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 ٌجؼغ ِؤششاد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ فٟ اٌؼشاق رح١ًٍ إحظبئٟ

 2012- 2005ٌٍّذح 

 ػجذ هللا احّذ ٔظ١ف اٌّحّذٞ              . ٔبظُ ػجذ هللا ػجذ اٌّحّذٞ.دأ

 سِحبفظـــخ األٔجـــــب/ِذ٠ــــــش إحظـــــــبء    جبِؼخ اٌفٍٛجخ / و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد 

Statistical Analysis for Some Sustainable Development Indicatorsin 

Iraq for The Period 2005 - 2012 
 -اٌّغزخٍض:

إن وضع إستراتيجية ورؤية مستقبمية لمتنمية المستدامة في العراق لمواجية التحديات الحالية والمستقبمية      
إليو ىذا البحث إذ تم عرض وتحميل بعض  يستدعي تحميال احصائيًا لمؤشرات التنمية المستدامة وىذا ما ىدف

( 2012-2005المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمؤسسية لمتنمية المستدامة في العراق لممدة )
لموقوف عمى مقدار واتجاه التغيرات التي طرأت عمييا وتحديد مستوى التقدم المحرز باتجاه تحقيق مبادئ وأىداف 

 التنمية المستدامة .
وفي الختام عرض البحث أىم النتائج التي تم التوصل إلييا وطرح عدة توصيات لالستفادة منيا عند وضع     

 .الخطط والبرامج التي تتعمق بالتخطيط لمتنمية المستدامة في العراق

Abstract: 

      Determining a strategic and vision for future sustainable development in Iraq , in 

order to face present and future challenges requires statistical analysis for some 

sustainable development indicators, there for ,  this research focus at presenting and 

analyzing  some Economical, Social, Environmental, and  Institutional indicators for 

sustainable development in Iraq for the period between 2005 to 2012 in order to 

determine the values and direction of changes that take place in this period and also to 

determine the levels of achievement towards the principles and  goals of sustainable 

development. 

    At the end this research present some results and conclusion which can be used in 

planning and programming sustainable development in Iraq.  

 

 المقدمة:
يت وستواجو مسار تؤكد الوقائع والدراسات االقتصادية والتقارير الدولية بان ىناك مجموعة من المشاكل واج     

 –المجتمع  –التطور المستقبمي لدول العالم المتقدم والنامي عمى حد سواء ، وامتدت آثارىا لتشمل االقتصاد 
اإلنسان قد تعرقل الجيود التي بذلت وستبذل سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة ، ولعل استنزاف الموارد  –البيئة 

 –التصحر  –تيميش دور المرأة  –الجيل المعرفي  –الفقر  –السكاني  النمو –التموث البيئي  –غير المتجددة 
عدم التنوع البيولوجي ، ... تشكل األركان األساسية لمتحديات الحقيقية التي تواجو التنمية المستدامة ، مما أدى 

أرقام ومؤشرات إلى خمق حالة من عدم التوازن بين مصادر الطبيعة واستخداماتيا .فالتنمية اليوم لم تعد مجرد 
نما تغيرات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وترسيخ لممفاىيم والقيم اإلنسانية ومشاركة األفراد في صنع  إحصائية وا 
القرارات إضافة إلى بيئة خالية من عوامل التموث وكذلك نشر التعميم وتبني المعرفة من اجل مواكبة التقدم العممي 

ديننا اإلسالمي عمى استغالل الموارد الطبيعية التي أوجدىا اهلل في األرض  والتكنولوجي.وفي ىذا المجال يحثنا
وابتغ فيما أتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنسى وسخرىا لخدمة اإلنسان دون فساد أو إفساد حيث قال تعالى : )) 

(( )سورة سديننصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليك وال تبغ الفساد في األرض إن اهلل ال يحب المف
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( : )) لو قامت الساعة وفي يد أحدكم (.وفي الحديث النبوي الشريف قال رسول اهلل )77القصص : اآلية 
فسيمة فميغرسيا ((.ولقد أدركت العديد من الدول والعراق بضمنيا ىذه الحقيقة وسعت إلى إرساء أسس التنمية 

ذلك يتطمب جمع وتحميل البيانات ودراسة طبيعة اإلخفاقات  المستدامة وترجمتيا في إستراتيجياتيا التنموية ، وكل
 سعيًا لبمورة مفيوم التمنية المستدامة وأبعاده ومضامينو واتجاىاتو الفكرية والتحميل العممي لمؤشراتو.

 
 -ِشىٍخ اٌجحش:

البيئة والتصحر  يواجو العراق تراجعًا في الدور التنموي من خالل االستخدام غير األمثل لمموارد الطبيعية وتموث
وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحمي ومن المياه فضاًل عن مجموعة أخرى من المشاكل التي تواجو 
االقتصاد العراقي كمحدودية الطاقة االستيعابية لألسواق وعدم قدرة القطاعين الصناعي والزراعي عمى تمبية 

، مما انعكس سمبًا عمى تراجع مؤشرات التنمية  حاجات السوق إضافة إلى اإلختالالت الييكمية والسكانية
المستدامة ومعدالتيا في العراق . لذلك يحتاج صانعو القرار إلى معمومات لممضي قدمًا نحو التنمية المستدامة 
لكي تمكنيم من معرفة ما إذا كانوا عمى الطريق الصحيح وتساعدىم عمى رصد التقدم المحرز في سبيل التنمية 

ذا بدوره يتطمب تحميل ودراسة مؤشرات التنمية المستدامة وقياس مقدار واتجاه التغيرات التي طرأت المستدامة وى
 عمييا.

 

 -٘ذف اٌجحش :

ييدف البحث من خالل جمع وتحميل البيانات ومقارنتيا إلى دراسة واقع التنمية المستدامة في العراق من خالل 
عية والبيئية والمؤسسية لغرض صياغة الحمول والمعالجات بما تحديد وقياس أىم المؤشرات االقتصادية واالجتما

 يساىم في رفع مستوى التنمية المستدامة بما يتناسب وحجم اإلمكانيات التي يمتمكيا العراق.

 

 -فشػ١خ اٌجحش:

من كل  إن القدرات واإلمكانيات المتوفرة في االقتصاد العراقي كفيمة بالوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة بالرغم
 التحديات التي تواجو مسيرة التنمية في العراق.

 -ِٕٙج١خ اٌجحش:

اعتمد الباحثان أسموب المزج بين المنيجين الوصفي والتحميمي المستند إلى منطق النظرية االقتصادية ، والمنيج 
 نتاجات معينة .إلى است الكمي باالعتماد عمى جممة من المؤشرات في مجال التنمية المستدامة وتحميميا لموصول

 -خطخ اٌجحش:

بغية تحقيق ىدف البحث فقد تم إتباع خطة في التحميل ننتقل فييا من المستوى العام إلى المستوى الخاص ، أي 
من مستوى التحميل الكمي إلى مستوى التحميل الجزئي . وفي ىذا اإلطار فقد تم تقسيم البحث الى ثالث محاور 

بعاد التنمية المستدامة ، رئيسة : تضمن المحور األول اإلط ار النظري لمتنمية المستدامة ، من حيث مفيوم وا 
ومبادئ وأىداف التنمية المستدامة ومؤشرات قياس التنمية المستدامة ، أما المحور الثاني فقد تناول واقع التنمية 

المتاحة والتي من خالل التحميل الدقيق لممعمومات واإلحصائيات  2005-2012المستدامة في العراق لممدة
 ركزت عمى مؤشرات قياس التنمية المستدامة ، وكرس المحور الثالث ألىم االستنتاجات والتوصيات .

 
 

 -اإلؽبس إٌظشٞ ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ: -1
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( مكانة كبيرة في الفكر التنموي المعاصر فقد حظيت Sustainable Developmentلمتنمية المستدامة )     
كل عام وعمماء البيئة بشكل خاص واندرج الحديث عنيا ضمن أدبيات التنمية المعاصرة باىتمام االقتصاديين بش

وأصبح ليا صدى في المحافل والمؤسسات الدولية ، فعقدت من أجميا القمم والمنتديات العالمية ولم تعد التنمية 
ثمار ومكاسب التنمية والثروات المستدامة ترفًا فكريًا بل ىي مطمبًا أساسيًا لتحقيق العدالة واإلنصاف في توزيع 

بين األجيال المختمفة.لقد أدت مشاريع التنمية التي قام بيا اإلنسان في مختمف النواحي االقتصادية واالجتماعية 
زاء  والثقافية والسياسية إلى أحداث الكثير من المشاكل والتغيرات واالنجازات التي صاحبيا األضرار بالبيئة ، وا 

في مدينة ريودي جانيرو  1992خاطر البيئية عقد مؤتمر األمم المتحدة لمبيئة والتنمية عام ىذه المشكالت والم
بالبرازيل ، وقد حضره عدد كبير من رؤساء الدول وأطمق عميو اسم )) مؤتمر قمة األرض(( واصدر المؤتمر 

لمتنمية المستدامة  خطة عمل شاممة ، سماىا أجندة القرن الحادي والعشرين إذ تأسست لجنة األمم المتحدة
(UNSCD ، وقضايا تغير المناخ )( وتضمنت اتفاقيات دولية تشمل : صون التنوع اإلحيائي ) البيولوجي

الغابات ومكافحة التصحر . ولفت المؤتمر االنتباه الى أىمية معالجة قضايا البيئة والتنمية حفاظًا عمى مستقبل 
التي تحفظ حقوق األجيال كافة في الموارد الطبيعية ، والتي تشير  اإلنسان ، ومنو ظيرت فكرة التنمية المستدامة

إلى مجموعة واسعة من القضايا ، وىي تنطوي عمى نيج متكامل في إدارة االقتصاد والبيئة واالىتمام بالمجاالت 
 .البشرية والقدرة المؤسسية

 

 

 

 Sustainable – Development Concept-: ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ :1-1

لقد تعددت اآلراء وتباينت المصادر في مفيوم التنمية المستدامة وفي تحديد بدء ظيوره ، فيناك من يؤكد بان     
بداية ىذا المفيوم كان مع مؤتمر قمة األرض ، ويرى البعض اآلخر ان مؤتمر ستوكيولم شكل نقطة انطالق 

لمفيوم قد اقترن مع اسم االقتصادي ليذا المفيوم في حين أن مصادر أخرى تعارض ذلك وترى أن ىذا ا
األمريكي ادوارد باربر. والحقيقة أن ىذا المفيوم بدأ يظير في المحافل التنموية الدولية أواسط السبعينات تحت 
تأثير الجيات المعنية بالحفاظ عمى البيئة ونتيجة لالىتمامات التي إثارتيا دراسات وتقارير نادي روما الشيير في 

ضرورة الحفاظ عمى الموارد الطبيعية القابمة لمنضوب وعمى البيئة والتوازنات الجوىرية لألنظمة  السبعينات حول
( ، وقد انتشر تداول المفيوم بسبب تتابع اإلحداث المسيئة لمبيئة وارتفاع درجة التموث Ecosystemsالبيئية )

ستخدم عمماء اقتصاد التنمية تعبير (.ولقد ا1997:3عالميًا )المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 
( إليضاح التوازن المطموب بين النمو االقتصادي والمحافظة عمى البيئة ، ومن ىنا Sustainabilityاالستدامة )

تعددت مفاىيم وتعاريف التنمية المستدامة، حيث يمكن تمييز صنفين من التعاريف ، األول التعاريف المختصرة 
حادية لمتنمية المستدامة ، ىذه التعاريف ىي اقرب لمشعارات وتفتقد لمعمق العممي والتي سميت بالتعاريف األ

والتحميمي.إما الصنف الثاني فتمثل تعاريف أكثر شمواًل ويمكن تمخيصيا بما يمي )) ىي التنمية التي تعنى 
وىي تفترض حفظ  باحتياجات الحاضر دون اإلضرار بقدرة أجيال المستقبل عمى الوفاء باحتياجاتيا الخاصة ،

األصول الطبيعية ألغراض النمو والتنمية في المستقبل (( .كما يمكن توضيح مفيوم التنمية المستدامة من خالل 
محورين ، األول يتناول مفيوم التنمية المستدامة من خالل المؤتمرات والمحافل الدولية نذكر منيا )العكيدي، 

2005:6.) 
 .1987اٌّغزذاِخ رؼش٠ف اٌٍجٕخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍز١ّٕخ  -
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 .1992س٠ٛ دٞ جب١ٔشٚ  –رؼشف ِؤرّش األُِ اٌّزحذح ٌٍج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ )لّخ األسع(  -

 .1995وٛثٕٙبجٓ  –رؼش٠ف اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ ٌألُِ اٌّزحذح  -

 . 2002إػالْ جٛ٘بٔغجشؽ  -

 .2012، حض٠شاْ  20ِؤرّش األُِ اٌّزحذح ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ س٠ٛ + -

لية يمكن الخروج بتعريف شامل لمتنمية المستدامة ىـو : )) التنمية التي تمبي ومن مجمل تعريفات المحافل الدو 
احتياجات جيل الحاضر من استخدام الموارد الطبيعية والحصول عمى الخدمات الصحية والتعميمية وفرص العمل 

األجيال القادمة من ومحاربة الفقر والبطالة وتحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي آخذة بعين االعتبار احتياجات 
 ىذه الموارد (( .

