

Furedi, F., Population and Development, Polity Press , Cambridge  , 7991 , PP 99 – 99 (9) 
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 االثار االقتصادية للنمو السكانيأوال: 
نظام اقتصادي يرفض نماذج التنمية ل بوضع االسسال تتحقق التنمية المستدامة اال 

المجتمع في  مساهمةن لذا فأ، غير المالئمة للهوية الثقافية لهالمفروضة والبعيدة عن ذات المجتمع و 
التنمية  وتحقيقالقرارات المتعلقة بالتنمية أحد الشروط االساسية لنجاح الخطة االقتصادية 

ولتحقيق التنمية المستدامة البد وان يسبقها تنمية اقتصادية تهدف الى رفاهية  ،(8)المستدامة
بانها العملية الهادفة الى تحسين مستويات معيشة السكان  التنمية االقتصاديةعرفت  وقد ،االنسان

او تحقيق  عن طريق زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المطلق الفقر جذور واستئصال
قتصادية هي التغيير تكون التنمية االوبذلك  ،(0)قدر مناسب من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية

وعدالة توزيع لغرض االرتقاء بمستوى معيشة السكان  االقتصاد المحليوهيكلية الهادف في بنية 
وبذلك فأن أي خلل في التوازن بين التنمية االقتصادية ومعدالت نمو الثروة على طبقات المجتمع، 

ومن اجل بيان المؤشرات الشائعة . سكانية فهي سبب ونتيجة في آن واحدمشكلة السكان تحدث 
النمو السكاني على التنمية االقتصادية في المحافظة والتي اعدت من المسوحات  أثرلقياس 

 -المؤشرات االقتصادية على النحو االتي:  جاءت تلكالمعيشية لألسر في العراق، 
 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي .1

السلع والخدمات يشير مفهوم الناتج المحلي اإلجمالي الى مجموع قيمة اإلنتاج اإلجمالي من 
مستبعدا منه قيمة االستهالك الوسيط من المستلزمات السلعية والخدمية داخل الحدود اإلقليمية للبلد 

بينما متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي هو ، (0) وبمساهمة عوامل اإلنتاج المحلية واألجنبية
 الرفاه مستوىداخل البلد، ويعتبر عنصرا مهما في قياس حصة الفرد الواحد من هذا الناتج اإلجمالي 

كلما  في الدولة نسبة الزيادة السكانيةعلى نسبة زيادة الناتج المحلي  تفوقتفكلما للسكان  االقتصادي
ألنه محصلة قسمة الناتج المحلي اإلجمالي على عدد اكبر، من الناتج المحلي كان نصيب الفرد 

                                                           

 .18، ص8911 القاهرة، لليونسكو، القومية المصرية الشعبة للتنمية، جديدة أستراتيجية مفاتيح ،دوزييه برنار (8)
فرهاد محمد علي، التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي، دار التعاون للطباعة، القاهرة، بدون تاريخ، ( 0)

 .66-64ص
 مؤشرات إحصائية عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة التخطيط،( جمهورية العراق، وزارة 0)
 .0(، ص0288-0286)
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ثم  (0046026.6)0223عام  المحلي اإلجمالي في العراق بأسعار السوقبلغ الناتج  ،(8)السكان 
بسبب األوضاع التي مر بها في السنوات  0283عام  (دينار مليار 006300.4الى) انخفض

خالل المدة  تباينا سلبياشهد نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  السابقة، وتبعا لذلك فقد
 الف 0364916.2) الرغم من انه بلغ وعلى( 46) جدول جاء في( كما 0223-0283)

الف  6233.3) اذا بلغ 0281اال انه شهد انخفاضا واضحا عام 0223( لعام شهر/دينار
 الف دينار(، 0040.6-4000.6) وتبعا لذلك انخفض ذات المؤشر للمحافظة من دينار/شهر(،

السكان  نمو وذلك الن نصيب الفرد من الناتج القومي و عدد السكان بين االمر الذي خلق فجوه
نسمه، اذ ان (033646المطلقة)الزيادة السكانية  بلغ حجم اذ نصيب الفردبمعدل اكبر من  يرتفع

  .(%16.4، وبنسبة)( نسمة83931)سكان المحافظة يزدادون سنويا بمقدار
 (46جدول)

 (0283-0223نصيب الفرد في العراق للمدة )متوسط الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية و 

 الزيادة السكانية 7012 7002 المؤشرات

 المحلي الناتج من الفرد نصيب متوسط
 222452 725722 577224 اإلجمالي/ المثنى

 77427725 2227122725 دينار مليار/اإلجمالي المحلي الناتج
 المحلي الناتج من الفرد نصيب متوسط 129022227

 202222 224527220 في العراق/الف دينار اإلجمالي

 -المصدر: الباحث باالعتماد على:
، إحصاءات 6، باب 0221التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية  وزارة .8

 .449، ص84/0الحسابات القومية، جدول 
، 0283الفصلية واالجمالية للناتج المحلي اإلجمالي لسنة ، التقديرات لإلحصاء المركزي الجهاز التخطيط، وزارة .0

 .4، ص0281
 (6جدول) .0

على مجمل القطاعات االقتصادية واالجتماعية وعلى مستوى  مما سينتج عنه تأِثيٌر َسلبيٌ 
معيشة السكان في العراق عامة ومنطقة الدراسة خاصة، الن هذه المعادلة تجعل من الصعب تحقيق 
زيادة في نصيب الفرد من الدخل القومي، خاصة وان العراق تعرض الى صدمة كبيرة جراء الصراع 

                                                           

الفاقة  إلنهاء، اهداف االلفية تعاهد بين األمم 0220( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية 8)
 .063البشرية، نيويورك، ص
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ان هذه االزمات دفعت الى استنزاف موارد البلد  اذالنفط  مع داعش واالنخفاض الحاد في أسعار
بفعل زيادة االنفاق العسكري، واحدثت اختالال في هيكل التوزيع السكاني بفعل موجات النزوح 

من سكان العراق يحتاجون الى  %03ماليين شخص أي بما يقارب  4الداخلي والتي وصلت الى 
عام  % 80.0-يرا في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة المساعدة اإلنسانية مما سبب انكماشا كب

الحتواء  مما يدفع الدولة الى توجيه جل سياستها المالية ومواردها االقتصادية المتاحة، (8)0286
 السكان النازحين في المناطق االمنة والذي سينعكس على الخطط المعدة للتنمية االقتصادية .

 معايير الدخل .7
لقياس مستوى الدخل الشهري للفرد واالسرة من اجل بيان مستوى الحالة  هناك معايير وضعت

ومدى نجاح خطط التنمية في تحسين نوعية الحياة وتشمل معايير الدخل على نوعين  المعيشية للفرد
 -االتي: وعلى النحو 

 االسرة الشهريو متوسط دخل الفرد  .أ
 (46فمن خالل جدول)حالة النمو االقتصادي بالمجتمع، يعبر متوسط دخل الفرد عن 

خالل  ارتفاعا شهد دخل الفرد الشهري إلجمالي العراق بأسعار السوقمنحنى  يالحظ ان (08وشكل)
اذ  0223عام لمتفوقا عن اخر مسح الف دينار/شهر(  002.0)( فقد بلغ 0281-0223المدة)
على مستوى محافظات الفرات ، اما بالنسبة لعدالة توزيع الدخول الف دينار/شهر( 801.1بلغ)

والذي  0223لعام  األوسط اذ يالحظ ان محافظة النجف شكلت اعلى نسبة لدخل الفرد الشهري
بفعل تمتع المدينة  ، 0281الف دينار/شهر( عام  013.9ارتفع الى)الف دينار/شهر(  832.0بلغ)

الديني والتي اضفت وفورات اقتصادية واجتماعية متنوعة لسكانها  بمميزات السياحة الدينية وموقعها
انعكست على دخول افرادها، في حين ان محافظة المثنى كانت األقل في متوسط دخل الفرد 

المصدر الرئيسي للدخل  اذ الف دينار/شهر( للمدة ذاتها. 026.2-804.2الشهري والذي بلغ )
( واقلها من الرواتب االجتماعية وبنسبة %69.0وبنسبة ) لغالبية االسر هي من الرواتب واألجور

 األخرى االقتصادية القطاعات في العمل فرص قلة يدل على مما، (0)( من الدخل الكلي6.6%)
 القطاع في التوظيف حركة توقف خاصة وان المحافظة يغلب عليها الميزة الريفية فضال عن

 الدخول انخفاض على بظالله القى مما العراق، في التقشف وحالة المالية االزمة بفعل الحكومي

                                                           

 .2، ص2186مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد،  ، ترجمة86/222تقرير صندوق النقد الدولي رقم ( 8)

 .40، ص0200-0281العراق، وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية  جمهورية( 0)
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 التركيب مستوى على تضمينه عدم هو المؤشر هذا على يؤخذ ما ان كما المحافظة، في الفردية
سكان  بين الدخول توزيعفي  تفاوتال الى سيؤدي مما( وريف حضر) للسكان البيئي والتوزيع النوعي

 بروز ومن ثم المجتمع افراد منواضعاف و تهميش أخرى  معينه فئة في الثروة وتركز المحافظة
 ن بفعل انعدام المساواة في التنمية وتوزيع الدخل.السكا بين االجتماعي التفاوتوالحرمان  الفقر

 (46جدول)
نفاق الفرد  في محافظات الفرات  (شهر/دينار ألف) واالسرةالتباين المكاني في متوسط دخل وا 

 (0283-0223)والعراق للمدةاألوسط 

 -المصدر: الباحث باالعتماد على:
 ،0223 العراق، في لألسرة واالقتصادي االجتماعي المسح اإلنمائي، والتعاون التخطيط وزارة العراق، جمهورية .8

 .693و 493ص
 .0281، بيانات غير منشورة، قسم إحصاءات التنمية البشريةوزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء،  .0

 االسرة دخل في الصدارة موقع على النجف محافظة حافظت فقد االسردخل  مستوى على اما
 دخل في النسب باقل كربالء محافظة حل حين في( شهر/دينار الف8962.0-8036.6) بلغ اذ

 عام(شهر/دينار الف 8109.6) الى قفز ثم( شهر/دينار الف 906.9)بلغ اذ 0223 عام االسرة
 جعلها مما 0283وارتفاع اعداد الزائرين لسنة  المحافظة قدسيةالدينية  الحركة تعاظم بسبب 0281

 الفرد إنفاقمتوسط  متوسط دخل الفرد السنة المحافظة
متوسط دخل 

 االسرة
 إنفاقمتوسط 

 االسرة

 70222 22422 11025 177200 7002 كربالء
7012 202200 72222 172224 174122 

 101222 172424 12427 12027 7002 النجف
7012 77222 72225 124027 120122 

 72122 111222 11127 12222 7002 بابل
7012 72227 27022 144422 1427200 

 22721 100727 11221 17022 7002 القادسية
7012 77227 17222 122225 122021 

 20221 112722 22200 175200 7002 المثنى
7012 70427 14221 152227 125227 

 100027 24725 15427 12727 7002 العراق
7012 22022 74222 172425 1402 
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بعد ان كان السكان لديهم ، التجارية الحركة مميزات بفعل االقتصادي النمو في فريدا موقعا تحتل
 آنذاك. بسبب عدم استقرار الوضع األمني 0223مخاوف ويشوبهم الحذر في سنة 

 (08شكل)
نفاق الفرد واالسرةالتباين المكاني في  في محافظات الفرات  (شهر/دينار ألف) متوسط دخل وا 

 0283األوسط لعام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (46المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)

 

 الفرد واالسرة الشهري إنفاقمتوسط  .ب
( اذا 0281-0223اخذ متوسط انفاق الفرد في العراق ايقاعا تصاعديا خالل المدة)

بفعل الزيادة السكانية وارتفاع متوسط حجم  الف دينار/شهر( على التوالي 060.0-846.1بلغ)
متوسط انفاق تقدما في على عرش المحافظات األخرى اذ شهدت  بابلتربعت محافظة و  االسرة،
الف  888.1الى ) 0223متراجعا عام كان الف دينار/شهر( بعد ان  002.0بلغ) 0283لعام  الفرد
بالمحافظات المجاورة، في حين كانت محافظة المثنى األكثر حرمانا في متوسط /شهر( قياسا دينار

  .0281الف دينار/شهر(لعام  866.8انفاق الفرد والذي بلغ 
الف 8620-8222.1)ما بين في العراق تراوحفقد  انفاق االسرة متوسط ما يخص وفيما

لتوزيع االنفاق فقد تصدرت لق بالتباين المكاني ( اما ما يتع0281-0223دينار/شهر( للمدة)
الف دينار/شهر(  8328.6-8283.3محافظة النجف محافظات الفرات األوسط األخرى والذي بلغ)

، فيما بقيت محافظة المثنى في ذيل المحافظات األخرى فانه وان كان للمدة ذاتها على التوالي
 8046.0يصل الى )ل 0223الف دينار/شهر( عام 929.8من ) ارتفعمستوى االنفاق االسري قد 
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لمتواضع قياسا بالمحافظات األخرى، اال ان هذا االرتفاع يوصف با 0281الف دينار/شهر( عام 
 بسببومن ثم عدم تحسين مستوى المعيشة  وهو ما يكشف عن غياب عدالة توزيع الدخل في العراق

للمحافظات في  رؤية تنموية واضحة في توزيع األموال واالستثمارات المخصصةوجود عدم 
والذي قاد الى وحاجتها من مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية  يتالءمالموازنات السنوية بما 

 ثاني أوسع المحافظات محافظة المثنى وان خاصة، بين المحافظات تفاوت مؤشرات التنمية البشرية
ية وتنشيط االستثمار فيها من بين جميع المحافظات لبرامج وخطط تنمو  وبأمس الحاجة وأكثرها فقرا
  .(8)من تراجع كبير في مؤشراتها تعانيهنظرا لما 

تنموية مع سياسة  العمل عنصر وفرة من وما ينتج عنها ان الزيادة السكانية غير المنضبطة
في العراق لم تقف عند حدود انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي فحسب بل أدت الى  متخلفة

خاصة  ، من خالل انخفاض المدخرات واعاقة االستثمار بالتعليمرأس المال تكوينفي ظهور مشكلة 
الى تزايد التفاوت في توزيع لألسر الفقيرة التي ترتفع خصوبتها ويرتفع متوسط عدد افرادها مما يؤدي 

بفعل سيطرة  0284ان سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة منذ عام  اذ ،(0)بين االسر الدخول
أدى الى كل مفاصل الدولة  ينخرالمالي واإلداري الذي والفساد داعش وانخفاض أسعار النفط 

التنمية تخلف المالية وتركزها عند فئة معينة من السكان كلها عوامل زادت من حدة  الدخولمحدودية 
ان ينمو االقتصاد  0284عام فقد كان متوقعا ، وانحراف التنمية المستدامة عن مسارها االقتصادية

 بفعل االزمة اال ان التقديرات الرسمية وبسبب صدمات االقتصاد الكليسنويا  %9العراقي بنسبة 
( نقطة 86وادت الى تراجع االقتصاد العراقي  ب) %6سلبا بنسبة  تأثراشارت الى ان معدل النمو 

 .(0)%41واالنشاءات بنسبة  ة والصناعةوانخفاضا حادا في قطاع الزراع من النسبة المئوية
 (0286-0280للمدة) االنحدار التدريجي لتراكم رأس المال يتضح( 43ومن مالحظة جدول)

مليون/سنويا( عام  09386603هبط الى ) 0280عام  مليون /سنويا( 66206636)فبعد ان بلغ 
( مقارنة باألعوام السابقة %09، أي انها انخفضت بنسبة )سيطرة داعش على العراقبانتهاء  0286

                                                           

(، وزارة 0286-0284ضياء عواد كاظم، مهدي العالق، مسيرة المحافظات على طريق األهداف االلفية)( 8)
 .86، ص0286التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، 

، 0228محمد عبد العزيز عجمية، محمد علي الليثي، التنمية االقتصادية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  (0)
 .043-046ص
( وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، اثار االزمة المزدوجة للنزوح بسبب جرائم داعش وانخفاض أسعار 0)

 6، ص0281النفط على الوضع االقتصادي والفقر في العراق ، 
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وليست استثمارية  تشغيليةالفعلية  في صورتها ما يعكس مدى تأخر التنمية خاصة وان ميزانية الدولة
 يذهب جلها الى الرواتب واالعانات والمنافع االجتماعية. اذ

 (43جدول)
 (0283-0280باألسعار الجارية للمدة)اجمالي رأس المال حسب األنشطة االقتصادية 

مقدار رأس المال المتحقق 
 للناتج المحلي االجمالي

0280 0284 0286 0286 
66206636 66103420 62662630 09386603 

 -على: المصدر: الباحث باالعتماد 
إحصاءات ، 6، باب 0283التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية  وزارة

 .686، ص84/80الحسابات القومية، جدول 

 االثار االجتماعية للنمو السكانيثانيا: 
يتركز الهدف األساسي للتنمية المستدامة في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه االقتصادي 

احداث تغييرات  ، وعلى هذا األساس شخصت التنمية االجتماعية بانها عمليةوتحسين نوعية الحياة
بنية المجتمع واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، بهدف إقامة مجتمع حضاري جذرية وشاملة في 

وحل مشكالتهم وتحقيق  من التعليم والصحة والدخل والعيش الكريم قادر على اشباع احتياجات افراده

ادي ان اطالق العنان لزيادة السكان وتدهور الهيكل االقتص ،(8)مستويات معيشية مرضية لهم
ظواهر مجتمعية باتت المتاحة خلق حالة من االثار و استغالل الموارد  كفاءة وضعف ومحدودية

 -هذه الظواهر:تنهك المجتمع وتشكل خطرا على نسيجه االجتماعي ومن 
 البطالة .أ

انخفاض  ان غير المخطط، اذفي صدارة االثار الناجمة عن النمو السكاني ، )*(تأتي البطالة
 بأعداد دفعت ،فضال عن الهجرة الداخلية والوافدةبالمحافظة  ارتفاع معدالت الخصوبة و و  الوفيات

                                                           

 .66، ص0228طلعت مصطفى السروجي واخرون، التنمية االجتماعية المثال والواقع، جامعة حلوان، مصر،( 8)
 الشغل، ايام خالف البطالة وايام العمل من والتفرغ المهمات، اهمال الى المؤدية الكسالة :لغويا البطالة تعرف )*(

 .والمتعطل المتفرغ: والبطال
 عليه قادر وهو عمل بال معينه سن فوق يكون الذي الفرد ذلك هو: العمل عن العاطل ان على صتن اما عرفا:
 .يجده ال لكنه سائد اجر مستوى عند عنه ويبحث فيه وراغب
 .40ص ،8910 ،بيروت لبنان، مكتبة المحيط، محيط البستاني، بطرس. 8ينظر:
 اآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم كتب سلسلة للبطالة، السياسي االقتصاد زكي، رمزي. 0      
 .09ص ،8993 ،الكويت (،006)العدد
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 النظام امكانيةتحت وطئة عدم الى السوق  سنة (64-86) كبيره من القوى العاملة لمن هم في سن
، عمل واستثمار الموارد البشرية مما ينتج عنه تفشي البطالة فرص خلق على القائم االقتصادي

