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 : االطار العام للبحث  املبحث االول 
 متهيد 

ان أي بحث عممي سواء كان في العموم الطبيعية او العموم االنسانية البد ان يكون لو    
عناصر يعتمد عمييا وينيض بيا ,ىذه العناصر التي تعد اساسًا عامًا ينطوي عميو الجيد العممي 

 وعناصرالبحثلمباحث ,كما ان ىذه العناصر تعد المؤشر االساس لمدخول لموضوعة دراستو , 
يات العممية والمنيجية التي تقتضييا عممية البحث العممي ,لذا فانيا تشكل حجر من الضرور 

)ىندرسون ( التفكير يصبح مستحياًل دون اطر  رىالزواية في بناء الفروض والنظريات ,وكما ي
ومراجع تصويرية , وىو تعبير عن االفكار والتصورات برموز لفظية لغوية تتجسد من خالل 

, وىو تعبير عن الصفات المجردة التي تشترك فييا الوقائع (1)د لمواقعالمالحظة ,انو تجري
 (2)واالحداث بغض النظر عن حادثة بعينيا

 : عناصر البحث الرئيسة  اوال
 

 أوالً: هشكلة البحث
بوصفو نوعًا من االبتكار الفكري  Science" إن العمم  Greerيقول "سكوت جرير     

الخاص, يقدم نتائج لكي يحل المشكالت. وان طبيعة المشكمة والطريقة التي تطرح بيا ىي 
التي تحدد نوع الحل المحتمل. و بالتالي فإن اختيار مشكمة معينة كموضوع لمبحث ىو 

موضوع عندما يطرح أي باحث جزء أساسي من عممية البحث أو االستقصاء االجتماعي 
نطمق منيا , تبحثو أو دراستو الى حيز الوجود يجب أن تكون ىذه الدراسة قد أعتمدت ليا قاعدة 

وىي القدرة أو االمكانية عمى معرفة األسباب , أي أسباب المشكمة المدروسة وأقتراح الحمول ليذه 
 . (3)المشكمة أو ليذا الموضوع

ان مشكمة البحث تتحدد من خالل معرفة اىم مؤشرات وميادين التنمية البشرية في العراق في   
الدولة العراقية المعاصرة عام  نشأةضوء التغيرات السياسية التي شيدىا المجتمع العراقي , فمنذ 

واالجتماعية مجموعة من  جميع االصعدة السياسيةوعمى  ,الساحة العراقية تشيد 1921
التغييرات , والتي انعكست بصورة مباشرة عمى مؤشرات وميادين التنمية البشرية في العراق 
,فالحراك السياسي في العراق والمتمثل باالنقالبات والثورات التي شيدتيا الساحة العراقية ,فضال 

ود انعكست وبواقع سمبي عن ذلك فان الحروب والصراعات التي شيدىا العراق ولمدة ثالثة عق

                                                           

 45, ص1981, مقدمة في تصميم البحوث االجتماعية , مطبعة المعارف, بغداد , حافظ  ناىدة عبد الكريم 1

 139, ص 1971 مكتبة االنجمو المصرية , القاىرة , الطبعة الثالثة, أصول البحث االجتماعي ,عبد الباسط محمد حسن , 2

2- Grees Scott ,on the selection  of problems in Bynner Jad stribly ,k,m(edy) social research principles and 

procedures (New York:London.1985)pp48-49.    
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وبعد ان شيد العراق سقوط النظام  2003عمى مؤشرات وميادين التنمية البشرية ,اما بعد عام 
السابق , وظيور تعددية حزبية واسعة وحراك سياسي لم تشيدىا الساحة السياسية العراقية من 

 ان عدم االستقرار , اال.كان يأمل ان يحدث تغييرا يسيم في تقدم وتطوير وبناء العراق قبل 
السياسي واالمني التي شيدىا العراق , وارتفاع وتيرة االرىاب عمى اسس سياسية وطائفية واثنية 

ممحوظ في ميادين التنمية البشرية ,فضال عن انخفاض قد اثرت وبشكل سمبي عمى تدني 
سب اخر مؤشرات التنمية البشرية وحسب تقارير رسمية وتقارير لمنظمات دولية ووطنية ,فح

تقرير الصادر من االمم المتحدة لمتنمية البشرية ,يظير ان العراق يحتل مرتبة متأخرة في مجال 
 التنمية البشرية .

 اهوية الدراسة –ثانيا   
قاصًرا -كان مفيوم التنمية منذ نياية الحرب العالمية  الثانية وحتى نياية عقد الثمانينات   

سمع وخدمات مادية, ولكن مع تدشين مفيوم التنمية البشرية عمى كمية ما يحصل عميو الفرد من 
عندما تبناه برنامج األمم المتحدة لإلنماء, أصبح اإلنسان ىو صانع التنمية وىدفيا.  1990سنة 

نا في تتواجو دول يفرزىا الصراع االجتماعي والتي كيف يمكن قياسيا؟ وما ىي التحديات التي
بشرية؟ ما مقومات ىذه المفيوم؟ ونظًرا ألن البشر ىم الثروة القرن القادم لتحقيق التنمية ال

الحقيقية ألي أمة, لذا فإن قدرات أي أمة تكمن فيما تمتمكو من طاقات بشرية مؤىمة ومدربة 
وقادرة عمى التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعمية. وما تجربة دول جنوب شرق آسيا منا 

مى نفسيا التزامات ىامة تجاه تجميع رأس المال البشري وتحويمو ببعيد, فتمك األمم التي قطعت ع
إلى طاقة وميزة تنافسية عالية تم توجيييا إلى استثمارات عالية اإلنتاجية؛ كان مبعثو إيمانيا بأن 

   .سر نيضتيا ونموىا يكمن في عقول أبنائيا وسواعدىم
تنا التي ال تنضب وىو األىم من توفر فالتنمية البشرية ال بد أن تنطمق من أن االنسان ىو ثرو   

الموارد الطبيعية لمثروة , إذ أن تنمية طاقات االنسان ومؤسساتو ىي القادرة عمى توليد الثروة 
بصورة متجددة من خالل توفر الميارات المطموبة والمعرفة العممية بقرارات عقالنية وتنظيم 

 مخطط .
ية في احداث التطور والتقدم في المجتمعات العمل عمى توضيح اىمية ودور التنمية البشر  

وتحقيق سبل الرفاىية ألبنائيا مع االخذ بنظر االعتبار لحركة التنمية البشرية في المجتمع 
 .العراقي وعالقتيا بالصراع االجتماعي خالل مدة الدراسة

 ثالثًا ــ اهداف الدراسة 
من اساسيات عمم االجتماع انو ليس حقال معرفيا ُيَنظر من دون ان يأخذ بالحسبان ضرورة             

عمم تتجسد في مدى قدرتو عمى التعاطي مع مشكالت  أيتغيير الواقع الن مكانة وقيمة 
نبغي ان وظواىر الواقع فيمًا وتفسيرًا وتغييرًا , وبالرغم ان عمم االجتماع غير ممزم باستقراء ما ي

يكون فانو ممزم عما سيحدث طبقًا لدراستو الموضوعية لمواقع القائم , من الواجبات الممزم بيا 
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عمم االجتماع ىي دراسة المشاكل االجتماعية والعمل عمى وضع بعض الحمول والمقترحات  
 التعرف عمى وىو,بحث ىدف المالئمة ليا وبناءًا عمى ماتم طرحو في مشكمة الدراسة فان لم

الراىنة والتي تعاني الكثير  التغييرات السياسيةمسار وواقع التنمية البشرية في العراق في ظل 
 .من التجاذبات والصراعات

 : حتديد املفاهين واملصطلحات ثانيا
 متهيد        

 ( تصطدم بكثير من الصعوبات النيا conceptualizationان عممية صياغة المفاىيم )    
تمثل استنتاجات عمى مستوى عال من التجريد من احداث ممموسة والتي اليمكن توصيل معناىا 

أذ ان أي دراسة اذا ما , (1)بسيولة من خالل االشارة الى موضوعات معينة او افراد او احداث
وذلك بتوضيح معنى  وتحقيق اىدافيا المرجوه –والسيما الدراسات االجتماعية  –أريد ليا النجاح 

المفيوم او المصطمح او العبارة العممية لكي يمم بيا القارئ سواء كان مختص أم غير مختص 
 وذلك تجنبًا لمبس او سوء الفيم أو التفسير المتباين ليا.