إما فيما يخص المحور الثاني فقد كان لمفيوم التنمية المستدامة معنًا عمميًا تصدى لو الكثير من الكتاب     
( ريبينو Pezzey( ، بيزي )Edward Barbierوالمفكرين االقتصاديين والباحثين من أمثال ادوارد باربر )

(Repeno( بيرس ، )Pearce) ( بيجيت ،Paget وآخرون .ويعتبر ادوارد باربر أول من استخدم مفيوم ... ، )
التنمية المستدامة وعرفيا بأنيا ذلك النشاط االقتصادي الذي يؤدي إلى االرتفاع بالرفاىية االجتماعية مع اكبر 

البيئة (( ) الجمبي ، قدر من الحرص عمى الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إلى 
2003  :41 .) 
يتضح مما سبق ان ىناك مفاىيم وتعريفات متعددة ومتنوعة ومتداخمة لمتنمية المستدامة . ومن الجدير     

حاول توضيح ىذا الخمط والتداخل من خالل إجراء  1992بالذكر فان تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام 
( تعريفًا واسع التداول لمتنمية المستدامة 20يوم واستطاع حصر ما يقارب )مسح شامل ألىم تعريفات ىذا المف

 -: وىي وتم تصنيف ىذه التعاريف ضمن أربعة مجاميع أساسية بحسب الموضوع المراد بحثو

 -اٌزؼبس٠ف راد اٌطبثغ االلزظبدٞ: - أ

ة والدول النامية من جية حيث ينظر الى التنمية المستدامة من خالل اتجاىات ورؤى الدول الصناعية من جي    
أخرى ، حيث تمثل التنمية المستدامة لدول الشمال الصناعية إجراء تخفيض عميق ومتواصل في استيالك 
الطاقة والموارد الطبيعية وأحداث تحوالت جذرية في األنماط الحياتية السائدة في االستيالك واإلنتاج ، وامتناعيا 

لمعالم.أما بالنسبة لمدول الفقيرة والتابعة فان التنمية المستدامة تعني عن تصدير أنموذجيا التنموي الصناعي 
 (.100:  2006توظيف الموارد من اجل رفع المستوى المعيشي لمسكان األكثر فقرًا )سماقيي ، 

 -اإلٔغبٟٔ : –اٌزؼبس٠ف راد اٌطبثغ االجزّبػٟ  –ة

ي ووقف تدفق األفراد عمى المدن من خالل تطوير التنمية المستدامة تعني السعي من اجل استقرار النمو السكان
مستوى الخدمات الصحية والتعميمية في األرياف وتحقيق اكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط 

 (.244:  1998لمتنمية)عبداهلل ، 
 -اٌزؼبس٠ف اٌّزؼٍمخ ثبٌج١ئخ : -جـ 

والحيوانية وتركز عمى االستخدام األمثل لألراضي  التنمية المستدامة ىي التي تحمي الموارد الطبيعية والزراعية
 الزراعية والموارد المائية في العالم وبما يؤدي الى مضاعفة المساحات الخضراء عمى الكرة األرضية.

 -اٌزؼبس٠ف اٌّزؼٍمخ ثبٌجبٔت اٌزمٕٟ : –د 

نظيفة التي تستخدم اقل قدر التنمية المستدامة ىي التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنيات ال
ممكن من الطاقة والموارد الطبيعية ، وتنتج الحد األدنى من الغازات والمموثات التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة 

 (.22:  2002سطح األرض والضارة باألوزون )صالح ،
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إلى ان يترك الجيل أن المعنى االقتصادي لمتنمية المستدامة تعني ان نكون منصفين لجيل المستقبل فيي تيدف 
الحاضر لألجيال القادمة رصيدًا من الموارد مماثاًل لمرصيد الذي ورثو او أفضل منو ، بعبارة أخرى استجابة 
لحاجات الحاضر من دون المساومة عمى قدرة األجيال المقبمة عمى الوفاء بحاجاتيا . وىذا يعني ان مفيوم 

ذ بعين االعتبار القيم اإلنسانية والجوانب األخالقية والبيئية ) التنمية المستدامة يجعل من عمم االقتصاد يأخ
 (. 14:  2003النجفي والجمبي ، 

يتضح مما سبق انو ليس ىناك اتفاق حول تعريف التنمية المستدامة وبالتالي يمكن ان نورد التعريف التالي 
المتوازنة التي تمبي  –تماعية والمؤسسية االقتصادية والبيئية واالج –لمفيوم التنمية المستدامة :)) ىي التنمية 

احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا وىي عممية تغيير واستغالل الموارد 
وتوجيو االستثمارات واتجاه التطور التكنولوجي والتغيرات المؤسسية التي تتماشى مع االحتياجات المستقبمية فضاًل 

 ياجات الحالية (( .عن االحت
 

 -: أثؼبد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ :2-1

 ( : 34:  2002تعالج التنمية المستدامة ابعادًا رئيسية متعددة متداخمة ومتكاممة ىي ) الخولي ، 
 أٚالً : اٌجؼذ االلزظبدٞ

لمجتمع وعادة تتم يجسد البعد االقتصادي لمتنمية المستدامة االنعكاسات الحالية والمقبمة لالقتصاد عمى البيئة وا
 -مناقشة البعد االقتصادي من خالل النقاط التالية:

 نصيب الفرد من استيالك الموارد الطبيعية. - أ
 إيقاف تبديد الموارد الطبيعية . - ب
 تقميص تبعية البمدان النامية. - ت
 القضاء عمى الفقر. - ث
 المساواة في تمبية الحاجات األساسية وفي توزيع الموارد والدخول. - ج
 جؼذ االجزّبػٟ ٚاٌغ١بعٟ صب١ٔبً : اٌ

إن البعد االجتماعي والسياسي لمتنمية المستدامة ىو الذي يجعل من النمو وسيمة لاللتحام االجتماعي وتطوير 
 لعممية االختيار السياسي ويأخذ البعد االجتماعي والسياسي . لمتنمية المستدامة الجوانب اآلتية :

 تثبيت النمو الديمغرافي . - أ
 كان .أىمية توزيع الس - ب
 الحجم النيائي لمسكان . - ت
 الصحة والتعميم . - ث
 األسموب الديمقراطي في الحكم . - ج
 أىمية دور المرأة في المجتمع. - ح
 أىمية األخالق والثقافة. - خ

 صبٌضبً : اٌجؼذ اٌذٌٟٚ

 تعد التجارة الخارجية والسياسات التجارية من جية والديون الخارجية من جية أخرى وارتباطيا بالبيئة والتنمية من
 أىم عناصر البعد الدولي لمتنمية المستدامة ويشمل :



 

المؤتمر العلمي الثاني            داريةمجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال                عــــدد خـــاص

 

 

 312     

 التجارة الخارجية . - أ
 الحيمولة من دون تدىور طبقة األوزون. - ب
 مسؤولية البمدان المتقدمة عن التموث وعن معالجتو. - ت

 ساثؼبً : اٌجؼذ اٌج١ئٟ 

لقادمة مع الحفاظ عمى البيئة يعني البعد البيئي لمتنمية المستدامة تحقيق الرفاىية االقتصادية لألجيال الحاضرة وا
 -والموارد الطبيعية وحمايتيا من التموث ، ان البعد البيئي لمتنمية المستدامة يتناول المواضيع التالية :

 تدىور التربة ، استعمال المبيدات وتدمير الغطاء النباتي والمصايد . - أ
 حماية مالجئ األنواع البيولوجية . - ب
 صيانة المياه . - ت
 االحتباس الحراري. حماية المناخ من - ث

 خبِغبً : اٌجؼذ اٌّؤعغبرٟ

في الواقع ال يمكن تحقيق تنمية مستدامة من دون انتقال االقتصاد والمجتمع الى استخدام أفضل أشكال تقنيات 
 (:2000:18المعمومات والبنى المرتكزة عمى المعرفة ، ويمكن تناول ذلك من خالل اآلتي)موسشيت، 

 حسنة واألنظف في المرافق الصناعية.استخدام التكنولوجيات الم - أ
 الحد من انبعاث الغازات والمحروقات واالحتباس الحراري. - ب

إن الترابط والتنسيق بين ىذه األبعاد الرئيسية ضرورة ممحة ، فالبعد االقتصادي يتطمب نموًا كميًا ونوعيًا في حين 
ر اجتماعي ومساواة ، أما البعد البيئي البعد االجتماعي يتطمب مؤسسات تؤدي وظائفيا عمى نحو جيد واستقرا

فيتطمب استقرار األنظمة الحيوية الطبيعية والبيئية والصحية لمسكان ، وربط ىذه األبعاد معًا من شأنو ان يقدم 
 ميدانًا لمتعاون داخل الدولة والذي يمكن تطويره واستغاللو لمتعاون الدولي في ىذه المضمار.

 غزذاِخ: خظبئض ٚأعظ اٌز١ّٕخ اٌّ 3-1

-Barbier and Markandaya, 1990 : 659لمتنمية المستدامة عدة خصائص يمكن تحديدىا بما يمي)    
669: ) 

 طويمة المدى ، إذ يعد البعد الزمني فييا ىو األساس ، إضافة إلى البعد الكمي والنوعي . .1
ض المتناقصة والعدد المتزايد تراعي حق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية ، والموازنة بين موارد األر  .2

 من السكان.
 تضع تمبية االحتياجات األساسية لمفرد في المقام األول. .3
تراعي الحفاظ عمى المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية بكل محتوياتو ومركباتو األساسية كاليواء والماء  .4

 والتربة والموارد الطبيعية ومصادر الطاقة.
 البشري فييا وتنميتو من اول أىدافيا وخاصة االىتمام بالفقراء. ىي تنمية متكاممة يعد الجانب .5
 تراعي المحافظة عمى تنوع المجتمعات وخصوصيتيا ثقافيًا ودينيًا وحضاريًا. .6
 تقوم عمى التنسيق والتكامل الدولي في استخدام الموارد وتنظيم العالقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. .7

امة عمى تحقيق أمرين أساسيين ىما : الحق في التنمية والحق في حماية البيئة ، كما وتعتمد التنمية المستد
 -وكالىما من حقوق اإلنسان األساسية . وان من أىم أسس التنمية المستدامة ىي :

 اإلنسان ، وىو المسؤول األول وحامل األمانة من خالقو ، وىو صانعيا ومستخدميا في آن واحد. - أ
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و من موارد سخرىا اهلل لخدمة اإلنسان وضرورة االستخدام األمثل والمتواصل الطبيعة ، بكل ما تحتوي - ب
 ليا .

