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 Population growth in the Arab world بانهغة االنكهيزيةعنواٌ انًحاضرة 

 انًراجع وانًصادر

الحدٌثً حمادي طه. د السكان جغرافٌة  

عطوي عبدهللا. د السكان جغرافٌة  

 عبدهللا منٌر. د االجتماعٌة الدٌموغرافٌا السكان علم

 نمه السكان في الهطن العربي 
بعجة مخاحل تبايؽ فيسا بيشيا الشسؾ الدكاني ما بيؽ الشسؾ لقج مخ نسؾ الدكان في الؾطؽ العخبي 

الدمبي والبديط والسعتجل وشجيج االرتفاع وىحا مختبط بعجة عؾامل اىسيا العامل االقترادي 
ومؽ اىؼ ىحه السخاحل والتي تقدؼ  ،الرحي وعجم وجؾد خجمات وتؾفخىا والحخوب والعامل

 :كاالتي
 مرحمة النمه السمبي لمسكان .  -1

عام وتبجا مؽ سقؾط بغجاد عمى يج ىؾالكؾ وتشتيي عشج مظمع  066تستج ىحه السخحمة لحؾالي 
 تؾفخ السعيذية وعجم مدتؾى  ئة واالمخاض وىبؾطالقخن التاسع عذخ وقج انتذخت فييا األوب

ولكؽ كان معجل الؾفيات يرل  باأللف 06خجمات . وكان معجل الؾالدات في ىحه الفتخة يرل ال
 مسا ادى الى ان يكؾن الشسؾ سمبي . لفباأل 06الى 

 مرحمة النمه البطيء. -2
وىي مخحمة اتداع الشذاط الحخفي وبجاية العسل التجاري وتستج ىحه السخحمة ما بيؽ          

( حيث انتيت بانتياء الحخب العالسية االولى والتي ادت الى انتياء االمبخاطؾرية 0066-0296)



 

2 
 

عخبية والتذكيالت الدياسية الحجيثة وقج شيجت ىحه السخحمة العثسانية  وعيؾر الحكؾمات ال
حجوث تظؾرات االقترادية واتجاه الجولة العثسانية الى اجخاء اصالحات واصجار تذخيعات 
وقؾانيؽ في االقظار العخبية ادت الى تغيخ في السدتؾى االقترادي واالجتساعي وادت بتأثيخىا 

مسا جعل  باأللف( 50ض معجل الؾفيات الى حؾالي )عمى الؾاقع الجيسؾغخافي العخبي مؽ خف
 . باأللف(  00الديادة الظبيعية الشاتجة عؽ الفخق بيؽ الؾالدات والؾفيات ترل الى )

 . مرحمة النمه المعتدل -5
(  حيث اختفت الجولة 0206 -0296وىحه السخحمة مختبظة بالدؾق العالسية وتستج ما بيؽ ) 

بية الديظخة عمى اقظار الؾطؽ العخبي وفي ىحه الفتخة عيخت العثسانية وتقاسست الجول االور 
التذكيالت الدياسية العخبية الحجيثة وما تبعو مؽ تظؾرات اقترادية وتغيخات اجتساعية وتعميسية 
وثقافية واتداع في بشاء البشى االرتكازية في قظاعات الدراعة والرشاعة وتؾسيع قظاع الخجمات 

الشدبي في السدتؾى السعيذي وخاصة في السجن مسا ادى الى استسخار  الرحية والبمجية واالرتفاع
في الؾقت الحي استسخ فيو معجل الؾالدات  باأللف (92انخفاض معجل الؾفيات ليرل الى )

%( ليرل  0.0وىحا يعشي ان معجل الديادة الظبيعية كان ) باأللف( 50مختفعا فكان بحجود )
 ( مميؾن ندسو 25عجد الدكان في نياية السخحمة الى ما يقارب )

 مرحمة النمه المرتفع . -4
وتستج ىحه الفتخة خالل سشؾات الشرف الثاني مؽ القخن العذخيؽ وحتى االن وقج شيجت ىحه 
 الفتخة تحؾالت كبيخة في الجؾانب الدياسية واالقترادية واالجتساعية بدبب االستقالل الداسي
ادى الى اعتساد الحكؾمات العخبية سياسة التخظيط والتشسية  بيجف االسخاع في التحؾالت 
االقترادية واالجتساعية وبالتالي رفع السدتؾى السعاشي وكان مؽ نتائج التغيخات االقترادية 
واالجتساعية عمى االحؾال الجيسؾغخافية وخاصة عمى معجل الؾفيات ومتؾسط عسخ االندان حتى 

( سشة . اما الؾفيات 09( سشة مع ان السعجل العام تجاوز )26ي بعض االقظار الى )وصل ف
اما عؽ  باأللف( 2فقج اثخت في ىبؾطيا استخجامات الظب والرحة العامة ووصل معجليا الى )