الوسيمة الرمزية التي يستعين بيا االنسان  (Concept)لذا فأن كثير من الباحثين يعد المفيوم          
 . (2)بير عن المعاني واالفكار المختمفة بغية توصيميا إلى غيره من الناسلمتع

 :( Human Developmentأو   HDالتنوية البشرية ) اوال:           

لقد كانت مقاربة التنمية خالل الخمسينات والستينات من القرن الماضي مقاربة اقتصادية     
القائمين عمى قضايا التنمية أن ىذا المدخل يمكن لو تطوير الحياة العامة  صرفو,العتقاد

لمناس,غير أن عقد السبعينات والثمانينات عزز مقاربات الختصاصات ومعارف أخرى كالتاريخ 
والجغرافيا والحقوق وعمم االجتماع وعموم أخرى,وقد أدرك المختصون انو من الممكن لدولة أن 

الجانب االقتصادي لكنيا تظل متخمفة,مما عزز القناعة أن التنمية تشيد نموا سريعا في 
االقتصادية لوحدىا غير كافية لمنيوض بالواقع البشري,,ومن ىنا أتت ضرورة إجراء مقاربات 
متعددة االختصاصات  تأخذ في الحسبان األبعاد الثقافية واالجتماعية لمخروج من اختزال التنمية 

 (3).في نمو الثروة المادية

                                                           

1 
 7,ص1977احمد زكي بدوي , معجم مصطمحات العموم االجتماعية , مكتبة بيروت ,لبنان ,

2 Blumer , H.Societyas Symbolic Interaction In Man, Jerome and Bernard Meltzer (eds). Symbolic Interaction 

: Areader in social psychology, 2nd ed , Allyn and Bacon, Boston, 1973, P.151. 
3
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كذلك اطمق البرنامج االنمائي لالمم المتحدة مصطمح التنمية البشرية عمى عممية التنمية  
)بانيا نموذج لمتنمية يمكن جميع االفراد  1994المرغوبة ,وقد عرفيا عدة تعريفات اخرىا عام 

من توسيع مطاق قدراتيم البشرية الى اقصى حد ممكن وتوظيف تمك القدرات افضل توظيف ليا 
جميع الميادين وىو ايضًا يحمي خيارات االجيال التي لم تولد بعد, وال يستنزف قاعدة الموارد في 

 الطبيعية الالزمة لدعم التنمية في المستقبل( 

وجدير بالذكر ان التنمية البشرية ال تنتيي عند ىذا الحد , فيناك خيارات إضافية ييتم بيا    
السياسية واالقتصادية واالجتماعية الى فرص الخمق  الكثير من الناس , وىي تمتد من الحريات

 . (1)ان حقوق االنسان ـرام الذاتي , وضمـواالبداع , واستمتاع االشخاص باالحت
ة مطمقة , ـتعني تنمية االنسان الذي ىو رأس المال الحقيقي ىدفًا وغاية نيائي البشرية فالتنمية   

شباع جميع حاجاتو المادية والالمادية وتوفير الظروف واالجواء المجتمعية  من خالل توفير وا 
 . (3)التي تحقق لو قدر من االستمتاع بحقوقو كانسان 

تكون من شطرين, شطر اقتصادي يتمثل في إنتاجية العمل, وعمادىا القوى تالتنمية البشرية و   
والشطر اآلخر سياسي اجتماعي يتعمق بتوفير الغذاء الكافي  والمبس البشرية عالية التأىيل, 

المناسب والسكن الالئق والحرية والرعاية الصحية والسياسية واكتساب المعارف والميارات وتبين 
 (2)قيم العقل والعمل والكرامة الخ.

 ثانيا : التغيري السياسي   
يعرف معجم المصطمحات السياسية واالستراتيجية التغير السياسي عمى انو )تغير يصاحب   

 (3)مفيوم الثورة التي تصاحب ميالد كل مرحمة جديدة في الحياة السياسية ( 

اما موسوعة العموم السياسية فانيا تعرف التغيير السياسي عمى انو "مجمل التحوالت التي   
ياسية في المجتمع ,او طبيعة العمميات السياسية والتفاعالت بين تتعرض ليا مجمل البنى الس

, اي التاثير عمى مراكز القوة, اي في ضوء ذلك يعاد توزيع القوى السياسية وتغيير االىداف 
 (4)السمطة والنفوذ داخل الدولة .

                                                           
, ص  2002نيسان ,  16ـ 14, 6منير الحمش, العولمة وأثرىا في االقتصاد العربي , بحوث ومناقشات ندوة بغداد, بيت الحكمة , بغداد, ج 2

159. 

 

 :   األلكتروني موقعالىدى رزق , , الثقافة والتنمية البشرية , مقال منشور عمى  3
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 .92-91,ص2010, الرياض,1العربي ,ط د.ذياب موسى البداينة , التنمية البشرية واالرىاب في الوطن
3

 .92،ص2002،،العربً للنشر والتوزٌع ،القاهرة ،1معجم المصطلحات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ،،طاسماعٌل عبد الفتاح،
4
 .44،ص1999الكوٌت ،اسماعٌل صبري مقلد، محمد محمود ربٌع ،موسوعة العلوم السٌاسٌة ، 
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ومن تعاريف التغيير السياسي تعريف ىشام مرسي في مقالة منشورة عمى شبكة االنترنت عمى   
 (1)انو "انتقال المجتمع من حالة اجتماعية محددة الى حالة اجتماعية اكثر تطورا .

ان التطرق الى تعريف المجتمع العراقي يتطمب منا وضع تعاريف عدة يتناول كل  :ــ اجملتوع العراقيثالثا
تعريف جانبا معينا من جوانب ىذا المجتمع واىم مميزاتو وخصائصو الرئيسية زاىم النظم والضوابط االجتماعية 

 ,باالضافة الى مقوماتو من لغة وتاريخ وعادات وتقاليد واىداف مشاركة يؤمن بيا ابنائو . 

كية التي عرف المجتمع العراقي عمى إنو مجموعة انماط معقدة وشائكة من الممارسات السمو 
تنظميا القواعد والضوابط الخمقية والقيمية التي يعترف بيا الجميع وجاءت نتيجة صالحيتيا 

 وفاعميتيا في تمشية امور المجتمع والحفاظ عمى كيانو وتحقيق اىدافو القريبة والبعيدة 
 ــ املعاصر رابعا

 
ً
االصل )عصر( يعني اليوم ,وجمعُو "معاصر" و"عاصر" اي انو كان في عصره  :املعاصر لغة

والعصري ىو المنسوب الى العصر , والماشي عمى عصر زمانو,اي الميل الى ماىو  وزمانو 
 (2)عصري وما ىو الموجود في العصر , والمعاصرة في بعدىا المغوي تعني الزمن .

بنفس الفترة من الزمن , ويعني ايضا الحياة او الحدوث  ىو الحدوث او التمتعاملعاصر اصطالحًا: 
في الفترة الزمنية نفسيا, والمفيوم في معناه االصطالحي يشير الى المضمون ,كما ىو في 
الموضة المعاصرة او التغيرات المعاصرة, وىو يعني المالصقة فالمعاصر يعني الممتصق بزمنو 

 (3),وفي بعض المسميات يطمق عميو الحداثة 

 هلخص البحث
يعد االطار العام من اساسيات البحث العممي لما يحتويو من مباحث يعطي الصورة الواضحة  

لمبحث , اذ يحتوي ىذا المبحث عمى فقرتين , الفقرة االولى )عناصر البحث الرئيسية ( والمشتمل 
عمى مشكمة البحث ,اىمية البحث ,اىداف البحث , اما الفقرة الثانية )تحديد المفاىيم 

حات ( وقد تناول الباحث اربعة مفاىيم )التنمية البشرية ,التغيير السياسي ,المجتمع والمصطم
 العراقي ,المعاصر (.

                                                           
1
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 التنمية البشرية يف العراق  وميادين الثالث : مؤشرات املبحث

 : الصحة  اوال

 وفي النيرين بين ما بالد في سنة 0444 قبل كان لمطب ظيور أول أن إلى التاريخية المصادر تشير      
 العالقة ذات والقوانين لمطب تسجيل أول شيد الذي ،حمورابي عيد في )م.ق7161 -7171) البابمي العصر
وبمعنى أخر أن الصحة ىي حالة الخبر التام اجتماعيًا وبدنيًا ( 7) .العالج مقابل لمطبيب ومايدفع الطب، بممارسة

تعريف أخر أكثر واقعية وىو التعريف الذي يذىب  وىناك(2)قميًا، وليست مجرد الخمو من األمراض والعيوب.عو 
إلى القول بان الصحة ىي "عبارة عن حالة التطابق مع المستويات الصحية المتفق عمييا وعمى كيفية قياسيا 

اما منظمة الصحة العامية فقد عرفت الصحة عمى انيا حالةن من (7)." والتي تختمف باختالف المجتمعات
او ىي مجموعة من  (0)واالجتماعي ،وليست فقط حالة الخمو من المرض والعاىة . االحساس الجسدي والنفسي

الفعاليات والخدمات المتقنة والمالزمة لمعمم الطبي واالجتماعي والتي تيدف في النياية الى الوصول بالصحة الى 
 (5)الرضى والمحافظة عمى حياة البشر 

يعد قطاع الصحة من القطاعات التي ليا دور اساسي في قياس التنمية البشرية في اي مجتمع ويمكن التركيز    
عمى اىم الجوانب في مجال الصحة من خالل الجانب الوقائي ،حيث تتخذ اغمب المجتمعات سبل وقائية لحماية 

المراض ، لذا فان  التركيز عمى الجانب بيئتيا من التموث الذي يعد من العوامل الرئيسية في انتشار بعض ا
الوقائي ىدفو االساسي الحد من عوامل التموث البيئي وانخاذ االجراءات المناسبة ،كتوفير المياه الصالحة لمشرب 
وتطوير مشاريع الصرف الصحي ، فضال عن ذلك وضع االليات المناسبة لحمالت التمقيح والتطعيم ضد 

ىو الجانب التطبيقي في المجال الصحي والذي يشمل كافة الخدمات  ب العالجيالجاناالمراض واالوبئة، اما 
 الصحية التي تقدميا المؤسسات الصحية واليادف الى معالجة االفراد الذين يعانون من االمراض المختمفة. 