 عام نسمة مليون (9،6)الى  0282عام نسمة مليون (6)ويتوقع ان يرتفع حجم القوى العاملة من 
ولكال  الشبابمن  العمل ألعداد هائلةو توفير فرص التعليم سيدفع الحكومة الى تحديات ما م .0206

فانه يتوقع استمرار معدالت وعدم وجود سياسة تنموية واضحة وبسبب هذه االعداد  الجنسين،
 .(8)البطالة باالرتفاع بالنسبة للفئة الشبابية في المستقبل

 سوق الوافدين الجدد الىزيادة عدد السكان وخاصة فئة النشطين اقتصاديا سيزيد من ان  
 المرهق بالديون، ومرافقه وبنيته التحتية مدمرة الجهاز االقتصاديتهالك في الوقت الذي يعاني  العمل

، الموارد المتاحةاستغالل الى جانب طبيعة وعدم قدرته على مواكبة هذه الزيادة واستيعابها انتاجيا 
يمكن ان نستشف ان معدالت البطالة في العراق تتحكم فيها  (00والشكل) (41من خالل جدول )و 

ومدى التأثيرات الناجمة  الظاهرةهذه  ألهميةو  ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدةاألوضاع 
بلغ معدل  8993ففي عام مني لها، ز من اجل تتبع التسلسل ال 8993تم الرجوع الى عام  عنها

 تحت ظل الحصار االقتصادي والظروف المصاحبة له، ثم ما لبث ان قفز الى( %83.8)البطالة 
ة السياسية بسبب الحرب وانهيار المؤسس 0220( عام %01.8)حسب التقديرات المعلنة الى 

  .واالقتصادية واالجتماعية

 (41جدول)
 (0281-8993)في المدة والعراق معدل البطالة بين السكان في محافظة المثنىتطور 
 2181 2182 2117 2116 2111 8117 السنة

 2142 82،1 8141 22،1 21،2 81،6 المثنى %

 2742 88،8 8847 87،2 21،8 87،8 العراق %
 -المصدر: الباحث باالعتماد على:  

جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، نتائج  .8
 (.0، بغداد، الجدول )8993التعداد العام للسكان لسنة 

 .0280 ،نيويورك  ،التقرير القطري ،العراق قضايا مختارة ،صندوق النقد الدولي .0
وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة  .0

 003، ص0223في العراق 
 (0ملحق) .0281نتائج الدراسة الميدانية  .4

 
                                                           

بدعم من صندوق االمم المتحدة  2182تحليل الوضع السكاني في العراق عام السكانية،اللجنة الوطنية للسياسات ( 8)

 .11ص ،2182بغداد,  للسكان،
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 (00الشكل)
 (0281-8993تطور معدل البطالة بين السكان في محافظة المثنى والعراق للمدة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (41)جدول الباحث باالعتماد على المصدر: 
 

بتأثير اتساع  0220وعلى الرغم من االنتعاش في معدالت البطالة في األعوام بعد عام 
انه عاود االرتفاع عام  اذ ،حركة التوظيف الحكومي واستيعاب العاطلين، وتنشيط القطاع االقتصادي

الوضع األمني  تراجع( نتيجة %03.6وصل الى ) اذ 0220كما هو الحال في سيناريو عام  0281
للخريجين وتحول جل وفورات اإلنتاج لدعم  التوظيف فرص توقف وسيطرة داعش فضال عن

الف عاطل إضافي  122بمقدار  0284المجهود الحربي، اذ ازداد اعداد العاطلين منذ ازمة عام 
يضافون الى سوق العمل الذي يعاني أصال من تخمة المعروض  ،(8)سنة( 64-86سنويا بعمر)

وبالمقارنة مع دول العالم اذا اشارت منظمة العمل الدولية ان منطقة الشرق من القوى العاملة، 
(على التوالي عام %02.6و  01.0االوسط وشمال افريقيا شهد اعلى معدل بطالة بين الشباب )

 اذ( باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي %9.9معدل بلغ)بينما شهدت منطقة جنوب اسيا  0284
( %80بلغ )ينخفض هذا المعدل في بعض دولها الى مستويات متدنية اال ان معدل البطالة العربي 

وتشير التقديرات الى ضرورة توفير عدد هائل ، (0)مع وجود تباين شديد ما بين مختلف الدول العربية

                                                           
 والفقر االقتصادي الوضع على النفط أسعار وانخفاض داعش جرائم بسبب للنزوح المزدوجة االزمة اثار التخطيط، وزارة (8)

 .6، مصدر سابق، صالعراق في
  82، ص0283، 6028مكتب العمل الدولي، االتجاهات العالمية الستخدام الشباب  (0)
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-0282مليون فرصة جديدة على المستوى العالمي بين أعوام  304من فرص العمل يصل الى 
 .(8)الستيعاب الزيادات المتوقعة في اعداد السكان 0202

بالرجوع الى جدول ( 0281-8993عند تتبع معدالت البطالة في عموم المحافظة للمدة )
 متأثرةانها تتجه لالرتفاع  ان الصورة ال تختلف كثيرا عن نظيرتها في عموم العراق يالحظ (41)

 معدله من اعلى وهو  %01.6 بلغبطالة معدل  0281عام  بدليل انها سجلتبالظروف السائدة ، 
لذا  0280-0223( لالعوام %88.8و 88.3بعد ان بلغ معدل البطالة في المحافظة ) العراق في

 الى وصل والذي السكاننمو جملة من العوامل على رأسها  بتأثيرفان ارتفاع معدل البطالة نتج 
وسوء  فتوتهمخاصة مع  السكان الن نمو( ‰800معدل الخصوبة في المحافظة بلغ )ف (0.6%)

التباطؤ االقتصادي يقابله  وتخلي الدولة عن تعيين الخريجين هوارتفاع مخرجاتالتخطيط التعليمي 
المسجلين في أسماء  والذي بلغ عددهم حسب ،قدرة القطاع الخاص على استيعاب العاطلينوعدم 

( الف 06460المحافظة ومديرية التخطيط قد بلغ ) المهني فيقاعدة بيانات قسم العمل والتدريب 

تحقيق التنمية البشرية يشير الى عظم هذه المشكلة ومدى اثرها على جهود  ما، (0)عاطل
الن ارتفاع اعداد العاطلين عن  اذ ترتبط البطالة بعالقة عكسية مع التنمية المستدامة، بالمحافظة،
 .السيما الشباب رأس المال البشريفي عنصر  خسارةالعمل يمثل 

 الفقر .ب
 المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تهدد امن واستقرار الدولة أبرزاحد  والحرمان يعد الفقر

 من األول الهدف الفقر على القضاء يشكلو  ،ويعتبر من اشد التحديات التي تواجه التنمية البشرية
 ادواتتختلف باختالف المجتمعات و وقد عرف الفقر بمفاهيم شتى  ،المستدامة التنمية اهداف
والتي حالة من الحرمان المادي  يذهب الى انه لفقراألكثر احاطه لالمفهوم  ويمكن القول ان ،القياس

وضع انخفاض استهالك الغذاء كما ونوعا، وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي وال تنعكس على
لمواجهة الحاالت الصحية كاألمراض واالعاقة والبطالة  الضمان االحتياطي، وفقدان السكني

                                                           

 صندوق، 60، العدد والتنمية  التمويل مجلةصندوق النقد الدولي، التكدس الكبير)الضغوط السكانية العالمية(،  (8)
 .3ص الدولي، النقد

( وزارة العمل والشؤون االجتماعية، دائرة الرعاية االجتماعية في محافظة المثنى، قسم العمل والتدريب المهني، 0)
 .0281)بيانات غير منشورة(، 
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 التنمية هدافيشكل العقبة األكبر في تحقيق ا أشكالهوما زال الفقر بجميع  ،(8)والكوارث واالزمات
للموارد االقتصادية واالجتماعية وانخفاض مشاركة  الفعالغير  االستثمارالمستدامة وانعدام التكافؤ و 

عام ت نسبة الفقر في العراق غبل. (0)في المجاالت الريادية والحياة العامة في المجتمعالمرأة 
ر فقرا ثتتربع في اعلى قمة المحافظات االك زالت محافظة المثنى في حين ما، (02.6%)0281

ويعزى انتشار ظاهرة ، أي اكثر من نصف سكانها تنهشهم مخالب الفقر، (0)(%60) بنسبة بلغت
 -:منهايمكن ان تشكل عامال في ارتفاع نسبة الفقر بالمحافظة الى جملة من االسباب  اجماال الفقر

وانخفاض الدخل لدى المتاحة البعد االقتصادي ويتمثل بعدم االستثمار االمثل للموارد الطبيعية  -أ
مع زيادة استقدام العمالة االجنبية التي تنافس الطبقة الفقيرة في واالسر فئات كثيرة من الشباب 

 العمالة السورية للعمل في المقاهي والمطاعم والمتنزهات.  خاصة االعمال،

جتماعي وظهور التمايز الطبقي بين افراد المجتمع وتحول صغار المنتجين الزراعيين البعد اال -ب
الى مستهلكين يبحثون عن المساعدات بسبب تدهور الواقع الزراعي. فضال عن الجانب 

 . (4) االقتصاديالسياسي المتمثل بالحروب واالزمات التي تؤثر على النشاط 

بالشكل  وزيادة متوسط نفقات االسرةمعدالت االعالة  حجم االسرة والذي يفضي الى ارتفاع كبر -ت
حجم االسرة الفقيرة في  متوسطفقد بلغ  ز عن توفير كل متطلباتها،الة العجح الذي يوصلها الى

على  الغنية،( لألسرة %3،3)مقابل ( %88،6)فقد بلغ المحافظة ( فردا، اما في 80العراق )
وتبعا  .(6)( فرد1-6)الفقيرة  فأكثر( لألسرة 86)لألعمار عدد االطفال  متوسطفيما بلغ  التوالي،

دخل االسرة والعكس  من افراد االسرة كبيرا قلت نسبة الفقر وازداد ونلذلك كلما كان العامل
 صحيح. 

اذ يعزى اليه ارتفاع  تسارع النمو السكانياإلشارة الى ان الفقر يعتبر احد اهم أسباب  ينبغي
خاصة التي تمتاز وذلك رغبة من االسر  معدالت المواليد في الدول النامية بما فيهم العراق

                                                           

محمد حسين باقر، قياس الفقر في دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا، سلسلة دراسات مكافحة الفقر  (8)
 . 8، ص8996(، نيويورك، االمم المتحدة، 0)

 .6، ص0202-0286( وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، اهداف التنمية المستدامة0)
 .6، ص0281يم الفقر في العراق بالتعاون مع البنك الدولي، وزارة التخطيط، تقرير رصد وتقو ( 0)
( سعدي بن علي عطية الغامدي، مستويات المعيشة في جنوب مدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير )غير 4)

 .06-04، ص0221منشورة(، كلية اآلداب، جامعة ام القرى، المملكة العربية السعودية. 
 .0281زي لإلحصاء، مديرية أحوال المعيشة، بيانات غير منشورة، ( وزارة التخطيط، الجهاز المرك6)
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من خالل  بانخفاض تعليم رب االسرة في االكثار من النسل بهدف مساهمتهم في دخل االسرة
نسبة عمالة  لغتب اذ األطفال،اشراكم في سوق العمل بوقت مبكر مما ينجم عنه بروز مشكلة عمل 

 تسهماذ   ،(8)0288( عام%82بعد ان كانت تبلغ) 0286( عام%86.0)األطفال بالمحافظة
الشوارع في الفئة العمرية  أطفال ظاهرة وانتشار األطفال، عمالة وجود في كبير بشكلوالفقر  البطالة

او كالهما ازاء  ( سنة بالمحافظة وذلك من خالل العوامل االسرية الن اخالل احد الوالدين6-84)
االبناء بسبب االوضاع االقتصادية المتردية والعجز عن تامين متطلبات المعيشة او بسبب اليتم او 

 من الفقراء يكثر اذ (0)غيرها من عوامل التفكك االسري تساهم في دفع االبناء الى دخول سوق العمل
 أو واحداً  فقدوا ما إذا باألمان اإلحساس في تتركز التي واالتجاهات المعتقدات لبعض نتيجة اإلنجاب

 الشيخوخة ضد الحماية ابنائهم في يرون ما عادة الفقراء أن ثم التغذية، سوء أو بالمرض منهم أكثر
حاالت وفيات األطفال الرضع واألطفال ناقصي الوزن بسبب ، اذ تسود العائالت الفقيرة (0)والمرض
تبعا للحالة المناسبة مما يدفع الزوجين  والتغذيةعدم القدرة على توفير البيئة الصحية و  التغذيةسوء 

يالحظ  (06وبالرجوع الى معطيات جدول) ،لزيادة المواليد لتعويض المتوفى منهمالبيولوجية والنفسية 
الف وهي بالكاد تكفي  622من اسر المحافظة يقل دخلها الشهري عن  (%09.3)نسبة ما ان

خاصة في ظل ارتفاع األسعار وتدني مستوى األجور وارتفاع  فرد 0لبات اسره مكونه من لمتط
 يبينها كما مقاربه لنسبة الفقر في محافظة المثنى، ولذا فان هذه النسبة سقف التفاوت في الدخول

حسب نتائج المسح االقتصادي واالجتماعي  0223عام  %41.16والتي ارتفعت من ( 49) جدول
يقابله  ( نسمة442103) في المحافظة فقراءال حجم بعدما بلغ 0281لعام  %64.8الى في العراق 

هناك اكثر من نصف سكان المحافظة يعانون من ان  الى تدلوهي نسبة كبيره ( نسمة 184038)
نواحي )الدراجي، الهالل، النجمي، ان  (00شكل)وال (04تبينها الخريطة) كما حرمان،فقر مدقع و 

التي تراوحت نسبة الفقر فيها ما عامة العراق المحافظة و افقر النواحي في اعتبرت  الوركاء، والسوير(
ويعود السبب في ذلك الى ان هذا المناطق ريفية في طابعها األساس ما يؤكد ( %30-69بين)

                                                           

وزارة التخطيط، مديرية الحسابات القومية، مؤشرات إحصائية للوضع االجتماعي واالقتصادي في العراق ( 8)
 .04، ص0283لعام
المجلة العراقية للعلوم  المترتبة(، النتائج-ظاهرة عمالة االطفال في العراق )العوامل المسببة  علي،( مظفر حسني 0)

 .1.ص0223 (،86العدد) (،6السنة) االقتصادية،
. مطابع رويال. االسكندرية، مصر، 8محمد سيد فهمي، أطفال الشوارع مأساة حضارية في االلفية الثالثة، ط (0)

 .60. ص0222
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عل تواضع الدعم الحكومي له وعدم قدرته على بف تدهور الواقع الزراعي بالمحافظة وتدني مستواه
بفعل  الريف من الفقر فضال عن انخراط نسبة كبيره منهم في صنوف الجيش والشرطةانتشال أبناء 

( مليون 1، اما على مستوى العراق فقد قدر عدد الفقراء عموما الى)والمخصصات الرواتباغراءات 
فقد عكس الجدول عالقة ارتباط ، لذا (8) 0284عام مليون فقير 0.1نحوفقير بعد إضافة فقراء جدد 

عجز الحكومة عن القيام بدورها فان ( 2.93بين نسبة الفقراء الى نسبة السكان بلغت )+طردية 
 ازماتسيخلق وتخلف القطاع اإلنتاجي  المتهالكاالقتصادي  الهيكلاستمرار الزيادة السكانية مع و 

 ويعيق خطط التنمية المستدامة البيئيةواالجتماعية و ومشاكل جسيمة على النواحي االقتصادية 
وتحسين حاضرا ومستقبال أساسا الى توجيه الموارد لتلبية االحتياجات األساسية للسكان الهادفة 

 .مستوى معيشتهم
 (49جدول)

 0281لعام  في محافظة المثنىحسب الوحدات اإلدارية نسبة السكان الى نسبة الفقراء 

 -المصدر: باالعتماد على:
 ، بيانات غير منشورة.0281وزارة التخطيط، دارة إحصاء المثنى، نتائج المسح االقتصادي واالجتماعي لعام 

                                                           
 .822، مصدر سابق، ص2111-2182وزارة التخطيط، خطة التنمية المكانية  (8)

 القضاء
 مركز قضاء

 نسبة الفقر النسبة عدد الفقراء النسبة عدد السكان ناحية

 السماوة
 5022 7222 177127 2222 200547 م. القضاء

 2225 222 22227 422 57112 ناحية السوير

 الرميثة

 5724 1224 42522 1421 177272 م. القضاء
 2421 224 77222 425 55111 ناحية المجد
 2125 427 74447 525 24271 ناحية ألنجمي
 2722 222 72725 420 50572 ناحية الهالل

 2020 1422 22721 1722 22742 قضاء الوركاء

 السلمان
 4220 122 4242 127 2212 م. القضاء
 4225 021 240 021 1142 ناحية بصيه

 الخضر
 4220 1720 47217 1122 27517 م. القضاء

 2220 220 12225 725 12502 ناحية الدراجي
 4521 100 550722 100 715221 مجموع المحافظة

 person +0222معامل 
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 (04خريطة)

 0281التباين المكاني لنسبة الفقر في محافظة المثنى لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 (49المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)
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 (00شكل)
 0281التوزيع المكاني لحجم السكان الى حجم الفقراء في محافظة المثنى لعام 

 
 (49المصدر: الباحث باالعتماد على جدول) 

 التحضر -ت

تؤكد التنمية المستدامة على التقليل من خطورة تطور المدن عن طريق الحد من توسع 
من غازات وابخره  الملوثةالمناطق الحضرية، فالمدن يسود فيها انتشار النفايات وتركيز المواد 

وغيرها فتتسبب في كثير من األحيان في أوضاع لها خطورتها على السكان فضال عن النظم 
تسعى الى تحقيق التوازن في توزيع السكان ما بين يطة بها، لذا فالتنمية المستدامة الطبيعية المح

النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على ابطاء حركة الهجرة الى  الحضر والريف من خالل

 ومن، (8)واعتماد تكنولوجيات تؤدي الى التقليص الى الحد األدنى من االثار البيئية للتحضرالمدن 
 الى المحافظة الخارجية والهجرة المدن نحو الريف من االنتقال يخلفهيعد النمو السكاني وما  هنا

 التي المهمة التحديات من لدواع اقتصادية واجتماعية مختلفة في حواضرها السكاني التركزومن ثم 
الديموغرافية التي اذ يمثل النمو السكاني في المدن احدى اهم الظاهرات ، المستدامة التنمية تواجه

ة يه من اثار اقتصادية واجتماعية وبيئي األوساط العالمية نظرا لما خلفحظيت باهتمام كبير ف
( وكما 04)والشكل( 62، ولبيان درجة التحضر في المحافظة يمكن ترجمة معطيات جدول )عديده
 :يأتي

                                                           

، رسالة ماجستير غير منشورة، 0282-0222ال، التنمية المستدامة في دول المغرب العربي خالل المدة مراد رح (8)
 .01، ص0288كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 الفقراء السكان
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 اكتظاظ حضرياعلى  سجلوقد ( 486263بلغت )في المحافظة  الكثافة الحضرية ان يتضح 
وذلك نتيجة  تتاليا، 0/كمه( نسم610991 ،383890) ي مركز قضاءي الرميثه والخضر بلغف

 63324)بلغت ، اما اقل كثافه سكان الحضرصغر مساحة المنطقة الحضرية مقارنة بحجم 
الى  0281 ارتفاعها عام اما درجة التحضر فالمالحظ نسمه( وذلك في ناحية النجمي.