في بجاية الفتخة حتى وصل االن الى  باأللف( 52واقع الؾالدات فقج استسخ بسعجالتو العالسية مؽ )
مسا جعل  باأللف( 95وكان معجل الؾفيات في بجاية الفتخة ما يقارب ) باأللف( 52)ما يقارب 

 . باأللف( 90معجل الديادة الظبيعية يرل الى ما يقارب )
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ان ما يسيد ىحه السخحمة عمى صعيج التشسية واالقترادية واالجتساعية ىؾ اقتخاب القخية العخبية 
ظخق الخيفية وكحلػ تتسيد ىحه السخحمة انيا بجأت مؽ السجيشة بفزل شبكات الظخق الؾاسعة وال

 بشسؾ سخيع ووصمت االن الى نسؾ سخيع ولكؽ يتجو نحؾ التباطؤ .
 تطهر سكان الهطن العربي 

بمغت تقجيخات الدكان في الؾطؽ العخبي خالل القخن العذخيؽ وبجاية القخن الؾاحج والعذخيؽ ففي 
فقج  0220( مميؾن ندسة اما سشة 25) 0206( مميؾن ندسة وبمغ سشة 50.0بمغ ) 0266سشة 
( مميؾن ندسة ومؽ 900.0ما يقارب ) 9666( مميؾن ندسة ووصل عجدىؼ عام 090بمغ )

 ( مميؾن ندسة .566ما يقارب ) 9690الستؾقع ان يرل عجدىؼ عام 
اما مؽ ناحية التؾزيع العجدي لحجؼ الدكان في الؾطؽ العخبي فقج احتمت مرخ السخكد االول 

( مميؾن ندسة تمتيا 06احية عجد الدكان حدب التقجيخات فقج بمغ عجد الدكان حؾالي )مؽ ن
( مميؾن 55و) (55(مميؾن ندسة وجاءت السغخب والجدائخ بعجىا عمى التؾالي بـ)52الدؾدان )

( مميؾن ندسة 90مميؾن ندسة والدعؾدية ) (56ندسة والعخاق بالسختبة الخامدة بعجد ما يقارب )
 ( مميؾن ندسة 90مميؾن ندسة  وسؾرية ) (99واليسؽ )
( مميؾن ندسة  وفمدظيؽ 0( مميؾن ندسة  وليبيا )2( مميؾن ندسة  والرؾمال )06وتؾنذ )

( مميؾن ندسة  90ندسة وعسان )( مميؾن 52( مميؾن ندسة والكؾيت )5)الدمظة الفمدظيشية ( )
 ( مميؾن ندسة 2لػ بمغ عجد الدكان في االردن ما يقارب )وكح

( االف ندسة 006( مميؾن ندسة  وفي قظخ )90( مميؾن ندسة  واالمارات )5في لبشان بمغ )و 
 ( الف ندسة 266( الف ندسة وجد القسخ )006( الف ندسة وجيبؾتي )206والبحخيؽ )

الكبيخة اما اليخم الدكاني لمسجتسع العخبي مؽ ناحية تخكيب الدكان مؽ حيث فئات الدؽ 
ندبة االطفال وصغار الدؽ  ( فيترف بارتفاعفاكثخ 00()05-00و)( 00اقل مؽوالسحجدة بـ)

( وان ارتفاعيا سيكؾن عمى حداب فئة الذباب والقادريؽ عمى العسل والتي تقل 00اقل مؽفئة )
 00( اما فئة كبار الدؽ والذيؾخ )%06%( في حيؽ تختفع عالسيا اكثخ مؽ )06ندبتيؼ عؽ )

%( اما في اوربا الغخبية فقج وصمت الى 0) اقل مؽيي ما زالت تذكل ندبة ضئيمة ( ففاكثخ
(00 )% 
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 نمه السكان في العراق
يعج العخاق احج االقظار العخبية وبالتالي فأن ما مخ بو الؾطؽ العخبي مؽ مخاحل الشسؾ الدكاني 

بو الؾطؽ العخبي كحلػ قج اثخ عمى  قج مخ بو العخاق وان الحي تأثخ بو العخاق تاريخيا وتأثخ
عمى يج السغؾل ولحج االن كان الشسؾ  0900الشسؾ الدكاني في ىحا البمج فسشح سقؾط بغجاد عام 

فبعج ذلػ اصبح بظيئا  ثؼ معتجاًل واصبح في القخن العذخيؽ نسؾ سخيعا متأثخا سمبيًا  الدكاني
  لسجةبي خالل ىحه االؾطؽ العخ  نسؾ سكان بالعؾامل التي اثخت بالعسؾم عمى

( وىحه اول محاولة إلحراء 9200605) 0292بمغ سكان العخاق حدب تدجيل الدكان سشة 
تؼ اجخاء تدجيل الدكان مؽ ججيج  0250الدكان في الجولة العخاقية الحجيثة الغائو وفي عام 