التكنولوجيا ، بكل ما تعنيو من استخدام المعرفة العممية في استثمار موارد البيئة وحل مشكالتيا  - ت
 والتصدي لألخطار التي تواجييا.

األرض ، واقتضت حكمة اهلل سبحانو وتعالى وىنا البد من اإلشارة إلى أن الدين اإلسالمي قد حث عمى عمارة 
(( ) سورة  ِفيَيا اأْلَْرِضَواْسَتْعَمَرُكمْ  ِمنَ  َأْنَشَأُكمْ  ُىوَ ان يسخر كل ما في الكون لإلنسان، مصدقا لقولو تعالى : ))

َر َلُكْم َما ِفي السََّماَواتِ ( وقال ايضًا: )) 61ىود ، اآلية :  َوَما ِفي اأَلْرِض َوَأْسَبَغ َعَمْيُكْم ِنَعَمُو  أَلْم َتَرْوا َأنَّ المََّو َسخَّ
( . وأكد عمى ان ممكية اإلنسان لمموارد الطبيعية ليست مطمقة ، وعمى 20(( ) سورة لقمان ، اآلية: َظاِىَرًة َوَباِطَنةً 

)سورة  َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن(( )) َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقر  حق االنتفاع بموارد البيئة دون حق الممكية فقد قال تعالى : 
 (.36البقرة ، اآلية : 

وعمى ىذا األساس يظير لنا ان مفيوم التنمية المستدامة من منظور الدين اإلسالمي عمى انيا التوازن بين أبعاد 
الى دون التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية من اجل االستغالل األمثل لمموارد التي سخرىا اهلل سبحانو وتع

إىدار حقوق األجيال المقبمة ، ومن ىنا يتضح لنا جميًا ان اإلسالم قد سبق العالم كمو بأكثر من ألف وأربعمائة 
 عام في الدعوة صراحة الى التنمية المستدامة.

 : ِجبدئ ٚأ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 4-1

 ِجبدئ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ -أٚالً :

ى مجموعة من المعطيات او المبادئ إذا توافرت تحقق ىدف النظرية وىو تقوم نظرية التنمية المستدامة عم
 ( :27:  2005التنمية المستدامة او تواصل التنمية وىذه المبادئ ىي )العكيدي ،

ويعني حصول كل إنسان عمى حصة عادلة من ثروات المجتمع وطاقاتو  -(:Justiceاإلنصاف) .1
 االجتماعية ولكل الدول. لتأمين الحصص العادلة من النمو لكل الفئات

ويعني أن الناس يجب أن يكونوا في وضع يتيح ليم المشاركة الكاممة  -( :Empowermentالتمكين ) .2
 في القرارات واآلليات التي توجو حياتيم ومصيرىم.

يعد الفقر احد أىم القضايا االجتماعية في التنمية المستدامة اذ يعكس الى درجة كبيرة  -إزالة الفقر : .3
 عية الحياة والمشاركة العامة والحصول عمى فرص الحياة.نو 

ىي مبدأ حيوي من مبادئ التنمية المستدامة ، فالناس األحرار سياسيًا يمكنيم المشاركة  -الديمقراطية : .4
في عمميتي التخطيط وصنع القرار . إن مبدأ الديمقراطية يمكن ان يقاس من خالل المؤشرات اآلتية 

 :(13: 1994)عبداهلل ،
ىو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ويقوم عمى توسيع قدرات األفراد   -الحكم الصالح :  - أ

وخياراتيم وفرص حرياتيم االقتصادية والسياسية واالجتماعية . ويمكن قياس الحكم الصالح من خالل 
 -حكم القانون –لحكومة فاعمية ا –االستقرار السياسي  –المؤشرات العامة اآلتية: التمثيل والمسائمة 

 والقضاء عمى الفساد.
يقيس مدى االلتزام بمبادئ الدستور القومي وتحكم دولة القانون  -مؤشر اإلطار القانوني والدستوري:  - ب

 في جميع سموكيات الوحدات الفاعمة في المجتمع ، وفي عالقتيا مع بعضيا وعالقاتيا الخارجية.
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ويتم التركيز عمى محورين ىما الحقوق السياسية والحريات  -مؤشر الحريات السياسية والمدنية :  - ت
المدنية . وتتضمن الحقوق السياسية مجموعة من المؤشرات كمشاركة األفراد الحرة في الحياة السياسية 
عبر التصويت واالنتخاب . أما الحريات المدنية فإنيا تتضمن قدرة األفراد عمى إبداء آرائيم في 

 .الشؤون العامة لممجتمع
ان حرية أي مجتمع تقاس عادة بمدى حرية صحافتو ووسائل  -مؤشر حرية الصحافة واإلعالم : - ث

 إعالمو وقدرة أفراده عمى التعبير عن آرائيم وأفكارىم ونشرىا بحرية بدون قيود عبر وسائل اإلعالم.
 أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ -صب١ٔبً :

ا الى تحقيق عدة أىداف يمكن تقسيميا الى خمسة مجاميع تسعى التنمية المستدامة من خالل آلياتيا وأجيزتي
 رئيسية يوضحيا الشكل اآلتي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شىً سلُ )

 األ٘ذاف اٌشئ١غ١خ ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ

 -اٌّظذس: 

Andrew Steer and Lutz , " Measuring Environmentally Sustainable Development" , 

Finance and Development , Vol.30 , No.4 , December , 1993 , P:6 . 

 : ِؤششاد ل١بط اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ  5– 1

يحتاج صانعوا القرارات وواضعي السياسات الى معمومات لممضي قدمًا نحو التنمية المستدامة لكي تمكنيم      
نحو التنمية المستدامة.وتساىم من معرفة ما إذا كانوا عمى الطريق الصحيح وتساعدىم عمى رصد التقدم المحرز 

مؤشرات التنمية المستدامة في تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات من تحقيق أىداف التنمية المستدامة بصورة 
فعمية من خالل معايير عمى شكل رقم مطمق نسبي او تعبير لفظي عن وضع سائد او عن حالة معينة ويقيس 

بر الزمن كما يستخدم لمقارنة الظواىر بين المناطق الجغرافية المؤشر التغير الحاصل في ظاىرة معينة ع
المختمفة ، ويوفر المؤشر الدليل عمى سياسات الدول في مجال التنمية المستدامة فيما اذا كانت تسير في طريق 
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لقرن تحقيق التنمية المستدامة ام إنيا ال زالت متباطئة ومترددة ، وتتمحور ىذه المؤشرات حول توصيات أجندة ا
الحادي والعشرين التي حددتيا األمم المتحدة مع مراعاة ظروف كل بمد ومقدار توافر البيانات والمعمومات وىي ) 

 -(:6: 2001المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
 

 وتتمثل بما يمي : -أواًل : المؤشرات االقتصادية :
 التعاون الدولي لتعجيل التنمية المستدامة: .1
 لفرد من الناتج المحمي اإلجمالي.نصيب ا - أ
 حصة االستثمار الثابت اإلجمالي في الناتج المحمي اإلجمالي. - ب
 صادرات السمع والخدمات / واردات السمع والخدمات. - ت
 تغير أنماط االستيالك : .2
 .نصيب الفرد السنوي من استيالك الطاقة 
 الموارد واآلليات المالية : .3
 الناتج المحمي اإلجمالي. رصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من - أ
 الّدين / الناتج المحمي اإلجمالي. - ب
 مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة او المتمقاة كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلجمالي. - ت

 وتشتمل عمى جممة من المؤشرات أىميا : -ثانيًا : المؤشرات االجتماعية :
 مكافحة الفقر ، ويقاس  من خالل : .1

 لبطالة.معدل ا - أ
 مؤشر الفقر البشري. - ب
 عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. - ت

 الدينامية الديمغرافية واالستدامة . .2
 .معدل النمو السكاني 
 تعزيز التعميم والوعي العام والتدريب . .3

 معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين البالغين. - أ
 معدل االلتحاق بالمدارس الثانوية. - ب

 عزيزىا ، تقاس من خالل :حماية صحة اإلنسان وت .4
 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة. - أ
 عدد السكان الذين ال يحصمون عمى المياه المأمونة. - ب
 عدد السكان الذين ال يحصمون عمى الخدمات الصحية. - ت
 عدد السكان الذين ال يحصمون عمى المرافق الصحية. - ث

 تعزيز التنمية البشرية المستدامة . .5
  الحضرية.نسبة السكان في المناطق 

 -ثالثًا : المؤشرات البيئية : وتتضمن المؤشرات اآلتية:
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مداداتيا. .1  حماية نوعية موارد المياه العذبة وا 
 الموارد المائية المتجددة / السكان. - أ
 المياه المستخدمة / المياه المتجددة . - ب

 النيوض بالزراعة والتنمية الريفية المستدامة. .2
 نصيب الفرد من األراضي الزراعية. - أ
 يب الفرد من األراضي الصالحة لمزراعة واألراضي المزروعة بصورة دائمة.نص - ب
 كمية األسمدة المستخدمة سنويًا . - ت
 مكافحة إزالة الغابات والتصحر .3
 التغير في مساحة الغابات. - أ
 نسبة األراضي المصابة بالتصحر. - ب

 وتشتمل عمى جممة من المؤشرات أىميا : -رابعَا : المؤشرات المؤسسية :
 عمى المعمومات .الحصول  .1
 نسمة . 1000عدد أجيزة التمفزيون والراديو لكل  - أ
 نسمة . 1000عدد الصحف اليومية لكل  - ب
 نسمة . 1000عدد الحواسيب الشخصية لكل  - ت
 نسمة. 1000عدد خطوط الياتف الرئيسية لكل  - ث
 نسمة. 1000عدد المشتركين في االنترنت / مستخدمي االنترنت لكل  - ج

 العموم والتكنولوجيا: .2
 العمماء والميندسين العاممين في البحث والتطوير لكل مميون نسمة. عدد - أ
 اإلنفاق عمى البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلجمالي. - ب
 
 2005-2012واقع التنمية المستدامة في العراق لممدة  – 2

والذي قد ال يتعدى  عمى الرغم من محدودية سنوات العمل الجدي بمبدأ التنمية المستدامة في العراق 
الخمس سنوات بعد التحسن النسبي في الوضع األمني واالقتصادي لمبمد فان جيودًا كبيرة قد بذلت عمى ىذا 
الطريق وانجازات ميمة قيد اإلنجاز يمكن إيجازىا بالمحاور األساسية التالية والتي تتوزع عمى المرتكزات 

ية،االجتماعية، البيئية والمؤسسية(، والتي من خالليا يمكن قياس األساسية لمفيوم التنمية المستدامة )االقتصاد
 .2005-2012وتحميل واقع التنمية المستدامة وحسب ما تيسر من بيانات لممدة 

 

 : رح١ًٍ ِؤششاد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ فٟ اٌؼشاق2-1
 اٚالً : اٌّؤششاد االلزظبد٠خ :

داء االقتصادي وقدرة البمد في بناء قاعدة قوية تعكس المؤشرات االقتصادية مدى التطور في كفاءة األ 
لتحقيق التنمية المستدامة . ويعتبر الناتج المحمي اإلجمالي ومؤشر نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي من 

