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 2018 – 2006خالل الفرتة 

 الممخص     
يعتبررر ااترراتم اا اإلررا ا م ررااا  ررن أتررم اا ؤيرررات ايةتارراديا اإلتت يررا اا  ررتدا ا  يعت ررد  إليرر      

 اتاديد ااقوة ايةتااديا اإلدواا . 
و تتاف ااعراق كغيرتا  ن اادول ااعربيا واادول ااتا يا بايرتباط بأ واق ااردول ااارتا يا اا تقد را 

 تعإلق األ ر بااواردات أو اااادرات.وأ واق اادول األوربيا  إلى وم  ااخاوص  واء 
( تا رتا كبيررا  را ااعرراق خرسل اا رتوات األخيررة تتيمرا HDIتذا وةد  ررف  ؤيرر ااتت يرا اابيرريا  

 ا اساات ايةتااديا وايمت ا يا وزيادة ا تفاق اااكو ا ااتا بايرتها اا إلطات اااكو يا.
 
 

 
Abstract: 
 

The gross domestic product (GDP) is one of the most important economic 

indicators for sustainable development. It is used to determine the economic 

strength of the country. 

Iraq, like other Arab countries and developing countries, is characterized by 

its association with the markets of the developed industrial countries and the 

markets of European countries in particular, whether it comes to imports or 

exports. 

The Human Development Index (HDI) has witnessed a significant 

improvement in Iraq in recent years as a result of economic and social 

reforms and an increase in government spending initiated by government 

authorities. 
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 مقدمة: 
تعرررف ااتت يررا ايةتارراديا باتهررا امررراء ااتغيرررات تيكإليررا  ررا اابتيرران ايةتاررادي اإل مت رر   ررن خررسل 

ااتت يررا واات رررو  اا يا ررات ايةتارراديا ااتررا تبتغررا تا ررين   ررتوي اا عييررا اإل رركان وزيررادة  عررديت
ايةتارررادي وتاقيرررق زيرررادة  عرررديت ااتت يرررا واات رررو ايةتارررادي وتاقيرررق  داارررا توزيررر   وا رررد ااتت يرررا 
اييررباع اامررات اا مت رر   بررر ااررز ن اتإلبيررا اامررات أ ررراد اا مت رر   وتاقيررق أكبررر ةرردر   كررن  ررن 

 ااعدااا ايمت ا يا.

كرررل  واإلتظرررام ايمت رررا ا تارررو ايررراة إت ررراتيا  ااتت يرررا بررراا فهوم ااوا ررر  ترررا ر ررر    رررتدام اإل مت ررر  ك
أ ضررل  ك ررا  ر ررت أيضررا بأتهررال ج تقرردم اا مت رر   ررن طريررق ا ررتتباط أ رراايب مديرردة أ ضررل  ور رر  
  ررتويات ا تترراج  ررن خررسل إت رراء اا هررارات وااطاةررات اابيررريا  وخإلررق تتظي ررات أ ضررل  تررذا  ضررس 

 .(1 ن ن زيادة رأس اا ال اا تراكم  ا اا مت    إلى  ر ااز 
ويوضح  فهوم ااتت يا ااتغيرات ااتا تادث  ا اا مت   بأبعراد  ايةتاراديا  اا يا ريا  ايمت ا يرا  

 اافكريا وااتتظي يا   ن أمل تو ير اااياة ااكري ا ام ي  أ راد اا مت  .
وي كررن ااقررول أن  فهرروم ااتت يررا اا  ررتدا ا  يعتررا ايررباع اامررات ااااضررر دون تعررريض ةرردرة أميررال 

تقبل  إلرررى تإلبيرررا اامررراتهم اإلخطرررر  وةرررد أيرررار  رررؤت ر األ رررم اا تاررردة اإلبي رررا وااتت يرررا اا عرررروف اا  ررر
ب ؤت ر  ريو( بأن مودة اابي ا و س ا ايةتااد يرتبطان ببعضه ا اابعض  إلى تاو ي يتفارم  أي 

ااكفراءة أن ااتت يا اا  تدا ا تتاب  إلى ضرورة ا تخدام اا وارد ااطبيعيا اا تمددة وغير اا تمددة ب
 .(2 واتى بطريقا ي تؤدي إاى  تا ها أو تدتورتا ب ا يافظ تذ  اا وارد األميال ااقاد ا

دارتهرا  اذاك تبدي أغإلب دول ااعاام اتت ا ا وا عا بااتت يا اا  تدا ا اإلافاظ  إلى اا روارد ااطبيعيرا واا
واي م اا ختإلفا  و ن  باورة أكثر كفاءة اةتااديا  ب ا ياقق تذ  األتداف ااتا ت عى تاوتا اادول

خسل درا را واةر  ايةتاراد ااعراةرا تمرد  أتر  يعت رد كإليرا  را ااع إليرا ااتت ويرا  إلرى  وا رد اارتفط و را 
 ااتت يررا و إتمرراز يررو ر   ررن  رروارد  اايررا ضررخ ا تيرركل  ارردرا ات ويررل اي ررتث ارات اتاقيررق اتررداف

                                                 
  ۸۱۰۲اإلتيرر وااترم را  ااطبعرا األوارى     ا د  بد اهلل ياتين  ا د  ايةتااد اا عر ا واثر   إلى ااتت يا ايةتااديا اإلدول ااعربيا  دار ا يثرا (1)

 .۸5ص
  رةررم ۰۹۹۳  اا مإلررد ااثرراتا  أ  ررال اا ررؤت ر  تيررورك  ۰۹۹۸  يوتيررو/14 -۳تقريررر  ررؤت ر األ ررم اا تارردة اا عتررا بااتت يررا واابي ررا  ريررو دي مرراتيرو   (2)

                 a / conf . 151 / 26 / rev1ااتقرير ااوثا ق األ م اا تادةل 
إارى  3 إل إلا  ن اا بادئ ااتا تعرف اقوق و  ؤوايات اادول  قد  ا ريو دي ماتيرو  را اافتررة واإل زيدل إ سن ريو اا تعإلق باابي ا وااتت يا  وتو 

   غرف وةتها با م ة ا األرض  أطإلق  إلي  بعد ذاك ا م  ؤت ر ريو  أدى إاى إتياء امتا ااتت يا اا  تدا ا.۰۹۹۸ازيران/يوتي   14
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يررررق ااتت يرررا اا  رررتدا ا اتضرررر ن تطررروير ااقطا رررات ايةتاررراديا وايمت ا يررررا بارررورة ترررؤدي إارررى تاق
اا اا ظرررا  إلرررى اا ررروارد ااطبيعيرررا  رررا اابإلرررد وتت يتهرررا  ررر  تا رررين ي قرررا ا  رررتويات اا عييرررا اايرررعب 

 .(1 ااعراةا  واء األميال ااااايا أم األميال اا  تقبإليا
واتطسةًا  ن تركيز اابارث  إلرى  وضروع ااتت يرا اا  رتدا ا   رن ااوامرب ااتعررف  إلرى أترم األترداف 

 ل (2 ااتا تبتاتا  ؤت ر األ م اا تادة اإلبي ا وااتت يا وااتا ي كن تإلخياها ب ا يإلا
  اا  ات ا  ا ااافاظ  إلى اا يا   وض ان إ دادتا بيكل كاف  وا تخدا ها باايكل األ ثل

 ا اا مايت ااتا  ن أتم أتدا ها اااتا يا واازرا يا وااريفيا وا رتخدام ااتراس  وترذا ترو 
ا اإلتت يرررا ايةتاررراديا  أ رررا ااتت يرررا ايمت ا يرررا  تهررردف إارررى ترررأ ين اا يرررا  ااهررردف األ ا ررر

 اس تخدا ات اا تزايا  أ ا ااتت يا اابي يا تهدف إاى تو ير ا ايا كا يا اإل اء و اادر .
  اا  ررات ا أيضررا  ررا ر رر    ررتوى ااكفرراءة ايةتارراديا اإل مررايت اااررتا يا واازرا يررا  إلررى

 تبارت ا  ن ااعوا ل ااتا تاقق ااتت يا ايةتااديا وايمت ا يا   تويين ااريفا واا ديتا با
با رت رار ااررى ماتررب ااافراظ  إلررى اابي ررا وتت يتهرا  ررن أمررل ترو ير ااا ايررا واا اا ظررا  إلررى 

 اا يا  و اادرتا.

  زيادة إتتاج ااغذاء واا عا اتاقيق األ ن ااغذا ا  وزيادة ا تتاج اازرا را  وازيرادة  تتمرات
ضررا  ررا ااتارردير  وزيررادة  وا ررد اا يرراري  اازرا يررا اااررغيرة وااكبيرررة  وتاقيررق اإل  ررات ا أي

 األ ن ااغذا ا  إلى   توى األ راد  ا  تازاهم.

واا اا ظا  إلى  وارد اا يا  ااماريا وزيادة اا يرا  اامو يرا وتت يتهرا وااافراظ  إلرى األراضرا 
 زرا يا.اازرا يا  وكذاك اا اا ظا  إلى ااثروة اا  كيا واألراضا اا

  با ضا ا إاى ر   ا تتاميا اتاقيرق اار ايرا ااارايا بكرل مواتبهرا بيركإلها األ ثرل  وتاقيرق
ااااا ااوةا يا  وتو ير األ ان ااااا  ا  واة  ااع ل اا ختإلفا  ووض   عرايير ااا ايرا 
اابي يا  اضا ا ااى  عايير  عيتا اإل اء وااهرواء وااضوضراء اضر ان ااا ايرا اابي يرا وا ايرا 

 ااااا ااعا ا اإلبير  وتقديم اار ايا اااايا  وا ايا األتظ ا اابي يا اا ختإلفا.