مع اإلشارة الى ان درجة التحضر على  ،8993( عام %44.1بلغت )( بعد ان 46.4%)
وان ارتفاع درجة  ،للمدة المذكورة على التوالي (8) (%69.1-66.6قد قفزت من)مستوى العراق 

 الخدمات لتوفر تبعا السكاني في حواضر المدنالتركز  يرجع الى وكثافة التحضر في المحافظة 
مع ثبات مساحة التصميم األساس المعد للمناطق الحضرية لكافة  االقتصادية والحركة الضرورية

  .الوحدات اإلدارية للمحافظة
 (62جدول)

 (2181 -8117) المدة فيوالعراق محافظة المثنى في  والكثافة الحضرية درجة التحضر

 

 المصدر: الباحث باالعتماد على:   
 .0281المثنى، شعبة تنظيم المدن، بيانات غير منشورة، وزارة البلديات واالشغال العامة، مديرية بلديات  .8
 (84و  8جداول ) .0

                                                           
 .2181وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء السكان والقوى العاملة ،  (8)

19972018

573890.267.573.8مركز قضاء السماوة

3.1--1.98763.1ناحية السوير

127171.963.570.1مركز قضاء الرميثه

1.721912.77.57.5ناحية المجد

1.356772.82.6ناحية النجمي

1.781804.48.87.9ناحية الهالل

2.61460.71.73.8ق. الوركاء

1.52174.621.932.9مركز قضاء السلمان

1109717.795.1ناحية بصيه

6.276829.93546.3مركز قضاء الخضر

10.9--1.691253.8ناحية الدراجي

89.894114.2844.845.4المحافظة

الوحدات االدارية

مساحة المنطقة 

الحضرية المشغولة/ 
2
كم

الكثافة الحضرية
درجة التحضر
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 (04)شكل

 (0281-0223للمدة) المثنى محافظة في درجة التحضر

 
 (62المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)     

  المهاجرون والمهجرون  يفضلفالحالة تبدو اكثر وضوحا اذ اما على مستوى الوحدات اإلدارية
عموما الى السكنى في مراكز اقضية المحافظة نتيجة انعدام التخطيط المتوازن بين الحضر 

العالقة الطردية  اذانعكست الكثافة الحضرية على ارتفاع درجة التحضر بالمحافظة فقد  ،والريف
 والرميثهجاءت اعلى نسبة تحضر في ناحية بصيه ومراكز قضاءي السماوه بينهما، فقد 

 اذ 8993قياسا بعام   0281عام  على التواليلكل منهما ( %32.8، 30.1، 96.8بلغت)
في قضاء  ا( واقله%63.6) تبلغ السماوةنسبة تحضر آنذاك في مركز قضاء  سجلت اعلى
جميع فاقت في نسبة التحضر ، كما ان الملفت ان ناحية بصية ( %8.3) تبلغ الوركاء اذ

النشاط تدهور  وذلك بفعل (%83.3) والبالغة 8993مقارنة بعام  0281عام  مناطق المحافظة
أي ان هناك ما يقارب  فقط( %00،43) الناحية في المزروعة المساحة نسبة بلغت اذالزراعي 

الكثبان  لناحية معرضه باستمرار لنشاط حركةخاصة وان ا مزروعة جرداء غير اراضي 32%
مما شكل دافعا لدى سكانها للهجرة  وقلة الدعم الحكوميفضال عن تدني الواقع الخدمي  الرملية

 بقياسا ( %2،8) الحضر ارتفاع نسبة سكان من( 84نحو مركز الناحية وهذا ما صوره جدول )
بين الكثافة  متوسطةوقد اظهر معامل االرتباط عالقة طردية  .0281 عام الريف في( 2،2%)

( االمر الذي يؤكد ان الزيادة السكاني ليست 2.439بلغت قيمتها)+ الحضرية والزيادة السكانية
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العامل الوحيد المسبب لالكتظاظ الحضري فحسب وانما عوامل النزوح والهجره من الريف تلعب 
 الة التخلفسيادة حالن  لذا فقد سادت المحافظة ظاهرة ما يعرف بالفقر الحضري، في ذلك دورا

والذي يعد مصدر  انخفاض الدخل بفعل تدهور الواقع الزراعي منالتي يعيشها ريف المحافظة 
عمل. ال نحو مراكز المدن بحثا عن فرصللهجرة  يدفعهمالدخل الوحيد تقريبا لدى سكان الريف 

من طرق ووسائل اتصال وقلة الضرورية للسكان فضال عن نقص الخدمات والمرافق العامة 
 اذو  ،التسرب من المدارس ارتفاع نسب المؤسسات الصحية والتعليمية والتي القت بظاللها على

الفقيرة في  نحو االحياء ان اغلب المهاجرين يتصفون بانخفاض الدخل فلذا يتجه اغلبهم
مما أدى الى قيام على أطرافها  وااليجارات او المساكن او األرض سعر انخفاض اذ المحافظة

والتي  بالمدن المحيطةعلى األراضي الزراعية  متطفلة او احياء التجاوز عشوائيةبؤر سكنية 
الخطط العمرانية ضمن فضال عن غياب  نتيجة ضعف سلطة القانون اتجهت للتآكل التدريجي

إقامة حدود المحافظة الستيعاب النمو السكاني والمد الحضري المتواصل مما دفع السكان الى 
 .دون ترخيص ر مملوكه لهمأراضي غيعلى  مساكنهم

 فقد بلغ( 06وخريطة ) (68) جدول في وتظهر حجم هذه المشكلة جليا السكن العشوائي:-ث
 (00380) فيهاعدد المساكن العشوائية  (، فيما بلغ802التجمعات العشوائية في عموم المحافظة)

( 600222) عددها( من مجمل المساكن العشوائية في العراق والبالغ %4.6شكلت ما نسبته )
( من سكان %0.4) وبنسبة نسمه (036308)فقد بلغ سكان هذه العشوائياتعدد  اما مسكن،

ويبدو واضحا ان مراكز اقضية المحافظة ، (نسمه3929298) البالغةمثيلتها في عموم العراق 
 اذوالبنى التحتية  العامة الخدمات توفراغراءات شكلت اكبر نصيب من السكان والمساكن بفعل 

( نسمة، وادنى رتبة 889222ضم ) اً ( مسكن82004بواقع) السماوةاعلى رتبة مركز قضاء سجل 
( 029فيما بلغ عدد السكان) اً ( مسكن81في نواحي الهالل والدراجي اذ بلغ عدد المساكن العشوائية)

عمليات بفعل  0223ان حالة الفلتان األمني التي عاشها العراق بعد عام  لكل منهما على التوالي.
من سيطرة داعش وحركات النزوح التي استقبلتها المحافظة  0284التهجير الطائفي وما تبعها عام 

مما أدى الى تركز السكان القادمين في حواضر مدن المحافظة، فقد بلغ عدد االسر النازحة الى 
والذي  ( اسره، واعتمادا على متوسط حجم األسرة في المحافظة8686) 0284المحافظة منذ عام 

( 89006( شخص/ مسكن يتبين ان مجمل عدد السكان النازحين للمحافظة قد بلغ)1.4حدد ب )
 نسمة توزعت على مناطق الوحدات اإلدارية بالمحافظة.
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 (68جدول)
 2181التوزيع الجغرافي للسكان واالسر النازحة والمساكن العشوائية في محافظة المثنى لعام 

 العشوائياتعدد  الوحدات اإلدارية
عدد المساكن 

 العشوائية
 عدد السكان

عدد االسر 
 النازحة

 331 440333 43281 83 مركز قضاء السماوة

 13 4801 423 43 ناحية السوير

 272 443211 0134 20 مركز قضاء الرميثه

 11 8328 223 48 ناحية المجد

 42 270 21 1 ناحية النجمي

 11 230 43 8 ناحية الهالل

 474 0077 313 41 الوركاءقضاء 

 8 8770 821 1 مركز قضاء السلمان

 3 288 23 2 ناحية بصيه

 234 27872 2811 44 مركز قضاء الخضر

 2 230 43 2 ناحية الدراجي

 4241 271724 28742 483 المحافظة

 321241 7030304 122333 -- العراق

 المصدر: الباحث باالعتماد على:   
 .0281الجهاز المركزي لإلحصاء، قسم إحصاءات البيئة، بيانات غير منشورة، وزارة التخطيط،  .8
 منشورة، غير بيانات المدن، تنظيم شعبة ،(المثنى وبلدية بلديات) مديريات العامة، واالشغال البلديات وزارة .0

0281. 

اذن يمكن ان نستنتج ان ارتفاع الكثافة الحضرية بالمحافظة في ظل ثبات المساحة 
 المحافظةحضر  الضغوط علىمزيدا من فرض  قد المأهولة ضمن التصميم األساس للمدينة

المدينة  مورفولوجيافمن جملة االثار المرتبة على السكن العشوائي والزحف الحضري هو تغيير 
من ماء  (0و 8 صورة) على خدمات البنى التحتيةوالضغط وتغيير استعماالت ارضها والتجاوز 

انعكس  بالكفاءة المطلوبة، مما تأمينهابسبب صعوبة  وتعليم وصحةوكهرباء وصرف صحي 
وجد من خالل الدراسة الميدانية ان اغلب المهاجرين  اذسلبا على السكان األصليين في المدينة 
 الزراعية األراضي على الحضري الزحف ان كما ،موالمهجرين اتخذ من المدارس مسكنا له

 وان خاصةوتناقص غلة ومساحة األراضي الزراعية  للمدينة االقتصادية الموارد في هدرا سيمثل
  . ركائزها اهم الحد ومقوضا المستدامة للتنمية تحديا شكل مما الريفية بالميزة تتمتع المحافظة
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 (06خريطة)
 0281في محافظة المثنى لعام وعدد سكانها التوزيع المكاني للمساكن العشوائية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 (68)جدول على باالعتماد الباحث: المصدر
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 (8صورة)
 مركز المحافظةالسكن العشوائي في 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 0281المصدر: الدراسة الميدانية 

 (0صورة)
 
 
 
 
 
 
 

 
 6/80/0281المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ     
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المصاحبات االجتماعية والسلوكية  منعلى االغلب وتعد هذه المشكلة االجتماعية  الجريمة:-ج
 وحالة التخلف التي تعيشها المحافظةوانتشار العشوائيات  المتواصلةالمرافقة للزيادة السكانية 

تمثلت بالجريمة واالنحراف، ورغم تعدد تفسيرات السلوك االجرامي اال  والفقر البطالةوانعكاسها على 

وهو ما تسوده ، (8)المتمثل بالحرمان والتفاوت الطبقيو االتجاه االقتصادي  اكثرها شيوعا ان
زيادة التركز  اذان الجريمة تصنف على انها مشكله حضرية الى حد ما عن فضال المحافظة، 

مناطق تشكل ما  وعلى صعيد متصل غالبا ،تعقد الحياة وتفاوت الطبقات االجتماعيةو  السكاني
والجريمة واالنحراف واالمراض ألنها تأوي اكثر فئات المجتمع والبؤس بؤرا للفقر  السكن العشوائي

الن  والذي يعد احد اهم ابعاد التنمية المستدامة، االمن االجتماعيهشاشا وفقرا وحرمانا مما يهدد 
ان  اذ الجريمة والعنف هما العامالن المحددان المعرقالن للجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة

فمن خالل  ،(0)النهوض بسيادة القانون في المجتمع هو مقوم أساسي للنمو االقتصادي المستدام
احتل بدليل ووقوع الجريمة،  الكثافة السكانية العالقة الطردية بينيالحظ ( 06والخريطة)( 60جدول)
( نظرا لما يمثله من %43وبنسبة)في نسبة حدوث الجريمة  موقع الصدارة السماوةقضاء  مركز

الذي تتوجه اليه انظار  مركز النشاط االقتصادي والتجاري والخدمي والوظيفيو  المحافظة حاضرة
وهم يحملون أنماط سلوكية تصطدم بالواقع الحضري فتولد ظواهر اجتماعية  المهاجرين والمهجرين

(، اما ادنى معدالت %09.6في حين جاءت بالمرتبة الثانية مركز قضاء الرميثه وبنسبة)فة، مختل
، اما المناطق األخرى فهي ريفية في ميزتها ( %2.0اذ بلغت) بصيهالجريمة فكانت في ناحية 

( لحجمها السكاني المنخفض ولما تمثله من خليط %3.0قلت معدالت الجريمة عن) اذاألساس 
لعادات والتقاليد واواصر القرابة، وعند قياس هذه العالقة فقد اظهر معامل تحكمه ااجتماعي متجانس 

 بين المتغيرين متوسطةوعدد الجرائم وجود عالقة طردية االرتباط بين الكثافة السكانية 
حتمية اذ ان الزيادة السكانية ليست وحدها المسبب الرئيس في انتشار  نتيجةوهي  (8.213بلغت)
بالفقر والعوز والبطالة وغيرها والتي  والمتمثلةدينة فحسب وانما تقترن بها عوامل أخرى بالم الجريمة

 . تخلق حالة التمرد على الواقع الحالي
 

                                                           

العزيز عمر العثمان وحسين عليوي ناصر الزيادي، الجغرافية االجتماعية أسس ومبادئ وتطبيقات، ( باسم عبد 8)
 .093، ص0284، دار الوضاح للنشر، عمان، 8ط
 .6-0، ص0286( األمم المتحدة، منع الجريمة والتنمية المستدامة، المؤتمر الثالث عشر، قطر، 0)
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 (60جدول)

 (0281-0286والجرائم الواقعة في محافظة المثنى للمدة) لحجم السكان التباين المكاني

 النسبة عدد الجرائم النسبة عدد السكان اإلداريةالوحدات 

 5220 2772 2222 200547 السماوة مركز قضاء
 722 570 422 57112 السوير ناحية

 7224 5421 1421 177272 الرميثهمركز قضاء 
 124 720 425 55111 المجد ناحية
 121 124 525 24271 النجمي ناحية
 122 720 420 50572 الهالل ناحية

 227 1117 1722 22742 قضاء الوركاء
 022 21 127 2212 السلمانمركز قضاء 

 022 47 021 1142 بصيه ناحية
 225 1151 1122 27517 الخضرمركز قضاء 

 022 117 725 12502 الدراجي ناحية
 10020 14222 10020 715221 المحافظة

 person 12072معامل 
 المصدر: الباحث باالعتماد على:

 .0281استئناف المثنى االتحادية، قسم اإلحصاء، بيانات غير منشورة، ، رئاسة محكمة مجلس القضاء األعلى
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 (06خريطة)
 (0281-0286للمدة) التوزيع المكاني لعدد الجرائم الواقعة في محافظة المثنى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (60)جدول على باالعتماد الباحث: المصدر
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 ثالثا: االثار البيئية
التي تهدف الى إيجاد حالة من التوزان بين  اهم ابعاد التنمية المستدامة أحدتعد البيئة 

 الموارد على والحفاظ البيئية، النظم حماية القائم من خالل البيئيوالنظام  ةاالقتصادي عمليات التنمية
من حصة األجيال القادمة، ضالمستدام لها بما ي واالستخدام ،من الضغوط البشرية المحلية الطبيعية

 في األساس تمثل المتاحة الموارد الن المستدامة للتنمية تحدياسيشكل  فأن النمو السكاني السريعلذا 
 على نحو غير مخطط األنشطة االقتصادية والزراعية سيدفع باتجاه توسع اذ، التنمية عجلة دفع

النظام   فياختالال سيخلقمما  ،لتامين مصادر الغذاء الحتواء حاجات المد السكاني المتزايدمحاولة 
بصورة مباشرة، او بصورة غير  بسبب االستغالل البشري المفرط البيئي واستنزافا للموارد الطبيعية

تعددت المشكالت التي تهدد البيئة منها أنواعها. مباشرة عبر طرح كميات كبيره من الفضالت بشتى 
بالنمو السكاني المتصاعد وما يسببه من  والمتمثلةوغيرها والبشرية الطبيعية كالتغيرات المناخية 

الن النمو السريع غير المتوازن غالبا ما يؤدي الى مشاكل بيئية  مشاكل تهدد النظم األيكولوجية،
ل الزيادة المضطردة لمختلف أنواع التلوث واالستغالل تزيد من بؤس المجتمع المعني بالتنمية مث
بالمحافظة  الملوثةاذ بلغت مساحة المناطق الخطرة  ،(8)الخاطئ لموارد األرض وسوء استغالل التربة

والتي تشمل المناطق المحيطة بمعامل  ،(0)(0م 81804394بالمحافظة جراء النشاط البشري )
فضال عن مناطق التلوث االشعاعي الناجم  ومناطق الطمر الصحي واالسفلت الطابوق واالسمنت

سكان على بيئة النتائج الناجمة عن تأثير ال اجمالويمكن عن المخلفات الحربية غير المرفوعة. 
  المحافظة على النحو االتي:

وتتنوع هذه  ،المشكالت البيئية المحدقة بصحة االنسان  أخطرمن يعد من  تلوث الهواء: -أ
والتي تنتقل الى االنسان  واالبخرة ودقائق الغبار العالقة )الجسيمات( وغيرهاكالغازات الملوثات 

اذ حدد المتوسط  ،على بيئة المحافظة تأثيرا، وتعد الملوثات األخيرة اكثرها عن طريق التنفس 
بلغ الحد  اما في المحافظة ،(0)مايكروغرام( 82) العالقةالعالمي الحد المسموح به للجسيمات 

                                                           

 39، ص0223لة االبعاد والمنهج، مكتبة بستان المعرفة، اإلسكندرية، احمد أبو اليزيد رسول، التنمية المتواص (8)
وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، اإلحصاءات البيئية للعراق)األحوال الطبيعية، المؤشرات الصحية،  (0)

 .821، ص0283المؤشرات الزراعية، 
 .0288( منظمة الصحة العالمية، جودة الهواء والصحة، جنيف، 0)
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وبذلك فهو يفوق  ،(8)غم/م/شهر( 44لكمية الغبار المتساقط في محافظة المثنى هو) االعلى
وتتنوع مصادر تلوث هواء المحافظة وعلى رأسها العواصف  المتوسط العالمي المسموح به