جخت اول تجخبة جادة  0252( ندسة  وفي عام 5905025وبمغ عجد الدكان في ىحا التدجيل )
( ندسة  ووصل 5000000) 0252وبمغ عجد سكان العخاق بسؾجب تعجاد  ألجخاء تعجاد سكاني

بمغ عجد  0200وفي التعجاد التالي عام  0202( ندسة عام 0552206عجد سكان العخاق الى )
( ندسة وقج 09092522بمغ عجد سكان ) 0222(  ندسة وفي تعجاد عام 0622956سكان )

( ندسة  اما في تعجاد 00550666) 0202زاد عجد سكان العخاق ووصل حدب تعجاد عام 
( ندسة  وحدب تقجيخات وزارة التخظيط العخاقية لعام 99650666فقج بمغ عجد الدكان ) 0222
 (50فيقجر عجد سكان العخاق بحؾالي )( ندسة   اما االن 92009666بمغ عجد الدكان ) 9662

  9605حدب بيانات وزارة التخظيط العخاقية في عام  مميؾن ندسة

لديادة الحاصمة في عجد الدكان ناتجة عؽ التظؾر االقترادي واالجتساعي وكحلػ الديادة ان ا
%( بيشسا 5سؾ الدكان حاليا الى )الدكانية ىي االخخى تدبب زيادة سكانية حتى وصل معجل ن

%( . اما ما يخص معجل السؾاليج فقج كان 0.2) 0252حتى  0266ل لفتخة طؾيمة مؽ عام ع
( 52.5( الى )0220-0226( وانخفض ما بيؽ )0200-0206بيؽ ) ما باأللف( 52.2)

.اما الؾفيات فقج كانت ما بيؽ  باأللف( 52.2ووصل معجل الؾالدات االن الى ) باأللف
وفي  باأللف( 05.0( الى )0220-0226وانخفزت ما بيؽ ) باأللف(90.2( )0206-0200)

 . باأللف( 0.0نياية القخن الساضي بمغت )
لعخاق السختبة الخامدة عخبيًا مؽ حيث عجد الدكان بعج مرخ والدؾدان والجدائخ وقج احتمت ا

%( مؽ سكان الؾطؽ العخبي وىحا يجعل العخاق بيحه السؾاليج العالية 2والسغخب وبشدبة تقخيبًا )
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%( بأنو يسخ بالسخحمة  5والحي صاحبة انخفاض في عجد الؾفيات وبسعجل نسؾ سشؾي قخيب مؽ )
 ضسؽ الجول ذات السعجل السختفع في نسؾ الدكاني االنتقا ليو و 

 9662تقجيخان الدكان حدب السحفغات لدشة                      
 الكثافة الحسابية 2المساحة/كم النسبة% عدد السكان المحافظة

  613 24.1 7145470 بغداد
  32380 9.5 2811091 نٌنوى
  19070 6.4 1912533 البصرة

  13368 6.4 1893617 السلٌمانٌة
  6763 5.6 1651565 بابل

  13626 5.4 1616226 ذي قار
  20813 5.3 1560612 دٌالى
  13165 5.2 1542421 اربٌل
  138000 5 1485985 االنبار

  29279 4 1191403 صالح الدٌن
  27855 3.6 1081203 النجف
  17012 3.6 1064950 واسط

  8507 3.3 990483 القادسٌة
  10391 3 902019 كركوك
  5034 3 887859 كربالء
  14103 2.8 824147 مٌسان
  51000 2.1 614997 المثنى
  10715 1.7 505491 دهوك

  431694 100 29682081 المجموع

 
( مميؾن 50والحي وصل حاليا الى ما يقارب )ان الشغخة الى ىحا التظؾر في جدؼ سكان العخاق 

( سشة تزاعف حجؼ الدكان الى مختان وىحه الديادة لؼ يكؽ 56ندسة انو خالل ما يقارب )
 برؾرة مشتغسة بيؽ السحافغات العخاقية او حتى داخل كل محافغة . تؾزيعيا عجديا او كثافياً 

 فقج احتمت بغجاد ما كسا في الججول الدابق 9662ات وزارة التخظيط العخاقية لعام خ حدب تقجي
(مميؾن ندسة وجاء 2يقارب مؽ الخبع كشدبة مؽ حجؼ الدكان الكمي بعجد سكاني اكثخ مؽ )

(مميؾن 0.0( مميؾن ندسة والدميسانية ب)0.2( مميؾن ندسة ثؼ البرخة ب )9.0بعجىا نيشؾى ب )
 السحافغات االخخى  ندسة ثؼ بابل وذي قار وديالى واربيل واالنبار والقادسية والشجف وبعجىا تأتي