                                                 
ةتارادي وترأثير   را ااارتا ات ااارغيرة  ما عرا ااباررة  كإليرا ايدارة وايةتاراد   مإلرا ا عد مرواد كراظم و  قيرل  برد ااا رين  رودة  ااتارول اي (1)

 .64  ص ۸۱۰۰  ۸۲ااعإلوم ايةتااديا  ااعددل 
ل اطررار برتررا م تت رروي  ررن  تظررور ۸۱۰۱بعررد  ررام  ااثااثررا ااررى اتررداف ااتت يررا اا  ررتدا ا  ررا األافيرراو رراء معفررر اا هررداوي   ررن األتررداف ا ت ا يررا  (2)

 .۸۳  ص  ۸۱۰۲  44وايةتااد  اا مإلا ااعراةيا اإلعإلوم ايةتااديا  ااعددل  ا دارة  ا   ربا   راةا  ااما عا اا  تتاريا  كإليا أ
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  وأخيررا ضرر ان اي ررتخدام األ ثررل ا ررواد اابتراء اإل رردخست ا تتاميررا  واابتيررا األ ا رريا ايرربكا
اا وااررست  وذاررك اتررو ير ااخررد ات ااسز ررا  يررباع اااامررات األ ررراد  واافقررراء  با ضررا ا 

م ي  اا إل  وااخد ات األ راد باا عر اا تا ب  وتو ير خد را اااررف  إاى ض ان واول
ااااا واا وااست  وخاواا اافقراء  وض ان ااواهم  إلى اا أوى واا  ركن بأ رعار 
يمرراد وظررا ف  تا رربا األغإلبيررا اافقيرررة  وضرر ان ا ررت رار اا اا ظررا  إلررى  تتا ررب دخإلهررم  واا

واء  رررا ااقطرررا ين ااعرررام وااخررراص  وذارررك اا ررروارد ااطبيعيرررا ااسز رررا اإلت رررو ايةتارررادي  ررر
(  اام عيررا ااعا ررا األ ررم ۸۱۱۱اتا ررين اارردخل وتررذا  ررا تضرر ت  ا ررسن ايافيررا  تررذ  ررام  

 .(1 اا تادة
تذا ويضاف ا ا  بق أن أتم ايتداف ااتا ت عى األ رم اا تاردة بااتعراون  ر  ااردول اتاقيقهرا  ركرز 

تدا ا  ن خسل ااتعرف  ؤيرراتها ااترا تعطيهرا أت يرا ااباث  إلى اي تديل  إلى ات يا ااتت يا اا  
كبرى اردى دول ااعراام  را تاقيرق ااتت يرا اا رمروة  يهرا  وبتراء  إلير   ريقوم اابارث بتارتيف  ؤيررات 

 ل(2 ااتت يا اا  تدا ا ااى ثسثا  ما ي  ر ي يا  و قا ا ا يإلا
 ) أ ( المؤشرات االقتصادية:
اا  رتدا ا  إلرى ااهيكرل ايةتارادي اارذي يتضر ن  ؤيررات  ر يرا ييت ل اا ؤير ايةتاادي اإلتت يا 

تت ثل  ا األداء ايةتاادي  اا يزان ااتماري  اااااا اا اايا  اضرا ا اارى أت راط اي رتهسك وا تتراج 
وااتا تتض ن ايضرا  إلرى  ؤيررات  ر يرا تير ل   ؤيررات ا رتهسك اا روارد ااطاةرا  اتتراج ااتفايرات  

 ااتقل واا وااست(.
 )ب( المؤشرات االجتماعية:

ويتض ن اا ؤير ايمت ا ا  إلى  دة  قرات تت ثل  ا  ااعدااا ايمت ا يا وااترا بردورتا تضرم  ردة 
 ؤيرات  ر يا تت ثل  ا  اافقر  ااعدااا  را ااتروع ايمت را ا   عردل اابطاارا واااراا ااعا را وااترا 

 توةرر   تررد ااررويدة  ت رربا اا رركان ااررذين تضررم كررذاك  اااررا ااتغذيررا   عرردل و يررات األطفررال  ااع ررر اا
يااررإلون  إلررى  يرررا  يرررب اررايا اار ايرررا اااررايا اضررا ا اارررى  قرررات اخرررى ترررا ااتعإلرريم واا ررركن 

 واأل ن واا كان. 
                                                 

ل اطررار برتررا م تت رروي  ررن  تظررور ۸۱۰۱بعررد  ررام  ااثااثررا ااررى اتررداف ااتت يررا اا  ررتدا ا  ررا األافيرراو رراء معفررر اا هررداوي   ررن األتررداف ا ت ا يررا  (1)
 .۸5 ا   ربا   راةا   ادر  ابق ااذكر  صأ 

 .۳۹۳  ص۸۱۰۱ يبكا ايةتااديين ااعراةيين  بغداد   ااواة  وااتاديات - دتان  راان ااموارين  ااتت يا اا  تدا ا  ا ااعراق  (2)
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 )جػ( الجوانب البيئية:
وتيررت ل  إلررى ااغررسف اامرروي ااررذي ييرر ل  ااتغيررر اا ترراخا  ا ررتهسك طبقررا األوزون  تو يررا ااهررواء 

اارررررذي ييررررر ل  اازرا رررررا  ااغابرررررات  ااتارررررار  اااضرررررريا( ك رررررا ييررررر ل اابارررررار  وااماترررررب األراضرررررا
واا ايطررررات واا ترررراطق اا ررررااإليا ااتررررا تتضرررر ن اا ترررراطق اا ررررااإليا   اررررا د األ رررر اك اضررررا ا ااررررى 

 .(3 اامواتب اابي يا  ثل اا يا  ااعذبا وااتتوع ااايوي

ديا  وبي يا  وامت ا يا ثقا يرا. ك را أن ااتت يا اا  تدا ا تتكون  ن ثسثا  مايت  إلى األةلل اةتاا
أت  ي كن تعريف ااتت يا اا  تدا ا و قرا اكرل  مرال  رن تإلرك اا مرايت  تفرردا  إي أن أت يرا اا فهروم 
تك ن تاديردا  را ااعسةرات اا تداخإلرا برين تإلرك اا مرايت   إل را أن ترذ  اا مرايت أو اترى األترداف 

ضرروريا و ه را اا ارإلاا ااردول واأل رراد  كرا ياربح غير  إلز ا ةاتوتيا  إي أتها اتفت ك مايت 
ااعرراام  كاترررا أ ضرررل اإلعرريش   ااتت يرررا ايمت ا يرررا اا  ررتدا ا تهررردف إارررى ااتررأثير  إلرررى تطرررور ااتررراس 
واا مت عررات بطريقررا تضرر ن  ررن خساهررا تاقيررق ااعدااررا وتا ررين ظررروف اا عييررا وااارراا. أ ررا  ررا 

اس تو ا ايا األت راق ااطبيعيرا واا اا ظرا  إلرى اا روارد ااتت يا اابي يا اا  تدا ا  يكون ااهدف األ 
ااطبيعيا. أ ا  اور اتت ام ااتت يا ايةتااديا اا  تدا ا  يت ثل  ا تطروير اابترا ايةتاراديا  ضرس 

 .(1  ن ا دارة ااكفؤة اإل وارد ااطبيعيا وايمت ا يا
 ا اارى أن تاقيقهرا ي ي ثرل أي ك ا تت يرز ترذ  اا مرايت م يعهرا بأتهرا تهردف إارى اي رت راريا  اضرا

ا تررداء  إلرررى اابي ررا  وتعت رررد باايرركل األكبرررر  إلررى اا ررروارد ااطبيعيررا  ك رررا أتهررا ت رررتتد إاررى اادرا رررات 
 ااعإل يا وااتاإليل ااع يق.