حول  المنتشرة مظاهر التصحر والكثبان الرملية والتي تغذيهاالتي تتعرض لها المحافظة الغبارية 
فضال عن  (0)دونم( 666222بلغت مساحات الكثبان الرملية المحيطة بالمحافظة)فقد  ،المدن

وتدهور القطاع الزراعي وهجرة ( 0صورة )في الساحات الخضراء الرعي الجائر  انتشار مظاهر
مما خلق حالة من الزحف الحضري نحو المناطق الزراعية واالشرطة  الفالح نحو الحضر

معامل الطابوق ب الزحف الحضري نحو المناطق المحيطة عن فضال ،الخضراء المحيطة بالمدن
السيما معمل ومعامل االسمنت الثالث في المحافظة  ،( معمالً 62) المحافظة وعددهامركز في 

والذي يعبر عن حالة خطيرة من الزحف اسمنت السماوه والذي يقع في وسط المناطق السكنية 
تنفث  عالقةلما تخلفه هذه المعامل من ابخره ودقائق  نظراالعمراني للمدينة بفعل الزيادة السكانية 

 الملوثات الدقائقية تراكيز عالية جدا فياذ سجلت ، للسكان بالهواء مسببة مشاكل صحية جمة
( حسب المقياس 8236.6 -96.3) تراوحت بينالمناطق السكنية المحيطة بهذه المعامل  هواء

كل هذه الملوثات الهوائية أسهمت سلبا على انتشار االمراض التنفسية بين  ،(0)(TSPالعالمي )

ما  اً مصاب (4)(488400) بالمحافظة التنفسية باألمراضسكان المحافظة اذ بلغ عدد المصابين 
  .0281-0284 عامي بين

أسهمت حالة االكتظاظ السكاني في حواضر المحافظة على تقليص مساحات الزحف الحضري: -ب
تعد المساحات والحدائق  اذالعشوائي،  السكن وانتشار العمراني الزحف نتيجة الخضراء المناطق

الخضراء من الضروريات المهمة لخلق التوازن النفسي والبدني لإلنسان باعتبارها أماكن لتمتع 
سكان المدن بالراحة واالستجمام، فضال عن دورها في تحقيق التوازن البيئي وامتصاص التلوث 

للتدليل على حجم هذه خاصة جراء العواصف الغبارية فضال عن تقليل الحرارة وتلطيف الجو، و 
( والذي أشار الى انخفاض وتدني كفاءة 60المشكلة يمكن بيان ذلك من معطيات جدول)

                                                           

( وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، اإلحصاءات البيئية للعراق)الهواء، الصناعة، الطاقة الكهربائية(، 8)
 .00، ص0283

 .0281بيانات غير منشورة، ، والمتابعة( مديرية زراعة المثنى، قسم التخطيط 0)
عض المحافظات الجنوبية والفرات األوسط، (جمهورية العراق، وزارة البيئة، التقرير الفني عن معامل االسمنت في ب0)

 .86، ص0283
 .0281( دائرة صحة المثنى، قسم اإلحصاء والتخطيط الصحي، بيانات غير منشورة، 4)
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المناطق الترويحية لسكان المدن فعلى الرغم من ان عدد المتنزهات والحدائق العامة والتي 
ر ( حديقة/متنزه اال ان المتوف400وضعت وفق حاجة التصميم األساس لمدن المحافظة بلغت)

ما لبث ان انخفضت  0288( عام 0م 440664( حديقة/متنزه وبمساحة بلغت )10منها بلغ )
( حديقة/متنزه وبمساحة بلغت 60تحت خيمة التمدد الحضري والتجاوز العشوائي الى )

-1664، ما تسبب بارتفاع متوسط عدد السكان لكل متنزه من )0281( عام 0م 400400)
 0281-0288( للمدة ما بين 86668

 (0صورة)
 الرعي الجائر في مركز المحافظة

 
 6/88/0281الدراسة الميدانية   

 (60جدول)
 (0281-0288كفاءة الخدمات الترفيهية في محافظة المثنى للمدة)

 السنة
عدد 
 السكان

عدد الحدائق 
والمتنزهات 

حسب 
التصميم 
 االساس

عدد الحدائق 
والمتنزهات 
المتوفرة 

 فعالا 

متوسط 
عدد 

السكان 
لكل متنزه 

 2/م

 المساحة
 

 2م

متوسط 
المساحة 
 لكل فرد

 2م

الحاجة 
الفعلية 

للمساحات 
 2/مالخضراء

2344 740447 
182 

38 3221 118211 3.2 
4281184 

2343 341874 430 7174 122188 3.1 

 -المصدر: الباحث باالعتماد على: 
 .0281، )بيانات غير منشورة( المدن،شعبة تنظيم  ،مديرية بلديات محافظة المثنى .8
 .0281، ط والمتابعة )بيانات غير منشورة(مديرية بلدية السماوة، قسم التخطي .0
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وعلى الرغم من لمتوفر منها مما يقلل من كفاءتها، على اضغط السكان قلة عددها و نتيجة 
للمناطق الحضرية المعيار التخطيطي  ضمنالمخصصة للسكان وقوع مساحة الخدمات الترفيهية 

المالحظ هو  اال ان (0م 440664والبالغة) ،(8) ومتّنزه( نسمة / حديقة 82222- 122) والبالغ
-0288 عامي خالل( فرد/0م/ 2.6-2.6) منمن المساحة الخضراء  الفرد حصة متوسط انخفاض
 الى حاجة هناك ان يدعو الى االمر الذي(.فرد/0م 0)ب حددها المعيار ان من الرغم على ،0281

 كمتنفس المدن داخل المحافظة في والمتنزهات الخضراء المساحات من( 0م 8004408) يقرب ما
  .للسكان
وقد كان من نواتج تناقص المساحات الخضراء بمدن المحافظة هو تحول اغلبها الى مكبات  

-0288للمدة فقد ارتفع حجم النفايات المتولدة في المحافظة  والصناعية والتجارية للنفايات المنزلية

تجمعات للمياه االسنة التي تترك عن  فضال، (0) ( طن/سنويا062169-062613ما بين ) 0281
 ( مما تضفي نوعا من التلوث البصري4)للتدفق حول المناطق السكنية المأهولة بالسكان صورة 

بسبب ان اغلب المناطق السكنية  الصحي الصرف ادارة سوء بسبب الكريهة الروائح منها تنبعث
 .على صحة االنساننتائج خطيره  خلف مماغير مخدومة بشبكات الصرف الصحي  الجديدة

 (4صورة)
 وطفح المجاري في مركز المحافظةتجمعات المياه االسنة 

 
 

 

 
 

 

 

 6/88/0281المصدر: الدراسة الميدانية       
                                                           

 .049ص سابق،مصدر  وزمياله،بشير ابراهيم الطيف  (8)
 0281منشورة، ، شعبة تنظيم المدن، بيانات غير والمتابعة( مديرية بلدية المثنى، قسم التخطيط 0)
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األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها ثبات في ظل  المستمرةان الزيادة السكانية 
المحافظة سيؤدي الى تفاقم سوء حالة البيئة الحضرية والريفية على حد سواء وسيزداد الضغط على 

أن السليم لصالح االستخدام السكني والهامشي تحت مظلة غياب التخطيط  األراضي الزراعية
العراق تعرضت إلى الكثير من اإلهمال و التلوث و ارتفاع تراكيز الملوحة األراضي الزراعية في 

فيها، و االستخدام المفرط لألسمدة الكيماوية و المبيدات و التي تذهب النسبة الكبيرة منها إلى التربة 
التصحر الملوحة و فضال عن مشكلة ، (8)% 82و الماء و الهواء وال يصل إلى النبات منها سوى 

وامتداد التصحر  اتت تشكل تهديدًا آخر لألراضي الزراعي بسبب زحف الكثبان الرملية عليهاوالتي ب
 .المستدامة التنمية تواجه التي المهمة البيئية التحديات والذي يعد

يعد التصحر من التحديات البيئية الهامة التي تواجه  التصحر وتدهور األراضي الزراعية: .ت
 من اهداف التنمية المستدامة الخامس عشر)الحياة في البر( الهدف ُعنيوقد  ،التنمية المستدامة
حماية النظم االيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو  اذ بمكافحة التصحر

 في المؤتمرون وقد أجمع ،(0)يالبيولوجووقف تدهور األراضي ووقف فقدان التنوع  مستدام
 المسبب إن ،8990 عام ريو في األرض قمة بالتصحر خالل المعني المتحدة األمم مؤتمر
 البيئية األنظمة تعطيل على تعمل التي البشرية النشاطات هو التصحر عملية تطور في الرئيسي

 األولى، بالدرجة بشرية ظاهرة التصحر أن آخر، بمعنى أي. الجافة وشبه الجافة األراضي في
لذا يساهم االكتظاظ السكاني بالتزامن مع عوامل أخرى  .(0)التصحر صانع هو اإلنسان وأن

 ،دونم (06331660) تقدر المساحات المتصحرة بالعراق حواليو  على استغالل االراضي
 دونم (90360064)، أما األراضي المهددة بالتصحر فتبلغ مساحتها حوالي (%86.0) وبنسبة
 قدرت مساحة األراضي المتصحره، فيما األراضي العراقيةاجمالي من  (%60.4) وبنسبة

بلغت  بالمحافظة التصحر نسبة ان أي ،(1)( دونم84488862) بالمحافظة والمهددة بالتصحر

                                                           

، 0228، مصر، دار المعارف ،التلوث البيئي وأثره على النظام الحيوي والحد من أثاره ،حسن احمد حسن( 8)
 .00ص
 .04، ص0281تقرير احصائي،  0283وزارة التخطيط، اهداف التنمية المستدامة ( 0)
، 2187غيداء للنشر والتوزيع، األردن، ، دار 8هاشم نعمة فياض، التصحر يعيق التنمية في العالم العربي، ط (1)

 .12ص

المؤشرات -الصحية-اإلحصاءات البيئية في العراق)األحوال الطبيعية ( وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء،0)
 .826، ص0281، 0283الزراعية لسنة 
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يتضح ان اكثر من نصف مساحة  ، ومن هناالمحافظة أراضياجمالي  من( 69.6%)
فمن خالل  .والزحف الصحراوي على األراضي الزراعية والتعرية المحافظة تعاني من التصحر

 -االتية: المعطيات ( يمكن بيان 64ترجمة معطيات جدول)

 انخفاضا واضحا خالل المدة في المحافظة  والمزروعة مساحة األراضي الصالحة للزراعة شهدت
الى ، لتصل 0223دونم( عام  89006636من ) االولى تقلصت اذ( 0223-0281)
أي بمعنى فقدان مساحات من األراضي الصالحة للزراعة تقدر  ،0281دونم( عام  989436)
المزروعة فعال في حين بلغت مساحة األراضي (، %36.0دونم( وبنسبة) 81486022-)ب
 كالهما، أي ان 0223دونم( عام  634061) بعد ان كانت تبلغ 0281( عام862022)

والباقي  دونم( 02696222) ( من المساحة الكلية للمحافظة والبالغة%6.0) ما نسبته يشكالن
 بفعل النباتي الغطاء وانحسار األراضي تدهورعلى  االمر الذي يدل ،متصحرة او متملحه أراض  

 من المحافظة حصة على القريبة المحافظات تجاوز بسبب للمحافظة المائية الواردات محدودية
 .الحكومي الدعم غياب وسط استثمارها، كفاءة تدني عن فضال الرميثه، وشط الفرات نهر

  على مستوى الوحدات اإلدارية اخذ مركز قضاء السلمان النصيب األكبر من مساحة األراضي
دونم( على التوالي،  31222-062222بلغت ) اذالصالحة للزراعة واألراضي المزروعة معا 

حل النشاط الزراعي والرعوي محل التوسع السكني، يليه قضاء  اذتساع مساحة القضاء نظرا ال
 838838الوركاء الذي على الرغم من اتساع مساحة األراضي الصالحة للزراعة والتي بلغت)

دونم( بسبب الهجرة نحو الحضر وترك الزراعة  9122دونم( اال ان المستغل بالزراعة فعال فقط)
مية واالعمال الحرة، اما ادنى المساحات الصالحة واتجاه اغلب سكانه نحو الوظائف الحكو 

دونم( فقط  622دونم( وبمساحة مزروعة احتلت) 6222للزراعة جاءت في ناحية بصيه بلغت)
تحيط بها األراضي الصحراوية وتعاني باستمرار من زحف الكثبان الرملية على األرضي  اذ

 المحدود الزراعي النشاط في لسكانها ةالذاتي الجهود على االعتماد عن فضال الزراعية والسكنية
 .والمحلي الحكومي والدعم االهتمام قلة بسبب

 0281مرتفعا عام  جاء معدل األراضي المزروعة من مجمل مساحة األراضي الصالحة للزراعة 
( نظرا لتساع المساحة الصالحة للزراعة في %0.6اذ بلغ) 0223( مقارنة بعام %83.4بلغ) اذ

، شهد تقاربا ما بين كال 0281األخيرة قياسا بالمساحات المزروعة منها على العكس من عام 
 المساحات، اما على مستوى الوحدات اإلدارية األكبر فقد حلت ناحية الدراجي أوال بمعدل 
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 (45جدول)
في محافظة  (1)توزيع الجغرافي لألراضي الصالحة والمزروعة ونصيب الفرد واتجاهات التنمية الزراعيةال

 (7002ولعام ) (7017-7012المثنى للمدة)

 الوحدات اإلدارية
مساحة األراضي 
الصالحة للزراعة 

 بالدونم

مساحة األراضي 
 فعال المزروعة

 بالدونم

معدل األراضي 
من  المزروعة
 للزراعةالصالحة 

نصيب الفرد من 
األراضي 
  المزروعة

 0 1222 2000 22122 السماوةمرك قضاء 
 0 1020 1000 10000 ناحية السوير

 0 5227 7000 12277 مركز قضاء الرميثه
 0 227 1500 22241 ناحية المجد
 0 1225 17000 27240 ناحية النجمي
 0 7025 2400 22757 ناحية الهالل
 0 422 2700 121121 قضاء الوركاء

 0 7722 27000 240000 مركز قضاء السلمان
 0 1020 400 4000 ناحية بصيه

 0 1427 12000 170447 مركز قضاء الخضر
 0 2124 7000 12000 ناحية الدراجي

 122 1225 120700 212524 المجموع
7002 12224224 225727 224 1 

 نسبة التغير
 االتجاه العام الرقم القياسي النسبي التغير النسبي التغير المطلق

-17512700 -2227 7227 -2227 
 المصدر: الباحث باالعتماد على:

وزارة الزراعة، دائرة زراعة المثنى، قسم التخطيط والمتابعة، شعبة اإلحصاء الزراعي، بيانات غير منشورة  .8
  (0281-022)لألعوام

 (6جدول) .0
  

                                                           
   =811 ×  سنة األساس –سنة المقارنة التغير النسبي 

 سنة األساس                             
 811 × سنة المقارنةالرقم القياسي النسبي=  
 سنة االساس                           

( يعتبر مؤشر إيجابي للتنمية الزراعية والعكس 811( من الرقم القياسي فاذا زادت النتيجة عن)811يتم طرح) -
 هو الصحيح.

 .817.صسابق ، مصدرينظر: سراج ضرغام سراج
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(، في حين جاءت ناحية المجد في ذيل %46.0( يله قضاء الرميثه بمعدل بلغ)%68.6بلغ )
 الكثافة الزراعية. هو( أي ان العامل المتحكم %0.1القائمة بمعدل بلغ)

  اهم المؤشرات البيئية للتنمية المستدامة  أحديعد مؤشر نصيب الفرد من األراضي المزروعة
( الى تدني 43على األراضي الزراعية، وقد أشار الجدول) كونه يكشف مقدار الضغط السكاني
 يعزى الىخالل مدة الدراسة وذلك (  %8.6) لم يتجاوز اذنصيب الفرد من األراضي المزروعة 

األخيرة بالتزامن مع قلة الحصص حالة التغيرات المناخية وقلة سقوط االمطار في السنوات 
لم يرافقها التوسع في التي و استمرار الزيادة السكانية  سيادة حالة المائية للمحافظة الى جانب

وانخفاض  استصالح األراضي الزراعية بل سيادة التدهور المستمر لألراضي الصالحة للزراعة
، فمن اذ ال يتسم اإلنتاج الزراعي بالمحافظة بالوفرة والتنوع ليغطي حاجة المحافظة انتاجيتها

 6096222المحافظة)المهددة بالتصحر في راعية المتوقع ان تبلغ مساحة األراضي الز 
قامة المنش ،(8)دونم( فضال عن سياسة بيع األراضي آت بسبب توسع المدن وشق الطرق وا 

وغياب التشريعات الحكومية وغيرها وهذا بدوره أدى الزراعية وتحويل جنسها لألغراض السكنية 
انعكس على تدني مؤشر التنمية الزراعية  الى انخفاض نصيب الفرد من األراضي المزروعة

 .(36.0-بدرجة كبيرة بلغ)
  احد المؤشرات البيئية كونها  الزراعةفي ينبغي اإلشارة الى مؤشر كمية األسمدة المستخدمة

تترك تصور عن مدى التوسع في الزراعة وانعكاسه على  اذللقياس مستوى التنمية المستدامة 
 األسمدة كمية قسمة خالل من غرامات بالكيلو المؤشر هذا ، ويقاسإنتاجية األرض والفالح

وطبقا لهذا المؤشر فقد بلغت نسبة كمية  ،(0) الزراعية األراضي مساحة على سنوياً  المستخدمة
الذي سجل هو ( 06.1)التي بلغت، قياسا بالعراق و (04.9األسمدة المستخدمة سنويا بالمحافظة)

 كمية بين ما طردية ، فالعالقة(0)(842.6)نسبة اقل من المتوسط العالمي بكثير والبالغة  االخر
ما يدل على تدهور الواقع الزراعي وتقلص المساحات المزروعة ، المزروعة والمساحات األسمدة

 واحاللها بالتوسع العمراني وتحول بعضها الى أراضي متصحره ومتملحه

 

                                                           

 0281مديرية زراعة المثنى، قسم التخطيط والمتابعة، شعبة اإلحصاء الزراعي، بيانات غير منشورة، (8)
 .4، ص0283( وزارة التخطيط، قسم إحصاءات البيئة، خالصة المؤشرات الزراعية، 0)
 ( الموقع الرسمي للبنك الدولي على الشبكة الدولية للمعلومات)االنترنيت(0)
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 الفصل اخلامس

 اة ة انثى حمل أوال: االسقاطات السكانية
الصورة المستقبلية لما كانت االسقاطات السكانية تعرف بانها الطريقة التي يمكن من خاللها 

ورة حتمية ضر  النوعي والعمري والتركيبالحجم والكثافة  اذمن لذا فان هذه االسقاطات  ،للسكان
في التخطيط االقتصادي واالجتماعي يستند عليها  قاعدة هامهكونها تشكل  المستدامة، لعملية التنمية

 وفي مجاالت تحتاجه األجيال القادمة من فرص العملتوفير ما ومن ثم المساعدة في  لمنطقة ما
تساهم بمجملها في تحقيق رفاهية المجتمع  األخرىمات البنى التحتية وخداإلسكان والصحة والتعليم 

االستعانة لسكان منطقة الدراسة وخصائصهم تم دقة  أكثر مستقبلية صورةومن اجل بيان  واستقراره.
ببعض البيانات السكانية  بعد تغذيتهعاما  21ولمدة ( Spectrumبالمميزات التي وفرها برنامج )

اذ ما يميز هذا البرنامج ويزيد من موثوقية البيانات  كسنة أساس 1122على تقديرات عام  اعتمادا
نمط ونموهم الحالي و  همحجممعلومية بعض عناصر السكان مثل استناده على  هو الناتجة عنه

وغيرها من المتغيرات  جداول الحياةو التركيب العمري خصائص و  والوفيات معدالت الخصوبة
بدال من  دقه وشمولية للمنطقة موضوع الدراسة أكثروذلك من اجل إعطاء نتائج طقة للمن السكانية

 شكل هما:نموذجين  وفقويعتمد هذا البرنامج في عمله   .دالت االحصائيةااالعتماد فقط على المع
 وغيرها،( للتحليل الديموغرافي كحجم السكان والخصوبة والوفيات Demoproj) يسمى-األول( 12)

( لبيان االثار االقتصادية واالجتماعية المستقبلية الناجمة عن النمو Rapidفيسمى)الثاني:  اما
الى ان  التنويهوينبغي  .الزراعيالسكاني كحجم القوى العاملة والطلب على التعليم والصحة واإلنتاج 

العراقية وذلك في عن وزارة التخطيط هذا البرنامج يعد في صدارة البرامج المستخدمة عالميا فضال 
ويختص البرنامج  عمل االسقاطات الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية ومتغيرات الحالة الصحية.