ان جسور عمل الجانب الوقائي تمتد إلى الجانب العالجي الذي يستوعب نطاق عممو توفير المؤسسات   
الصحية واألطباء والكوادر المساعدة ومستمزمات العالج. وىذا يعني ان نتائج عمل قطاع الصحة تأخذ جانبين 
عالجي ووقائي تعبر عنيا مؤشرات الصحة المعتمدة وىي عدد اإلصابات باألمراض ومعدالت الوفيات والعمر 

 (1)المتوقع.

من الدول المتقدمة في ميدان تطوير القطاع الصحي.  يعد العراق من الدول التي كانت تقترب من نواحي عديدة  
فقد كان ىناك نظام صحي متطور وواسع االنتشار جغرافيًا وقادر بشكل اعتيادي عمى تقديم خدمات صحية 

                                                           
1

 2002وحىٕىٌىخُب اٌّؼٍىِبث ,االوراق اٌخٍفُت ٌّظبهز اٌفمز اٌصحٍ , وسارة اٌخخطُػ واٌخؼبوْ االّٔبئٍ ,اٌدهبس اٌّزوشٌ ٌالحصبء خّهىرَت اٌؼزاق , 

 .2,ص
2

 . Donald, A.Readand walter H.Greene; Greative Teaching in Health. The Macmillan company Newyourk, 1971, P.4. 

ٌمىُِت ٌٍطببػت وإٌشز, اٌمبهزة, سٕت اٌطبغ غُز ِذوىرة, ص. د.رِسُس ػبذ اٌؼٍُُ خّؼت, اٌخخطُػ اٌصحٍ ٌّدخّغ االشخزاوُت واٌخُّٕت, اٌذار ا3
11

. 
4

 25,ص2002, االردْ ,1د.سبِز خًُّ رظىاْ ,اٌصحت إٌفسُت , دار اٌُّسزة , غ 
5

 .20,ص2002سىسٓ سحىر ,ػٍُ االخخّبع اٌطبٍ ,ِىخبت اٌّدخّغ اٌؼزبٍ ,االردْ , 
6

 .
, رسبٌت ِبخسخُز غُز ِٕشىرة, لسُ اٌؼٍىَ 1772-1720اٌخُّٕت االلخصبدَت ِغ اإلشبرة إًٌ حبٌت اٌؼزاق ٌٍفخزة ِٓ خٍٍُت ػبذ اٌٍطُف ػٍٍ, , دور اٌخطىر اٌصحٍ فٍ 

 .141-140, ص1772االلخصبدَت, وٍُت اإلدارة وااللخصبد, اٌدبِؼت اٌّسخٕصزَت, بغذاد, 
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دارة الرعاية الصحية والقيام بيا واإلشراف عمييا من  بمستوى عالي من التقنية، حيث تتولى وزارة الصحة تنظيم وا 
ا التي تشتمل عمى المستوى االبتدائي أو األولي كالمراكز الصحية المنتشرة ضمن حدود الرقعة خالل مؤسساتي

الجغرافية لسكن المواطنين والمستوى الثاني والذي يتمثل بالمجتمعات الطبية االستشارية والتي ىي عبارة عن 
دم ىذا قب في مكان واحد. ويعيادات جامعة لألطباء الممارسين العاممين واالختصاصيين في مختمف فروع الط

المستوى الصحي الخدمات الصحية لممرضى بعد إحالتيم من قبل عيادات المستوصفات األولية المرتبطة بيذه 
 المجتمعات. 

الثالث فيتمثل بالمستشفيات العامة والتخصصية، وتعتبر ىذه المؤسسات المركز الرئيسي لكل  ىأما المستو    
الخدمات الصحية، حيث ال تقتصر وظيفتيا عمى العالج بل ليا ثالث وظائف أخرى ىي تقديم الخدمات الوقائية 

إجراء البحوث في الطب لممواطنين، وتدريب العاممين في الميدان الطبي من أطباء وممرضات، باإلضافة إلى 
المحالين إلييا من المجمعات الطبية االستشارية إضافة إلى  ىمع تقديم الخدمات العالجية لممرض والصحة

 (1)الت الطارئة التي تستوجب اإلحالة المباشرة من المراكز الصحية.اتعامميا مع الح

( سنعتمد عمى 2477-7714ولغرض إعطاء صورة عن مسيرة القطاع الصحي في العراق خالل الفترة )
 .(6مجموعة من المقاييس المعتمدة عالميًا والتي يمكن توضيحيا من خالل الجدول )

 السنوات          
 المفردات

 
0791 0791(9) 0111 

 
0112 

 

 
0112 

 
0119(7) 

 

0101 

  000 007 004 012 010 040 عدد المستشفيات

 10119 1‚101 1‚102 1‚102 نسمة منها 0111حصة كل 
 

10119 10119  

  0902 0902 0202 0270 0942 722 المراكز الصحية
  15127 16120 16121 1‚190 1‚027 1‚012 نسمة منها 0111حصة كل 

  229 247 297 099 009 009 العيادات الشعبية
  16100 16100 16104 1‚117 1‚101 1‚104 نسمة منها 0111حصة كل 

 04921 02774 02209 02999 7241 4422 0000 عدد األطباء
 200 0290 2272 2222 2772 2990 00922 ()ذوي المهن الطبية 

 011700 91972 29171 27192 49971 01799 01972 عدد الممرضين      

ري في قتبين لنا زيادة الكمية التي طرأت عمى عدد المؤسسات الصحية المختمفة التي تشكل العمود الف
ويمكن اإلشارة إلى أن معدل النمو  الصحة في تقديم الخدمات الصحية بأنواعيا لممواطنين. تحقيق أىداف وزارة

بالرغم من ان القطاع الصحي وفي مجال تشييد االبنية كالمستشفيات  (74)%.2‚2السنوي لممستشفيات قد بمغ 
م توائم الزيادة الحاصمة اال ان ىذه الزيادة ل 2444-7714والمراكز الصحية قد شيد زيادة ممحوظة بين السنوات 

فالمالحظ ان الزيادة التي طرات عمى عدد  2447في معدالت النمو السكاني في تمك السنوات.اما بعد عام 

                                                           
 .27-22بك, ص, ِصذر سب1775. خّؼُت االلخصبدَُٓ اٌؼزالُُٓ, حمزَز اٌخُّٕت اٌبشزَت ٌؼبَ  1

 21, ِصذر سببك,ص1775. خّؼُت االلخصبدَُٓ اٌؼزالُُٓ, حمزَز اٌخُّٕت اٌبشزَت ٌؼبَ  2

 5,ِحىر اٌصحت ص204-2010وسارة اٌخخطُػ واٌخؼبوْ االّٔبئٍ ,اٌٍدٕت اٌفُٕت الػذاد اٌخطت اٌخّسُت  خّهىرَت اٌؼزاق , 7

  ححىٌ هذٖ اٌفئت  اغببء االسٕبْ واٌصُبدٌت 

 .24, ص2003, بُزوث, أٍَىي, 265, اٌخُّٕت االخخّبػُت فٍ اٌؼزاق, اٌّسبراث واِفبق, بحث ِٕشىر فٍ ِدٍت اٌّسخمبً اٌؼزبٍ, اٌؼذد ًد. ػذٔبْ َبسُٓ ِصطف 4
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المؤسسات الصحية لم تتناسب وحجم الزيادة السكانية في العراق ،فضال عن ذلك فان كثير من المؤسسات 
لى التيديم واالزالة، وباألخص المستشفيات العسكرية قد تعرضت ا 2447الصحية التي كانت مشيدة قبل عام 
 التي كانت منتشرة في عموم البالد. 