 
 
 

 
 

 [ الدراسات السابقة: 2]
ركرزت  إلرى تتاك ااعديد  ن اادرا ات ااتا تتاوات  وضوع ااتت يا اا  تدا ا  تها ااعربيرا واألمتبيرا 

 . ااتت يا اا  تدا ا. 1اامواتب اا وضو يا ااتاايال 
 . ااتت يا ايةتااديا.   و تهال2                          

 

                                                 
وايةتارراد   مإلررا اا خطرررط ا دارة طرررق ااقيرراس وااتقيررريم  ما عررا بغررداد  كإليرررا  -ا تررا ا ررين ارربري  ا طرررار ااعررام ا ؤيرررات ااتت يرررا اا  ررتدا ا  (3)

 .۰۸4  ص۸۱۰5  ۳۸وااتت يا  ااعددل 
 ن ا ايا اابي ا  ما عا اا إلك  عود  ة م ااعإلوم  بداهلل بن م عان ااغا دي  ااتت يا اا  تدا ا بين اااق  ا ا تغسل اا وارد ااطبيعيا واا   وايا  (1)

 .۹  ص ۸۱۱۳اا يا يا  
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 2102 الدراسة األولى
Jerome Poulenc, etc.- Sustainable Human Development and Capability Approach: Integrating Environment, 
Responsibility Collective Agency. -Journal of Human Development and Capabilities. – Vol. 1;28 fib 2013 

 Sustainable Human Development and Capability Approach: Integrating Environment عنواف الدراسة
 .دراسة صادرة عف الجمعية حقوؽ اإلنساف ۳۱۰۲ حدود الدراسة
 .الدراسة المنيج الوصفي و التحميمي استخدمت المنيجية
معالجة أوجو القصور الثالث الرئيسية فيما يتعمؽ بالقدرة عمى االسػتدامة وىػـ: البعػد البيئػي/ المسػؤولية العالقػة بػيف الفػرد و  الفروض

 .االجتماعية المستويات
الربط فيو بيف القيـ الذاتيػة والفعالػة لمبيئػة. ثانيػا: المسػؤولية: أف أوال: البعد البيئي: يمكف التغمب عمية مف خالؿ مكاف يمكف  التوصياتو النتائج 

عمى الفرد باعتباره )القيمة الذاتية(. ويتطمب ذلػؾ تطػوير القػدراتب وبالتػالي سػيقابؿ ذلػؾ مزيػد  المسؤولية تجاه الطبيعة تستند
مكف التغمػب عمػى ىػذا التقصػير مػف خػالؿ فكػرة مف فرص التنمية المستدامة. ثالثا: العالقة بيف الفرد والمستويات الجماعية: ي

الوكالة الجماعية مف خالؿ دمج البعد البيئي بالكامؿ برؤية موسعة قادرة عمػى االسػتدامة بشػكؿ قػوم. ممػا يػؤدت إلػى تعريػؼ 
جديد لمعامؿ كشخص مسؤوؿ يتصرؼ كما يحمو لو في سبيؿ تحقيؽ تنمية بشرية مستدامة. كمػا خمصػت الدراسػة إلػى أف كػؿ 

 سبؽ يتطمب ممارسة مبدأ الحيطة مف أجؿ تجنب اآلثار والعواقب الضارة. ما
 2102 الدراسة الثانية

Norma Maccari. – Environmental Sustainability and Human Development: A Greening of Human 
Development Index (March 15, 2014). Available at SSRN :https://papers.ssrn.com 

 Environmental Sustainability and Human Development: A Greening of Human عنواف الدراسة
Development Index 

 (2102:  ۳۱۰۳) حدود الدراسة
 األسموب الوصفي التحميمي المنيجية
خػػالؿ العالقػػة بػػيف مؤشػػر التنميػػة البشػػرية االكثػػر اسػػتخداما تقػػديـ صػػورة شػػاممة لمعالقػػة بػػيف التنميػػة البشػػرية والبيئػػة مػػف  الفروض

(HDI)(0) ( وبػػيفEPI)(2)  كمػػا تقػػدـ الدراسػػة مقيػػاس كمػػي جديػػد: وىػػو مؤشػػر التنميػػة البشػػرية فػػي إطػػار االسػػتدامة لينشػػ .
ضػػوب بروتوكػػوؿ  ( فػػيHDIسػػيناريو جديػػد بػػيف التنميػػة البشػػرية واالسػػتدامة باإلضػػافة أنيػػا تنػػاقش مؤشػػر التنميػػة البشػػرية )

 .(2)كيوتو
 النتائج منيا:   وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات

 .(EPI( و بيف )HDIوجود عالقة إيجابية بيف مؤشر التنمية البشرية ) -
 البيئية.السبب األساسي النخفاض االستثمار في تنمية الموارد البشرية المستدامة كاف االنخفاض في األداب والجودة  -
 نقص القوانيف الداعمة والمشجعة عمى االستثمار في ىذا المجاؿ -

 2102 الدراسة الثالثة
Adepoju, et al .- The Effects of External Debt Management on Sustainable Economic Growth and 
Development: Lessons from Nigeria.- University of Ibadan and Ladoke Akintola University of Technology.- 
2018 

                                                 
(1) (Human Development Index (HDI  ترو  برارة  رن  قيراس أ  را  ي رعى اإلكيرف  رن   رتوى اار اتيرا ااترا تعييرها يرعوب ااعراام  ويهرتم

( بهرذا اا ؤيرر وكرل  را يتعإلرق بر   رن تقرارير  رتويا وتاقيرق أتدا ر   UNDPاابرتا م ااتاب  اهي ا األ م اا تادة  برتا م ااتطوير األ م اا تاردة   
 واابرتررا م ياررا ظ  إلررى إارردار تقررارير  ررتويا اهررذا اا ؤيررر ام ررادة باألوضرراع اا عييرريا وكررل  ررا يتعإلررق بهررا اايررعوب  ررا ۰۹۹۱  تررذ اإلررول  ررام 

  ختإلف دول ااعاام.
 .ااثااث ا تظ ا األوبك باردة  ن امل اافقراء ااتا ا إلن  تها  ا اا ؤت ر  (2)

اا  تدا ا ادى اادول ااتا يا  ااتا  قدت  اتفاةيا األ م اا تادة ا طاريا بيأن ااتغير اا تاخا وااتقإليل  ن اتبعاثات ااغازات اااراريا  وتعزز ااتت يا (3)
 .۰۹۹۸ ام 
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 حمنود صاحل حمنود الدورى                 

 

                 املستدامة وعالقتها بالهاتج احمللي بالعراق التهنية

 2018 – 2006خالل الفرتة 

 Effects The Development of External Debt Management on Sustainable Economic Growth عنواف الدراسة
and Lessons from Nigeria 

 ۳۱۰۲ نيجيريا حدود الدراسة
 األسموب الوصفي التحميمي المنيجية
الػػديوف عمػى النمػػو االقتصػادم المسػػتداـ والتنميػة وتػػوفير إمكانيػة الوصػػوؿ إلػى التمويػػؿ الخػارجي الػػذم أدوار ممارسػات إدارة  الفروض

 عمى عممية التنمية االقتصادية ألم دولة وذلؾ بالتركيز عمى نيجريا. يؤثر تأثيرا قويا
 التوصيات االقتصادم المستداـ.وقد تبيف أف الديوف مف الموارد اليامة والضرورية لدعـ النمو  النتائج والتوصيات
 2112 الدراسة الرابعة

مركػػز اإلمػػارات لمدراسػػات  -ط  -التنميػػة المسػػتدامة: اإلطػػار العػػاـ والتطبيقػػاتب دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة نموذجػػا.  -نػػواز عبػػد الػػرحمف الييتػػي. 
 .۳۱۲ص  -. ۳۱۱۲ -والبحوث االستراتيجية. 

 ًا.اإلطار العاـ والتطبيقاتب دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذج المستدامة:التنمية  عنواف الدراسة
 (.2112:  ۳۱۱2اإلمارات خالؿ الفترة مف ) حدود الدراسة
 استخدمت الدراسة األسموب التحميمي والوصفي لمعالجة الظاىرة. المنيجية
والمؤسسية لمتنمية المستدامة في دولػة اإلمػاراتب اسػتنادا إلػى دليػؿ عرض وتحميؿ المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية  الفروض

 المستدامةب وجيود الدولة لمتغمب عمييا. األمـ المتحدة حوؿ أبعاد التنمية المستدامة مع بياف تحديات التنمية
مػػف جوانػػب التنميػػة المسػػتدامةب فػػ ف مسػػتقبؿ عمػػى الػػرنـ مػػف التقػػدـ الػػذم أحرزتػػو دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة فػػي كثيػػر  النتائج و التوصيات

% خػالؿ عػاـ  ۰۱جممة مف التحديات؛ ففي المجاؿ االقتصادم ىناؾ التضخـ الذم تخطػى حػاجز اؿ  التنمية المستدامة يواجو
%  أمػػا فػػي الجانػػب االجتمػػاعي نجػػد اخػػتالؿ التركيبػػة السػػكانية لصػػال  نيػػر  2؛ وكػػذلؾ البطالػػة التػػي سػػجمت حػػوالي ۳۱۱۲
نيف. كما يشكؿ ضعؼ المشاركة التنموية لممرأة تحديا آخر. أىـ تحد بيئػي يواجػو التنميػة المسػتدامة فػي دولػة اإلمػارات المواط

ندرة موارد المياهب وانجػراؼ التربػةب ومعػدالت االنبعػاث الغػازم المرتفعػة. بينمػا يقتصػر التحػدم المؤسسػي فػي ضػعؼ منظومػة 
 .التكنولوجي البحث العممي والتطوير

 2102 راسة الخامسةالد
المجمػػة العراقيػػة لمعمػػوـ  -التحػػديات البيئيػػة فػػي العػػراؽ: سػػبؿ معالجػػة مسػػتقاة مػػف التجربػػة األلمانيػػة.  -وفػػاب جعفػػر الميػػداومب حػػافظ عبػػد األميػػر. 