 بالميادين التالية:

 Demoproj الديموغرافيا .1

 fam plan تنظيم االسرة .2

 benefit-costتكاليف وفوائد تنظيم االسرة  .3

 Aids impact model-Aimاثار مرض فقدان المناعة  .4
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  .Rapid(1)االثار االقتصادية واالجتماعية للزيادة السكانية  .5

 (2)-ويتطلب هذا البرنامج ادخال المعلومات األتية:

 التركيب النوعي والعمري للسكان .أ

 معدل الخصوبة الكلي .ب

 الصافية الهجرةحجم  .ت

 نسبة النوع .ث

 للمنطقةجدول الحياة المناسب  .ج

 (25شكل)

 لمحافظة المثنى Spectrumالتحليل الديموغرافي في برنامج 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Spectrum برنامج باستخدام الباحث: المصدر

                                                           

المعهد العربي للتخطيط، تحليل االسقاطات السكانية المستقبلية على بعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية  (1)
 .22-21، ص1122، الكويت، Spectrumباستخدام برمجية 

 (1)By John Stover and Sharon Niemeyer. Demoproj. Version4 Spectrum System of 
Policy Models, U.S.1111.P.11  
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 الى استنادا السكاني للنمو مستويات ةثالث على السكان تقدير في االعتماد يتم ما عادة
 على المستقبل في مؤثره واجتماعية اقتصادية واتجاهات تغيرات حدوث نتيجة نموهم في التذبذب

(، وثانيهما المستوى %2.2معدل نمو يبلغ)أولها المستوى المرتفع والذي يفترض ، و النمو معدل
، اما (1121-1122للمدة) (%2.1عند عتبة) سكان المحافظةالمتوسط ويفترض ثبات معدل نمو 

، وعادة ما يؤخذ في احتماالت (%1.2فيفترض معدل نمو سكان العراق والبالغ) المستوى الثالث
، وهو ما يمثله (2)االستخدام الفعلي لنتائج االسقاطاتتقديرات السكان ببيانات المستوى المتوسط في 

االعتماد علية في دراسة خصائص  سيتم( وبذلك 1122-2991معدل نمو سكان المحافظة للمدة)
 واحتياجاتهم المستقبلية.سكان المحافظة 

 0202حتى عام  لية للسكانالتقديرات المستقب .1
مستويات  ةبافتراض ثالث تقدير عدد سكان محافظة المثنى (12وشكل) (55الجدول)يوضح 

 -االتي: وعلى النحو متخطيا عقبة المليون نسمه، ( 1121-2991للنمو السكاني للمدة)

 عام( نسمه 2214292)الى  المرتفعطبقا للمستوى  من المتوقع ان يصل عدد سكان المحافظة 
 ( سنويا.%22.9)بلغت  سنوية سكانيةبزيادة  1122مقارنة بما كان عليه عددهم عام  1121

  استنادا على الفرض المنخفض واحتمالية حدوث تغيرات فجائية على مجمل سكان العراق نتيجة
نسمه  (2212221)فمن المتوقع ان يصل عدد سكان المحافظة الى مستقبال األوضاع الداخلية 

 ( .%1.2)بافتراض نمو سكاني قدرة 1121عام
  تقدير الحجم المستقبلي لسكان المحافظة  نتائج فيالكبير طبقا للفرض المتوسط يالحظ التقارب

وهذا  Spectrumاستخدام معادلة الربح المركب مع نظيرتها المستخرجة بواسطة برنامج بين 
يبلغ عدد سكان المحافظة على  يقدر انيدل على دقة النتائج المستخرجة من هذا البرنامج، اذ 

 يزداد يتوقع ان أي 1122مقارنة بعام  1121( نسمه عام 2222922أساس الفرض المتوسط )
في ظل احتمالية ثبات معدل ( نسمة، 241221سكان المحافظة خالل فترة االسقاط بمقدار)

يزدادون  بمعنى ان السكان ( أي%2.1عند عتبة )( 1121-1122) نمو سكان المحافظة للمدة
 .( سنويا%4.2( نسمه وبنسبة)24122) قدرها سنويا بزيادة مطلقة

 
                                                           

( األمم المتحدة، قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية، طرق االسقاطات لسكان الحضر والريف، ترجمة المركز 2)
 .14، ص2994 القاهرة(، 55الديموغرافي بالقاهرة، دراسات سكانية رقم)
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 (55جدول)
 (2030-2012االفاق المستقبلية ألعداد سكان المحافظة للمدة)

 -باالعتماد على: المصدر: الباحث

 ( باستخدام برنامجSpectrum)  

  المعادلة: تقدير عدد السكان المتوقع اعتمادا على  استخراجتم-                        
𝑃𝑛 =  𝑃𝑡 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 

P: ، تقدير حجم السكان في المستقبلpo   ، عدد السكان في التعداد السابق :r  معدل النمو السكاني : 
n . عدد السنوات بين التعدادين : 

 214، مصدر سابق، ص2ط ،2ج السكان، جغرافية السعدي، فاضل ينظر: عباس

 (12شكل)
 (1121-1122)للمدة المحافظة سكان ألعداد المستقبلية االفاق

 
 (55جدول)الباحث باالعتماد على المصدر:      

 السنوات

 المستقبلية

 التقدير المنخفض التقدير المرتفع

 التقدير المتوسط

المعادلة باستخدام  برنامج باستخدام 

Spectrum 

0,1% 0.2% %0.2 
9102 712908 718838 717719 731272 

9191 798938 788992 791299 797031 

9190 729371 782887 772778 728730 

9199 291039 219399 209879 293182 

9191 237980 298772 233182 289832 

9193 287171 232291 289319 270783 

9198 0117311 283999 0110883 0100100 

9199 0112990 0111111 0110990 0130191 

9198 0180721 0199111 0199892 0180133 

9197 0018002 0189982 0123338 0010909 

9192 0012188 0171132 0098971 0010831 

9111 0083927 0017011 0090127 0090271 
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 للسكان وكثافتهم حسب الوحدات اإلدارية التقديرات المستقبلية  .0

 -يتبين ما يأتي:( 11والخريطة ) (11والشكل) (52الجدول)من دراسة بيانات 
  حجم  بأعلىمكانتها على  1121عام من المتوقع ان تحافظ مراكز االقضية في المحافظة

مركز ف فيها،في ظل ثبات األوضاع االقتصادية واالجتماعية  سكاني على مستوى المحافظة
 (299542) بحجم سكاني يبلغالمحافظة ب مركز الهيمنة من المتوقع ان يبقى السماوةقضاء 
 بنسبة زيادة سنوية تبلغأي  ،عام 21طوال  ( من اجمالي سكان المحافظة%24.4) وبنسبة

مركز  ذاته وفي السياق، (%2.2والبالغة ) 1122قياسا بعام  خالل فترة االسقاط (2.2%)
اال ان نسبة  ،سكان المحافظةاجمالي ( من %21.1) وبنسبة ( نسمه111212) قضاء الرميثة

( لما تمتاز به من مركز ثقل %2.2فمن المتوقع ان تبلغ) 1122الزيادة السنوية قد فاقت عام 
طوال فترة ستبقى على حالها والتي اما اقل الوحدات اإلدارية سكانا  عشائري بالمحافظة،

عام ( %1.1وبنسبة) ( نسمه1222)الى اذ سيبلغ حجمها السكاني ية بصيهناحفهي االسقاط 
 ( نسمه فقط.2252اي لم يزدد سكانها سوى ) 1121

  1121انعكست الزيادة المحتملة في سكان المحافظة على ارتفاع الكثافة السكانية فيها عام 
وازدياد ضغط السكان على مساحة األرض وما سترتب عليه تبعات بيئية  1122قياسا بعام 

( 22بعد ان كانت تبلغ) 1شخص/كم (11.5ستبلغ الكثافة العامة ) اذواقتصادية واجتماعية، 
( 2229.1، وستبلغ الكثافة اوجها في مركز قضاء الرميثه لتصل الى)1122عام 1شخص/كم
ثبات مساحة المناطق  بالتوازي مع ارتفاع نسبة الزيادة السكانية السنوية مع 1شخص/كم
المتطلبات  مما سيترتب عليه ضرورة توفير ،والهجرة من الريف المتردي نحو الحضرالحضرية 

، يليه مركز قضاء السماوة مية والسلع والخدمات لسكان القضاء المتزايدالصحية والتعليمية والخد
المالحظ ان الكثافة العامة بالمحافظة  .1( شخص/كم521.2بذات المستوى والذي سيرتفع الى)

العامة عام ( اذ بلغت نسبة التغير بين الكثافة 1121-1122خالل المدة) تأخذ اتجاها تصاعديا
 .%42.2نحو  1121وعام  1122
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 (52جدول)
 1121للعام بحسب الوحدات اإلدارية وكثافتهم  ونسبتهم تقدير عدد سكان محافظة المثنى

 بعد تغذيته بالبيانات المطلوبة واعتمادا على: (Spectrum) برنامج المصدر: الباحث باستخدام
 (2و 2جداول)

 (11شكل)
 1121التوقعات المستقبلية لحجم السكان في محافظة المثنى لعام 

 
 (52جدول)الباحث باالعتماد على المصدر: 
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 الكثافة العامة % المجموع مركز قضاء ناحية القضاء

 9.7.2 09.9 055992 م. القضاء السماوة
 -- -- -- ناحية السوير

 الرميثة

 5.7..1 17.0 .02202 م. القضاء
 951.0 2.1 71000 ناحية المجد
 2.0. 9.9 90909 ناحية ألنجمي
 7..02 7.1 0001. ناحية الهالل

 190.7 10.7 192001 قضاء الوركاء

 2.9 2.5 12700 م. القضاء السلمان
 2.1 2.0 0011 ناحية بصيه

 190 12.2 1507.9 م. القضاء الخضر
 -- -- -- ناحية الدراجي

 00.9 122 11215.0 المحافظة
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 (11خريطة)

 1121لعام محافظة المثنى المتوقع في تقدير عدد سكان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (52المصدر: الباحث باعتماد على جدول)    
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 سكان المتوقعةال خصائص تركيب .0

سكان المحافظة وتركيب يمكن توقع خصائص ( 12والشكل)( 51من خالل معطيات الجدول)
 -االتي:  وكما( %2واعتمادا على الفرض المرجح عند معدل نمو ) 1121حتى عام 

الى  1129عام  %2.1االنخفاض المتتالي من من المتوقع ان يتجه معدل نمو السكان نحو  .أ
استمرار الوضع المتخلف والفقر الذي تعيشه المحافظة وااليمان لدى توقع في ظل  1.2%

للمعيشة خاصة لدى االسر  وأيسراالسر بضرورة االقالل من النسل دفعا للتكاليف اغلب 
 المتعلمة.

بمقدار ستنخفض اال انها  االسقاط مدةحتى  ( سنة25األقل من )نسبة صغار السن  سترتفع .ب
في  1121( عام 41.2( فيتوقع ان تبلغ نسبتهم)%42.2)نسبتهم  اذ 1122قياسا بعام  (2%)

( 22.5بعد ان بلغ) 1121( عام %21.5)الى  المواليدل االنخفاض المتتالي لمعد توقع ضوء
-4االسقاط عند عتبة)وبافتراض بقاء معدل الخصوبة الكلية على حاله طوال فترة  1122عام 

 ترتب عليه انخفاض معدالت االعالة مستقبال.يمما س (5‰
بالتوازي  ( سنة نحو االرتفاع طوال مدة االسقاط24-25األقل من ) تتجه نسبة متوسطي السن .ت

بعد  1121( عام %52.1مع انخفاض نسبة صغار السن، اذ من المتوقع ان تصل نسبتهم )
االمر الذي سيؤدي الى استمرار انخفاض عبء االعالة ، 1122( عام %52.2)بلغت ان 

 والحيلولةوضرورة توفير فرص العمل بالتتالي الكلية وسيخلق مزيدا من القوى العاملة بالمحافظة 
 .1122 عام في الحال هو كما البطالة مشكلة وتفاقم ظهور دون

نسبيا ( كما هو عليه %2.1)نسبة عند  1121استقرار نسبة كبار السن حتى عام  من المقدر .ث
 .1122في 

انثى( 211ذكرا/ 212.1)ستبلغ بشكل طفيف خالل مدة االسقاط اذ نسبة النوع  ارتفاع يتوقع .ج
في حين يتوقع تزايد العمر  .1122انثى( عام 211ذكر/ 212) بعد ان بلغت 1121عام 

نسبة متوسطي بالتزامن مع ارتفاع  1121سنة عام  11الى  1122سنة عام  22الوسيط من 
 السن.
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  (51)جدول

 1121المتغيرات السكانية المتوقعة لمحافظة المثنى حتى عام 

 9111 9192 9197 9198 9199 9198 9193 9191 9199 9190 9191 9102 مؤشرات ومعدالت التغير السكاني المتوقعة

 9.9 9.8 9.8 9.7 9.2 9.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.9 معدل نمو السكان

 31.0 12.1 17.9 18.7 18.1 19.9 18.3 13.8 11.8 19.7 10.2 10.1 ( سنة14-0نسبة صغار السن)

 89.8 83.2 81.0 80.1 32.8 37.1 39.3 33.7 31.3 30.2 31.8 12.0 ( سنة24-15نسبة متوسطي السن)

 1.9 1.9 1.0 1.1 9.2 9.7 9.8 9.9 9.8 9.3 9.1 9.9 فأكثر( 25نسبة كبار السن )

 91 02 02 02 02 02 02 02 07 07 07 07 العمر الوسيط

 010.8 010.8 010.9 010.9 010.8 010.8 010.3 010.1 010.1 010.9 010.0 010.1 نسبة النوع

 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 متوسط السن عند االنجاب

 32.0 32.1 37.2 37.2 37.7 37.8 37.9 37.9 37.8 37.3 37.3 37.9 ( سنة42-15االنجاب) نسبة النساء في سن

 3.1 3.0 3.9 3.1 3.3 3.8 3.8 3.9 3.8 3.7 3.2 8.1 معدل الخصوبة الكلية

 11.8 10.0 10.8 19.1 19.2 11.8 13.1 13.8 18.1 18.8 18.2 19.3 معدل المواليد الخام

 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.8 3.9 3.8 3.8 معدل الوفيات الخام

 09 09.0 09.9 09.1 09.0 03.9 03.9 01.9 09.0 03.1 01.9 01.9 معدل وفيات األطفال الرضع

 80.8 80.1 80 80.1 89.1 80.1 80.1 80.3 80.1 81.8 80.1 80.1 العمر المتوقع عند الميالد اإلجمالي

 99.7 99.9 98.9 98.0 93.9 93.0 91.8 91.3 91.1 99.7 99.8 99.9 الزمن الالزم لتضاعف السكان

 -: 2012( واعتمادا على المدخالت االتية لسنة األساس Spectrumالمصدر: الباحث باستخدام برنامج )

 (12، 12، 11، 10، 2، 2، 2جداول ) -
  العربية في االسقاط استخدام نموذج األمم المتحدة ووزارة التخطيط لجداول الحياة لدول غرب اسيا والدول -
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 (12شكل)

 (1121-1129حسب الفئات العمرية العريضة للمدة)المتوقع التوزيع النسبي لسكان محافظة المثنى 

 
 (51المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)    

استقرار متوسط السن عند االنجاب  المالمح المستقبلية للخصوبة العمرية الخاصة تذهب الى .ح
 العمر الذي وهو 1121( سنة حتى عام 19.2العشرينات اذ سيصل الى)بالمحافظة عند للمرأة 

ارتفاع نسبة النساء اللواتي في سن االنجاب للمرأة وذلك بالتزامن مع يمثل اوج خصوبة وانجابا 
 .( 1121-1129( خالل فترة االسقاط )49.2- 42.1من)

( ‰4.9-4.1)من  1121-1122تفاع معدل الوفيات الخام بالمحافظة ما بين المدة يتوقع ار  .خ
، في حين يتوقع تناقص معدل وفيات األطفال الرضع 1122( عام ‰2.2بعد ان كان يبلغ)

 .1121( حتى عام ‰21( الى )‰22.1من)
بعد ان كان ( خالل مدة االسقاط 12.5-12.2من) بالمحافظةعند الميالد تزايد العمر المتوقع  .د

 النافذة مرحلة المحافظة ودخول السن صغار نسبة انخفاض ظل فيو  1122( عام 12.4يبلغ )
عام  سنة 12.2سنة الى 11.1ارتفاع الزمن الالزم لتضاعف السكان من  يتوقع الديموغرافية

ان فتره االسقاط  اذو  %2مما يؤكد بقاء الفرض المرجح لنمو السكان عند معدل نمو  1121
 سنة فقط. 21
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 التقديرات المستقبلية للسكان طبقا لفئات السن والنوع .9

منطقة  الصورة الديموغرافية لسكانالتقديرات المستقبلية حسب فئات السن والنوع  تكشف
الزيادة  ةالمنطقة لمواكب التنبؤ بما تحتاجه لما تكون عليه خالل فترة االسقاط من اجلالدراسة 

وهذا ما ، وكبار السنصغار رعاية  السيما والصحيةخدمات التعليمية الالسكانية وما تحتاجه من 
االناث عام  علىالذكور  عدد ونسبةمن المقدر ان يستمر تفوق  اذ ،(52كشفه لنا بيانات الجدول)ت

من المتوقع  اذعلى الرغم من التقارب الواضح في نسبة وحجم كل منهما  1122عام  نظير 1121
يقدر عددهن عدد االناث  في حين(، %51.4( وبنسبة )522،259ان يبلغ عدد الذكور )

أي ما يشير الى استمرار حالة التجانس النوعي بين  1121( عام %49.2( وبنسبة )515،214)
  (.1121-1122سكان المحافظة طوال المدة)

( التغير الواضح 19من دراسة الشكل)يتضح ف 1121اما بالنسبة للهرم السكاني المتوقع لعام 
بين من يت اذ 1122مقارنة بعام  1121الذي سيطرأ على الهرم السكاني لسكان المحافظة لعام 

 دراسته ما يلي:

  1121، سيرتكز الهرم السكاني المتوقع لعام 1122كما هو الحال في الهرم السكاني لعام 
( سنة وهذا يكشف على 14-4من ) من صغار ومتوسطي السن ألقل جدا على قاعدة عريضة

وانخفاض الوفيات. كما ‰( 221) 1122استمرار ارتفاع معدالت الخصوبة والتي بلغت عام 
ان هذه القاعدة تميزت بانها أوسع قليال في جهة الذكور عنها في االناث وذلك بسبب ارتفاع 

التي كانت لصالح االناث بفعل  1122بعام  السن قياسانسبة النوع لصالح الذكور لفئة صغار 
وينبغي التنويه  األوضاع المضطربة التي مرت على العراق والتي استنزفت الكثير من الذكور.