( ان الناتج 1المؤشرات التي تعكس معدالت النمو ومستوى الرفاه االقتصادي لمبمد . ويالحظ من بيانات الجدول )
وانخفضت 2010مقارنة بسنة  2011%( سنة 33.9قد حقق زيادة سنوية مقدارىا ) GDPي اإلجمالي المحم
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وان ىناك تفاوت في متوسط نصيب الفرد من الناتج 2012%( في عام 9.6نسبة الزيادة السنوية لتصل الى )
مو سنوي مقداره بمعدل ن 2005( ألف دينار في عام 2629.6المحمي اإلجمالي خالل فترة الدراسة حيث بمغ )

( الف 4125.8( حيث بمغ )2009وانخفض في عام ) 2008( في عام 5135.3%( ارتفع ليصل الى )34.1)
%( بسبب األزمة االقتصادية العالمية مما أدى الى انخفاض الناتج 19.7دينار بمعدل نمو سنوي سالب مقداره )

( 7167.7يب الفرد من الناتج المحمي ليصل )المحمي اإلجمالي وانخفاض االدخار ، بعد ذلك ارتفع متوسط نص
 %( .6.8وبمعدل نمو سنوي منخفض قدره ) 2012ألف دينار في عام 

إن السبيل لزيادة ونمو اإلنتاج ىو تخصيص نسبة من ىذا الناتج لغرض بناء رؤوس األموال الثابتة او  
ادة النمو االقتصادي ويالحظ من بيانات ما يسمى بتراكم رأس المال وأن ارتفاع ىذه النسبة مؤشر إيجابي عمى زي

 2007(إن ىناك تذبذب واضح في ىذه النسبة خالل مدة الدراسة حيث حققت أعمى قيمة ليا في عام 2الجدول )
و  2008%( في عامي  12.2%( و )  10.7%( وانخفضت لتصل الى )  36.4إذ بمغت ىذه النسبة )

. ويتضح من ذلك ان التخصيصات 2012( في عام %19.6عمى التوالي ثم ارتفعت لتصل الى ) 2009
لتكوين رأس المال كنسبة من حجم الناتج المحمي اإلجمالي كانت منخفضة خالل مدة الدراسة ، وىذا مؤشر 

 سمبي عمى مسيرة التنمية المستدامة في البمد.
 (1جذٚي )

اإلجّبٌٟ ثبألعؼبس اٌجبس٠خ فٟ ِؼذالد ّٔٛ إٌبرج اٌّحٍٟ اإلجّبٌٟ ِٚزٛعؾ ٔظ١ت اٌفشد ِٓ إٌبرج اٌّحٍٟ 

 (2005-2012اٌؼشاق ٌٍّذح )

 اٌغٕٛاد
 إٌبرج اٌّحٍٟ اإلجّبٌٟ

 )١ٍِبس د٠ٕبس( 

ِؼذي إٌّٛ 

 اٌغٕٛٞ %

ِزٛعؾ ٔظ١ت اٌفشد ِٓ 

 إٌبرج اٌّحٍٟ اإلجّبٌٟ 

 )أٌف د٠ٕبس(

ِؼذي إٌّٛ اٌغٕٛٞ 

% 

2005 73533.6 38.1 2629.6 34.1 

2006 95587.9 29.9 3274.2 24.5 

2007 111455.8 16.6 3755.0 14.7 

2008 157026.1 40.8 5135.3 36.8 

2009 130642.2 (16.8) * 4125.8 (19.7) * 

2010 167093.2 27.9 5142.9 24.7 

2011 223677.0 33.9 6709.2 30.5 

2012 245186.4 9.6 7167.7 6.8 

  ظ / انجهبز انًركسي نإلحصبء / يذٌرٌت يٍ عًم انببحج ببالعتًبد عهى بٍبَبث وزارة انتخطٍاٌّظذس: 

 انحسبببث انقىيٍت.

 .األرقبو بٍٍ األقىاش تشٍر إنى اٌ اإلشبرة سبنبت 

 

 (2جذٚي )

ٔغجخ االعزضّبس اإلجّبٌٟ اٌضبثذ ٚاالدخبس اٌظبفٟ اٌٝ إٌبرج اٌّحٍٟ اإلجّبٌٟ فٟ اٌؼشاق ثبألعؼبس اٌجبس٠خ 

 2005-2012ٌٍّذح 

 اٌغٕٛاد
إٌبرج اٌّحٍٟ ٔغجخ االعزضّبس ِٓ 

 اإلجّبٌٟ %

ٔغجخ االدخبس اٌظبفٟ ِٓ إٌبرج اٌّحٍٟ 

 اإلجّبٌٟ %

2005 19.1 15.4 

2006 21.0 23.8 

2007 36.4 19.7 

2008 10.7 32.1 
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2009 12.2 2.1 

2010 17.3 11.6 

2011 19.4 22.4 

2012 19.6 - 

 نحسبببث انقىيٍت.وزارة انتخطٍظ ، انجهبز انًركسي نإلحصبء ، يذٌرٌت ااٌّظذس : 

 ( تشٍر انى عذو تىافر انبٍبَبث-انعاليت ) 

 

كما أن التجارة ىي انعكاس لتركيب ىيكل اإلنتاج في البمد ، فييكل التجارة الخارجية يشير الى التباين  
البنيوي في الييكل االقتصادي فالصادرات تتصف بدرجة عالية من التركيز عمى النفط الخام ، حيث يتضح من 

حيث بمغت  2011مقارنة بسنة  2012% ( سنة 18.2( بان قيمة الصادرات قد حققت زيادة بنسبة )3ل )الجدو 
وذلك  2005( مميار دوالر في عام 34.1بعد ان كانت ) 2012( مميار دوالر في عام 94.2قيمة الصادرات )

شكمت الصادرات النفطية ما بسبب ارتفاع سعر برميل النفط باإلضافة الى ارتفاع كمية النفط المنتج والمصدر و 
%(  17.7، في حين حققت االستيرادات زيادة قدرىا ) 2010%( من إجمالي الصادرات في عام  96.2نسبتو )
الى  2005( مميار دوالر في عام 22.0، حيث ارتفعت قيمة االستيرادات من ) 2011مقارنة بسنة  2012سنة 

يانات الجدول ان صادرات السمع والخدمات قد تجاوزت . كما يالحظ من ب 2012( مميار دوالر عام 47.8)
 .2008و  2007االستيرادات خالل مدة الدراسة وان النسبة بينيما قد تضاعفت إلىأكثر من ضعفين في عام 

ويعكس ارتفاع نسبة اإلستيرادات من الناتج القومي اإلجمالي حجم انكشاف االقتصاد العراقي عمى  
لقاعدة اإلنتاجية المحمية وعدم قدرتيا عمى تغطية الطمب المحمي من السمع العالم الخارجي بسبب ضعف ا

 والخدمات.
 (3جذٚي )

 2005-2012اجّبٌٟ ل١ّخ اٌظبدساد ٚاالعز١شاداد ٚٔغجزٙب ِٓ إٌبرج اٌمِٟٛ اإلجّبٌٟ فٟ اٌؼشاق ٌٍّذح 

 اٌغٕٛاد
 اٌظبدساد

 )١ٍِبس دٚالس(

 االعز١شاداد

 )١ٍِبس دٚالس(

ٔغجخ اٌظبدساد 

إٌبرج اٌمِٟٛ ِٓ 

 اإلجّبٌٟ %

ٔغجخ االعز١شاد ِٓ 

إٌبرج اٌمِٟٛ 

 اإلجّبٌٟ %

اٌظبدساد / 

 االعز١شاداد

% 

2005 34.1 22.0 67.5 43.6 155.0 

2006 30.5 26.3 59.7 45.1 115.9 

2007 39.5 16.6 73.5 43.0 237.9 

2008 63.7 29.7 46.5 22.0 214.4 

2009 39.4 35.3 34.9 28.6 111.6 

2010 51.7 37.3 38.0 27.4 138.6 

2011 79.7 40.6 35.7 18.2 196.3 

2012 94.2 47.8 31.9 16.2 197.1 

 انًذٌرٌت انعبيت نإلحصبء واألبحبث، انُشراث انسُىٌت. –انبُك انًركسي انعراقً اٌّظذس : 

 يالحظت : اٌ انصبدراث فً انجذول تشًم انصبدراث انُفطٍت اٌضبً.

( ان عمى العراق اكبر االلتزامات المستحقة من الدين الخارجي والذي 4الجدول )ويالحظ من بيانات  
%( في عام  213.1اذ بمغت النسبة ) 2007,2006,2005تجاوز الناتج القومي اإلجمالي لمسنوات 

في اطار المبادرة المشتركة لتخفيض الدين الخارجي الى  2009( في عام %36.1انخفضت لتصل الى )2005
( مميار 36.8قابمة لالستمرار والمتمثمة باتفاقية نادي باريس لخفض ديون العراق التي تقدر بحدود )مستويات 

%( وعمى ثالث مراحل ، رافق ذلك انخفاض نسبة صافي المساعدات اإلنمائية من الناتج  80دوالر بنسبة )
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%( 11.2اذ بمغت النسبة ) 2005القومي اإلجمالي حيث تمقى العراق اكبر قدر من المساعدة اإلنمائية في عام 
 .2010%( في عام  2.1وانخفضت لتصل الى )

 (4جذٚي )

ِجّٛع اٌذ٠ٓ اٌخبسجٟ ٚطبفٟ اٌّغبػذاد اإلّٔبئ١خ اٌشع١ّخ وٕغجخ ِئ٠ٛخ ِٓ إٌبرج اٌمِٟٛ اإلجّبٌٟ فٟ 

 2005-2012اٌؼشاق ٌٍّذح 

 اٌغٕٛاد
 اٌذ٠ٓ اٌخبسجٟ

 )١ٍِْٛ دٚالس(

إٌغجخ ِٓ إٌبرج 

ّبٌٟ اٌمِٟٛ اإلج

% 

طبفٟ اٌّغبػذاد 

اإلّٔبئ١خ اٌشع١ّخ 

 )١ٍِْٛ دٚالس(

إٌغجخ ِٓ إٌبرج 

 اٌمِٟٛ اإلجّبٌٟ %

2005 78825.6 213.1 6118392.0 11.2 

2006 61134.4 106.3 5657887.5 6.9 

2007 50201.2 106.3 102539.7 1.5 

2008 51522.4 37.6 3854526.6 2.3 

2009 41211.1 36.1 3397178.2 2.5 

2010 - - 3340043.4 2.1 

2011 - - - - 

2012 - - - - 

 اٌّظذس :

 وزارة انتخطٍظ ، انجهبز انًركسي نإلحصبء ، يذٌرٌت انحسبببث انقىيٍت 

 دائرة انتعبوٌ انذونً –وزارة انتخطٍظ ، انهٍئت اإلستراتٍجٍت انعراقٍت إلعبدة األعًبر 

 

يرة التنمية المستدامة في العراق حيث يشير االرتفاع ويعد التضخم من العقبات الرئيسة التي تواجو مس 
( الى حجم الضغوط التضخمية التي يعاني 5بالرقم القياسي ألسعار المستيمك . كما تظير ذلك بيانات الجدول )

 .2011%( مقارنة بسنة 6.1بنسبة قدرىا ) 2012منيا االقتصاد العراقي حيث ارتفع معدل التضخم سنة 
 (5جذٚي )

 2005-2012ٌٍّذح م١بعٟ ألعؼبس اٌّغزٍٙه ِٚؼذي اٌزؼخُ اٌغٕٛٞ فٟ االلزظبد اٌؼشالٟاٌشلُ اٌ