 .011 - ۰۲۲ص ص  -. ۳۱۰۳؛ ۲۳ب ع ۰۱مج  -العراؽ.  -الجامعة المستنصرية  -واالقتصاد  كمية اإلدارة -االقتصادية 
 .المجمة العراقية لمعموـ االقتصادية -األلمانية.  التحديات البيئية في العراؽ: سبؿ معالجة مستقاة مف التجربة عنواف الدراسة
 (.2101:  ۳۱۱2خالؿ الفترة مف ) العراؽ حدود الدراسة
اسػتنباط الػدروس مػف التجػارب الدوليػة المنيجية استخدمت الدراسة األسموب التحميمي والوصفي لمعالجػة الظػاىرةب فضػال عػف  المنيجية

 المستوييف الوطني والدولي. السيما التجربة األلمانية الناجحة في ىذا المجاؿب كما تناولت التحديات البيئية عمى
ف تمثػؿ جػػزبا مػػف عمميػة احػػداث التػػواز الفػروض التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػة ال تحقػػؽ مػػف دوف االىتمػاـ بالبيئػػة التػػي - الفروض

 والتواصؿ بيف االقتصاد والمجتمع مف خالؿ تمبية حاجات األجياؿ الحاضرة مف دوف المساس بحقوؽ األجياؿ القادمة. 
كػػاف لمحػػروب التػػي شػػيدىا العػػراؽ دور سػػمبي واضػػ  عمػػى البيئػػة وعمػػى التنميػػة المسػػتدامة وذلػػؾ لتػػراكـ أعػػداد كبيػػرة مػػف  -

ستعممة منيا أـ المخزونة داخؿ العراؽب مما ترؾ أثرا سمبيا في حياة األفػراد منػذ األسمحة المشعة والمتفجرات واأللغاـ سواب الم
 قرابة ثالثة عقود مضت ويتوقع أف يمتد ىذا األثر إلى عشرات السنيف.

بيػة عمػى األشػخاص تفعيؿ العمؿ بقوانيف حماية وتحسيف البيئة العراقيةب خاصة القوانيف والتشريعات التي تضع أحكاما عقا - النتائج و التوصيات
 الذيف يسببوف  التموث البيئي. 

تبنى السياسات الدولية التي تعد ضرورية في مجاؿ تخفيض التموث البيئي ومكافحة التصػحر والمقترحػات الميمػة فػي ىػذا  -
 المجاؿ السيما  التجربة األلمانية الخضرابب لمعمؿ عمى تكييفيا بما يالـز واقعنا المعاصر.

 

 البحث:[  مشكمة 2]

 ررا أ قرراب ااتقرردم ااررذي تررم إاررراز   ررا إطررار ايتررداف ا ت ا يررا األافيررا  وااتررا ومهررت مهررود ااتت يررا 
  كاترت األترداف ا ت ا يرا األافيرا تركرز  إلرى ۸۱۰5إارى  رام  ۸۱۱۱ااعاا يا  ا اا رتوات  رن  رام 
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أترداف ااتت يرا ااعاا يرا إتهاء اافقر اا دة   وااموع  واأل راض ااتا ي كن ااوةايا  تهرا  وكاترت أكثرر 
أت يررا واضررورا  ررا ااعرراام. اذ توااررل أتررداف ااتت يررا اا  ررتدا ا ااكفرراح ضررد اافقررر اا رردة   واكتهررا 
اضا ا ااتاديات وااتطورات اا ت ثإلا  ا ض ان تت يا أكثر  دااا واي تدا ا اابي يا  وخااا ااهردف 

 أتيطا بيريا. اار ي ا اا ت ثل  ا اااد  ن  خاطر تغير اا تاخ ااتاتم  ن
واغايا اآلن  ۰۹۲۱ك ا أن ااظروف ايةتااديا واا يا يا اإلعراق خسل اافترات اا ابقا واا  تدة  ن 

ةادت تارو ضرعف تيكإليرا ايةتاراد   ضرس  رن ةررارات األ رم اا تاردة بييقراف تاردير اارتفط ي ري ا 
اد ا داري واا رررررااا وااعقوبررررات ايةتارررراديا ااتررررا تإلتهرررررا  يضرررراف اهررررا ااف رررر ۸۱۱۸ - ۰۹۹۱اإلفترررررة 

  برررااتزا ن  ررر  اي رررتخدام غيرررر األ ثرررل اإل ررروارد ااطبيعيرررا ۸۱۱۳وااوضررر  األ ترررا اا ترررردي بعرررد  رررام 
وتإلوث اابي ا واتخفاض تايب اافرد  ن ااتاتم اا اإلى   ضس  ن  م و ا أخرى  ن اا ياكل ااتا 

درة ااقطرررا ين ااارررتا ا توامررر  ايةتاررراد ااعراةرررا ك ادوديرررا ااطاةرررا اي رررتيعابيا األ رررواق و ررردم ةررر
واازرا رررا  إلرررى تإلبيرررا ااتيامرررات اا ررروق   وغيرترررا  رررن ااعوا رررل  ااترررا اتعك رررت بيررركل  تبررراين  إلرررى 
 ؤيرات ااتت يا اا  تدا ا و عديتها  ا ااعراق  و إلي   تتعرف  إلى أتم ااتغيرات ااتا طرأت  إلرى 

 اا ؤيرات ااتاايال
    ( بإلررر ۸۱۱۹إارررى  ۸۱۱۲أل ررروام برررين  اإلررردخل ااقرررو ا باأل رررعار اامررراري   إليرررار ديترررار( ا -1

      ( و رررررررا  رررررررام ۳۰۱۳(  ۸۱۰۰إارررررررى  ۸۱۰۱(  رررررررا ارررررررين كررررررران  رررررررا  رررررررام   4.  ۰۲- 
( و ا  ام ۳۱۸( كان  ۸۱۰۳إاى  ۸۱۰۸( و ا  ام  13.1( كان  ۸۱۰۸إاى  ۸۱۰۰ 
( 27.7-(  قررد كرران  ۸۱۰5إاررى  ۸۱۰4( و ررا  ررام  2.4-( كرران  ۸۱۰4ااررى  ۸۱۰۳ 

 (. 2.63( كان  2216إاى  ۸۱۰5و ا  ام  

   ( ۸۱۱۹إاررى ۸۱۱۲ تو ررط تارريب اافرررد  ررن اارردخل ااقررو ا  ااررف ديتررار( األ رروام بررين   -2
    ( و رررررررا  رررررررام 27.9(  ۸۱۰۰إارررررررى  ۸۱۰۱(  رررررررا ارررررررين كررررررران  رررررررا  رررررررام  21.2-بإلرررررر   

( و را  رام 4.5( كران  ۸۱۰۳إاى  ۸۱۰۸( و ا  ام  12.2( كان  ۸۱۰۸إاى  ۸۱۰۰ 
( 23.22-(  قرد كران  ۸۱۰5إارى  2214 رام   ( و را4.9-( كران  ۸۱۰4إاى  ۸۱۰۳ 

 (.2.29( كان  ۸۱۰6إاى  ۸۱۰5و ا  ام  

       (۸۱۱۹إارررررى  ۸۱۱۲ااتتررررراج اا اإلرررررا باأل رررررعار ااماريرررررا   إليرررررار ديترررررار(  األ ررررروام برررررين   -3
    ( و ررررررا  ررررررام 34.1(  ۸۱۰۰إاررررررى  ۸۱۰۱(  ررررررا اررررررين كرررررران  ررررررا  ررررررام  16.8-بإلرررررر    

( و را  رام 7.6( كران  ۸۱۰۳إاى  ۸۱۰۸( و ا  ام  12.5( كان  ۸۱۰۸إاى  ۸۱۰۰ 
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( 25.2-(  قررد كرران  ۸۱۰5إاررى  2214( و ررا  ررام  2.6-( كرران  ۸۱۰4ااررى  ۸۱۰۳ 
 (.۸۱۱۲( كان  ۸۱۰6إاى  ۸۱۰۱و ا  ام  

تاتم  تو ط تايب اافررد  رن ااتراتم اا اإلرا باأل رعار ااماريرا  اارف ديترار(  األ روام برين  -4
( 32.7(  ۸۱۰۰إاى  ۸۱۰۱ ا  ام  (  ا اين كان 19.7-( بإل   ۸۱۱۹إاى  ۸۱۱۲ 

( 4.9 ( كرران ۸۱۰۳إاررى  ۸۱۰۸( و ررا  ررام  9.7( كرران  ۸۱۰۸إاررى  ۸۱۰۰و ررا  ررام  
(  قرررد كررران           ۸۱۰۱إارررى  ۸۱۰۱( و رررا  رررام  5.1-( كررران  ۸۱۰4إارررى  ۸۱۰۳و رررا  رررام  

 (.2.62( كان  ۸۱۰6إاى  ۸۱۰5( و ا  ام  23.4- 

اا ؤيررررات أ رررس  أن ت ررربها اا وز رررا  إلرررى اا رررتوات  ويظهرررر مإليرررًا  رررن ةرررراءة اات رررب اا وضررراا  رررن
( آخذة بااتذبذب األ ر ااذي يإلقا بضسا   إلى ااتاتم ايم ااا 2216( واغايا  ۸۱۱۲اا  تدة  ن  

ا ختإلف ااقطا ات اازرا يا  تها واااتا يا كذاك ااتعردين وخرد ات ااتت يرا ايمت ا يرا واايخاريا  
 مإلرس ااترواب ااعراةرا باامرا إارى إيمراد تيرريعات تتومر  إارى   ا يؤكد  إلرى أن اراتعوا ااقررار  رن 

ضرررورة تاقررق ااتت يررا اا  ررتدا ا ازيررادة  عررديت اات ررو ايةتاررادي  ررا ااعررراق. وتررذا برردور  يتطإلررب 
تاإليل ودرا ا  ؤيرات ااتت يا اا  رتدا ا  وةيراس  قردار واتمرا  ااتغيررات ااترا طررأت  إليهرا  رن  رام 

 . ۸۱۰۲إاى  ام  ۸۱۱6
اضررررورة ب كررران ااتأكيرررد  إلرررى أن تترررا م األداء ايةتارررادي ااترررا أ رررفرت  تهرررا   ررريرة ااتت يرررا و رررن ا

األااديا باي ت اد  إلى ااقطاع ااتفطا  ا ااعراق ك ادر أ اس بل وااوايد اات ويرل   إليرا ااتت يرا 
يرا ةد ادى إاى ادوث  ياكل اسةتااد ااعراةا. ويرم   ربب ذارك إارى اا يا رات ايةتاراديا وااتفط

ااتا  ار تها اا إلطات ااااك ا  ا م ي   راال ااتت يا اا ابقا    را أزاد  رن ااتيروتات  را ااهيكرل 
ايةتاادي وت يت ااقطا ات ايتتاميا األخرى كاااتا ا اااتا يا وااخد يا واازرا يرا. وارذاك ارم 

 ياقق ااعراق أي إتماز تامح أو  هم اتى اآلن ياقق ااتت يا اا  تدا ا.