اما في جانب اعداد الكوادر الصحية ، يمكن تفسير أسباب الزيادات الحاصمة في عدد األطباء، وأطباء 
ذلك  فضاًل عني القطر األسنان، والصيادلة، إلى تزايد أعداد المتخرجين من كميات المجموعة الطبية المنتشرة ف

التوسع الكبير في عدد المؤسسات الصحية الذي يتطمب وجود ىذه األعداد لتقديم الخدمات الصحية لممواطنين، 
مع األخذ بنظر االعتبار في ىذه الزيادات عودة الكثير من الدارسين خارج القطر إلى العراق بعد حصوليم عمى 

 الشيادات العميا في تخصصاتيم الطبية. 
نسمة،  2717إلى  7764نسمة، وفي عام 0254إلى  7714وقد وصل عدد السكان لكل طبيب في عام 

 ( 77)نسمة. 2465كان عددىم  2444وفي عام 
 7577فتشير االحصائيات الى تدني مؤشر شخص / طبيب عن المعدل العام البالغ  2441اما عام 

   (72)شخص لكل طبيب .
في القطاع الصحي بصورة أكثر تفصياًل يمكن الرجوع إلى بعض  غيرات الحاصمةتولغرض التعرف عمى ال

سنوات وأكثر من  5المتغيرات التي منيا )العمر لممتوقع لمفرد، وحجم الوالدات الحية، وعدد الوفيات لمفئة اقل من 
 .خمس سنوات، وعدد الوفيات بالنسبة لألميات الحوامل(

فقد  2444%( أما في سنة 17‚7) 7764في حين بمغ سنة %( 51‚7) 7714بمغ العمر المتوقع لمفرد في سنة 
سنة  57سنة ولإلناث  56م فقد وصل توقع الحياة عند الوالدة لمذكور 7771أما في سنة  (77)%(.17‚0بمغ )

أدى تراجع األوضاع الصحية منذ تسعينات القرن لقد  (70)لكل امرأة في سن اإلنجاب. 5‚1مية قدرىا كوبخصوبة 
 .2441سنة عام  56.2إلى   7761سنة عام  15ض متوسط العمر المتوقع عند الوالدة من الماضي إلى انخفا

وبمقارنة ىذا المؤشر مع متوسط العمر عند الوالدة في الدول العربية، يالحظ ان ثماني عشرة دولة تزيد فييا   
سنة( وجيبوتي 51.0فقط ىي السودان ) سنة، ويقل عن ذلك لثالث دول 56.2قيمة المؤشر المذكور عمى 

سنة فتتراوح بين  56.2سنة(. أما الدول العربية التي تزيد قيمة المؤشر فييا عمى  01.7سنة( والصومال )57.7)
سنة في اليمن. وباالضافة الى إرتفاع المتوسط في دول  17.5سنة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و  16.7

سنة( فإن  17.1سنة، سوريا  17.7سنة، االردن  12.2سنة، السعودية 11.7ة )الكويتالجوار الجغرافي العربي
يران –متوسط العمر عند الوالدة في دولتي الجوار غير العربيتين  سنة عمى  14.2سنة و  17.0يبمغ  -تركيا وا 

سنين وىو فرق  74التوالي، أي أن الفرق في متوسط العمر عند الوالدة بين العراق ودول الجوار يزيد عمى 
 . 75كبير

                                                           
 .72اٌّزوشٌ ٌإلحصبء, بغذاد, ص ست اٌخخطُػ, اٌدهبئ. اٌؼزاق, ه1ُ

 22, ص204-2010وسارة اٌخخطُػ واٌخؼبوْ االّٔبئٍ ,اٌٍدٕت اٌفُٕت الػذاد اٌخطت اٌخّسُت  خّهىرَت اٌؼزاق ,12

 .60ص ,ِصذر سببك,  2001اٌبزٔبِح اإلّٔبئٍ ٌألُِ اٌّخحذة, حمزَز اٌخُّٕت اٌبشزَت ٌؼبَ 3

 .2, ص2002, ِطبؼت وسارة اٌخخطُػ, بغذاد, 2005-1772ث . وسارة اٌخخطُػ, اٌدهبس اٌّزوشٌ ٌإلحصبء, إسمبغبث سىبْ اٌؼزاق حسب اٌدٕس وفئبث اٌؼّز ٌٍسٕىا4

 ,2441/2446UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية   15
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والدة ارتفع  7444حالة وفاة لكل  74م، 7714أما بالنسبة لمعدل وفيات األطفال الرضع فقد كان في عام 
% 27‚6والدة. وكان معدل وفيات األطفال الرضع في الحضر  7444حالة وفاة لكل  70م إلى 7771في عام 

 %. 01‚7أما في الريف فقد بمغ 
 م.7771م إلى 7774من  مدة% لم7‚1-%2‚4ة وفيات األطفال من بسنارتفعت  م7771سنة وفي 
تواصل انخفاض معدالت الوفاة في العقدين الماضيين في العراق خاصة وفيات األطفال ، فانخفض  بعد ذلك 

ومعظميا  2441لكل ألف مولود عام  75إلى  7777عام لكل الف مولود  747معدل وفيات الرضع من حوالي 
(، لذا أدى انخفاض حديثي الوالدة.  وتشكل وفيات 71سنوات 0-7) بعمر األطفال  وفيات انخفاضوفيات بسبب 

الرضع معظم وفيات األطفال دون سن الخامسة معدل وفيات الرضع إلى انخفاض معدل وفيات األطفال دون 
الرضع الى  فقد انخفض معدل وفيات االطفال2477اما عام  عام 07إلى  7777عام  722الخامسة من حوالي 

 (71)والدة حية 7444وفاة لكل  77

والدة حية ، في حين ارتفعت   7444لكل  12بمغ  7774اما وفيات االطفال دون سن الخامسة ففي عام  
وفاة  لكل  722معدالت الوفيات بين االطفال دون سن الخامسة في سنوات الحصار االقتصادي لتصل الى 

 (76).7777والدة حية سنة 7444
والدة حية  7444لكل  07حيث وصل الى  2447معدل وفيات االطفال دون سن الخامسة بعد عام  انخفض  

 2477.77والدة حية عام  7444لكل  76، مستمرا في االنخفاض ليصل  الى  2441عام 

 بٍغفمذ  أما بالنسبة لوفيات األميات، وىي الوفيات الناتجة عن الحمل أو الوالدة بما فييا وفيات فترة النفاس

حالة وفاة  260إلى  7777-7774 مدةارتفع معدل وفيات األميات في ال فقد معدل وفيات االميات في العراق 
   ،7767والدة حية في عام  744 444حالة وفاة لكل  741والدة حية بعد ان كان ال يتجاوز   744444 لكل
لى  777إلى  7777سنة  277تراجعت نسبة وفياتين خالل العقدين الماضيين من وقد  وفاة لكل مئة ألف  60وا 

وان كان ىذا العدد يعد مرتفعا قياسا بمعدالت الوفيات في كل  (.24)عمى التوالي 2441و 2440والدة حية لسنتي 
 .(27)والدة حية 744444لكل   07والدة حية واالردن    744444لكل  4.47من االمارات والتي بمغت 

 717064قد بمغ  7765أما بالنسبة لحجم الوالدات الحية فنالحظ ان مجموع ما سجل من والدات في عام   
 (22)إناثا.  710274من الذكور و  777214والدة حية منيا 

 777522ذكورًا و  754520والدة منيا  174401فقد كان حجم الوالدات الحية  (27)،2444أما في عام    
 نسمة ،وىذا يعني ان سكان العراق يزدادون  644444فقد بمغ معدل الوالدات الحية  2447، اما عام (20)إناثا.