 اٌغٕٛاد
 اٌشلُ اٌم١بعٟ ألعؼبس اٌّغزٍٙه 

100  =1993 
 ِؼذي اٌزؼخُ اٌغٕٛٞ %

2005 12073.8 37.0 

2006 18500.8 53.2 

2007 24205.5 30.8 

2008 24851.3 2.7 

2009 24155.1 (2.8*) 

2010 24748.5 2.5 

2011 26133.3 5.6 

2012 27716.0 6.1 

 وزارة انتخطٍظ / انجهبز انًركسي نإلحصبء / يذٌرٌت انحسبببث انقىيٍت.اٌّظذس:

 .األرقبو بٍٍ األقىاش تشٍر إنى اٌ اإلشبرة سبنبت 
 

ادفة الى تنويع مصادر اإلنتاج المحمي اإلجمالي فال يزال قطاع وعمى الرغم من سياسات الدولة الي 
%( من ىذا الناتج  57.3النفط الخام ىو المييمن عمى البنية القطاعية لالقتصاد العراقي من خالل مساىمتو بـ )

%( من موارد الموازنة االتحادية لمدولة ، مع   90وبأكثر من ) 2012%( في عام 52.4و ) 2005في عام 
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حظة وجود تطور نسبي في مساىمة القطاعات االقتصادية األخرى مثل قطاع البناء والتشييد وتجارة الجممة مال
والمفرد وقطاع البنوك والتأمين وقطاع الخدمات وان كانت بنسب ضئيمة في حين انخفضت نسبة مساىمة قطاع 

 ( في أدناه.6) كما يظير ذلك في الجدول 2012%( في عام  4الزراعة والغابات لتصل الى )
كما ارتفعت نسبة مساىمة القطاع الخاص في إجمالي تكوين رأس المال الثابت لالقتصاد العراقي من  

 (أدناه.7عمى ضوء بيانات الجدول ) 2010% ( في عام  7.9لتصل الى )  2005%( في عام  4.3)
 

 (6جذٚي )

بٌٟ ٌاللزظبد اٌؼشالٟ ثبألعؼبس اٌجبس٠خ ٌٍّذح ٔغجخ ِغبّ٘خ ثؼغ اٌمطبػبد االلزظبد٠خ فٟ إٌبرج اٌّحٍٟ اإلجّ

2012-2005 

 اٌغٕٛاد              

 اٌمطبػبد االلزظبد٠خ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 4.00 4.41 4.98 5.20 3.81 4.91 5.80 6.85 اٌضساػخ ٚاٌغبثبد 

 52.40 51.22 43.44 42.80 55.02 52.71 55.02 57.34 إٌفؾ اٌخبَ 

 1.70 2.14 2.19 2.60 1.67 1.62 1.53 1.31 اٌظٕبػخ اٌزح١ٍ٠ٛخ

 5.60 6.09 6.12 4.30 4.16 4.40 3.59 3.63 اٌجٕبء ٚاٌزش١١ذ

 6.30 6.29 7.42 7.90 5.30 6.23 6.61 5.68 رجبسح اٌجٍّخ ٚاٌّفشد

 1.50 1.44 1.23 0.90 1.52 1.38 0.72 0.71 اٌجٕٛن ٚاٌزب١ِٓ

خذِبد اٌز١ّٕخ 

 ّبػ١خ ٚاٌشخظ١خاالجز
8.81 11.16 12.77 14.77 18.20 18.93 15.29 14.8 

 

 

 وزارة انتخطٍظ ، انجهبز انًركسي نإلحصبء ، يذٌرٌت انحسبببث انقىيٍت. اٌّظذس:

 

 (7جذٚي )

  ٔغجخ ِغبّ٘خ اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبص فٟ إجّبٌٟ رى٠ٛٓ سأط اٌّبي اٌضبثذ ٌاللزظبد اٌؼشالٟ

 2005-2012ٌٍّذح 

 اٌمطبع اٌخبص  % ٌمطبع اٌؼبَ  %ا اٌغٕٛاد

2005 95.7 4.3 

2006 94.7 5.3 

2007 91.1 8.9 

2008 96.6 3.4 

2009 92.8 7.2 

2010 92.1 7.9 

2011 95.4 4.6 

2012 - - 

يذٌرٌت انحسبببث انقىيٍت ، يجبيٍع إحصبئٍت سُىٌت  -وزارة انتخطٍظ ، انجهبز انًركسي نإلحصبء اٌّظذس: 

 يتفرقت
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 : اٌّؤششاد االجزّبػ١خ صب١ٔبً 

 8تستخدم المؤشرات االجتماعية لمداللة عمى حصول عممية التنمية المستدامة من عدميـا والجدوالن )  
وفيما يمي  2012-2005( يوضحان بعض المؤشرات اإلحصائية عن الوضع االجتماعي في العراق لممدة 9و 

 تحمياًل ألىم ىذه المؤشرات.
 -معدل النمو السكاني : -1

كما مبين في  2005-2012%( خالل المدة 3.1بمغ متوسط معدل النمو السكاني في العراق ) 
( ، ويالحظ من بيانات الجدول بان معدل النمو السكاني كان ثابت نسبيًا خالل مدة البحث إال انو 8الجدول )

مى درجة التحضر والوعي %( تقريبًا ، وىذا يدل ع2بصورة عامة يفوق معدل النمو في البمدان النامية البالغ )
عند السكان من ناحية وضبط حجم السكان من جية وتغير الظروف السياسية واالقتصادية من جية أخرى ، 
حيث إن النمو السريع لمسكان يؤدي الى إجياد المصادر الطبيعية ويؤثر عمى مسار التنمية المستدامة . وان 

( 104، وبمغت نسبة الجنس ) 2012( سنة 6.7لى )ا 2005( سنة 6.8متوسط حجم األسرة قد انخفض من )
، وان العمر المتوقع لمحياة لمذكور واإلناث والذي يمثل  2012( من اإلناث في عام 100من الذكور مقابل كل )

( 58.2متوسط عدد السنوات التي يتوقع ان يعيشيا المولود الحي من تاريخ الميالد وحتى الوفاة قد ارتفع من )
، كما يالحظ انخفاض معدل المشاركة في النشاط االقتصادي بنسبة  2012( في عام  69لى )ا 2006في عام 

%( من السكان في سن العمل ىم خارج النشاط 57.1، أي ان ) 2005مقارنة بعام  2012%( في عام 13.3)
 .2012االقتصادي في عام 

 النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية: -2
لمؤشرات استخدامًا لقياس درجة التوسع الحضري ويالحظ من بيانات يعد ىذا المؤشر من أكثر ا 
( ان العراق قد حافظ عمى نسب مقبولة من التوسع الحضري ، اذ ارتفعت درجة التوسع الحضري 8الجدول )

، حيث بمغت النسبة المئوية لسكان المناطق  2012-2005بصورة متناسبة مع الزيادة السكانية في العراق لممدة 
 .2012%( في عام 69.2ارتفعت لتصل الى ) 2005%( في عام  66.9رية )الحض
 معدل البطالة : -3

معدل البطالة ىو نسبة األشخاص العاطمين عن العمل الى مجموع القوى العاممة . إن مؤشر معدل  
غ عنيا والن البطالة سيظل مصدرًا لمقمق ذلك الن معدالت البطالة الفعمية أعمى بكثير من األرقام الرسمية المبم

معدالت نمو السكان متزايدة وحيث ان معظم السكان ىم من فئة الشباب عمومًا فان القوى العاممة تتنامى بسرعة 
انخفض ليصل  2005( في عام 17.9( ان معدل البطالة قد بمغ )8اكبر من السكان ، ويالحظ من الجدول )

 قميل من المعدالت المرتفعة لمبطالة في العراق.مما يتطمب وضع استراتيجيات لمت 2012( في عام 11.9الى )
 التعميم : -4

تشير مؤشرات التعميم بان ىناك انخفاضًا في معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين البالغين بنسبة  
ليصل الى 2005% ( في عام 79.1حيث انخفض المعدل من ) 2005مقارنة بعام  2011%( في عام 16.8)
%( في عام 20.9ذا يشير الى ان معدل األمية بين البالغين قد ارتفع من )وى 2011%( في عام  65.8)

مما يتطمب المزيد من  2012 %( في عام 25.7وانخفض الى ) 2011%( في عام 34.2ليصل الى ) 2005
الجيد لمعالجة مشكمة األمية في القراءة والكتابة.اما فيما يخص نشر الوعي المعرفي فقد كانت معدالت االلتحاق 
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 2010مقارنة بعام  2011%( في عام 2.7بالمدارس الثانوية متباينة خالل فترة الدراسة ، فقد انخفضت بنسبة )
( سنة لم يمتحقوا بالمدارس الثانوية 16-13%( من اليافعين بعمر )54.7( ان )8ويالحظ من بيانات الجدول )

ى المشاركة في التعميم الثانوي %( مما يؤشر عمى ان مستو 45.3وشكل الممتحقين نسبة ) 2012في عام 
 .2008منخفض وصل الى أدنى مستوى لو في عام 

 نوعية الحياة: -5
ان توافر درجة مرتفعة من االنتفاع بالخدمات الصحية ومياه الشرب المأمونة ومرافق التنظيف الصحي  

ي النسبة المئوية لمسكان ( الى ان ىناك ارتفاع ف8امر أساسي لمتنمية المستدامة . وتشير المؤشرات في الجدول )
%( إال إنيا 72.9بنسبة مقدارىا ) 2005مقارنة بسنة  2011الذين يحصمون عمى الخدمات الصحية في عام 

فضاًل عن ان النسب المئوية لمسكان الذين يحصمون عمى  2010%( مقارنة بسنة 5.7انخفضت بنسبة مقدارىا )
%( عمى 11.4% و 19.6لصحية الجيدة قد ارتفعت بمقدار )مياه الشرب المأمونة والذين يستخدمون المرافق ا

، باإلضافة إلى انخفاض النسبة المئوية لمسكان الذين يعيشون  2005مقارنة مع سنة  2012التوالي في سنة 
في سكن عشوائي وىي النسبة المئوية لمسكان الذين يعيشون في سكن غير صحي او خطر او غير الئق حسب 

ة لمبيئة ، وان ىذا المؤشر يشير الى االزدحام في المنزل حيث انخفضت النسبة من برنامج األمم المتحد
، وانخفض معدل وفيات األطفال دون الخامسة من  2011%( في عام 1الى )  2005%( في عام 10.8)

 وبنسبة مقدارىا 2012( وفاة في سنة 24.2الى )  2005( وفاة في عام 56العمر ) لكل الف والدة حية ( من )
( في سنة 60.5%( في حين ارتفعت نسبة األطفال ناقصي الوزن )متوسط وشديد( بنسبة قدرىا )56.8 %)

. ان التفاوت بين االرتفاع واالنخفاض في ىذه المؤشرات يتطمب جيود إضافية  2006مقارنة بسنة  2011
 لتقميص الفارق وتقميل المعدل لتحقيق ىدف التنمية المستدامة.
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 (8جذول )

 2005-2012ًؤششاث اإلحصبئُت عٍ انىضع االجخًبعٍ فٍ انعشاق نهًذة بعض ان

 انسُـــىاث                   

 اسى انًؤشـــــش
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 34207.2 33338.8 32490.0 31664.5 30577.8 29682.1 28810.0 27963.0 انسكبٌ )أنف َسًت(