 ك تت ثل  يكإلا ااباث  ا ا مابا  إلى اا ؤال ااتااال و إلى ذا
  تل تومد  سةا بين  عديت ت و ااتاتم اا اإلا ا م ااا وبين ااتت يا اا  تدا ا بااعراق؟ 

 [ فروض البحث: 2] 
 يااول تذا ااباث اختبار ااا اافروض ااتااال 
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 ااتت يرررا اا  رررتدا ا  تومرررد  سةرررا طرديرررا برررين  عرررديت ت رررو ااتررراتم اا اإلرررا ا م رررااا وبرررين
 بااعراق.

 [ أىداؼ البحث: وتتمثؿ في اليدؼ الرئيسي التالي :5]

  ااتعرف  إلى أثر ااعسةا ا يمابيا بين ااتت يا اا  تدا ا وبين  عرديت ت رو ااتراتم اا اإلرا
 بااعراق. 

 [ أىمية البحث: 1]
إليررا واألمتبيررا   ررادة بترراء تررأتا أت يررا ااباررث  ررن دور ااتت يررا اا  ررتدا ا اتيررمي  اي ررتث ارات اا ا

ااعراق وا تغسل أي ثروات  واء اابتروايا أو ااقطا ات ايةتااديا األخررى ب را ير ر    رتوى األداء 
ايةتاادي اقطا ات  اا ختإلفا وتاقيق ااتت يا اا  تدا ا ب .  ا ظل ااظروف ااتا  ر بها ايةتااد 

يرررًا  إلررى ضرررورة تبتررا رؤى اةتارراديا يررا إلا ااعراةررا. ااررذي  رررض  إلررى اا ررإلطا ااتيررريعيا  ب ررًا كب
ت ا د  إلى إ رادة بتراء ايةتاراد ااقرو ا وتتوير  أتيرطت  ايةتاراديا  رن خرسل ااقرواتين وااتيرريعات 

 ااتا تقإلل اا عوةات وتد م ااتت يا اا  تدا ا بااعراق.
 [ حدود البحث:7]

 .۳۱۰۲ - ۳۱۱1مف ) أ ( الحدود الزمنية: تتمثؿ الحدود الزمنية لمبحث في الفترة 
 )ب( الحدود المكانية: جميورية العراؽ. 

 )جػ( الحدود الموضوعية: تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة.
 [ بيانات الدراسة: 2]

 سيتـ الحصوؿ عمى بيانات البحث باالستعانة بالمصادر التالية: 
 صندوؽ النقد الدولي(.  –البنؾ الدولي  –) أ ( التقارير السنوية لبيانات )البنؾ المركزم العراقي 

 تقارير(.  –دوريات  –كتب  –)ب( المراجع العربية واألجنبية )رسائؿ 
 )جػ( الشبكة الدولية لممعمومات )اإلنترنت(. 

 [ منيج البحث: 2]
أبعراد  ومواتبر  وتوضريح ااهردف  تر  ا ت رد ااباارث  ن أمل درا را اا وضروع و عاامتر   رن  ختإلرف 

  إلى  تهمين اتقديم ا مابات  ن اا يكإلا ااباثيا   واتاقيق أتداف ااباث  إلى ااتاو اآلتال 
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ل ويعت رد  إلرى تم ير  اااقرا ق واا عإلو رات  رن خرسل   رح اادرا رات اا رابقا المنيج الوصػفي  أ ( 
 وتف يرتا اإلواول إاى تع ي ات  قبواا. اإلظاترة  ال ااباث ثم  قارتتها وتاإليإلها 

ل ويعت د  إلى م   اابياتات ااسز ا  ن  وضوع ااباث خرسل  تررة اابارث ثرم المنيج التحميمي ب( 
إ رررادة مررردواتها وتاإليإلهرررا وتف ررريرتا اإل قارترررا برررين اآلراء اا طروارررا  رررا األدبيرررات ذات ااارررإلا 

 عرررديت ااتررراتم اا مإلرررا ا م رررااا ب وضررروع اابارررث  ثرررل دور ااتت يرررا اا  رررتدا ا  رررا ارتفررراع 
 بااعراق. 

 ويتـ تناوؿ البحث مف خالؿ ما يمي: 
أواًل: تحميؿ تطور بعض المؤشػرات االقتصػادية لمتنميػة المسػتدامة فػي العػراؽ خػالؿ 

 : 2105 - 0222الفترة 
 ) أ ( نصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي:

يعتبرررر ترررذا اا ؤيرررر  رررن أتررررم اا ؤيررررات ايةتاررراديا اإلتت يرررا اا  ررررتدا ا  يعت رررد  إليررر  اتاديرررد ااقرررروة 
 ايةتااديا اإلدواا  ويوضح اامدول ااتااا تطور تايب اافرد  ن إم ااا ااتاتم اا اإلا  ا ااعراق. 

 تطور نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي (0جدوؿ )
 2105-0222في العراؽ خالؿ الفترة 

الناتج المحمي اإلجمالي )مميار  عدد السكاف السنوات
 دوالر(

نصيب الفرد مف الناتج المحمي 
 اإلجمالي )دوالر(

معدؿ النمو في نصيب مف الفرد 
 مف الناتج المحمي )%(

0222 27.020 22.11 0711.15 -1.55 
0222 27.725 22.25 0727.52 -2.22 
0222 22.212 22.52 0222.27 -2.20 
0225 22.212 20.71 0222.20 0.25 
0221 22.200 21.22 0521.12 2.20 
0227 22.227 22.02 0102.10 -1.50 
0222 21.221 22.02 0522.22 2.52 
0222 21.771 22.12 0520.11 0.71 
2111 20.022 52.72 0757.12 2.22 
2110 20.521 52.72 0722.21 0.21 
2112 20.221 51.71 0772.12 2.22 
2112 22.222 17.21 2122.22 5.25 
2112 22.207 25.22 2522.20 2.22 
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 تطور نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي (0جدوؿ )تابع 
 2105-0222في العراؽ خالؿ الفترة 

 عدد السكاف السنوات
الناتج المحمي اإلجمالي )مميار 

 دوالر(
نصيب الفرد مف الناتج المحمي 

 اإلجمالي )دوالر(
معدؿ النمو في نصيب مف الفرد 

 مف الناتج المحمي )%(
2115 22.217 012.21 2011.02 2.25 
2111 22.722 007.12 2212.10 1.20 
2117 22.210 022.22 2225.02 0.21 
2112 22.200 070.11 2215.25 1.70 
2112 25.210 027.20 2212.22 -1.01 
2101 21.21 010.20 2212.22 0.71 
2100 21.707 211.10 5222.25 0.22 
2102 7.222 212.5 5512.22 0.22 
2102 22.021 212.71 5270.27 1.71 
2102 22.222 202.52 5271.25 0.22 
2105 22.11 011.22 2022.71 0.72 

 : المصدر: مف إعداد الباحث بناب عمى معطيات البنؾ الدولي عمى الموقع التالي

http://data.albankaldawli.org/ indicator 
 ن خسل اامدول اا ابق تساظ  عديت ت و  اابا  ا تايب اافرد  ن ااتراتم اا اإلرا ا م رااا خرسل 

وكرررذاك األوضررراع ايمت ا يرررا ااترررا كاترررت  رررا دة  1986 تررررة اات رررعيتيات وترررذا ب ررربب أز رررا اارررتفط  رررتا 
ب رربب ارتفرراع أ ررعار اابترررول  وا ررت ر  1998ابتررداء  ررن  ررتا آتررذاك  إي أن تررذا اا عرردل برردأ بااتا ررن 

% ب بب األز را  2.12-ايث  مل اتخفاضا ةدر بر 2229بايرتفاع خسل اا توات ااساقا  ا دا  تا 
 اا اايا ااعاا يا  وةد اتتقإلت ةي ا تايب اافرد  ن إم ااا ااتاتم اا اإلا  ن