                                                           
16
 معدل وفيات الرضع –سنوات( = معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  4-1)عمر  وفيات الطفولةمعدل  
12

 .44,ص2012,ححًٍُ اٌىظغ اٌسىبٍٔ فٍ اٌؼزاق اٌٍدٕت اٌىغُٕت  ٌٍسُبسبث اٌسىبُٔت   
12

 .150ػٍٍ حٕىش , اٌؼزاق ,ِشىالث اٌحبظز وخُبراث اٌّسخمبً ,ص 
17

 46اٌٍدٕت اٌىغُٕت ٌٍسُبسبث اٌسىبُٔت ,ِصذر سببك ,ص 
20
،وزارة الصنحة ،القررينر 2006ة العراقية لسننة ، مسح صحة األسر2004، مسح األحوال المعيشية في العراق لسنة 1999مسح وفيات األمهات واألطفال في العراق لسنة  

 2010السنوي 
21

 42اٌٍدٕت اٌىغُٕت ٌٍسُبسبث اٌسىبُٔت ,ِصذر سببك ,ص 
2

,ص1725, ِطبؼت اٌدهبس اٌّزوشٌ ٌإلحصبء, بغذاد, 1725. وسارة اٌخخطُػ, اٌدهبس اٌّزوشٌ ٌإلحصبء, اٌّدّىػت اإلحصبئُت اٌسٕىَت ٌؼبَ 
47

. 
2

 ربًُ واٌسٍُّبُٔت ِسخثٕبة ِٓ هذٖ اإلحصبئُت. أاٌشّبٌُت ٌٍؼزاق واٌّخّثٍت بّحبفظت دهىن وحؼخبز إٌّطمت   
7

,ص2000, ِطبؼت اٌدهبس اٌّزوشٌ ٌإلحصبء, بغذاد, 2000. وسارة اٌخخطُػ, اٌدهبس اٌّزوشٌ ٌإلحصبء, اٌّدّىػت اإلحصبئُت اٌسٕىَت ٌؼبَ 
276

. 
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 (25)ثانية . 04شخصا واحدا كل 

من المالحظ عمى مؤشرات القطاع الصحي قد شيد تحسنا خالل مرحمة الثمانينات ،اال انو بسبب السياسات   
الفاشمة من قبل النظام السابق التي ادت الى دخول العراق في صراعات خارجية ولمدة عقدين، ووقوع العراق 

قد انعكس سمبا عمى  7774كويت عام تحت وطأة الحصار االقتصادي الذي  فرضتو االرادة الدولية بعد غزو ال
 .واقع الحياة في العراق وبكل جوانبيا االقتصادية والصحية واالجتماعية

 عما كثيرا ويقل المنطقة في األدنى ىو العراق في الصحي القطاع مصروفات إنالمالية فاما حجم التخصيصات 
 ىي العراق في الصحية المصروفات إجمالي %( من54وتعتبر) واالردن كمبنان الجوار دول في عميو ىو

 . الخاصة المصروفات
 نسبة تراوحت، الماضي القرن من التسعينات خالل%( 74) بمعدل الصحة عمى الحكومي االنفاق انخفض

،  2447 الى7771%( مابين 4.11-%4,2) بين ما اإلجمالي المحمي الناتج إلى الصحة عمى  اإلنفاق العام
اما في السنوات التالية فقد حصمت زيادة في االنفاق العام عمى الصحة من اجمالي الناتج المحمي ،اذ بمغت نسبة 

 2474-2441%( لمسنوات 00.7%(  ،)71.1%(،)57.7%(،)77النمو في تخصيصات وزارة الصحة  )
في حين ان تخصيصات % من اجمالي النفقات التشغيمية لمحكومة ،1,1وتشكل النفقات الصحية مانسبتو 

% من تخصيصات المشاريع االستثمارية ، ان ىذه الزيادة 0,1المشاريع االستثمارية في المجال الصحي قد بمغت 
التتناسب مع النمو السكاني في العراق والذي يعد من المعدالت المرتفعة عمى مستوى العالم حيث ان معدل النمو 

 (21).2447% عام 7السكاني في العراق والذي بمغ 

 : التعليم  ثانيا

ويؤكد ذلك ما نراه في معظم األقطار  (21)عنصرًا جوىريًا في عممية التنمية االجتماعية. دأن التعميم المنظم يع    
 (26)التعميم الجانب األعظم من مجموع التخصيصات االجتماعية ثم يتبعو المجال الصحي. أخذمن 

يؤىل األفراد  وكذلكذلك أن لمتعميم وظيفتين أساسيتين فيو من جية ينقل الثقافة من جيل إلى جيل ويييىء   
 (27)لمتكيف لحضارة معينة.

 رياض تعتبر ، في العراق التعميم يمر بخمسة مراحل ابتدءا من مرحمة رياض االطفال وانتياءا بالمرحمة الجامعية
 الروضة في الطفل يقضي سنوات  حيث( 2-4)بعمر االطفال الييا يذىب العراق في الزامية غير مرحمة االطفال

                                                           
25

 .43بك ,صاٌٍدٕت اٌىغُٕت ٌٍسُبسبث اٌسىبُٔت ,ِصذر سب 
26

 141اٌٍدٕت اٌىغُٕت ٌٍسُبسبث اٌسىبُٔت ,ِصذر سببك ,ص 
27

. Asher, Robert, E. and others; Development of the Emerging countries, An Agenda for Research; the Brookings 

Institution, Washington, D.C. 1962, P84. 
28

. United Nations; Social Development, in Asia…. Retrospect and Prospect; New York, 1971, P.38. 
29

. Semlser, N.J.; Ibid.p. 26. 
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ىو و 0 ( سنوات1-5الثانية تمييدي من ) السنة وتسمى( 2-4) من ولالطفال روضة االولى السنة تسمى سنتان
 (74)تعميم يسبق مرحمة التعميم االبتدائي ويميد لو. 

إلى  7715-7710من السكان في عام  7444لكل  طفالً  07ازدادت نسبة األطفال في رياض األطفال من   
لقد ارتفعت نسب االطفال الممتحقين في رياض  (77).7764-7717من السكان في عام  7444لكل  طفالً  754

عن السنوات السابقة  ويعود ذلك الى مجموعة من االسباب اىميا الزيادة السكانية التي  66-16االطفال لالعوام 
السكان وباالخص المراحل العمرية  الصغيرة ، باالضافة الى الزيادة في اعداد االبنية طرات عمى معدالت 

المشيدة ، اال ان انخفاضا ممحوظا قد طرا عمى اعداد االطفال المسجمين في رياض االطفال خالل سنوات 
العراقي،  ( والسباب عدة اىميا تدني المستوى االقتصادي لعموم المجتمع7776-7774الحصار االقتصادي )

وعدم امكانية توفير المتطمبات الضرورية لالطفال ،باالضافة الى ارتفاع نسبة الوفيات بين االطفال دون سن 
اما السنوات بعد   (72)والدة حية (7444حالة وفاة لكل 12الخامسة حيث وصمت وفيات االطفال في تمك المدة )

لمسجمين في رياض االطفال، والسبب يعود الى االرتفاع فقد شيد ارتفاعا ممحوظا في اعداد االطفال ا 2447عام 
الممحوظ بعدد االبنية لرياض االطفال، وباالخص رياض االطفال في القطاع الخاص ،باالضافة تحسن المستوى 
االقتصادي من خالل ارتفاع معدالت االجور )الرواتب ( وارتفاع قيمة الدينار العراقي ، ناىيك عن الزيادة 

ىي المرحمة الدراسية التي تمي مرحمة اما بالنسبة لمتعميم االبتدائي (22)اعداد الموظفين ولكال الجنسينالممحوظة في 
سنة، وىي مرحمة  77-1رياض األطفال، ومدة الدراسة فييا ست سنوات. وتشمل األطفال من الفئة العمرية 

 (70)إلزامية لكل األطفال الذين تقع أعمارىم ضمن الفئة العمرية المذكورة.
ان سنوات السبعينيات شيدت ارتفاعا في نسبة عدد المدارس قياسا بالمرحمة التي تمتيا وبالخص خالل سنوات    

الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي ، ويعزى االنخفاض في عدد ىذه المدارس الى دمج عدد من المدارس 
فقد شيدت اعداد المدراس  2447بعد عام  ، اما(22)نتيجة لدخول العراق في صراعات وحروب مع دول الجوار

زيادة ممحوظة لتتناسب والنمو الديموغرافي لممجتمع العراقي ،باالضافة الى ذلك فان المؤسسات التعميمية شيدت 
تطورا كبيرا ،فقد تم تزويدىا بالمواد التعميمية وعمى جميع مستويات التعميم ،وزادت قدرة االفراد عمى الوصول الى 

ما طرا تطور عمى المرافق التعميمية بسبب توفر الدفع النقدي لمصرف عمى عمميات التشييد والبناء ،اما التعميم ،ك
بناية تحتوي  7757بناية تحتوي مدرسة واحدة و 5510منيا  2446( مدرسة عام 7707عدد االبنية فقد بمغ )

 .(22)%0(  بناية أي بزيادة 6717) 2445تحتوي عمى ثالث مدارس مقارنة بعدد االبنية لعام  000مدرستين و 

                                                           
 .37, ِصذر سببك, ص1775. خّؼُت االلخصبدَُٓ اٌؼزالُُٓ, حمزَز اٌخُّٕت اٌبشزَت ٌؼبَ 1

 .20, ص1722حىّج ػبذ هللا اٌبشاس وآخزوْ , اٌخزبُت, ِطببغ وسارة اٌخزبُت, بغذاد,  1

32
 150,اٌؼزاق,ِصذر سببك ,صػٍٍ حٕىش  
 1,ص 2010-2007زبىٌ , حمزَز رَبض االغفبي واٌخؼٍُُ االبخذائٍخّهىرَت اٌؼزاق ,وسارة اٌخخطُػ واٌخؼبوْ االّٔبئٍ ,اٌدهبس اٌّزوشٌ ٌالحصبء ,وحىٕىٌىخُب اٌّؼٍىِبث , ِذَزَت االحصبء االخخّبػٍ واٌخ 33