 يعذل انًُى انسُىٌ نهسكبٌ

% 
3.0 3.0 3.0 3.0 3.6 3.0 3.1 3.0 

انُسبت انًئىَت نسكبٌ انًُبطك 

 انحضشَت %
66.9 66.7 66.5 66.5 66.2 69.0 69.0 69.2 

 6.7 6.7 6.7 6.7 - 6.9 - 6.8 يخىسظ حجى األسشة

 104 104 101 101 101 101 101 101 َسبت انُىع %

ركىس  –انعًش انًخىلع نهحُبة 

 وإَبد )سُت(
- 58.2 61.0 68.5 71.9 72.8 69.0 69.0 

 42.9 42.4   46.8 43.2 49.7 49.5 يعذل انُشبط االلخصبدٌ%

 11.9 11.1   15.3 11.7 17.5 17.9 يعذل انبطبنت %

َسبت انسكبٌ انزٍَ َعُشىٌ 

 فٍ سكٍ عشىائٍ %
10.8  4.8    1.0  

يعذل اإلنًبو ببنمشاءة وانكخببت 

 بٍُ انببنغٍُ %
79.1 65.6 83.9 77.5   65.8 74.3 

يعذل االنخحبق ببنًذاسط 

 انثبَىَت %
 40.1 57.9 39.7 40.2 44.1 42.9 45.3 

انُسبت انًئىَت نهسكبٌ انزٍَ 

َحصهىٌ عهً انخذيبث 

 انصحُت %

48 49 53 67 77 88 83 86 

انُسبت انًئىَت نهسكبٌ انزٍَ 

َحصهىٌ عهً انًُبِ انًأيىَت 

% 

76.2 79.2 83.7   78.7 91.4 91.1 

انُسبت انًئىَت نهسكبٌ انزٍَ 

َسخخذيىٌ انًشافك انصحُت 

 انجُذة %

89.4 92.3 83.7    96.8 99.6 

يعذل وفُبث األطفبل دوٌ 

انخبيست يٍ انعًش)نكم انف 

 والدة حُت (

56.0 41.0 35.1 36.0 29.5 28.7 37.0 24.2 

َسبت األطفبل َبلصٍ انىصٌ ) 

 يخىسظ وشذَذ( %
15.7 7.6 7.5    12.2  

 انًصذس :

 يؤشراث إحصبئٍت عٍ انىضع االقتصبدي واالجتًبعً فً  –ة انتخطٍط ، انجهبز انًركسي نإلحصبء وصاس

 .2102كبَىٌ األول  –انعراق 

  يؤشراث انبٍئت وانتًٍُت انًستذايت راث  -قسى إحصبءاث انبٍئت  –وزارة انتخطٍط ، انجهبز انًركسي نإلحصبء

 .2102ول كبَىٌ األ –األونىٌت فً انعراق 
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 : شـمانف -1

تختمف التقديرات الوطنية بين البمدان في تحديد النسبة المئوية لمسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني  
( في أدناه ان خط الفقر 9وتستند الى التقديرات المستمدة من مسوح أحوال األسر المعيشية . ويالحظ من الجدول )

( الف دينار /فرد/شير أي بحدود أكثر من دوالرين ونصف لمشخص الواحد يوميًا 76.9الوطني في العراق قد حدد بـ )
( الف دينار /فرد/شير 105.5، ارتفع ليصل الى ) ()2007حسب نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة لعـــام 

ة الفقر قد بمغت . وان نسب 2007مقارنة بعام  2012%( في عام  37.2أي بنسبة زيادة قدرىا )  2012في عام 
( 6.9وىو ما يعني ان حوالي ) 2007%( في الريف في عام 39.3% ( في الحضر و ) 16.1%( بواقع ) 22.9)

( 3.4( مميون نسمة في الحضر و )3.5مميون نسمة من سكان العراق يقعون تحت مستوى خط الفقر يتوزعون بواقع )
حيث بمغت نسبة  2007مقارنة بعام  2012%( في عام 17.5مميون نسمة في الريف ، انخفضت ىذه النسبة بمقدار )

( 6.4%( في الريف وىو ما يعني ان حوالي )30.7%( في الحضر و )13.5وبواقع ) 2012%( في عام 18.9الفقر )
( مميون نسمة في كل من بيئة الحضر 3.2مميون نسمة من العراقيين يقعون تحت خط الفقر الوطني يتوزعون بواقع )

 والريف .
وقدرت فجوة الفقر)والتي تشير إلى حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة بين دخول الفقراء ومستوى خط الفقر( في  
لتصل الى  2007مقارنة بعام  2012%( في عام 8.9انخفضت بنسبة قدرىا ) 2007%( في عام 4.5العراق بـ )

%( في 2.5جدًا من خط الفقر وبواقع ) ، وىو ما يعني بأن استيالك غالبية الفقراء قريب 2012%( في عام 4.1)
مما يعكس ارتفاع نسبة وفجوة الفقر فضاًل عن انخفاض متوسط إنفاق الفرد 2012%( في الريف لعام 7.6الحضر و )

الشيري في المناطق الريفية ويكشف بأن أوضاع الريف االقتصادية واالجتماعية تعد بيئة مولدة لمفقر . كما يالحظ من 
( ان انخفاض او ارتفاع مؤشر الفقر ال يرتبط بصورة مباشرة بمعدالت النمو في حجم 9( و )8جدولين )البيانات في ال

السكان ولكن يرتبط بعالقة طردية معنوية مع معدل البطالة ونسبة األمية وحجم األسرة حيث بمغ معامل االرتباط بين 
 .2012التوالي في عام عمى  ()(0.597( و )0.565الفقر ومعدل البطالة ونسبة األمية )

 (9جذول )

 2012 و2007يؤششاث انفمش وَسبخّ حسب حجى األسشة فٍ انعشاق نعبو 

 انًؤشــــــــش
 َسبت انخغُش انمًُت

% 
 حجى األسشة

 َسبت انفمش

2007 2012 2007 2012 

 خظ انفمش 

)انف دَُبس/ 

 فشد/ شهش(

 انغزاء

 غُش انغزاء 

 انىطٍُ 

34.3 

42.6 

76.9 

50.47 

55.03 

105.5 

47.1 

29.2 

37.2 

1 

 

2 

2.6 

 

1.0 

0.1 

 

0.7 

 َسبت انفمش 

% 

 انحضش 

 انشَف

 اإلجًبنٍ

16.1 

39.3 

22.9 

13.5 

30.7 

18.9 

- 16.1 

- 21.9 

- 17.5 

3 

 

4 

1.9 

 

3.9 

0.7 

 

3.7 

                                                 
( خط الفقر = كمفة تغطية الحاجات الغذائية األساسية + كمفة تغطية الحاجات )غير الغذائية  ةاألساسي 

 كمفة السعرة الحرارية الواحدة × كمفة خط فقر الغذاء = عدد السعرات الحرارية الالزمة     
( المجنة الفنية لسياسات التخفيف من الفقر في العراق ، النتائج العامة لقياس الفقر في العراق )2013/تموز /  9، بغداد في  2013. 
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 عذد انفمشاء 

) يهُىٌ 

 َسًت(

 انحضش

 انشَف

 اإلجًبنٍ

3.5 

3.4 

6.9 

3.2 

3.2 

6.4 

- 8.6 

- 5.9 

- 7.3 

5 

 

6 

7.7 

 

11.8 

4.9 

 

10.5 

 فجىة انفمش

% 

 انحضش 

 انشَف

 اإلجًبنٍ

2.7 

9.0 

4.5 

2.5 

7.6 

4.1 

-7.4 

- 15.6 

- 8.9 

 

 فأكثش 7

 

30.8 

 

26.4 

يخىسظ 

اَفبق انفشد 

انشهشٌ ) 

 انف دَُبس(

 انحضش 

 انشَف

 اإلجًبنٍ

163.4 

103.0 

145.8 

276.3 

185.4 

247.4 

69.1 

80.0 

69.7 

 

 اإلجًبنٍ

 

22.9 

 

18.9 

 صذس :انً

  ، وزارة انتخطٍط ، انجهبز انًركسي نإلحصبء ،اإلستراتٍجٍت انىطٍُت نهتخفٍف يٍ انفقر ، انطبعت األونى

2112. 

  2112َتبئج انًسح االجتًبعً واالقتصبدي نألسرة فً انعراق نسُت. 

  2102انُتبئج انعبيت نقٍبش انفقر فً انعراق. 

 

 ثبنثبً : انًؤششاث انبُئُت :

 اه:استخدام المي -1
ان المياه ىي عصب الحياة الرئيس وىي العنصر األكثر أىمية لمتنمية ومن أكثر الموارد الطبيعية تعرضًا لالستنزاف 
والتموث ، كما أن إدارة الموارد المائية بطريقة مستدامة بيئيًا ىي من أىم التحديات والمصاعب التي تواجو دول الشرق 

( أن العراق يعاني من استمرار تدني إيراداتو المائية فقد بمغت 10في الجدول ) األوسط وأفريقيا ، ويالحظ من البيانات
ويعزى ذلك إلى قيام دول  2006في عام  3( مميار م67.6بعد أن كانت تصل إلى ) 2011في عام  3( مميار م47.6)

ل مياه األنير المشتركة وعدم أعالي األنير بتنفيذ مشاريع ضخمة لخزن المياه وقيام إيران بإنشاء مشاريع التخزين وتحوي
وجود اتفاقيات تنظم عممية اقتسام المياه مع دول الجوار .أضف إلى ذلك ارتفاع نسبة المياه المسحوبة )المستخدمة( من 
المياه السطحية بحيث تجاوزت الكميات المستخدمة من المياه الكميات السطحية الواردة فضاًل عن انخفاض المعدل 

، من  2006( مقارنة بسنة 39.1%بنسبة مقدارىا ) 2011د من المياه السطحية الواردة في سنة السنوي لنصيب الفر 
 ذلك يتضح أن المياه ال تستخدم بصورة تتيح استدامتيا .

 
 
 نصيب الفرد من األراضي الصالحة لمزراعة واألراضي المزروعة : -2

في حين لم تتجاوز مساحة  2011ميون دونم في عام ( م43.1بمغت مساحة األراضي الصالحة لمزراعة في العراق نحو )
( ، وانعكس ذلك عمى مؤشر نصيب الفرد من األراضي 30.2%( مميون دونم وبنسبة )13.0األراضي المزروعة منيا )

( أن ىذا المؤشر شيد انخفاضًا ممحوظًا خالل السنوات 11الصالحة لمزراعة واألراضي المزروعة ، ويالحظ من الجدول )
( مترًا مربعًا لمفرد الواحد في عام 974.8إلى ) 2005( مترًا مربعًا لمفرد الواحد في عام 1314.2ة إذ انخفض من )األخير 

( ، وبصفة عامة يتجو متوسط نصيب الفرد من األراضي الصالحة لمزراعة واألراضي 25.8%وبنسبة قدرىا ) 2011
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مو السكاني ، انخفاض كمية المياه السطحية الواردة والزحف المزروعة إلى االنخفاض لعدة أسباب منيا ارتفاع معدل الن
 العمراني عمى حساب األراضي الزراعية ومشكمة التصحر .