وتررررا أ إلررررى ةي ررررا ارررر  خررررسل  ترررررة  2212 ررررتا   دوير  5564.83إاررررى  2229دوير  ررررتا  3868.83
ب ررررربب  2215دوير  رررررتا  4132.76ااباررررث  اتبررررردأ بعرررررد ذارررررك  رررررا ايتخفرررراض إارررررى أن وارررررإلت إارررررى 

ايتخفاض  ا أ عار اابترول. كذاك تساظ  ن خسل اامدول ارتفاع  ا ااتراتم اا اإلرا ا م رااا ابترداء 
 إليرار دوير  رتا  213.52ايال إارى  2222 إليار دوير  تا  54.79ايث اتتقل  ن  2222 ن  تا 
 2215 إليررار دوير  ررتا  166.84وتررا أ إلررى ةي ررا ارر  خررسل  ترررة ااباررث  ايررتخفض بعرردتا إاررى  2214

 .  2214   تهاوي أ عار اابترول  تا 
إن تذا اات و ااذي يهد  ايةتااد ااعراةا ي يرم  كإل  اتا ين األوضاع ايةتااديا  ا ااعراق برل 

ت  تهرا  ااعوا رد ااتفطيرا ااترا ا رتفادت  تهرا ااعرراق ب ربب ارتفراع أ رعار اابتررول وااغراز اعدة ا تبرارا
 ااطبيعا.
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 )ب( الميزاف التجارم: 
تتارررف ااعرررراق كغيرترررا  رررن ااررردول ااعربيرررا وااررردول ااتا يرررا بايرتبررراط بأ رررواق ااررردول ااارررتا يا اا تقد رررا 
وأ واق ااردول األوربيرا  إلرى ومر  ااخاروص  رواء تعإلرق األ رر برااواردات أو ااارادرات  واامردول ااترااا 

 يوضح تيكل اا يزان ااتماري  ا ااعراق. 
 2105 -0222راؽ خالؿ الفترة ىيكؿ الميزاف التجارم في الع(2جدوؿ )

 الميزاف التجارم الواردات  صادرات سمع أخرت صادرات المحروقات السنوات
0222 01501 220 00252 121 
0222 2272 221.12 00557 -171 
0222 2022 227.22 00122 -0.222 
0225 2720 512 01710 -520 
0221 02222 220 2122 2227 
0227 02272 500 2127 5212 
0222 2255 252 22.2 201 
0222 02122 222 2012 2252 
2111 20202 102 2072 02252 
2110 02222 122 2221 2022 
2112 02120 722 02112 1201 
2112 22222 172 02522 00172 
2112 20212 720 02212 02775 
2115 25122 217 21257 25122 
2111 52222 0022 20251 22057 
2117 52220 0222 27120 20520 
2112 77210 0227 22272 22202 
2112 22022 0111 22222 5211 
2101 55527 0521 21272 01521 
2100 70227 2112 27227 21222 
2102 12212 2112 51271 20221 
2102 12211 2102 55122 2221 
2102 11212 2522 52521 2211 
2105 22120 2157 50121 -01512 

اا ديريرررا ااعا رررا اإلم رررارك  اا ركرررز ااررروطتا ام رررسم  http://perspective.usherbrooke.ca/bilanاا اررردرل  رررن إ رررداد ااباارررث ا ت رررادا  إلرررىل
 . .CNISوا ااا يات 
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ااتررا  1994 ررن خررسل اامرردول يتضررح مإليررا أن اا يررزان ااتمرراري  ررا تا ررن   ررت ر ابتررداء  ررن  ررتا 
 5222ةي را  1997ايةتااديا ايرث بإلر  راريد اا يرزان ااتمراري  را  رام تعتبر بدايا ا اساات 

  إليون دوير.
إذن ااتا ررن  رررا اا يررزان ااتمررراري  ررررد  إاررى اازيرررادة ااكبيررررة  ررا ااارررادرات  ررر  ااتغيررر ااطفيرررف  رررا 
ااررواردات  و ررا اااقيقررا يرمرر  ااتطررور ااكبيررر ااررذي  ر ترر  اااررادرات ااعراةيررا بعررد ا اررساات إاررى 

ارررادرات اا اروةررررات  ارررذاك اعبررررت تقإلبرررات أ رررعارتا دورا كبيرررررا  رررا تغييررررر وضرررعيا اا يررررزان  ارتفررراع
باتهيار أ رعار اابتررول  1998ااتماري وااذي بدا واضاا  ن خسل اامدول اا ابق.  قد ت يزت  تا 

دوير   أارردث ذاررك أثرررا بااغررا  إلررى  وا ررد  12.85أيررن بإلرر   تو ررط  ررعر اابر يررل خررسل تررذ  اا ررتا 
رات ورارريد اا يررزان ااتمرراري و يررزان اا ررد و ات ككررل. و ر ررت اا ررتوات ااساقررا  إلررى ااع رروم ااارراد

ارتفا رررا  رررا راررريد اا يرررزان ااتمررراري تتيمرررا ارتفررراع األ رررعار ااعاا يرررا اإلرررتفط  رررا أدى إارررى ت رررو ةي رررا 
أيررن  2214اااررادرات ووضرر  ايمررابا اإل يررزان ااتمرراري  إي أترر  برردأ  ررا ايتخفرراض بدايررا  ررن  ررتا 

 قرررد  رررمل  2215  أ رررا  رررتا 2212 إليرررون دوير  رررتا  21492 إليرررون دوير  قابرررل  4326  رررمل
 إليررون دوير أ ريكررا  وكرران تتررا تتيمررا ايتخفرراض ااكبيررر  ررا أ ررعار اابترررول.  16528 مررزا بقي ررا 

وااخساا أن اا يزان ااتماري اإلعراق يديد ااا ا يا اتغيرات أ عار ااتفط  ا األ واق ااعاا يرا   را 
 مب ضرورة ااتفكير  ا تتوي  اااادرات.ي تو 

ثانيًا: تحميؿ تطور بعض المؤشرات االجتماعية لمتنمية المسػتدامة فػي العػراؽ خػالؿ 
 : 2105 - 0222الفترة 

 ) أ ( مؤشر التنمية البشرية:
( تا رررتا كبيررررا  رررا ااعرررراق خرررسل اا رررتوات األخيررررة تتيمرررا HDIاقرررد  ررررف  ؤيرررر ااتت يرررا اابيرررريا  

يةتاررراديا وايمت ا يرررا وزيرررادة ا تفررراق اااكرررو ا ااترررا بايررررتها اا رررإلطات اااكو يرررا ا ارررساات ا
 واامدول ااتااا يوضح تطور  ؤير ااتت يا اابيريا  ا ااعراق. 
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                 املستدامة وعالقتها بالهاتج احمللي بالعراق التهنية

 2018 – 2006خالل الفرتة 

 2105-0222تطور مؤشر التنمية البشرية في العراؽ خالؿ الفترة  (2جدوؿ )
 0222 0222 0227 0221 0225 0222 0222 0222 السنوات

مؤشر التنمية 
 1.122 1.721 1.115 1.721 1.721 1.727 1.721 1.722 البشرية

 2117 2111 2115 2112 2112 2112 2110 2111 اا توات
مؤشر التنمية 

 1.752 1.722 1.722 1.722 1.722 1.712 1.712 1.127 البشرية

 2105 2102 2102 2102 2100 2101 2112 2112 السنوات
مؤشر التنمية 

 1.725 1.721 1.707 1.702 1.122 1.177 1.172 1.772 البشرية

 http://www.un.orgالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادا عمى تقارير التنمية البشرية لعدة سنوات عمى الموقع: 
اقررد تطررور دايررل ااتت يررا اابيررريا  ررا ااعررراق  ررن خررسل اامرردول خررسل اافترررة اا درو ررا   بعررد ا كاتررت 

 2215 رررا  رررتا  2.74و  2214 رررتا 2.73  أاررربات تقررردر برررر 1995 رررتا  2.59اا ؤيررررةي رررا 
بإلررد  وةررد اررتفها برتررا م األ ررم اا تارردة ا ت ررا ا  188 اا يررا  ررن  م رروع  83وااتإلررت بررذاك اا رتبررا 

 إلررى أتهررا ذات تت يررا بيررريا  اايررا  ويعررود تررذا ااتا ررن إاررى ارتفرراع تارريب اافرررد  ررن ااترراتم اا اإلررا 
 امم  ن ارتفاع أ عار اابترول.ا م ااا  اات

 تطور التشغيؿ والبطالة: )ب(

تعتبررر اابطااررا ظرراترة امت ا يررا واةتارراديا  ررا آن وااررد إذ تترريح  عر ررا ةرردرة ايةتارراد اارروطتا  إلررى 
ااتيررغيل وتبرررز طاةترر   إلررى ا ررتيعاب اايررد ااعا إلررا ااعاطإلررا  ك ررا أن زيررادة اابطااررا  ررا اا مت رر  يهرردد 

 واامدول ااتااا يبين تطور  عديت اابطااا  ا ااعراق اي تقرار ايمت ا ا.
 2105-0222تطور مؤشر البطالة في العراؽ خالؿ الفترة  (2جدوؿ )

 0222 0222 0227 0221 0225 0222 0222 0222 السنوات
 22.2 22 21.20 27.22 22.0 22.21 22.05 22.2 معدالت البطالة

 2117 2111 2115 2112 2112 2112 2110 2111 السنوات
 02.2 02.2 01.2 07.7 22.7 25.7 27.2 22.22 معدالت البطالة