 .233, ص1721خًُّ اٌحبُب, اٌخؼٍُُ واٌخُّٕت االلخصبدَت, دار اٌزشُذ ٌٍطببػت, بغذاد,  . ِصذق5

 .142, ص1722اٌدهبس اٌّزوشٌ ٌإلحصبء, اٌّدّىػت اإلحصبئُت ٌؼبَ  –. وسارة اٌخخطُػ 6

-2007, ِذَزَت االحصبء االخخّبػٍ واٌخزبىٌ , حمزَز رَبض االغفبي واٌخؼٍُُ االبخذائٍ خّهىرَت اٌؼزاق ,وسارة اٌخخطُػ واٌخؼبوْ االّٔبئٍ ,اٌدهبس اٌّزوشٌ ٌالحصبء ,وحىٕىٌىخُب اٌّؼٍىِبث 2

 1,ص 2010
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اما  ، 7774% في عام 65إلى  ترتفعأ% ، 17م 7714معرفة القراءة والكتابة في عام  توبشكل عام فقد بمغ  
( سنة ) 20-75بمغ مؤشر نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين تتراوح أعمارىم بين )  2441في عام 
قل المعدالت بين اإلناث في أوسجمت  ،%( لإلناث64.7%( لمذكور و ) 61.1نسبة ) تسجمحيث  .% (67.7

    (71)المحافظات الجنوبية.
ووفقًا ليذه المعطيات فقد عد العراق من البمدان ذات التنمية المتوسطة حسب تقرير التنمية البشرية الصادر عام   

 (76)(.4,574م اذ بمغ مؤشر التنمية) 2477
اما في مرحمة الدراسة الثانوية والتي شيد تطورا ممحوظا في لعداد االبنية وعدد الطمبة والممتحقين والييئات     

وحسب الجدول ادناه ،كذلك فان التطور قد طرا عمى التعميم الميني في العراق  2472-7711التدريسية لمسنوات 
الرجوع إلى تقرير التنمية البشرية الصادر عن جمعية وب، اما في مجال التعميم الجامعي  2472-7711ولمسنوات 

 17م إلى 7714ألف طالب في عام  72ارتفاع عدد المقيدين في التعميم العالي من  نرىاالقتصاديين العراقيين 
م. ومعدل 7715-7714% لمفترة من 74‚7م. وبذلك تحقق معدل نمو سنوي قدره 7715ألف طالب في عام 

الطمبة الممتحقين في التعميم العالي قياسًا  وصمت نسبةم. وقد 7774-7714ل الفترة % خال6‚7نمو سنوي قدره 
م. ان ىذا التنامي 7774% في عام 5‚1إلى  7714% في عام 7‚1إلى السكان في الفئة العمرية المتأخرة من

ات ظلمعاىد في محاففي معدالت االلتحاق في التعميم العالي جاء نتيجة لتوسع ىذا التعميم وانتشار الجامعات وا
فقد بمغ عدد الطمبة في الجامعات  )الحكومية ،االىمية ( باالضافة الى طمبة  2441اما في عام  (77)القطر. 

 26جامعة وعدد المعاىد  77طالب وطالبة ،اما عدد الجامعات فقد بمغ  767716المعاىد التقنية بمغ 
 77طالب وطالبة ،اما عدد الجامعات فقد بمغ 550561بمغ عدد الطمبة المقبولين  2477وفي عام (04)معيدا.

 (07).2477-2477جامعات لمسنوات  74جامعة باالضافة الى استحداث 

يم لكفاءة أداء و ولغرض تتبع التغيرات الحاصمة في قطاع التعميم في القطر العراقي البد من إجراء تق
قياس ىذه الكفاءة من خالل بعض المؤشرات التي منيا عدد الطمبة في  المؤسسات التعميمية والتربوية. ويمكن
، ولمتعميم اً طالب 22عدد الطمبة في الشعبة الواحدة لمتعميم االبتدائي 7714الشعبة الواحدة. فقد كان في عام 

كل شعبة ل اً طالب 70فقد أصبح المعدل  7770. أما في عام اً طالب 77، والتعميم اإلعدادي اً طالب 75المتوسط 
فقد اصبح عدد  2441لمتعميم اإلعدادي، اماعام  اً طالب 77لمتعميم المتوسط،  اً طالب 71لمتعميم االبتدائي، و 

 طالبا.  75فان المعدل بقى  2472طالبا لمتعميم الثانوي ،كذلك في عام  75المعدل 
يشير  7770-7714 مدةارتفاع معدل عدد الطالب لمشعبة الواحدة خالل ال أنومن خالل ذلك نستنتج 

عممية توفير المدارس بضمنيا الشعب الدراسية ال تواكب التطور في إعداد الطمبة المقيدين مما أدى إلى  إلى أن
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 .05،صمصدر سابق،  2474حالة سكان العراق ،  المجنة الوطنية لمسياسات السكانية
2

 .207-200, ص2013اٌّخحذة اإلّٔبئٍ, حمزَز اٌخُّٕت اٌبشزَت ٌؼبَ  األُِ. بزٔبِح 

 .02، مصدر سابق، ص7775االقتصاديين العراقيين، تقرير التنمية البشرية لعام  . جمعية7

40
 

 . 71-6،ص2441وزارة التخطيط  والتعاون االنمائي ، الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات ،التربية والتعميم العالي والفقر في العراق ،جميورية العراق ،

41
 

اٌخؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌبحث اٌؼٍٍّ ,اٌخؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌبحث اٌؼٍٍّ أدبس وحمبئكخّهىرَت اٌؼزاق, وسارة 
 ,

13ِصذر سببك ,ص
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اكتظاظ الصفوف في بعض المراحل الدراسية بشكل عام وتبرز ىذه الظاىرة في المناطق الحضرية مما أدى إلى 
بناية  7217ىنالك  إلى أنمدرستان أو أكثر، وتشير المعمومات ازدواجية المدارس حيث تشغل البناية الواحدة 

بناية تحتوي  5510منيا  2446( مدرسة عام 7707تشغل كل منيا مدرستان أو أكثر، اما عدد االبنية فقد بمغ )
 2445تحتوي عمى ثالث مدارس مقارنة بعدد االبنية لعام  000بناية تحتوي مدرستين و  7757مدرسة واحدة و

 %. 0بناية أي بزيادة   (6717)
خر عمى كفاءة التعميم في العراق فقد بمغ معدل أكما يمكن االعتماد عمى عدد الطالب لكل مدرس كمؤشر 

لممراحل التعميمية المختمفة )االبتدائي، والثانوي األكاديمي، والثانوي الميني،  7714طالب/مدرس في عام 
، 27ي ئم أصبحت ىذه المعدالت لمتعميم االبتدا7770ام عمى التوالي وفي ع  71، 6، 25، 22والجامعي( 

فقد اصبح معدل  7776اما في عام (02). 75، والتعميم الجامعي 70، والتعميم الميني 77والتعميم الثانوي 
، والتعميم الجامعي 7، والتعميم الميني77، وفي المرحمة الثانوية 22التدريسي لكل طالب في المرحمة االبتدائية 

، والتعميم 27اصبحت معدالت عدد الطالب لكل مدرس في المرحمة االبتدائية  2441عام  ،اما 27
  07)(.27، والتعميم الجامعي 72،والتعميم الميني 77الثانوي

وىنالك مؤشر أخر ال يقل في أىميتو عن المؤشرين السابقين وىو معدالت الرسوب والتسرب وتبرز في 
والتسرب بسبب الظروف التي أحاطت بالمجتمع العراقي والتي منيا الحرب العراق ظاىرة ارتفاع معدالت الرسوب 

اإليرانية، والحصار االقتصادي، فضال عن ذلك فان تدىور الوضع االمني واستمرار العمميات االرىابية  –العراقية 
 لص العماألجور والرواتب وتناقص فر  آلةواستيداف المدارس. كما أن ض 2447والصراعات الداخمية بعد عام 

التخرج والتوظف في تمك الدوائر. وتتضح ىذه الصورة من في عدم الرغبة إلى في مؤسسات الدولة لمخريجين أدى 
طالب في  007627 إلىبمغ عدد الطمبة الراسبين والمتسربين  إذخالل متابعة إعداد الطمبة الراسبين والمتسربين. 