 كمية األسمدة المستخدمة سنويًا : -3
يقيس ىذا المؤشر كثافة استخدام األسمدة والضغط البيئي المحتمل من األنشطة الزراعية ويالحظ من بيانات الجدول 

بالزيادة والنقصان بحسب طاقة إنتاج مصانع  2005 – 2011كمية األسمدة المستخدمة خالل المدة ( تذبذب 12)
ىو األكثر كثافة حيث  2005األسمدة والكميات المستوردة والمساحة اإلجمالية لممحاصيل المشمولة بالتسميد وكان عام 

و األقل كثافة حيث بمغت كمية األسمدة ى 2010( طن ، في حين كان عام 602653بمغت كمية األسمدة المستخدمة )
 ( طن .336429المستخدمة )

 

 (10جذول )

 َسبت انًُبِ انًسحىبت يٍ انًُبِ انسطحُت انًخبحت وَصُب انفشد يٍ انًُبِ انسطحُت انىاسدة فٍ انعشاق 

 2006 – 2012نهًذة 

 انسُىاث
كًُت انًُبِ انسطحُت 

 (3انىاسدة )يهُبس و

كًُت انًُبِ انًسحىبت يٍ 

 (3انًُبِ انسطحُت )يهُبس و

َسبت انًُبِ 

انًسحىبت يٍ انًُبِ 

 انسطحُت %

َصُب انفشد يٍ 

انًُبِ انسطحُت 

 3انىاسدة و

2006 67.6 57.0 84.3 2344.6 

2007 56.4 54.5 96.6 1900.8 

2008 32.7 44.8 137.0* 1069.4 

2009 32.1 34.4 *107.2 1019.5 

2010 50.1 40.4 80.6 1545.1 

2011 47.6 40.7 85.5 1427.2 

2012 - - - - 

 

اٌ كًٍت انًٍبِ انًسحىبت يٍ انًٍبِ انسطحٍت أكبر يٍ انكًٍت انىاردة ورنك بسبب استخذاو انخسٌٍ فً انبحٍراث )*( : 

 وانخساَبث    

 . 100%واألَهبر داخم انعراق عهٍّ أٌ تكىٌ انُسبت أكبر يٍ       

قسى إحصبءاث انبٍئت : تقرٌر اإلحصبءاث انبٍئٍت نهعراق نسُت  –نًركسي نإلحصبء انًصذر : وزارة انتخطٍط ، انجهبز ا

2011 . 
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 (11جذول )

 2005-2012نهًذة  َصُب انفشد يٍ األساضٍ انصبنحت نهضساعت واألساضٍ انًضسوعت فٍ انعشاق 

 انسُىاث

األساضٍ انصبنحت 

 نهضساعت 

 )يهُىٌ دوَى(

األساضٍ 

 انًضسوعت 

 دوَى()يهُىٌ 

 انُسبت %

َصُب انفشد يٍ 

األساضٍ انصبنحت 

 نهضساعت 

 )يخش يشبع(

َصُب انفشد يٍ 

 األساضٍ انًضسوعت 

 )يخش يشبع(

2005 34.4 14.7 42.7 3075.5 1314.2 

2006 48.0 14.1 29.4 4165.2 1223.5 

2007 30.4 14.2 46.7 2560.5 1196.0 

2008 44.4 14.2 32.0 3630.1 1160.9 

2009 48.0 10.5 21.9 3789.7 829.0 

2010 44.0 12.0 27.3 3385.7 923.4 

2011 43.1 13.0 30.2 3232.0 974.8 

2012 - - - - - 

يٍ عًم انببحث ببالعتًبد عهى بٍبَبث وزارة انتخطٍط ، انجهبز انًركسي نإلحصبء ، يذٌرٌت اإلحصبء انًصذس : 

 انسراعً .

 

 (12جذول )

 2005 – 2012ُىَبً ببنطٍ نهًذة كًُت األسًذة انًسخخذيت س

 كًُت األسًذة انًسخخذيت )طٍ( انسُىاث

2005 602653 

2006 345405 * 

2007 584800 

2008 435059 

2009 530388 

2010 336429 

2011 550342 

2012 - 

 

ذٌرٌت إحصبءاث ي –يٍ عًم انببحث ببالعتًبد عهى بٍبَبث وزارة انتخطٍط  ، انجهبز انًركسي نإلحصبء انًصذس : 

 2012انبٍئت "يؤشراث انبٍئت وانتًٍُت انًستذايت راث األونىٌت فً انعراق" ، كبَىٌ األول ، 

 وزارة انسراعت 

 

 سابعبً : انًؤششاث انًؤسسُت :
 الحصول عمى المعمومات بالوسائل االلكترونية ووسائل االتصال األخرى : -1

لمعمومات ألن االتصاالت االلكترونية عبر الشبكة العالمية لممعمومات تقيس ىذه المؤشرات مدى مشاركة البمد في عصر ا
( أن عدد مستخدمي االنترنت لكل 13)اإلنترنت( تعد مظير من مظاىر التقدم التقني لمعصر . ويالحظ من الجدول )

ة جدًا ، وتعد ىذه النسبة ضئيم 2012( سنة 4.9انخفض العدد ليصل إلى ) 2007( سنة 11.3نسمة قد بمغ ) 100
( في 5.1( نسمة )100.وبمغت خطوط الياتف الرئيسة لكل )2005( لعام 13.6بالمقارنة مع المستوى العالمي البالغ )
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، ومع ذلك فقد كان متوسط  2012( نسمة في سنة 100( خطًا لكل )7.0وارتفعت ىذه النسبة لتصل إلى ) 2005سنة 
( من السكان في 100( خطًا لكل )18العالمي الذي كان يبمغ )عدد خطوط الياتف خالل تمك الفترة أقل من المتوسط 

وارتفعت النسبة  2006( عام 31.7( نسمة )100.كما بمغت نسبة المشتركين في اليواتف النقالة لكل )()2005عام 
سمة ( لكل مائة ن34.1وتعد ىذه النسبة مرتفعة بالمقارنة مع المستوى العالمي البالغ ) 2012( في عام 86.1لتصل )
، وىذا يعني السعي إلى استخدام وتبني التكنولوجيا الحديثة في الحصول عمى المعمومات .ان كثافة  2005عام 

الحواسيب الشخصية ميما يكن معدليا ىي شرط مسبق لتوصيل االنترنت ، فقد بمغ عدد الحواسيب الشخصية لكل 
( 13وكما ىو مبين في الجدول ) 2011في عام ( 17.2وارتفعت النسبة لتصل إلى ) 2005( عام 5.1( نسمة )100)

، كل ىذه المؤشرات تشير إلى مدى المشاركة في عصر المعمومات الحديثة بما يضمن مواكبة المجتمع العراقي لمتطورات 
 العممية الحديثة .

 (13جذول )

 2005 – 2012انحصىل عهً انًعهىيبث ببنىسبئم االنكخشوَُت ووسبئم االحصبل األخشي فٍ انعشاق نهًذة 

 انسُىاث
يسخخذيى االَخشَج نكم 

 َسًت 100

خطىط انهبحف 

 100انشئُسُت نكم 

 َسًت

انهىاحف انُمبنت نكم 

 َسًت 100

انحىاسُب انشخصُت 

 َسًت 100نكم 

2005 - 5.1 - 5.1 

2006  5.1 31.7 5.1 

2007 11.3 5.1 39.1 7.4 

2008 5.9 5.8 57.6 13.7 

2009  6.0 63.9  

2010  6.1 71.7  

2011  7.0 76.3 17.2 

2012 4.9 7.0 86.1 - 

 وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، مديرية إحصاء النقل واالتصاالت .انًصذس : 
 . 2007المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق لسنة  -
 . 2008مسح استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لسنة  -
 . 2005ذائي والفئات اليشة في العراق لسنة تحميل األمن الغ -

 العمم والتكنولوجيا : -2
يشكل البحث العممي واعتماد التكنولوجيا من العوامل المحددة لمتنمية المستدامة حيث أن الخبرات والمعارف تساعد عمى 

ارف والمعمومات من أجل تحسين القدرات ورفع مستوى المعيشة وتخفيف حدة الفقر  لذلك البد من سد الثغرات في المع
تسريع عممية التنمية ، والعراق كما ىو حال معظم البمدان العربية والنامية ال تتبنى إستراتيجية شاممة تأخذ من خالليا 
بنظم العمم واستخدام التكنولوجيا كما أن الجيود في ىذا المجال مشتتة وغير واضحة األىداف والمعالم حيث ال تتوفر 

                                                 
Human Development Report 2007-2008 , UNDP , New York , USA  
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( تدني مستوى اإلنفاق عمى التعميم كنسبة من 14سب اإلنفاق عمى البحث والتطوير ويالحظ من الجدول )بيانات تتعمق بن
في  2012( في عام 4.18%ازدادت لتصل إلى ) 2006( سنة 3.91%الناتج المحمي اإلجمالي ، حيث بمغت النسبة )

( 19.95%وازدادت لتصل إلى ) 2006 ( في سنة5.45%حين كانت نسبة اإلنفاق عمى التعميم من اإلنفاق الحكومي )
 2012عام 

 (14جذول )

نهًذة  1988َسبت اإلَفبق عهً انخعهُى يٍ انُبحج انًحهٍ اإلجًبنٍ واإلَفبق انحكىيٍ فٍ انعشاق ببألسعبس انثببخت نسُت 

2012 – 2005 

 انسُىاث
اإلَفبق عهً انخعهُى / انُبحج انًحهٍ اإلجًبنٍ 

% 
 بق انحكىيٍ %اإلَفبق عهً انخعهُى / اإلَف

2005 4.17 6.87 

2006 3.91 5.45 

2007 3.54 6.35 

2008 4.28 8.87 

2009 5.21 11.98 

2010 4.97 9.94 

2011 4.16 21.75 

2012 4.18 19.95 

 انًصذس :

نهًذة يعٍ ارثٍع عبذ حًبدي انفالحً ، انعالقت انتببدنٍت بٍٍ انتعهٍى وانًُى االقتصبدي فً انعراق ، دراست قٍبسٍت  -

 . 77، ص 2012جبيعت االَببر ،  –، رسبنت يبجستٍر ، كهٍت اإلدارة واالقتصبد  1990 – 2010

 

 -االسخُخبجبث وانخىصُبث : 3-

نما الغاية أن نركز ىنا عمى  في نياية البحث ال نروم العودة إلى تكرار جميع النتائج التي انطوت عمييا تفاصيمو ، وا 
 ومقترحات العتقادنا بأىميتيا :بعض ما توصمنا إليو من نتائج 

 
 : االستنتاجات :1-3
التنمية المستدامة تعني الشفافية واإلعالم والمشاركة وتحقيق العدالة واإلنصاف وضمان المواطنة والديمقراطية  -1

طالق البدائل الديمقراطية في  وحرية التعبير عن الرأي وحكم القانون ، والمجتمع المدني والسمم األىمي وا 
عطاء األولويات الجوىرية لحقوق اإلنسان ، ومكافحة مجاال ت اإلدارة والتعميم وصياغة القرارات المصيرية وا 

التعذيب واإلرىاب والفساد، فضاًل عن إدارة الموارد الطبيعية واحتواء األخطار البيئية والتنوع البيئي والسياحة 
العسكري وتثبيت النمو الديمغرافي والحجم النيائي المستدامة ، والحد من التفاوت في المداخيل وتقميص اإلنفاق 

لمسكان ، واالستخدام الكامل لمموارد البشرية والصحة والتعميم وصيانة المياه وحماية المناخ وتعزيز البحث 
يجاد فرص عمل  العممي وتنمية القدرات العممية وفرص االبتكار لترسيخ التنافسية وزيادة النمو االقتصادي وا 

ص الفقر والتحول إلى المجتمع المعموماتي . وعمى ىذا األساس فإن التنمية المستدامة ليست وصفة جديد وتقمي
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سياسية جاىزة إنما ىي سمسمة من اإلصالحات )االقتصادية ، السياسية ، االجتماعية ، البيئية والمؤسسية( 
 حتاج إلى فترة طويمة من الزمن .المنظورة الُمكمفة والصارمة التي تقف في مواجية السياسات غير المالئمة وت

ضعف السياسة االقتصادية وغياب التخطيط االستراتيجي الصحيح من أجل رسم سياسات واضحة المعالم  -2
تيدف إلى نقل اقتصاد البمد إلى اقتصاد أكثر نموًا وتطورًا من أجل تحقيق التقدم المحرز نحو التنمية المستدامة 