 2105 2102 2102 2102 2100 2101 2112 2112 السنوات
 00.2 01.1 2.21 2.1 01 01 01.2 00.2 معدالت البطالة

المصػػػػػػػػػػػػػػػػػدر : مػػػػػػػػػػػػػػػػػف إعػػػػػػػػػػػػػػػػػداد الباحػػػػػػػػػػػػػػػػػث اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػادا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػػػػػػػػػػزم ل حصػػػػػػػػػػػػػػػػػاب مديريػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػبات 
 http://www.ons.dz/IMG/pdf/Donnee_Stat_Emploiالقومية

إن اابياتررات ا ااررا يا اا وضرراا  ررا اامرردول توضررح ارتفرراع  عررديت اابطااررا  ررا  ترررة اات ررعيتيات 
%  رررتا  29.3ثرررم  1997%  رررتا  26إارررى أكثرررر  رررن  1994%  رررتا  24.36ايرررث اتتقإلرررت  رررن 
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ا ا ااتررررا  ر تهرررررا ااعررررراق ةبرررررل و رررربب ترررررذا ايرتفرررراع ترررررو ارتفرررراع  عرررررديت اات ررررو ااررررردي وغر  1999
%  تويا  إضا ا إاى اات رريح ااكبيرر اإلع رال تتيمرا اارل  2.8اات عيتيات ايث تماوز  ا اا تو ط 

 وخاخاا ااعديد  ن اا ؤ  ات ااع و يا وتقإليص دور اادواا ب ا يت مم واا راإلا اامديدة.
% 17.7ايث ةردرت ةي تهرا برر  قد بدأت  عديت اابطااا  ا ايتخفاض   2224أ ا ابتداء  ن  تا 
  إن تررذا ااتا ررن كرران تتيمررا 2215%  ررتا  11.2% ثررم إاررى  12.3إاررى  2226ثررم واررإلت  ررتا 

بفضررل اارخرراء اا ررااا ااترراتم  ررن  2224اإلامررم غيررر اا  رربوق اس ررتث ار ااررذي تررم راررد   ررا  ررتا 
ا يمرررابا اا يرررزان  ارتفررراع اامبايرررا اابتروايرررا اا رتبطرررا ترررا األخررررى بارتفررراع أ رررعار اابتررررول  واإلت رررو

 اا د و ات وتقإلص اا ديوتيا ااخارميا.
أ ا  ا اا توات األخيرة  يرم  اتخفاض ااع ل  ن خسل ا تفادة اايباب  ن ةروض ااوكااا ااوطتيا 

وااارررتدوق ااررروطتا اإلترررأ ين  إلرررى اابطاارررا اا ومررر  اإليرررباب اارررذين تترررراوح  ANSEJاتيرررغيل اايرررباب 
  تا وكذا مهاز 52و 32أ  ارتم  ا بين 

خريمرررا ااما عرررات وااتكررروين اا هترررا و رررق  قرررود ا د ررراج اا  رررا دة  إلرررى ا د ررراج اا هترررا اا ومررر  
طرأ ا رتبعادتا  ترد اتوظيف اا هتا و ا ةبل ااتيغيل  غير أن تذ  ااعقود  ؤةتا وغير دا  ا و ن ااخ

 اات اب  عديت اابطااا.
 )جػ( تطور بعض المؤشرات الصحية في العراؽ: 

تا ن اااااا ااارايا اإل رواطتين تعترا اتت رام اادوارا بتقرديم ااخرد ات ااارايا اهرم  واامردول ااترااا 
 يوضح تطور بعض اا ؤيرات اااايا  ا ااعراق.

 2105-0222خالؿ الفترة  تطور بعض المؤشرات الصحية في العراؽ (5جدوؿ )

 السنوات
العمر المتوقع عند 
 الوالدة بالسنوات

% لمسكاف الذيف تتوفر ليـ مياه 
 الشرب المأمونة

% لمسكاف الذيف تتوفر ليـ قدرة 
 الحصوؿ عمى مرافؽ الصرؼ الصحي

معدؿ وفيات 
 5األطفاؿ دوف 
 011سنوات )لكؿ 

 مولود حي(
0222 17.20 20.71 21.71 22.21 
0222 17.22 20.21 21.21 22.01 
0222 17.72 20.51 20.21 22.21 
0225 12.02 20.21 20.71 52.51 
0221 12.50 21.21 22.01 20.21 
0227 12.22 21.51 22.51 20.01 
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 حمنود صاحل حمنود الدورى                 

 

                 املستدامة وعالقتها بالهاتج احمللي بالعراق التهنية

 2018 – 2006خالل الفرتة 

 2105-0222تطور بعض المؤشرات الصحية في العراؽ خالؿ الفترة  (5جدوؿ )تابع 

 السنوات
العمر المتوقع عند 

 بالسنواتالوالدة 
% لمسكاف الذيف تتوفر ليـ مياه 

 الشرب المأمونة
% لمسكاف الذيف تتوفر ليـ قدرة 
 الحصوؿ عمى مرافؽ الصرؼ الصحي

معدؿ وفيات 
 5األطفاؿ دوف 
 011سنوات )لكؿ 

 مولود حي(
0222 12.22 21.21 22.21 21.11 
0222 12.71 22.21 22.21 21.21 
2111 71.02 22.51 22.11 22.71 
2110 71.11 22.21 22.11 22.21 
2112 70.10 22.21 22.21 27.21 
2112 70.22 22.51 22.71 21.51 
2112 70.22 22.01 25.11 25.01 
2115 72.21 27.71 25.21 22.11 
2111 72.51 27.21 25.11 22.01 
2117 72.21 27.11 25.21 21.71 
2112 72.22 21.11 21.01 22.21 
2112 72.52 21.21 21.21 22.21 
2101 72.21 25.71 21.11 27.21 
2100 72.17 25.21 21.21 21.01 
2102 72.22 22.21 27.11 25.21 
2102 75.57 22.51 27.21 25.11 
2102 72.20 22.11 27.21 25.51 
 غ ـ 27.11 22.11 غ ـ 2105

 http://data.albankaldawli.org/indicatorالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادا عمى معطيات البنؾ الدولي عمى الموقع: 
  ن خسل اامدول يتضح  ا يإلال 

باات با اإلع ر اا توة   تد ااويدة اارذي يعتبرر  ؤيرر ا تيراز اادوارا اا هت را باراا  واطتيهرا   قرد  -
اققررت ااعررراق ةرريم  اايررا  ررا تررذا اا مررال تتررا س بهررا دول اامرروار واتررى اارردول اا تطررورة وذات 

 ررتا  72.18إاررى  1992 ررتا  67.21اارردخل ااعررااا   قررد زادت  رردة ااايرراة  تررد ااررويدة  ررن 
أي زيرررررادة برررررأكثر  رررررن أربررررر   رررررتوات خرررررسل اافتررررررة             2214 رررررتا  74.81اتارررررل إارررررى  2222
2222-2214 . 

 ي ا يخرص  عردل و يرات األطفرال دون خ رس  رتوات  قرد اتخفرض وترامر  خرسل  تررة اابارث  قرد  -
ااارا و راة  39.72اتارل إارى  1992 واود مديد  رتا  1222اااا و اة اكل  44.92 مإلت 
  إي أن تذ  األرةام تبقرى ضرعيفا  إلرى 2214اااا و اة  تا  25.5تتخفض إاى ا 2222 تا 
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ااررغم  رن كرل اامهررود اا بذوارا  رن طرررف اا رإلطات ااع و يرا  را  وامهررا ترذ  ااظراترة و رررض 
ااا ايررا اإلطفرررل واألم  وتبقرررى ت ررربا و يرررات األطفرررال  ررا ااعرررراق  رتفعرررا خاارررا اارضررر  ارررديثا 

 يوم(.  28-2ااويدة  
ي ررا يخررص ت رربا اا رركان ااررذين تتررو ر اهررم  را ررق ااارررف ااارراا  قررد يررهدت تا ررتا خررسل أ ررا   -

ورغررم  2215%  ررتا 87.62وواررإلت إاررى  2222%  ررتا 83.62 ترررة ااباررث  ايررث بإلغررت 
 تذا ااتا ن إي أن ااعراق  ازاات تعاتا  ن تقص  ا تذا اا مال.

%  91.72اةص   رت ر   بيت را كاترت أ ا ت با اا كان ااذين تتو ر اهم  يرا  اايررب  هرا  را تتر -
  وترذا 2215%  رتا  83.82واتخفضرت إارى  2222%  رتا  89.52أاربات  1992 تا 

 ب بب تزايد  دد اا كان وضعف اي تث ارات  ا تذا اا مال. 
 النتائج والتوصيات: 

 النتائج : 
 تتعإلق ااتتا م بااتاقق  ن ااا  رض ااباث ااتااال 

  عرررديت ت رررو ااتررراتم اا اإلرررا ا م رررااا وبرررين ااتت يرررا اا  رررتدا ا تومرررد  سةرررا طرديرررا برررين 
بررااعراق ايررث  ررن اا ؤيرررات اادرامررا باامررداول اا ررابقا يتضررح ومررود دور إيمررابا اإلتت يررا 
 اا  تدا ا   ثًس  ا ارتفاع  عديت ت و ااتاتم اا اإلا ا م ااا اإلعراق خسل  ترة ااباث.