في عام  اً طالب 720467واصل ارتفاعو إلى و  7764في عام  اً طالب 162511ارتفع إلى  7714عام 
طالب ،  7,207472فقد بمغ عدد الطمبة الراسبين والمتسربين  2441- 2441اما في السنوات   (00).7774

 (05)طالب . 7,056757فقد بمغ عدد الطمبة الراسبين والمتسربين  2477 -2446وفي السنوات

من خالل البيانات اعاله يالحظ ان ىنالك حالة تذبذب في اعدا الطمبة المتسربين والراسبين خالل السنوات 
شيد ارتفاعا في اعداد  2447باالنخفاض واالرتفاع اال ان سنوات الثمانينات والتسعينيات ومابعد  7714-2477

نائية التي عاشيا ومازال يعيشيا في ظل حروب الطمبة المتسربين والراسبين وكما نوىنا فان ظروف العراق االستث
اعداد  خاضيا النظام السابق والحصار االقتصادي والعمميات العسكرية واالرىابية وفقدان االمن ادى الى ارتفاع

 .المتسربين
                                                           

1
, ص1774. خّؼُت االلخصبدَُٓ اٌؼزالُُٓ وبزٔبِح األُِ اٌّخحذة اإلّٔبئٍ, ٔذوة اٌخُّٕت اٌبشزَت فٍ اٌؼزاق, بغذاد, 

22-32 
. 

43
 

76-71، مصدر سابق، ص ، الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات ،التربية والتعميم العالي والفقر في العراقوزارة التخطيط  والتعاون االنمائي جميورية العراق ،
 

2
, ِصذر سببك, ص1775. خّؼُت االلخصبدَُٓ اٌؼزالُُٓ, حمزَز اٌخُّٕت اٌبشزَت ٌؼبَ 

45
. 

45
 

 التعميم الثانوي في  العراق .مصدر سابقرياض االطفال ، التعميم االبتدائي ، ،مديرية االحصاء االجتماعي والتربوي ، احصاء  جميورية العراق ، وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لالحصاء

 6-1،ص
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 :البىن التحتية  ثالثا

اء ،والخدددمات البريديدددة تعددد البنددى التحتيددة المتمثمدددة بالخدددمات العامددة التدددي توفرىددا الدولددة مددن مددداء وكيربدد     
 ،والنقل والمواصالت من اساسيات ادامة الحياة واختصار الزمن الالزم النجاز العمل .

ان قطاع البنى التحية من القطاعات الميمة والتي تعتمد في كثير من االحيان كمؤشر من مؤشرات التنمية 
 البشرية في أي بمد ، سنتطرق الى كل مفاصل البنى التحتية .

 الشرب والصرف الصحي مياه -0

ليكون العراق مدن بدين الددول  تان النيوض بمستوى خدمات الماء والصرف الصحي يتطمب وضع إستراتيجيا
فددي مجددال تقددديم ىددذه الخدددمات التددي تعددد مددن اىددم مؤشددرات التنميددة البشددرية ، فقددد كددان العددراق فددي الثمانينددات 

يتمتع بمنظومات ماء وصرف صحي عالية الكفاءة ،حيث كاندت نسدبة السدكان الدذين يحصدمون عمدى  وماقبميا
 %( لممناطق الريفية .15%( لممناطق الحضرية و)75مياه صالحة لمشرب بنسبة )

 مياه الشرب    

راض رىددا لمشددرب مددن أىددم العناصددر الالزمددة فددي حمايددة المجتمددع مددن انتشددار األمدديمونددو وتوفأميدداه المال دتعدد
وخطددط التنميددة  تالمعديددة والوبائيددة. وقددد حظددي تجييددز الميدداه الصددالحة لمشددرب باىتمددام خدداص ضددمن إسددتراتيجيا

الوصددول إلددى المعددددالت االتيددة فددي تددوفير كميددات الميدداه لممندداطق الحضدددرية إلددى ىدددفت تمددك الخطددط  إذالقوميددة. 
 . 2444والريفية لكل شخص في اليوم الواحد بحمول عام 

 .يوم في مراكز المحافظات /لتر/شخص 054 .7
 .يوم في مراكز االقضية والنواحي لتر/شخص/ 714 .2

 .يوم في المستوطنات الريفية لتر/شخص/ 225 .7
( محافظدة اضدافة الدى 70وزارة البمديات الدى ) ويتم ادارة وانتاج وتجييز  قطاع خدمات ماء الشرب من قبل

  االقضية والنواحي التابعة لمحافظة بغداد .
مميون دينار  71ارتفاع في حجم المبمغ المصروف عمى ىذا القطاع ففي الوقت الذي خصص فيو  ويالحظ

م. وبددالرغم مددن الزيددادة المطمقددة فددي 7774مميددون فددي عددام  17ليددذا القطدداع ارتفددع إلددى أكثددر مددن  7764فددي عددام 
% 4‚51ًا كبيددرًا مددن المبددالغ المخصصددة إال أن أىميددة ىددذا اإلنفدداق إلددى مجمددوع اإلنفدداق الحكددومي شدديدت انخفاضدد

مما يشير بوضدوح إلدى ضدالة المصدرف الحكدومي عمدى قطداع المداء.  7774-7764% خالل األعوام 4‚21إلى 
إلدى  7714( فدي عدام 7مميدون )م 267وبالرغم مدن ذلدك نجدد أن الكميدات المنتجدة مدن المداء الصدافي ازدادت مدن 

 . 7774في عام  ( 7مميون )متر 7121ثم إلى  7764( في عام 7مميون )متر 177
نتيجددة لطددول سددنوات الحددرب والحصددار االقتصددادي  7777لقددد عددانى ىددذا القطدداع مددن اىمددال كبيددر بعددد عددام    

واستنزاف موارد الدولة المالية والبشرية مما ترتب عميو تدني قي مستوى الخددمات فدي ىدذا القطداع سدواء الكميدة او 
 النوعية .
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لتر في عام  74‚7. ارتفع إلى 7764في عام  7متر 01‚7ونالحظ ان نصيب الفرد من الماء الصافي قد بمغ     
فقدددد طدددرا تحسدددن عمدددى  2447امدددا فدددي السدددنوات بعدددد عدددام (01).7777لتدددر عدددام  11. إال اندددو انخفدددض إلدددى 7774

 054الى  2472-2447العوام مستوى خدمات الماء من الناحية الكمية والنوعية حيث ارتفعت حصة الفرد بين ا
لتر لميوم في مناطق االقضية والنواحي،  ويبمغ عدد المشاريع العاممة وبطاقات انتاجية  744لتر لميوم في المدن و

( مميدون 77254( وحدة ماء مجمعة وتبمغ كميدة المداء المندتج يوميدا )2726( مشروعا اضافة الى )205مختمفة )
 (01)  7م

الصرف كانت ولم تزل دون المستوى المطموب ،حيث يعاني العراق مدن نقدص حداد  ان خدماتالصرف الصحي : 
فدددي مشددداريع الصدددرف الصدددحي، فعددددم تنفيدددذ الخطدددط التنميدددة بيدددذا القطددداع ادى الدددى ضدددالة نسدددبة المخددددومين بيدددذه 

اريع المشاريع ، لقدد اعتمدد العدراق ولفتدرات زمنيدة طويمدة ، وبداالخص فدي المحافظدات الجنوبيدة والوسدطى عمدى مشد
،ومازال الكثير من ىذه المشاريع منتشرة في العديد من المحافظات ،لقد اظير نتدائج  ()الصرف الصحي المكشوفة

ان نسدبة السدكان المخددومين مدا عددى العاصدمة واقمديم كوردسدتان  بشدبكات  2445المسح البيئي فدي العدراق لسدنة 
فقد بمغ عدد  2447( محطة ، اما في عام 76ة )%(، وبمغ عدد محطات المعالجة المركزي25,1المجاري بمغت )

% ،ان عدم االىتمام بيذا القطاع الذي يعدد مدن القطاعدات الميمدة فدي 21المخدومين في مجال الصرف الصحي 
مؤشدرات التنميددة البشددرية قددد سداىم فددي زيددادة نسددب التمدوث الصددحي ممددا شددكل خطدورة حقيقيددة عمددى الواقددع الصددحي 

%مددن المحافظددات التددي فييددا شددبكات مجدداري تعدداني مددن وجددود طفددح فددي بعددض 15لممدواطنين حيددث اظيددر المسددح 
االمدداكن ،لدددذلك اصدددبح الصدددرف الصدددحي يشدددكل خطدددورة عمدددى الجاندددب البيئدددي فدددي ظدددل تقددددم عمدددر اغمدددب شدددبكات 