ايجابية في عملية التنمية  في المحافظة طوال فترة االسقاط يعد سمة تزايد صغار السنان  الى
 يجب اطعامهم وتعليمهم ورعايتهم. ثقيالا  ، اال انهم يشكلون عبئامستقبل االمة ألنهم

  اال ان من 1122على الرغم من حالة التجانس النسبي والتدريجي في هيكل االعمار لعام ،
( 29-25المتوقع ان تبدأ مدرجات الهرم السكاني باالنكماش الواضح ابتداء من الفئة العمرية)

 سنة.
  تميزه  اذمن  1122ل عام كما هو الحا 1121من المتوقع ان يحافظ الهرم السكاني عام

بالقمه المدببة الحتمالية انخفاض نسبة كبار السن اال ان من المالحظ االنكماش بدا في الفئة 
  سنة 12في العمر المتوقع للحياة عند سنة وهو ما يؤكد فرضية االسقاط  24-21العمرية 
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  بالفتوة والشباب الرتكازه  1121عموما يتصف الهرم السكاني للمحافظة حسب توقعات عام
( لكل منهما على %52.2، 42.2)وبنسبة على قاعدة عريضة من صغار ومتوسطي السن 

 التوالي.
 (52جدول)

 1121لعام التقديرات المستقبلية لسكان محافظة المثنى طبقا لفئات السن والنوع 
 % المجموع % االناث % الذكور ةالفئات العمري

2-9 .2,050 7.9 .0,209 7.0 125,512 19.2 
9-5 .1,257 7.2 7.,902 2.7 195,900 10.7 
12-19 25,.02 2.2 22,207 9.7 102,920 11.7 

 92.1% 929520 %95 %92.5 نسبة صغار السن
19-15 20,1.5 9.9 22,0.0 9.0 100,971 12.2 
02-09 92,112 9.. 90,7.7 9.9 12.,.5. 5.9 
09-05 92,205 9.9 95,592 9.0 122,975 ..7 
02-09 90,72. 0.7 91,10. 0.9 .0,.92 7.0 
09-05 01,229 0.7 05,007 0.9 22,091 9.0 
92-99 09,990 0.0 09,599 0.0 91,952 9.9 
09-95 01,902 1.5 00,097 0.2 99,.27 0.5 
92-99 15,525 1.7 15,.09 1.7 05,759 0.9 
99-95 19,57. 1.0 19,201 1.0 05,955 0.9 
22-29 7,111 2.2 5,151 2.. 12,021 1.9 

 92.7% 295250 %95.9 %92.9 نسبة متوسطي السن
29-25 9,902 2.9 7,719 2.7 10,092 1.1 
72-79 9,929 2.9 2,.2. 2.2 10,070 1.1 
79-75 0,299 2.0 0,907 2.0 2,9.0 2.2 

.2+ 0,107 2.0 0,.27 2.0 9,559 2.9 
 %0.0 025.5 %92.0 %90.7 نسبة كبار السن
 122.2 1,121,5.0 95.2 09.,979 92.9 9.2,195 اجمالي السكان

 :على واعتمادا المطلوبة بالبيانات تغذيته بعد( Spectrum) برنامج باستخدام الباحث: المصدر    

 محافظة سكان اسقاطات العاملة، والقوى السكان إحصاءات مديرية لإلحصاء، المركزي الجهاز التخطيط، وزارة  
 .1122 المثنى،
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 (19شكل)
 1121-1122الهرم السكاني المتوقع لمحافظة المثنى لعامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (52المصدر: الباحث باعتماد على جدول)
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 ثانيا: اسقاطات االحتياجات انثستقبلية األساسية للسكان
ال شك ان تقدير حجم السكان من المؤشرات األساسية والضرورية للتوجهات التخطيطية 
التنموية المتعلقة بالخدمات المجتمعية المتنوعة وتقدير الحاجات الالزمة للتخطيط لها كالمساكن 

، لذا سيتم دراسة (2) المجالوالمدارس والخدمات الصحية وبالتالي رسم اتجاهات المستقبل في هذا 
االسقاطات السكانية لمنطقة الدراسة من اجل الكشف عن احتياجاتهم المستقبلية من بعض الخدمات 

لتقدير االحتياجات (  Spectrumبرنامج ) وقد تم استخدامالضرورية )التعليم والصحة والسكن( 
كسن ببيانات سنة األساس ( Rapid)نموذجوبعد تزويد  .1121 عام حتى التعليمية لسكان المحافظة

  .وعدد الطالب لكل مدرسة ومدرسالمدارس وعدد سنوات التعليم  االلتحاق وعددومعدل 
 تقدير عدد الطالب واحتياجات السكان من الخدمات التعليمية .1

ساهم النمو السكاني في حدوث تغيرات كبيره في اعداد السكان في سن مراحل التعليم 

الكشف عن االفاق المستقبلية للواقع التعليمي ( 21والشكل)( 59بيانات الجدول) تشير اذ، المختلفة

 -االتي: لمنطقة الدراسة وعلى النحو 

  ( نسمه وهو ما 42211(سنة )5-4عدد السكان في سن رياض األطفال)يبلغ من المقدر ان

( 44254)بزيادة قدرها اي ،1121 عام حتى ( من اجمالي سكان المحافظة%4.2) سيمثل

( معلمه الستيعاب الزيادة المتوقعة مع االخذ 1225( روضه و)124نسمه مما يتطلب توفير )

على مستوى الوحدات اإلدارية مارس الثقل السكاني دورا  فعال ،بنظر االعتبار الموجود منها

ل جاء اعالها في مركز قضاء السماوة اذ من المحتم اذكبيرا في تقدير الحاجة لرياض األطفال 

( 1929( نسمه يليه مركز قضاء الرميثه)29422ان يبلغ عدد السكان في سن رياض األطفال )

( وبدرجه اقل في بقية الوحدات، فيما قدر حاجتهم لرياض األطفال 2451والوركاء)

 مه على التوالي.( معل259، 442، 2121( روضه و)22، 41، 224بحدود)

                                                           

(، مجلة آداب 1111-2911) العراق للمدةحسين عليوي ناصر الزيادي، نمو السكان في مناطق اهوار جنوب  (2)
 .125، ص1122كلية اآلداب، جامعة ذي قار، نيسان  (،2(، المجلد )9ذي قار، العدد )
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 (59جدول)
 1121لعام اسقاطات الطالب في التعليم األساسي واحتياجاتهم المستقبلية من الخدمات التعليمية في محافظة المثنى 

 

ضاء
الق

 

مركز 
 قضاء/ناحية

السكان في 
 الفئة العمرية

 ( سنة9-9)

تقدير 
 الرياض

تقدير 
 المعلمات

السكان في سن 
 التعليم االبتدائي

 ( سنه2-10)

عدد المدارس 
 االبتدائية

 قديرت
 المعلمين

السكان في سن 
 التعليم الثانوي

( سنة.10-1)  

عدد 
المدارس 
 الثانوية

تقدير 
 المدرسين

اوة
سم

ال
 

 0120 120 90925 0029 122 ..979 12.2 119 15902 م. القضاء
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ن. السوير

يثة
لرم

ا
 

 95. 90 01970 591 29 00900 991 97 7505 م. القضاء
 025 19 .771 .00 00 990. 195 17 0.90 ن. المجد
 092 10 2022 079 15 2.92 105 19 0019 ن. ألنجمي
 0.0 19 7270 012 00 7792 199 19 0219 ن. الهالل

 255 09 17971 729 90 15100 095 .0 2997 قضاء الوركاء

مان
سل

ال
 

 25 0 1709 72 9 1522 02 9 291 م. القضاء

 . 2 020 5 1 001 9 2 79 ن. بصيه

ضر
الخ

 

 297 00 12172 .72 95 17711 000 09 .957 م. القضاء
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ن. الدراجي
 9007 099 102271 9709 057 190102 .029 0.9 9.027 مجموع المحافظة

طفل/معلمه( 22طفل/روضه، 211( بعد تغذيته بالبيانات المطلوبة واستنادا الى المعايير التخطيطية التربوية )Rapid( ونموذج)Spectrumبرنامج) باالعتماد على:الباحث المصدر: 
  طالب/مدرس(. 15/طالب/مدرسة، 521)تلميذ/معلم( 15/تلميذ/مدرسة، 221)
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 (21شكل)
 1121التعليمية في محافظة المثنى لعام اسقاطات االحتياجات المستقبلية للخدمات 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (59جدول)الباحث باالعتماد على المصدر:   

  من المقدر ان ينخفض عدد التالميذ في  1122عام لطبقا لمعدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي
( من اجمالي سكان %21.2)وبنسبه  1121عام  (242221)سن التعليم االبتدائي ليبلغ

( من اجمالي السكان، %11( نسمه وبنسبة)221125والذي بلغ ) 1122مقارنه بعام المحافظة 
وذلك الحتمالية استمرار ارتفاع نسب التسرب والرسوب النخفاض جودة وكفاءة التعليم االبتدائي 

بناه التحتية او بفعل العوامل االجتماعية كالفقر والتفكك االسري وغيرها مما يتطلب من  تراجعو 
معنية تدارك الخطر المتنامي ومحاولة التخطيط السليم لتنمية التعليم األساسي الجهات ال

وكذلك سد  ،( مدرسة11الى انشاء ) الحاجةباستثناء الموجود من المنتظر  اذبالمحافظة، 
 النقص الذي سيحصل في الكوادر التربوية بفعل اإلحالة على التقاعد او الوفاة وغيرها. 

 سنه( 22-21)سن في هم لمن اإلعدادية المرحلة في الطالب عدد وتطور ارتفاع المحتمل من 
 قرابة عددهم سيبلغ اذ المحافظة سكان مجمل من( %22.1) نسبته ما سيشكلون اذ
( 21294) قدرها بزيادة أي طالب( 11411) والبالغ 1122 بعام قياسا طالب( 221212)

 يعني مما ،( مدرسة212)1122 ، ولما كان عدد المدارس عامطوال فترة االسقاط طالب
 ذلك ويتزامن 1121حتى عام  مدرسة( 211)لتصبح ( مدرسة،21ألنشاء ) التخطيط ضرورة
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 الزيادة الستيعاب اا مدرس( 1215)بحدود مدرسينمن ال عدد لتعيين االستعداد ضرورة مع
 .التعليم وجودة كفاءة على االيجابي وانعكاسه الطالب عدد في الحاصلة

 فقد لعبت الهيمنة الحضرية لمراكز المدن دورا في  االكبر اإلدارية الوحدات مستوى على اما
النصيب األكثر من عدد على  مركز قضاء السماوة ستحوذان ييقدر  اذاستقطاب الطلبة 

ليكون  مدرسة (42)اعدادهن منها والبالغ ةالحالي مع المشيدة( مدرسة 21وتبلغ )المدارس 
 اا ( مدرس2292هو) 1122عدد مدرسي المرحلة اإلعدادية عام  كما، و ( مدرسة212بمجموعها)

مع االخذ بنظر االعتبار حاالت الوفاة  1121لغاية عام ( مدرس 921فسوف يتطلب تعيين )
ناحية بصيه  او اإلحالة على التقاعد، اما على مستوى الوحدات األصغر فحلت االستقالةاو 

 لقلة حجمها السكانينظرا المدارس والمدرسين  شكلت حالة من االكتفاء بحاجتها منوالتي 
  وكونها تشكل بيئة طاردة للسكان.

 تقدير احتياجات السكان من الخدمات الصحية .0

من الخدمات الصحية الصحي ركيزة أساسية لدراسة االحتياجات المستقبلية  ُيعد التخطيط
 على الصحة قطاع قدرة وعدم بالمحافظة الصحي الواقع تدني عن الكشف تم ان بعدللسكان خاصة 

االحتياجات المستقبلية لسكان  توقعلذا سيتم  ،للسكان االنية الصحية الرعاية احتياجات تلبية
والتي يمكن  .المستمرة السكانية الزيادةاستنادا الى  1121من الخدمات الصحية حتى عام المحافظة 

 -:يأتي( وكما 21بيانها من معطيات الجدول)

 المستشفيات .أ
بافتراض كل مستشفى  ( مستشفى12الى ) المشيد منها فضال عن يتوقع ان تحتاج المحافظة

السكان أي ان المتوفر منها حاليا ال يكفي لتلبية احتياجات  نسمه من السكان ألف 51سيخدم 
 1اإلدارية وتبعا للزيادة السكانية يحتاج مركز قضاء السماوة الى فعلى مستوى الوحدات  المتوقعة.

 بذلك فالمتوفر حاليا مستشفى واحد فهماوالخضر الرميثه  كذلك مركز قضائيمستشفيات إضافية 
لتجنب معاناة أحدهما متخصص بالنسائية واألطفال لكل منهما و  مستشفيات 2مستقبال الى  يحتاجان

مستشفى  ألي. اما قضاء الوركاء فهو يفتقر المحافظة مركز هاب الىسكان هذه المراكز في الذ
 ،مستشفيات( 2)الى يحتاج لذامستقبال،  تبدو ملحة إلقامة مستشفى يغطي حاجه السكان فالحاجة

 السكاني لحجمها تبعا الخدمات من النوع لهذا والنجمي المجد نواحي احتياج المتوقع من كذلك
 .الوحدات هذه لسكان المقدمة الصحية الخدمة ترتقي لكي ناحية لكل واحد مستشفى وبواقع
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 (21جدول)
 1121 لعام المثنى محافظة في ومالكاتها الصحية المؤسسات من المتوقعة الحاجة مقدار

 

 

 عدد مركز قضاء/ناحية القضاء
 السكان

 أطباء االطباء االسرة المراكز الصحية المستشفيات
 االسنان

 ممرض

اوة
سم

ال
 

 .195 92 922 755 92 . 055992 القضاءم. 
 2 2 2 2 2 2  ن. السوير

يثة
لرم

ا
 

 21. 02 022 921 02 9 .02202 م. القضاء
 0.9 7 71 190 7 1 71000 ن. المجد
 012 9 90 129 9 1 90909 ن. ألنجمي
 005 . 0. 129 . 0 0001. ن. الهالل

 221 19 192 021 19 0 192001 قضاء الوركاء

مان
سل

ال
 

 90 1 11 01 1 2 12700 م. القضاء

 5 2 0 9 2 2 0011 ن. بصيه

ضر
الخ

 

 771 15 150 0.2 15 9 1507.9 م. القضاء
 2 2 2 2 2 2 12700 ن. الدراجي

 .929 112 0009 0009 112 00 11215.0 مجموع المحافظة

 -( بعد تغذيته بالبيانات المطلوبة استنادا الى المعايير التخطيطية الصحية: Rapid( ونموذج)Spectrumبرنامج) باالعتماد على:الباحث المصدر: 
  صحي مركز/ نسمة االف 21-        مستشفى/ نسمة الف51 -
  طبيب/ نسمة  2111-              سرير/ نسمة 511 -
 ممرض/ نسمة 151 -اسنان  طبيب/  نسمة االف 21 -
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 المراكز الصحية .ب
يمثل نمط الخدمة الطبية الذي تقدمه هذه المراكز للسكان حلقة تكاملية مسانده لخدمات 

 اا صحي اا ( مركز 222الرعاية الصحية في المستشفيات، فمن المتوقع ان تحتاج المحافظة الى )
 1121ن اذ يتطلب التخطيط حتى عام يختلف توزيعها تبعا لثقل وتركز السكا 1121عام 

، السماوة)في مراكز اقضية المحافظة  اا صحي اا ( مركز 29، 25، 11، 41لضرورة وجود )
( مراكز صحيه لكل 2-1الرميثه، الوركاء، الخضر(، اما بقية الوحدات فهي تحتاج الى وجود )

انعدمت الحاجه الى (،  بينما 5من نواحي المجد والهالل، في حين تحتاج ناحية النجمي الى)
انشاء مراكز صحية جديده مستقبال في بقية الوحدات الن الموجود منها يفي بمتطلبات السكان 

 كالسوير وبصيه والدراجي.
 االسرة المتوقعة .ت

كان هناك عجز واضح في االسرة المخصصة لرقود المرضى  1122في عام االساس 
يحتاج المراكز والمؤسسات الصحية مما إثر سلبا على الحالة الصحية والخدمة  اا ( سرير 221بمقدار )

العالجية المقدمة للسكان وسرعة االستجابة للحاالت الطارئة، لذا فمن المتوقع ان تحتاج البنى 
يتوقع ان تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية التي  اا ( سرير 1214الصحية بالمحافظة الى وجود )

ها مستقبال، مع االخذ بنظر االعتبار العمر المفترض لكل سرير حاليا وتعرضه للتهالك ؤ شايتوقع ان
والتقادم، وتتباين الوحدات اإلدارية في حاجتها المحتملة لألسرة فجاءت اعالها في مركز قضاء 

مي ( سرير، وكما ان نواحي المجد والنج5، وادناها في ناحية بصيه بواقع)اا ( سرير 199السماوة الى)
والهالل سيحتاج الثقل السكاني فيها مستقبال الى مستشفيات ومراكز صحية كذلك بالتزامن مع 

( سرير لكل منها على 225، 215، 241تبلغ) اذضرورة االخذ بنظر االعتبار حاجتها من االسرة 
 الترتيب.