 من موارد بشرية ومالية فضاًل عن الموارد الطبيعية . عمى الرغم من توفر مقومات التنمية
تؤشر معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي المتواضعة وتذبذب نصيب الفرد منو ، وارتفاع معدالت التضخم  -3

والبطالة واألمية ، وانخفاض نسبة االستثمار من الناتج المحمي اإلجمالي وارتفاع المديونية وضعف القاعدة 
لمحمية وعدم قدرتيا عمى تغطية الطمب المحمي من السمع والخدمات عمى استمرار المشكالت التي اإلنتاجية ا

نعاش االقتصاد .  يعاني منيا االقتصاد العراقي وقصور أداء اإلدارة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة وا 
تية والتي تعكس انخفاض معدل النمو انخفاض العديد من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمؤسسا  -4

 . 2005 – 2012االقتصادي خالل المدة 
بالرغم من سياسات الدولة اليادفة الى تنويع مصادر الناتج المحمي اإلجمالي فال يزال القطاع النفطي ىو  -5

 2012 ( من ىذا الناتج في عام52.4%المييمن عمى البنية القطاعية لالقتصاد العراقي من خالل مساىمتو بـ)
( من موارد الموازنة االتحادية لمدولة ، مع مالحظة وجود تطور نسبي في مساىمة 90%، وبأكثر من )

القطاعات االقتصادية األخرى وانخفاض نسبة مساىمة القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التحويمية لتصل إلى 
 .  2012( عمى التوالي في عام 1.7%( و )%4)

 2007( في الريف في عام 39.3%( في الحضر و)16.1%( بواقع )22.9%ق )بمغت نسبة الفقر في العرا -6
( مميون نسمة من سكان العراق يقعون تحت مستوى خط الفقر ، انخفضت ىذه 6.9وىو ما يعني أن حوالي )

( 30.7%( في الحضر و)13.5%( بواقع )18.9%حيث بمغت ) 2012( في عام 17.5%النسبة بمقدار )
 - 2014ن النسبة التي تبنتيا اإلستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر خالل المدة )في الريف وىي أعمى م

يقعون تحت خط الفقر  2012( مميون نسمة من العراقيين في عام 6.4( ، وىو ما يعني أن حوالي )2010
خط الفقر ( وىو ما يعني بان استيالك غالبية الفقراء قريب جدًا من 4.1%الوطني . وقدرت فجوة الفقر بـ )

( في الريف ، مما يعكس ارتفاع نسبة وفجوة الفقر فضاًل عن 7.61%( في الحضر و)2.5%وبواقع )
انخفاض متوسط إنفاق الفرد الشيري في المناطق الريفية ويكشف بأن أوضاع الريف االقتصادية واالجتماعية 

 تعد بيئة مولدة لمفقر .
رة مباشرة بمعدالت النمو في حجم السكان ولكن يرتبط بعالقة إن انخفاض أو ارتفاع مؤشر الفقر ال يرتبط بصو  -7

طردية معنوية مع معدل البطالة ونسب األمية وحجم األسرة حيث بمغ معامل االرتباط بين الفقر ومعدل البطالة 
. كما ان ىناك عالقة بين معدالت الفقر 2012( عمى التوالي في عام 0.597( و )0.565ونسبة األمية )

رة بحيث انو كمما زاد حجم األسرة كمما كان ذلك ادعى النتشار الفقر ، إذ بمغت مستويات الفقر وحجم األس
 %و ) 2007( في عام 30.8 %( أفراد فأكثر حيث بمغت )7أعمى درجاتيا لدى األسر التي تتكون من )

 .2012( في عام 26.4
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بعد ان كانت تصل  2011في عام  3مميار م (47.6يعاني العراق من استمرار تدني إيراداتو المائية فقد بمغت ) -8
وانخفاض المعدل السنوي لنصيب الفرد من المياه السطحية الواردة  2006في عام  3( مميار م67.6إلى )

فضال عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من  2006مقارنة بعام  2011( في عام 39.1%بنسبة مقدارىا )
 ة .األراضي الصالحة لمزراعة واألراضي المزروع

ان واقع التعميم في بمد كالعراق ميد الحضارات ومنتج العقول واإلبداع البشري لم يرتِق الى مستوى التعميم الذي  -9
( إذ 2005 - 2012يشيده العالم اليوم ، حيث كانت نسب اإلنفاق عمى قطاع التعميم متذبذبة خالل المدة )

( %5.21و  3.54%الحكومي ، وما بين ) ( من اإلنفاق21.75%و  5.45%تراوحت ىذه النسبة ما بين )
من الناتج المحمي اإلجمالي ، وعدم توفر بيانات تتعمق بنسب اإلنفاق عمى البحث والتطوير وما تزال نسبة 
األمية مرتفعة فضاًل عن التفاوت في معدالت االلتحاق في مراحل التعميم الثانوي ، كل ذلك يعتبر من 

 ية المستدامة .الصعوبات التي تواجو تحقيق التنم
يواجو االقتصاد العراقي جممة من التحديات ذات الطبيعة االقتصادية ، االجتماعية ، البيئية والمؤسسية تعرقل  -11

الفعل التنموي وتؤثر في السياسات الكمية باتجاه تحقيق أىدافيا في استدامة التنمية والتنمية البشرية المستدامة 
 تتمثل بما يمي :

 لعراقي .أحادية االقتصاد ا - أ
ارتفاع معدالت التضخم والبطالة ونسبة األمية والفقر وتراكم المديونية الخارجية وانخفاض معدل النشاط  - ب

 االقتصادي .
 اختالل بنية اإلنفاق العام . - ت
 الحصار االقتصادي والحروب الخارجية والداخمية وانعدام االستقرار السياسي وغياب األمن. - ث
 الفساد اإلداري والمالي . - ج
اإلمكانيات التقنية والخبرات الفنية بسبب ىجرة العقول العراقية مما أثر سمبًا عمى خطط التنمية الوطنية  ضعف - ح

وسبب اتساع فجوة المعرفة مع الدول العربية والنامية والمتقدمة فضاًل عن ضعف الحوافز في مجال إنتاج 
والخارج وضعف العالقة بين مراكز البحث المعرفة وضعف التعاون المشترك بين العمماء والباحثين في الداخل 

والتطوير في قطاعات االقتصاد الوطني المختمفة ، وعدم وضوح دور البحث والتطوير في خطط التنمية 
 الوطنية وغياب اإلدارة الكفوءة لمبحث والتطوير .

بالتنمية والتخطيط وغياب عدم وجود الشفافية وعدم وجود المشاركة الفعمية لممواطنين في اتخاذ القرارات المتعمقة  - خ
المؤسسات الديمقراطية إلدارة الحكم فضاًل عن ضعف الدور الرقابي الفعال لممؤسسات الحكومية ، انعكس سمبًا 

 عمى مؤشرات التنمية المستدامة .
 تأثر االستثمار في العراق بالوضع السياسي واألمني مما أدى الى ىروب جزء كبير من رأس المال إلى الخارج. - د
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 نًصـــبدسا

؛ التنمية االقتصادية والبيئة بين فشل السوق والسياسة االقتصادية ؛ اطروحة  2003الجمبي ، أياد بشير عبدالقادر ،   .1
 دكتوراه غير منشورة ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل .

 ، الكويت . 385، العدد ؛ البيئة وقضايا التنمية والتصنيع ؛ عالم المعرفة  2002الخولي ، أسامة ،  .2
 1970 – 2001؛ التنمية المستدامة في دول مجمس التعاون الخميجي لممدة  2005العكيدي ، أحمد محمد جاسم ،  .3

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة األنبار .
ن التعميم والنمو االقتصادي في العراق دراسة قياسية ؛ العالقة التبادلية بي 2012الفالحي ، معن إرثيع عبد حمادي ،  .4

 ؛ رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة االنبار . 1990 – 2010لممدة 
؛ التنمية البشرية المستدامة في ظل العولمة االقتصادية في الدول النامية ؛  2005الكبيسي ، لورنس يحيى صالح ،  .5

 وراه غير منشورة ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد .أطروحة دكت
؛ البيئة والتنمية المستدامة مقاربات اقتصادية  2003النجفي ، سالم توفيق ، والجمبي ، أياد بشير عبدالقادر ،  .6

 ( .25، ) 73معاصرة ؛ مجمة تنمية الرافدين ؛ 
تدامة في المنطقة العربية الحالة الراىنة والتحديات المستقبمية ؛ ؛ التنمية المس 2006الييتي ، نوزاد عبدالرحمن ،  .7

 ، القاىرة . 125مجمة شؤون عربية ، العدد 
؛ البيئة والتنمية المستدامة : تحميل العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة مع  2006سماقة ى ، أيوب أنور حمد ،  .8

 نشر واإلعالن ، أربيل .إشارة خاصة لحالة محافظة أربيل ؛ التفسير لم
 ؛ اإلدارة البيئية المبادئ والممارسات ؛ أكاديمية السادات ، مصر . 2002صالح ، نادية حمدي ،  .9

؛ التنمية المستديمة والعالقة بين البيئة والتنمية ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  1998عبداهلل ، عبدالخالق ،  .10
 ، الطبعة األولى ، بيروت . 13عدد سمسمة كتب المستقبل العربي ، ال

 االنترنت . –عبدالسالم ، أديب ، أبعاد التنمية المستدامة ؛ شبكة المعمومات الدولية  .11
؛ التنمية المستديمة فمسفتيا وأساليب تخطيطيا وأدوات قياسيا ؛ دار  2010غنيم ، عثمان محمد وماجدة أبو زنط ،  .12

 ألولى ، عمان .صفاء لمنشر والتوزيع ، الطبعة ا
؛ مبادئ التنمية المستدامة ؛ ترجمة : بياء شاىين ، الدار الدولية لالستثمارات  2000موسشيت ، ف. دوجالس ،  .13

 الثقافية .
؛ مؤشرات التنمية ؛ المعيد العربي لمتخطيط ، اصدارات جسر التنمية ، العدد الثاني  2002وديع ، محمد عدنان ،  .14

 ، الكويت .
 .1997امج األمم المتحدة اإلنمائي ، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، برن .15
األمم المتحدة ، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ؛ تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بمدان االسكوا ،  .16

 . 2001تحميل النتائج ؛ نيويورك ، 
 زي لإلحصاء :وزارة التخطيط ، الجياز المرك .17
 مديرية الحسابات القومية ، المجموعة اإلحصائية السنوية لسنوات متفرقة . -
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 2012مؤشرات إحصائية عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق ، كانون األول ،  -
 .  2012 قسم إحصاءات البيئة ، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية في العراق ، كانون األول ، -
 . 2009اإلستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر ، الطبعة األولى ،  -
 . 2007نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق ،  -
 . 2011قسم إحصاءات البيئة ، تقرير اإلحصاءات البيئية لمعراق لسنة  -
 . 2008مسح استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لسنة  -
 . 2005تحميل األمن الغذائي والفئات اليشة في العراق لسنة  -
 . 2011مسح شبكة معرفة العراق لسنة  -
 . 2012 –تقرير مؤشرات ورصد األىداف اإلنمائية لأللفية عمى مستوى المحافظات ، آب  -
 مديرية الحسابات القومية . –مديرية اإلحصاء السكاني والقوى العاممة  -
 حصاء الزراعي .مديرية اإل -
 مديرية إحصاء النقل واالتصاالت . -

 .  وزارة التخطيط ، الييئة اإلستراتيجية العراقية إلعادة االعمار ، دائرة التعاون الدولي.18
، بغداد   2013. وزارة التخطيط ، المجنة الفنية لسياسات التخفيف من الفقر ؛ النتائج العامة لقياس الفقر في العراق ؛ 19
 . 2013/ تموز / 9في 
 .  البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث.20
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