 وااتيريعات ايةتااديا وبين ااتت يا اا  تدا ا  را  تتاك  سةا بين  عديت اات و وااتت يا
ااعرررررراق ايرررررث أن ااتت يرررررا اا  رررررتدا ا  رررررعت  رررررن خرررررسل آاياتهرررررا إارررررى زيرررررادة  عررررردل اات رررررو 
ايةتارادي وااافراظ  إلرى اا روارد ااطبيعيرا  رن طريرق اي رتخدام األ ثرل اهرا وتاديرد طاةرا 

 ا تيعاب ااتظم اابي يا.
 التوصيات: 

 يواا ااباث بااعديد  ن ااتوايات  تها  ا يإلال 
تفعيرررل اي رررتث ار اا ترررتم اإل ررروارد اابيرررريا وااطبيعيرررا  رررن خرررسل تخاررريص اا ررروارد اا اايرررا  -1

ااسز ررا ب ررا يمعررل اا يا ررا اي ررتث اريا دا  ررا اهرردف تاقيررق ااتت يررا اايررا إلا واا  ررتدا ا 
 اسةتااد ااوطن.
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 حمنود صاحل حمنود الدورى                 

 

                 املستدامة وعالقتها بالهاتج احمللي بالعراق التهنية

 2018 – 2006خالل الفرتة 

بررين ااقطرراع ااعررام وتعزيررز دور   ررا كا ررا األتيررطا د ررم ااقطرراع ااخرراص وبترراء يررراكا بيترر  و  -2
 ايةتااديا وايمت ا يا. 

 رررتح اا مرررال   اا ررردروس ( ا رررام اي رررتث ار األمتبرررا اا بايرررر وغيرررر اا بايرررر  ررر  ا رررت رار  -3
 تطوير ااقواتين وااتيريعات ااتا تتظم ذاك.

ايةتاررادي  ان تكرروين اي ررتث ارات اامديرردة تعتبررر  ا ررل  هررم مرردا  ررا تاديررد  عرردل اات ررو -4
وزيرادة اارردخل ب عررديت  ررريعا اتمرراوز  عررديت ت ررو اا رركان ألمررل ر رر  اا  ررتوى اا عييررا 

 األ راد اذ ان اي تث ار يعتبر اايرط األول اتاقيق  عديت  ريعا اإلت و ايةتاادي.
ااول ااباث أن يقدم رؤيا اةتااديا تهدف ااى  عااما ااخإلرل  را بتيرا ااتراتم اا اإلرا  را  -5

طريررق  رروق ااع ررل وذاررك باي ت رراد  إلررى ةطرراع ااخررد ات . با تبررار  ااقطرراع  ااعررراق  ررن
ااقا د  ا تذ  اا عااما ور   اتتاميا تذا ااقطراع  را اا ردى ااقارير ثرم ايتتقرال إارى  روق 
اا تتمات. أن ر     توى ا تتاميا   هارة  رض ااع ل( تاتاج إاى   ل كبير مدا تتوي  

 راةبا وااتقييم وبيكل   ت ر و إلى ا اس ااتيامات  وق اااكو ا بيكل  باير يخض  اإل
 ااع ل.

ااتأكيد  إلرى د رم ااقطراع ااخراص و  را دت   إلرى اي رتث ار وكرذاك اي رتفادة  رن تمرارب  -6
 اادول األخرى  ا   إليا اا ياركا  ا بين ااقطا ين ااعام   ااخاص.

تررذا ضرر ن  يا ررا ريرريدة ضرررورة زيررادة اي ررتث ار  ررا اافررروع ااها ررا اإلاررتا ا اابتروايررا  و  -7
و ررا إطررار تتظرريم وتيررري  بتررروايين يررتكفسن ا ايررا تررذ  ااثررروة و رردم ترردرتا وتوظيفهررا ب ررا 

 يخدم ايةتااد ااوطتا ااايا  ويض تان  إلى األةل اةتاادا ةويا   تقبس. 
ت ري  وتيرة ااباث  ن  اادر بديإلرا اإلطاةرا  رن خرسل ااتو ر  اي رتث اري  را  مرال   -8

 ت اا تمددة.  اادر ااطاةا
إتيرراء  مإلررس أ إلررى اإلتت يررا اا  ررتدا ا يتررواى ت ررهيل تكا ررل اا يا ررات وتت رريق اابرررا م  -9

 وا يراف  إلى   إليا ااتت يا اا  تدا ا. 
إتيرراء ةا رردة  عإلو ررات بخارروص  ؤيرررات ااتت يررا اا  ررتدا ا  إلررى أن يمرررى تاررديثها  -12

 دا ا وبافا دوريا.با ت رار  واا داد تقارير وطتيا  عتيا ب ؤيرات ااتت يا اا  ت
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 المراجع: 
 المراجع العربية: 

إبرررراتيم اافيررراض    بررردأ اافارررل برررين اا رررإلطات  رررا ااد ررراتير ااعراةيرررا وااد ررراتير اا قارترررا   .1
درا ررات د ررتوريا   اا عهررد اارردواا اقرراتون اقرروق األت رران كإليررا اااقرروق بما عررا دي بررول   

 م ۸۱۱5 تا 
اتفاةيرررا ااتغيرررر اابيواررروما  اتفاةيرررا ريرررو توارررد مهودترررا  رررن أمرررل ااتت يرررا اا  رررتدا ا وبتررراء  .2

.  إلرى 1  ص 2212اا  تقبل ااذي تط ح ا   بيان ايتفاةيا اا تعإلقرا برااتغير اابيواروما  
 http//:www/cbd.int/rioاا وة  اياكتروتال 

 عااما   مإلا يؤون  راةيا  ااعدد أا د   ر ااراوي  اابطااا  ا ااعراق ااواة  وتاديات اا .3
 .۸۱۰۰   ركز ااعراق اإلدرا ات    5

أا د   ر ااراوي  تاو ا تراتيميا مديدة  دارة ايةتااد ااعراةا  إلا ظرل اةتاراد أارادي  .4
ااماتب   را ا رتراتيميا بتراء دوارا ااعرراق بعرد ايت رااب األ ريكرا   بيرت اااك را  بغرداد  

 .  ۸۱۱۹  بغداد  ۸۱۱۲ااوطتا ااال ااتت يا اابيريا . بيت اااك ا   ااتقرير ۸۱۰۰
آ رريا ةا رر ا  ااتت يررا اا  ررتدا ا بررين اااررق  ررا ا ررتغسل اا رروارد ااطبيعيررا واا  ررؤوايا  ررن  .5

اامزا ريا  ورةرا باثيرا  قد را اإل يراركا  را اا إلتقرى  4ا ايا اابي ا    ا يارة إاى ااتمربا 
 ويررا باا مررال ااعربررا واا تو ررطا ااتاررديات  اارردواا ااثرراتا اررول اا يا ررات وااتمررارب ااتت

 2212  27-26ااتومهات  اآل اق  باما  توتس( 
دور اا رررررإلطا ااتيرررررريعيا  رررررا ارررررت  اا يا رررررات ااعا ررررررا  -آيرررررا خطيرررررب  طرررررا اهلل تارررررر  .6

 ترراح  إلررى اا وةرر  ااتررااا  ۸۱۰۳ – اررر.  -اا ركررز اارردي قراطا ااعربررا  -ايةتارراديا. 
https://democratica.de/?o=48543: 

بركررررات اررررابتا  يس ررررا   اا ررررإلطا ااتتفيذيررررا وااتيررررريعيا وااقضررررا يا   ااضرررروابط واا رررروازين  .7
وا رتقسل ااقضرراء    تيررورات اا عهررد اارردي قراطا ااروطتا    كتبررا  مإلررس ااتررواب ااعراةررا  

 ۸۱۱5بغداد    تا 
دارة اابي ا برين ااواةر  و تطإلبرات ااتطرور   كت .8 برا ااو راء بو دين طاي ا  ااتت يا اا  تدا ا واا

 2216ااقاتوتيا  ااطبعا األواى   ار  
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ثرررررا ر  ا رررررود ااعررررراتا   تعقيرررررب  إلرررررى بارررررث كا رررررل  بررررراس  هررررردي   يا رررررات ايارررررتسل  .9
ايةتاادي   ا تدوة ااتسل ااعراق وتدا يات   ربيا وأةإلي يا ودوايا   ركز درا ات ااوادة 

 . ۸۱۱4ااعربيا  بيروت  
اامزا رررر ااواةررر  وااتارررديات   مإلرررا ااباارررث  اامرررودي اررراطوري  ااتت يرررا اا  رررتدا ا  رررا  .12

 2216  16ما عا ةاادي  رباح  ورةإلا  ااعدد 
اا د  بيد اداد  ااتاديات ايةتااديا اإلعراق بعد ايت ااب األ ريكا    مإلا درا رات  .11

 . ۸۱۰۸   ركز اادرا ات اادوايا  ما عا بغداد  5۸دوايا  ااعدد 
دارتهررال درا ررا ا ررتطس يا آلراء أ ررباب تيرروء  -اا ررد یررريم يررعسن ااارردراوي .12 األز ررات واا

 - مإلررا ااكو ررا اإلعإلرروم ااقاتوتيررا واا يا رريا  - يتررا  ررن أ ضرراء  مإلررس ااتررواب ااعراةررا
 . ۸۱۰۱؛  5  ع۸ م  -ااعراق
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