 

 المالكات الطبية والتمريضية .ث
والممرضين المساندين من األطباء وأطباء االسنان المتوقعة الى حاجة المحافظة يمكن بيان 

 -وعلى النحو االتي:ذاته  الجدول بياناتلذلك  تشيركما 
 مختلف في طبيبا( 1214) الى 1121 عام حتى المحافظة تحتاج ان المتوقع من 

باستثناء مركز و  1122، ففي عام المتنوعة الطبية السكان حاجة يفي بما التخصصات
في وسوء توزيعها عانى القطاع الصحي بالمحافظة من قلة الكوادر الطبية قضاء السماوه 
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 وافتقارها تعاني من قلة المراكز الصحية التيتلك السيما الوحدات اإلدارية  غالبية
فمن المحتمل ان تحتاج  )المجد والنجمي والهالل( كما هو الحال نواحي ،للمستشفيات

 التوالي.( طبيب لكل منها على 21، 51،  12الى)
 (طبيب222على مستوى أطباء االسنان من المتوقع ان تبلغ حاجة المحافظة الى )  حتى

. ويتباين التوزيع المكاني 1122، بعد ان سجلت المحافظة حالة االكتفاء عام 1121عام 
( يليه 41اعالها مركز قضاء السماوه ) تبوأت اذلحاجة أطباء االسنان تبعا للحجم السكاني 

( على التوالي، فيما جاءت ادناها في مركز قضاء 25، 11الرميثه والوركاء ) مركز قضاءي
 .( طبيب2السلمان )

  نظرا ألهمية الكوادر التمريضية في مساندة عمل األطباء وتقديم الرعاية الصحية األولية
( 2992)قدره عجزا سجلت بعدو  ،( نسمه151وبافتراض ان كل ممرض سيخدم ) للمرضى
أي  1121حتى عام  اا ممرض( 4242فيتوقع احتياج المحافظة الى) 1122 عام اا ممرض

، 2592) توزعت ما بين اذ. مع حجم السكان المتوقع ليتالءم( %22.2ة بلغت )يبزيادة نسب
فيما وقعت بقية الوحدات بين هذه والرميثه والوركاء  السماوة( لمراكز اقضية 212، 212

 .الى هذه الكوادر حاجتها في المراكز
 تقدير االحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية .0

لما كان اإلسكان يعد مكونا أساسيا للتنمية المستدامة واحد اهم المستلزمات االجتماعية 
مستقبال لمواكبة تقدير عدد الوحدات السكنية المطلوبة  تبرز اهميةلحياة وامن واستقرار السكان لذا 

ولكي تأخذ السياسة التخطيطية على عاتقها العمل على تهيئة البيئة  المستمرةالزيادة السكانية 
في عام العجز السكني في منطقة الدراسة  وبما ان .الوحدات والمجمعات السكنية إلنشاءالخصبة 

لذا بات من الضروري مجابهة ( %42( وحدة سكنية وبنسبة بلغت )24915)بحدود كان  1122
عثرة في طرق التنمية المستدامة بسبب حجر انعدام المسكن يشكل الن ومنع تفاقمها  المشكلةهذه 

( يمكن مالحظة حاجة مناطق المحافظة 22)جدول خالل معطيات  ومنغياب االمن اإلنساني، 
يتوقع ، و  1121عام  ( فرد/اسره حتى2.4)عند من الوحدات السكنية على افتراض ثبات حجم االسرة

( وحدة سكنية 52919الى ) اجماال سوف تحتاج المحافظةطبقا لإلسقاطات السكانية لعدد السكان 
لسد العجز المستقبلي المحتمل على اإلسكان، وقد توزعت عدد الوحدات ما بين الوحدات اإلدارية 

عدد ، فعلى مستوى مراكز االقضية قدرت األكثر سكانا ومدى اتساع الطلب على السكان فيها
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، الرميثه، السماوة( في) 22951، 2211، 21211، 22112الوحدات السكنية المطلوبة ب)
اما على رأس الوحدات األصغر فمن المتوقع ان تحتاج  وحدة سكنية على التوالي. الوركاء، الخضر(

( وحدة 4419تليها ناحية المجد ستحتاج الى انشاء)( وحدة سكنية 2442ناحية الهالل الى نحو)
فالعامل  ( وحدة سكنية229ستبلغ) اذبصيه  ناحية فيما ستصل االحتياجات ادناها فيسكنية، 
 في هذه الحاجة هو حجم السكان.المتحكم 

 ( 22دول)ج
 1121االحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية في محافظة المثنى لعام  اسقاطات

  الباحث باالعتماد على: -المصدر: 
 السكان المتوقع/متوسط حجم االسرة على: عددتم استخراج الحاجة المستقبلية للوحدات السكنية اعتمادا  -

  /اسرهفرد (2.4)والبالغ 

 

 

مركز قضاء  القضاء
 السكنية الحاجة السكان المتوقع ناحية

 (1)المستقبلية
 الوحدات المشيدة

 (0)فعال
 الوحدات السكنية

 (0-1)المطلوبة

 10070 09.29 .9.10 055992 م. القضاء السماوة
 9001- 9001 2 2 ناحية السوير

 الرميثة

 12.07 10022 09100 .02202 م. القضاء
 9925 9170 9.0. 71000 ناحية المجد
 0790 0929 2017 90909 ناحية ألنجمي
 2990 0979 .551 0001. ناحية الهالل

 172. 5591 1.111 192001 قضاء الوركاء

 107 1129 1050 12700 م. القضاء السلمان
 125 125 .07 0011 ناحية بصيه

 10590 5079 00007 1507.9 م. القضاء الخضر
 2 1519 2 2 ناحية الدراجي

 90575 2202. .10555 11215.0 مجموع المحافظة
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 اوال: االستنتاجات

على يساعد واتساع مساحة المحافظة استواء السطح  اذمقومات الجذب االستثماري تمتلك المحافظة  .1
نجاح التوسع واستصالح  يعمل علىكذلك  أكبراستثمار واستغالل الموارد الطبيعية والباطنية بصورة 

الموقع والخدمية، كذلك هيأ لها  الصناعيةمساحات واسعه باإلنتاج الزراعي فضال عن إقامة المشاريع 
خاصة في مجال حدودا دولية مع دول الجوار يمكن االستفادة منها في التنمية االقتصادية الجغرافي 

 التبادل التجاري والخبرات.

وافر من مصادر الموارد المائية سواء السطحية منها او الجوفية اال انها تعاني  المحافظة برصيدتتمتع  .2
، فضال عن تجاوزات المحافظات والرعويوالتي اثرت على اإلنتاج الزراعي من ارتفاع نسبة الملوحة 

المجاورة على حصصها المائية مما شكل ازمة حقيقة في المياه اثرت على االستخدامات البشرية 
 .والصناعيةية والزراع

 اإلمكانيات وبين بينها ما التوزان وانعدام بالمحافظة السكانية والزيادة السكاني النمو ان الدراسة أظهرت .3
 المشاكل من الكثير حدوث وسببت التحتية البنى خدمات على كبير ضغط حدوث الى أدت المتاحة

 صنفت اذ السكان من كبير لقطاع المعيشة مستوى وانخفاض والحرمان الفقر انتشار منها االقتصادية
 البطالة انتشار في ساهم مما( %1.45) الى وصلت والتي الفقر ارتفاع في األولى بكونها المحافظة
 .اشكالها بكافة والجريمة

وحدوث تغيرات ديموغرافية ( 8152-5991شهدت المحافظة ارتفاعا في حجم السكان خالل المدة ) .4
 تعداد بموجب نسمة( 28281.) منحجم السكان  ازداد اذ المنصرمة عاما( 85)خالل كبيره
 نسمة( ..881888) عددهم البالغ العراق سكان مجموع من( %549) قدرها نسبة مشكال 5991عام

( %845) نسبة وليحتل نسمه( 2111.8)قدرها بزيادة أي 8152 عام نسمة( 25.215) الى آنذاك
على ارتفاع معدل نمو السكان الى  إثرمما  ،نسمه( 2258.528) البالغ العراق سكان مجموع من
(2%.) 

 بالمحافظة المواليد معدالت تفوق اذالمواليد وقلة الوفيات على زيادة عدد سكان المحافظة  ارتفاعساهم  .5
 8111 عام العراق مستوى على‰( 2542) مقابل‰( 141.) بلغت والتي العراق، في بمثيلتها مقارنة
 خالل الصعود عاود انه اال 5991عام الترتيب على‰( 8942) و‰( 2148)تشكل كانت ان بعد

أي انه فاق معدالت المواليد على مستوى العراق والذي  (2142، 2141) ( الى8152-8158) األعوام
( خالل مدة 248-.4.. مقارنة بمعدل الوفيات الخام والذي انخفض من )8152( لعام 2148بلغ )
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 وعلى العكس العراق،ها مر بزحة بفعل االحداث المضطربة التي النافضال عن عامل الهجرة  الدراسة.
 منها.( نسمه 9858)هاجر ما يقارب اذ سكاني فيها نقص عنصر   5991عام في الهجرة   تمثل

 السماوةي ا قضاءمركز يتسم التوزيع النسبي لسكان المحافظة بالتباين ما بين وحداتها االدارية فقد سجل  .6
وهذذا  ،على التوالي ( من جملة سكان المحافظة%5145، 2849)بلغت اذاعلى تركز للسكان الرميثه  و

يرجع الى شدة تركز السكان فيهما. فذي حذين سذجل مركذز قضذاء السذلمان وناحيذة بصذية اقذل نسذبة مذن 
يعذذدان مذذن المنذذاطق الطذذاردة  اذ4 التذذوالي علذذى المحافظذذة سذذكان جملذذة مذذن( %145، 548)السذذكان بلغذذت

 للسكان.
 فيها الحضر نسبة تتجاوز لم اذ التي يغلب عليها الطابع الريفي المحافظات من المثنى محافظة عدت   .7

ولكن على الجانب  ،%1.48في حين سجلت نسبة الريف .8152عام  سكانها جملة من (%.14.)
الحضرية شهدت المراكز  اذ( بسرعة عملية التحضر 8152-5991االخر اتسمت المدة بين )

بفعل تدهور الواقع  5991السلمان( ارتفاع درجة التحضر فيها قياسا بعامو الرميثه4 الخضر4  السماوة،)
الزراعي وما ترتب عليه من الهجرة نحو المدينة فضال عن عمليات النزوح السكاني التي تعرضت لها 

 الجغرافي التوزيع تسماكما  .815واستمرت لما تبعها من احداث عام  8112المحافظة بعد عام
 بالتركز الشديد وعدم االنتشار على رقعة المحافظة. المحافظة في للسكان

بذذين الذذذكور ة كبيذذر  ةفذذال توجذذد هنذذاك فجذذو  عذذام بوجذذه المحافظذذة لسذذكان النذذوعي التذذوازن مذذن حالذذة هنذذاك .8
 النوع نسب توزيع مستوى على أما لإلناث.( %941.)بنسبة قياسا للذكور( %1141)واالناث أي بواقع 

وذلذك يعذزى  سذنة،( .-1) العمريذة الفئذات فذي ملحذوظ خاصذة بشذكل اختاللذه فذيالحظ السذن فئذات على
انعكذذس بذذدوره علذذى اتسذذاع مذذا وهذذو  .8152الذذى تفذذوق والدات الذذذكور علذذى االنذذاث فذذي المحافظذذة عذذام

ان مجتمذذع الدراسذذة مجتمذذع فتذذي ممذذا أي  (.8152-5991)المذذدة فذذيقاعذذدة الهذذرم السذذكاني للمحافظذذة 
 (.والترفيهية)الصحية والتعليمية المجتمعية الخدمية يتطلب التوسع في توفير المشاريع التنموية 

وعدم انسجامها مع في كفاءتها اتضح ان واقع الخدمات التعليمية في المحافظة تعاني عجزا واضحا  .9
، اذ سجل معدل جودة خدماتها المقدمة للسكانمما اثر على الزيادة السكانية الحاصلة بالمحافظة 

، اما على صعيد التعليم %9.41قياسا بالعراق ( %58541)بلغ  ارتفاعاااللتحاق في التعليم االبتدائي 
( مما يدل على %2241وهو اقل من نظيره في العراق والبالغ) %1148فقد بلغ معدل االلتحاق الثانوي 

 بالمحافظة. الثانوي تدهور واقع التعليم

 58لى ان هناك حاجة اأظهرت الدراسة  اذظهر هناك تدهور واضح في قطاع الخدمات الصحية  .11
لتغطية حاجة السكان، كما ان هناك ( سرير 192بمقدار ) باألسرةفضال عن ان هناك عجزا مستشفى 
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ث مما يدل على حدو  لتقديم الخدمات العالجية والطبية للمرضى ممرض 5211و طبيب .22حاجة 
 ازمة حقيقة في القطاع الصحي بالمحافظة وهو ما يقوض التنمية.

ارتفذاع فضاًل عن والوحدات اإلدارية اوضحت الدراسة وجود تفاوت واضح في توزيع الدخل بين المراكز  .11
االسر مذن معذدالت دخذولهم الشذهرية وبالتذالي قلذة االدخذار ممذا يعيذق مذن عمليذة التنميذة  إنفاقمعدالت 

 اهدافها.البشرية في تحقيق 
( وهي نسبة كبيذرة أي ان هنذاك مذا يقذارب نصذف %242.)بمقدار تعاني المحافظة من العجز السكني  .12

ع معذذدالت النمذذو السذذكاني الرتفذذا سذذكان المحافظذذة ال يتمتعذذون بالمسذذكن الالئذذق ولذذو علذذى نحذذو التملذذك.
وارتفذاع معذذدالت الذذزواج وتكذذوين اسذذر جديذدة اغلبهذذا غيذذر قذذادر علذذى امذتالك وحذذدات سذذكنية لعذذدم تذذوفر 

 الالزمة.اإلمكانات المادية 
بلغ عدد السكان المخدومين بشبكات المياه  اذيعاني سكان المحافظة من عجز واضح في مياه االسالة  .13

بنسبة و ( نسمه من سكان المحافظة 598589( نسمة أي بمعنى ان هناك )8888.8النظامية )
( غير مخدومة بشبكات المياه خاصة االحياء السكنية الجديدة التي تعتمد في سد حاجتها 8241%)

من المياه على السيارات الحوضية ومياه االبار وعمليات التجاوز في مد االنابيب من االحياء 
التوسع السكاني واالسكاني وعدم استحداث شبكات مياه جديده تواكب الزيادة  والمناطق المجاورة بسبب

لة متوسط نصيب الفرد آ/يوم( مما انعكس على ض2م 81219841الحاصلة أي ان هناك حاجة الى )
 .لتر/يوم( في عموم المحافظة 81848من المياه والتي بلغت )

التوسع العمراني والزحف على  اذبيئية كبيرة على السكان  تأثيراتأسهمت الزيادة السكانية في حدوث  .14
تشار التصحر وانخفاض مساحات األراضي الزراعية األراضي الخضراء والرعي الجائر ساهم في ان

شهدت مساحة األراضي الصالحة للزراعة والمزروعة في المحافظة انخفاضا واضحا خالل المدة 
دونم(  959.11)، لتصل الى 8111نم( عام دو  59221811تقلصت من ) اذ( 8111-8152)

 52.58811-، أي بمعنى فقدان مساحات من األراضي الصالحة للزراعة تقدر ب )8152عام 
بعد  8152( عام581811(، في حين بلغت مساحة األراضي المزروعة فعال )%1848دونم( وبنسبة)

( من المساحة %148بته )، أي ان جميعها تشكل ما نس8111دونم( عام  81.882ان كانت تبلغ )
 متصحرة او متملحه دونم( والباقي أراض   81898111غة )الكلية للمحافظة والبال
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 التوصياتثانيا: 
 هذه وأهم الناجعة التوصيات بعض قترح الباحثي الدراسة، اليها انتهت التي النتائج ضوء في
  -:هي التوصيات

وعدم االقتصادية واالجتماعية العمل على تحقيق التوازن بين وتيرة النمو السكاني والمتغيرات التنموية  .5
وحالة الفقر الشديد الذي  المرتفعةاخذ مسألة النمو السكاني والكثافة السكانية  عبراالخالل بينهم 

التخطيط توعية االسر بضرورة و  ومن خالل توجيه تتعرض له المحافظة بعين االعتبار لدى المخططين
خاصة في المناطق الريفية بما يتالءم  العائلي بما ينسجم وخفض معدالت الوالدات غير المرغوب فيها

فضال عن ربط السياسة  ئهامع الحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة وعدم التأثير على رفاهية ابنا
 .والبيئية تماعيةالسكانية بخط ومشروعات التنمية االقتصادية واالج

 والجنوبية الجنوبية الجهات وخاصة ، المحافظة أجزاء جميع بتغطية المعنية الجهات قبل من العمل .8
 وخطوط النهرية والقنوات للشرب الصالح الماء وشبكة النقل طرق من بشبكة الغربية والجنوبية الشرقية
مدادها الكهرباء  متوازن بشكل السكان توزيع إعادة لغرض ، واألسواق والصحية التعليمية بالخدمات وا 
 أو زراعية مشاريع في المتروكة المساحات تلك استثمار بهدف ممكنة مساحة اكبر على ونشرهم
 منتجات من المحلية الحاجة وتغطية العاملة األيدي من ممكن عدد اكبر تشغيل يمكن حتى صناعية

 التربة وخصوبة السطح استواء مثل استثمارها يمكن قوة نقاط هناك وان خاصة المقامة المشاريع تلك
 وكل اقتصاديا النشطة العاملة األيدي استثمار كذلك اليه، االشارة تم كما المناخية الظروف ءمةومال
 .البشرية التنمية مستوى على ايجابيا يظهر مما الدخل مستوى من يرفع هذا

 فرص هناك الجنوبيةالتي تشكل البادية  الصحراوية بمساحة المحافظة وخاصة المناطق يتعلق فيما .2
 وتختزن الطبيعية بالموارد ترب غنية لما تحويه من الصناعية، األنشطة من عدد في التنمية لمستقبل
 قلة من رغم ذلك تعاني المنطقة ان اال اكتشفت قديما وحديثاً  متنوعة معادن من واسعة مساحات
 في تدرج أن وينبغي كامال استغالال تستغل لم ثم  ومن  الحكومي،واالهتمام  االستكشافية البعثات

لتحقيق طفره نوعيه في مجمل النشاط االقتصادي لسكان  القصير المدى على التنمية استراتيجية
 المحافظة.

 بتطوير االهتمامو ملوحة التربة وصيانتها من خالل التوسع في مشاريع البزل واستصالح االراضي  الحد ..
فضال عن  بالمحافظة االقتصاد عصب يمثل يزال ال الذي القطاع باعتباره الزراعة قطاع وتحديث

بالشكل الذي ينعكس على الحد من الهجرة من الريف نحو الحضر  مشاريع تنموية صحية وتعليمية
 وتقليل حالة االزدحام السكاني بالمدن
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خالل العمل على من  السكاني وحجمها يتناسب بما العامة االستثمارات من المحافظة نصيب زيادة .1
والقضاء  تتعرض الى ضغط شديد بسبب زيادة الطلب عليها اذ خاصة االبتدائية والثانوية المدارس نشر

 نقص مشكلة وحل التعليمية المؤسسات بين االزدواج ظاهرة فك على على حاالت التسرب عبر العمل
 مستوى لرفع بالبنات الخاصة المدارس وبالذات وتهيئة مستلزماتها السيما في الريف المدرسية األبنية
 الريف وبين التعليم فرص في الجنسين بين المساواة لتحقيق اإلناث بينوباألخص  الريف في التعليم

 .والحضر

تعاني المحافظة من ضغط كبير على الخدمات الصحية نتيجة الكثافة السكانية العالية فال توجد سوى  .8
تواتر الزيادة السكانية السنوية لذا يتطلب التوسع في انشاء عام في ظل  85أربع مستشفيات طوال 

 المستشفيات الجديدة والعمل على اكمال المتوقف منها من اجل سد حاجة السكان من هذه الخدمة

لمواجهة في مختلف مناطق المحافظة الخدمات الضرورية الهامة للسكان وتوسيع العمل على توفير  .1
والمتمثلة بخدمات البنى التحتية كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب وخدمات االعداد المتزايدة للسكان 

 .والطرق وغيرها والذي سيترك حالة من االمن االجتماعي بين السكان المجاري

في محافظة المثنى من خالل  االهتمام بتنمية القطاع الزراعي باعتباره الرافد األساسي للتنمية المستدامة .2
 توفير مستلزمات تلك التنمية.
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 مكتبة السكان، لجغرافية الديمغرافية األسس الرحمن، عبد ومحمد صادق أحمد دولتالشرنوبي،  .41

 .1111 القاهرة، المصرية، االنجلو
 .1122، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، 2جغرافية السكان، ط الرحمن،محمد عبد الشرنوبي،  .41
، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، 1، دراسات في التنمية االقتصادية، طمحمدشفيق،  .42

2111. 
 الحديثة المؤسسة ،1ط ،"التنموية الجغرافية في دراسة"  المدن خدمات وزمالؤه، ابراهيم بشيرالطيف،  .43

 .2111 ليبيا، للكتاب،
 والتحليل واالساليب المفهوم)العلمي البحث منهج حاجم، يوسف ومحمد عزيز ساميعباس،  .44

 .2111, بغداد, االصدقاء مطبعة(, والكتابة
 االنجلو مكتبة وجغرافيا، ديموغرافيا السكان غالب، السيد ومحمد صبحي، محمدعبد الحكيم،  .45

 .1129 القاهرة، المصرية،
 .2111 األردن للسكان، المرجعي المكتب ،4ط السكان، دليل محمد، ماجدةعبد الحميد،  .41
 ومبادئ أسس االجتماعية الجغرافية الزيادي، ناصر عليوي وحسين عمر العزيز عبد باسمالعثمان،  .42

 .2114 عمان، للنشر، الوضاح دار ،1ط وتطبيقات،
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محمد علي الليثي، التنمية االقتصادية مفهومها نظرياتها سياستها، الدار  عبد العزيز،محمد عجيمه،  .49
 .2113الجامعية، اإلسكندرية، 

دار ابن  ،1(، طخطوات البحث العلمي )من تحديد المشكلة الى تفسير النتيجة حسين،عقيل عقيل،  .41
 .2111كثير، سوريا،

 القاهرة، للطباعة، التعاون دار إسالمي، منظور من الشاملة االقتصادية التنمية محمد، فرهادعلي،  .51
 .تاريخ بدون

 المكتبة مستقبلية، كراسات سلسلة العالي، التعليم في الجودة الى الطريق زكي، محمد، عويس .51
 .2119 القاهرة، االكاديمية،

 الشروق، دار ،2ط ومؤشراتها، التنمية مفهوم في دراسة: متغير عالم في التنمية إبراهيم،العيسوي،  .52
 .2111 القاهرة،

 . 2111االسكندرية، الجامعية، المعرفة دار السكان، جغرافية اسس محمد، فايزالعيسوي،  .53
 جامعة السكان، جغرافية في دراسة: الدمام مجمعة في الخصوبة مستويات محمد، فايزالعيسوي،  .54

 .1114, السعودية سعود، الملك
 الفنية المطبعة ،2ط وجغرافيا ، ديموغرافيا   السكان الحكيم، صبحي ومحمد السيد محمد، غالب .55

 .1112 القاهرة، الحديثة،
، ماجدة أبو زنط، التنمية المستدامة "فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، عثمان محمدغنيم،  .51

 .2114دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 
 .1192 بغداد، بغداد، جامعة مطبعة العراق، سكان جغرافية الدين، نجم احمدفليجه،  .52
, رويال مطابع, 1ط الثالثة، االلفية في حضارية مأساة الشوارع أطفال سيد، محمدفهمي،  .59

 .2111 مصر، االسكندرية،
  ،2114 بيروت، للعلوم، العربية الدار ،1ط ،(والمتحول الثابت بين) السكان جغرافية علي،لبيب،  .51
 .1119، المكتبة االكاديمية، القاهرة ، 1قراءة في مفهوم متطور(ط)الزراعية ، التنمية رفعتلقوشه،  .11
 األسس في دراسة العراق، في المتوطنة لألمراض المكاني التحليل الصاحب، عبد محسنالمظفر  .11

 .1121 بغداد، ،1ط واالقليمي، الحضري الصحي للتخطيط الجغرافية
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 ثانيا: البحوث والدوريات 
 لسكان والنوعي العمري التركيب في والديموغرافية المكانية التباينات عبدالسالم، عبداهللأبو العينين،  .1

 الجغرافية الجمعية ، األول الجزء ،(43) العدد العربية، الجغرافية المجلة البحيرة، محافظة
 .2114 القاهرة، المصرية،

 مصر، المعارف، دار أثاره، من والحد الحيوي النظام على وأثره البيئي التلوث احمد، حسنحسن،  .2
2111. 

 مشكلة وتفاقم للتعليم االقتصادية االهمية بين العراقية الجامعات خريجو ، جبار ستارخليل،  .3
 .2112, بغداد ،(21)العدد المستنصرية، الجامعة العربي، الوطن وبحوث دراسات مركز البطالة،

 الفكر، دار ،1ط التراثي، الفكري وعمقها المعاصر العلمي مفهومها البيئة وحيد، رجاءدويدري،  .4
 .2113 دمشق،

 جامعة اآلداب، كلية االجتماعية، والدراسات البحوث مركز ،1ط السكان، علم محي، محمدالدين،  .5
 .2112 القاهرة،

 الحكمة، بيت الديموغرافية، المشكالت في تحليلية دراسة- العربي الوطن سكان منصور،الراوي،  .1
 .2112 بغداد، ،1ج

 العراق، جنوب اهوار لمناطق عليها المؤثرة والعوامل الخصوبة مستويات ، عليوي حسينالزيادي،  .2
 .2111 ،54 العدد البصرة، آداب مجلة

 المحافظات في الصحية التنمية مؤشرات لبعض المكاني التباين ناصر، عليوي حسينالزيادي،  .9
 ،2العدد ،1مج قار، ذي جامعة مجلة ،(GIS باستخدام التنمية جغرافية في دراسة) العراقية
2111. 

-1113 للمدة السعودية العربية المملكة في وتغيره السكاني التوزيع ناصر، عليوي حسينالزيادي،  .1
 قار، ذي آداب مجلة ،(الجغرافية المعلومات نظم باستخدام السكان جغرافية في دراسة)2114

 .2111 ،1العدد
 قار، ذي آداب مجلة العراق، في البطالة لمشكلة جغرافي تحليل ناصر، عليوي حسينالزيادي،  .11

 .2114( 13)العدد
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-1122) العراق للمدة جنوب اهوار مناطق في السكان نمو ناصر، عليوي حسينالزيادي،  .11
 نيسان قار، ذي جامعة اآلداب، كلية (،3) المجلد ،(1) العدد قار، ذي آداب مجلة ،(2112
2113. 

 مجلة العراق، في الجامعي قبل التعليم في السكان اللتحاق مكاني تحليل عبداالمير، عليساجت،  .12
 .41المجلد شمس، عين اداب حوليات

 الملك جامعة مجلة المكاني، االنتشار في دراسة العراق في االنجاب فاضل، عباسالسعدي،  .13
 .1112 ،4م سعود،

 السكان مجلة العراق، في االقتصادي والحصار الرضع وفيات فاضل، عباسالسعدي،  .14
 .1111 ،44 العدد اسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة الحيوية، واإلحصاءات

، الخصائص المناخية لمدينة السماوة وآثرها في راحة السكان، مجلة عدنان كاظم جبارالشيباني،  .15
 .2112، 9البحوث الجغرافية، كلية التربية، جامعة الكوفة، عدد 

 العدد ، والتنمية التمويل مجلة ،(العالمية السكانية الضغوط)الكبير التكدس الدولي، النقد صندوق  .11
 .الدولي النقد صندوق ،53

-1122) للمدة فيه المؤثرة والعوامل العراق في السكان نمو جبر، محمد فاهم ، رضاعبد الجبار،  .12
 .2111 ،4العدد ،11مج اإلنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة ،(2112

 المجلة(, المترتبة النتائج - المسببة العوامل) العراق في االطفال عمالة ظاهرة، حسني مظفرعلي،  .19
 .2112(, 15)العدد(, 5)السنة, االقتصادية للعلوم العراقية

 الدولي العلمي المؤتمر إلى مقدم بحث وأبعادها، المستدامة التنمية إشكالية عماري، عمار عماري، .11
 .  2119 ، تونس سطيف، عباس، فرحات جامعة في

, بالقاهرة الديموغرافي المركز(, 1111-1191)الفترة خالل مصر في البطالةالعيسوي، إبراهيم،  .21
 .2111, النامية البلدان في الشباب وقضايا التنمية و السكان حول السنوي المؤتمر

 والتوزيع، للنشر غيداء دار ،1ط العربي، العالم في التنمية يعيق التصحر، نعمة هاشمفياض،  .21
 .2112 األردن،

 حالة دراسة االقتصادية-االجتماعية والمتغيرات السكانية الخصوبة بين العالقة نعمه، هاشمفياض،  .22
 .2112قطر، السياسات، ودراسة لألبحاث العربي المركز العراق،
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 حسين وعلي عارف كامل محمد ترجمة المشترك مستقبلنا تقرير والتنمية للبيئة العالمية اللجنة .23
 .  1191 الكويت، المعرفة، عالم سلسلة واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس إصدار حجاج

 الحضر بين والتنمية للسكان الديموغرافي التطور اتجاهات فقي، محمود محمد عزيز، منعممحمد،  .24
 هدف السكان العرب، االحصائيين التحاد الرابع الدولي العلمي المؤتمر ،(مقارنة دراسة)والريف
 .2113 بغداد، ووسيلتها، التنمية

 الجامعي المكتب االنسان، وحقوق االجتماعية التنمية زيد، أبو إبراهيم ، عبد الحسن أبوالموجود،  .25
 .2111 مصر، الحديث،

 المكانية وعالقتها االوسط الفرات منطقة في الجغرافية الخصائص ، طالب صاحب عليالموسوي،  .62
  2111 بغداد، العاني، مطبعة ،(44)ع العراقية، الجغرافية الجمعية مجلة الزراعي، التخصص في

 لعام وكفاءتها الديوانية مدينة في الصحية للخدمات الجغرافي التوزيع واقع ، جعاز حسينناصر،  .22
 .2119 ،3 العدد ،11 المجلد اإلنسانية، للعلوم القادسية مجلة ،2112

 اجلامعيةثالثا: الرسائل واالطاريح 
-النمو السكاني ومشاكل توفير خدمات البنى التحتية في المدن الكبرى احمد،سلمى مبارك إبراهيم،  .1

، رسالة ماجستير، )غ.م( كلية الدراسات العليا، جامعة السودان، (2115-1151الخرطوم للمده)
2112. 

 غير) دكتوراه أطروحة االوسط، الفرات محافظات في السكاني التركيب جعفر، صادقإبراهيم،  .2
 .2113 البصرة جامعة اآلداب كلية ،(منشورة

 أطروحة القادسية، محافظة في البشرية التنمية لمؤشرات مكاني تحليل دبعون، عبود حسونالجبوري،  .3
 .2114 الكوفة، جامعة االداب كلية( م. غ) دكتوراه

 رسالة غزة، وقطاع الغربية الضفة في الحضرية للتنمية العالمية المؤشرات ، نعيم إبراهيم روالحبيب،  .4
 .2119 بغزة، اإلسالمية الجامعة اآلداب، كلية ماجستير،

سماح إبراهيم شمخي ، تحليل مكاني لخصائص سكان الريف واثرها في التنمية الحالوي،  .5
 .2111(، أطروحة دكتوراه)غ.م(، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 2115-1112لعامي)

 أطروحة والمستقبل، الحاضر لتحديات االستجابة في المستدامة التنمية حدود دين،ال محيالحمداني،  .1
 .2111 الجزائر، جامعة االقتصادية، العلوم كلية ،(م.غ) دكتوراه
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رعد مفيد احمد )الخصب السكاني وتحليله المكاني في محافظة ديالى(، أطروحة دكتوراه، الخزرجي،  .2
 .2112المستنصرية، )غ.م(، كلية التربية، الجامعة 

 ماجستير رسالة ،2111-2111 المدة خالل العربي المغرب دول في المستدامة التنمية مراد،رحال،  .9
 .2111 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية منشورة، غير

 ،2112 – 1112 للمدة قــار ذي محافظة في للوفيات المكاني التحليل حسين، العالي عبدالركابي،  .1
 .2111البصرة، جامعة اإلنسانية، للعلوم التربية كلية( م. غ) دكتوراه أطروحة

التحليل المكاني لإلنتاج الزراعي وعالقته بالتنمية البشرية المستدامة في ، سراج ضرغام سراج،  .11
(، أطروحة دكتوراه )غ.م(، كلية اآلداب، جامعة 2114-2114محافظة النجف االشرف للمده)

 2111الكوفة، 
 من للمدة القادسية محافظة في السكان تركيب لتباين المكاني التحليل محيسن، حمود أحمدالسعدي،  .11

 .2115 بغداد، جامعة اآلداب، كلية( م.غ)دكتوراه أطروحة( 1112 – 1192)
 دكتوراه أطروحة االشرف، النجف محافظة في اإلقليمية للتنمية المكاني التحليل ، جواد محمدشبع،  .12

       .2111 الكوفة، جامعة اآلداب، كلية ،(م. غ)
ما التغير السكاني وأثره في التوسع العمراني لمدينة كربالء للفترة ، حسن محمد علي حسينالصفار،  .13

 2112(، رسالة ماجستير )غ.م( جامعة بابل، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، 2111-1112) بين
تحليل مكاني للخصائص الديموغرافية واثرها في المشكالت السكاني  ، صبرية علي حسينالعبيدي،  .14

(، أطروحة دكتوراه، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفه، 2115-1112في محافظة القادسية للمده)
2111. 

. غ) دكتوراه أطروحة المثنى، محافظة في المسجلة للوفيات المكاني التحليل ، حسن صباحعلي،  .15
 .2112الكوفة، جامعة للبنات، التربية كلية ،(م

 ماجستير رسالة المكرمة، مكة مدينة جنوب في المعيشة مستويات عطية، علي بن سعديالغامدي،  .11
 .2119, السعودية العربية المملكة القرى، ام جامعة اآلداب، كلية ،(منشورة غير)

 بين والسبل العطشان الرئيسين وفرعية الفرات لنهر الجيورفولوجية الخصائص ، سعيد احمدالغريري،  .12
 . 2111,  بغداد جامعة,  اآلداب كلية( منشورة غير) ماجستير رسالة,  والسماوة الشنافية
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النمو الديموغرافي على التنمية االقتصادية واالجتماعية دراسة تحليلية  أثر، مسعودة مويسيمويسي،  .19
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي  ماجستير،(، رسالة 2111-2111للجزائر للمده)

 .2115 الجزائر،مرباح، 
 الفرات محافظات في واتجاهاتها الداخلية الهجرة لحركة المكاني التحليل جعاز، حسينناصر،  .11

 .2113 بغداد، جامعة اآلداب، كلية ،(منشورة غير) دكتوراه أطروحة ،1112-1122 للمدة األوسط
-1111، تباين خصائص السكان ومؤشرات التنمية في مملكة البحرين للمده)حسين عليوي ناصر،  .21

 .2119، أطروحة دكتوراه، )غ.م( كلية االداب ، جامعة بغداد، وافاقها التنموية(2111
 ،( م. غ) دكتوراه اطروحة قنا، محافظة في البشرية التنمية جغرافية ، محمد شوقي محمدناصف،  .21

 . 2111 االسكندرية، جامعة اآلداب، كلية
ضياء جعفر عبد الزهرة ، اثر التنمية البشرية في تركيب السكان وتوزيعهم المكاني في النجم،  .22

(، أطروحة دكتوراه )غ.م(، كلية االداب، جامعة الكوفة، 2114-1112محافظة النجف للمده)
2111 

 املطبوعات والتقارير احلكومية والدوليةرابعا: 
 بها، المتصلة والعلوم االجتماعية التنمية مصطلحات معجم العربية، الدول لجامعة العامة األمانة .1

 1193 االجتماعية، التنمية ودراسات وثائق سلسلة

 ,  2111, مصر, الموحد العربي االقتصادي التقرير, العربية الدول جامعة لمجلس العامة االمانة .2
 نيويورك. ،2115 العالم في السكان رصد واالجتماعية، االقتصادية الشؤون إدارة المتحدة، األمم .3

 العربي، العالم في المياه ندرة ،(االسكوا)اسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة المتحدة، األمم .4
 .2113 والتنمية، السكان تقرير

  ،2112 نيويورك، للتنمية، المتحدة األمم صندوق المتحدة، األمم .5
 ترجمة والريف، الحضر لسكان االسقاطات طرق واالجتماعية، االقتصادية الشؤون قسم المتحدة، األمم .1

 .1114 القاهره ،(55)رقم سكانية دراسات بالقاهرة، الديموغرافي المركز

 .2111 ،(تقنية/فنية توجيهات) التربية مؤشرات اليونسكو، منظمة المتحدة، األمم .2

 .2115 قطر، عشر، الثالث المؤتمر المستدامة، والتنمية الجريمة منع المتحدة، األمم .9

 . 1111 نيويورك، ،1111 البشرية التنمية تقرير اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج .1
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 إلنهاء األمم بين تعاهد االلفية اهداف ،2113 البشرية التنمية تقرير اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج .11
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
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 قسم الجغرافية / الدراسات العليا

 م/ استمارة استبانة
أطروحة بحث  إلنجاز على أسئلة هذه االستمارة باإلجابة تفضلكمالى السيد رب االسرة الكريم نرجو    

في التنمية  وأثره 9179-7991النمو السكاني في محافظة المثنى للمده الموسومة ) الدكتوراه
بدون و إال ألغراض البحث العلمي ومعلوماتها تتسم بالسرية  المعلومات وسوف ال تستخدم المستدامة(

راجين تعاونكم معنا لتطوير وتنمية  المناسب المكان في( √) بعالمة اإلجابة وتكونذكر االسماء 
 والتقدير.محافظتكم ...............ولكم فائق الشكر 
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