وتسدرب ميدداه الصددرف الصددحي الددى  تالمجداري التددي انشددات قبددل عشدرات السددنين ممددا يددؤدي الدى حدددوث انخسددا فددا
شدددبكات الميددداه الصدددالحة لمشدددرب ، ممدددا يدددؤدي الدددى االصدددابة بدددبعض االمدددراض كدددالكوليرا والتيددداب الكبدددد ألفيروسدددي 
،فضددال عددن ان  اغمددب ميدداه الصددرف الصددحي تمقددى فددي االنيددار والجددداول التددي يسددتخدميا الندداس فددي ميدداه الشددرب 

      (06)وخصوصا في المناطق الريفية .
 الكهرباء  -0

 االقتصدادية القطاعدات كدل مدع قطداعي تشدابك فدي يددخل الدذي االسدتراتيجي القطداع ىدو الكيربداء قطداع ان   
 التكنولوجية،مما الناحية من العالية التقنية و الرأسمالية بالكثافة يتميز الذي القطاع وىو .لحركتيا باعث و االخرى
 شبو تدمير من أصابو بعدما تأىيمو العادة قادرة غير تكون ان العراق  لحكومة والمالية السياسية الظروف جعمت
 بعد الحروب التي خاضيا العراق والحصار االقتصادي خالل سنوات التسعينات .  كامل
حيث ارتفعت نسبة الزيادة من تسعة ماليدين  7774-7714لقد شيد العراق ازدياد في اعداد السكان لمسنوات   

 الف الى  ثالثة عشر مميون ومائتان وثماني وعشرون الفوأربعمائة وأربعون 

                                                           
1

, ِصذر سببك, ص1775خّؼُت االلخصبدَُٓ اٌؼزالُُٓ, حمزَز اٌخُّٕت اٌبشزَت ٌؼبَ .  
102

. 
42

 .113-112,ص2007,بغذاد,2014-2010غُٕت , خّهىرَت اٌؼزاق , وسارة اٌخخطُػ , خطت اٌخُّٕت اٌى 


خبرج هٍ ػببرة ػٓ ِببسي ِىشىفت حىىْ ػًٍ خٕبٍ اٌشبرع ٌغزض حصزَف اٌُّبٖ اٌصحُت وحشىً شبىت خبرخُت ِخفزػت حىىْ ٔمطت اٌخمبئهب ببشي وبُز  

ػُت لزَبت ِٓ هذا اٌبشي , فعال ػٓ اغٍب هذٖ اٌّدبري حٍمٍ إٌّبغك اٌسىُٕت , ولذ اسخخذِج هذٖ اٌُّبٖ ِٓ لبً بؼط اٌّشارػُٓ اٌذَٓ حىىْ اراظُهُ اٌشرا

 بُّبههب فٍ االٔهبر واٌدذاوي .
42

 .12,ِحىر اٌّبء واٌصزف اٌصحٍ ,ص2014-2010خّهىرَت اٌؼزاق , وسارة اٌخخطُػ واٌخؼبوْ االّٔبئٍ ,اٌٍدٕت اٌفُٕت الػذاد اٌخطت اٌىغُٕت  
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وتسدعون الدف ،وقدد رافدق ىدذه الزيدادة فدي  ةفقد بمغ تعدداد السدكان سدبعة عشدر مميدون وثمانمائد 7774اما في عام  
مميدون  7746‚11حدوالي  7714اعداد السكان زيادة في انتاج الطاقة الكيربائية ، اذ بمغت الكيرباء المنتجة سدنة 

% مدددن 64‚6مميدددون كيمدددوواط بالسددداعة وىدددي تعدددادل  7507‚444واط  بالسددداعة امدددا كميدددة المسدددتيمك بمغدددت  كيمدددو
مميدددون  74115‚62فقدددد ازدادت الكميدددات المنتجدددة الدددى 7764كميدددات الكيربددداء المنتجدددة ليدددذه السدددنة ، امدددا سدددنة 

مغدت الكميدات المسدتيمكة وب 7714% عن الكمية المنتجة في عام 76‚6كيموواط بالساعة وبمعدل نمو سنوي قدره 
 (07)%.11‚0منيا حوالي 

ميغا واط  7275فقد كانت نسبة انتاج الطاقة الكيربائية قد بمغ  7774اما في سنوات التسعينات وبالتحديد عام   
%  ، 61ميغدا واط ، امددا نسدبة السدكان الحاصدمين عمدى الكيربداء بمغددت  5744، فدي حدين كاندت كميدة المسدتيمك 

مكويددت ودخددول العددراق حددرب الخمدديج الثانيددة وتعددرض بندداه التحتيددة الددى ضددربات عسددكرية ومنيددا بعددد غددزو العددراق ل
ميغددا واط ، واسددتمرت انتدداج الكيربدداء باالنخفدداض خددالل  2725المنشددات الكيربائيددة انخفددض انتدداج الكيربدداء الددى 

يمو واط نتيجة العجدز فدي ك 144سنوات الحصار االقتصادي، وقدر استيالك الفرد  العراقي من الطاقة الكيربائية 
 (54)الطاقة.

ميغدا واط  5774ميغدا واط  ثدم الدى  7754وصمت قيمة انتاج الطاقة الكيربائة في العدراق الدى  2440في عام   
% ، اال ان ذلددك لددم يتناسددب 17ميغددا واط أي بنسددبة تطددور مقدددارىا  0521فقددد ارتفددع الددى  2446، امددا فددي عددام 

، ىذا يعني ان البمد عانى  2446ميغا واط عام عام  74444ميغا واط الى  5002وحجم الطمب اذ تراوح مابين 
%  ويرجع ذلك الى عددد مدن االسدباب منيدا عمميدات التخريدب والتددمير التدي لحقدت بمنظومدة 76من عجز بنسبة 

 (57)الكيرباء ،التدىور االمني وعدم االستقرار، تقادم محطات انتاج وتوليد الطاقة الكيربائي.

قام الكثير من أفراد  إذل ىذا العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكيربائية الفرد العراقي مصاريف إضافية. لقد حم  
المجتمدددع العراقدددي باالشدددتراك بمدددا تعدددرف بالمولددددات المنتشدددرة فدددي األحيددداء السدددكنية لغدددرض الحصدددول عمدددى الطاقدددة 

 في الطاقة الكيربائية الوطنية.  الكيربائية. وذلك لتغطية العجز الحاصل
  املبحثخالصة 

تعددددد مؤشددددرات التنميددددة البشددددرية مددددن االساسدددديات التددددي يعتمددددد عمييددددا فددددي تصددددنيف المجتمعددددات ،حسددددب تطورىددددا   
وانتيدداءا 7774وتقدميا،وقددد اصدددرت االمددم المتحدددة مجموعددة مددن التقددارير ابتددداءا مددن تقريددر التنميددة البشددرية عددام 

لتددي اعتمدددت فيددة االمددم المتحدددة عمددى مؤشددر الصددحة ،والتعمدديم ،والجانددب االقتصددادي ،لقددد ،وا 2477بتقريددر عددام 
، االول اشددارة الددى مؤشددر الصددحة ، الثدداني الددى مؤشددر التعمدديم ، الثالددث الددى  مؤشددراتعمددى ثددالث  المبحددثاحتددوى 

 مؤشر البنى التحتية .
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, ِصذر سببك, ص1775االلخصبدَُٓ اٌؼزالُُٓ, حمزَز اٌخُّٕت اٌبشزَت ٌؼبَ  خّؼُت. 
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1

 14اٌبٕه اٌذوٌٍ, ِصذر سببك, ص –. األُِ اٌّخحذة 
2

 25-24,ِصذر سببك ,ص2014-2010خّهىرَت اٌؼزاق , وسارة اٌخخطُػ , خطت اٌخُّٕت اٌىغُٕت ,  
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 الثاني : التنمية البشرية يف العراق املبحث

 : البعد التارخيي للتنمية البشرية  اوال

تطورت مؤشرات التنمية وتعددت  تطور مفيوم التنمية خالل النصف الثاني من القرن الماضي،كمالقد     
مكوناتيا واىتماماتيا من مجرد مؤشرات النمو االقتصادي إلى حركة المؤشرات االجتماعية ومؤشرات الحاجات 

 األساسية ومن ثم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية وأىداف األلفية اإلنمائية.
 ٜٜٓٔ( في أول تقرير أصدره حول التنمية البشرية عام PNUDقد عرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)ف    

فمقد تم من خالل طرح  ٜٜٔٔاما تقرير عام  (ٔ)ىي:"عممية تيدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس"،
الى ضرورة مشاركة الناس في الحياة  ٖٜٜٔمؤشري التنمية البشرية الجنسي لمنوع االجتماعي ويشير تقرير عام 

فقد تناول الموضوعات المتضمنة في جدول اعمال القمة  ٜٜٗٔالسياسية والمدنية واالقتصادية ، اما تقرير عام 
قد في كوبنياجن الذي نادى بمكافحة الفقر وخمق فرص العمل كما تضمن ىذا التقرير قضية االجتماعية الذي ع

وىو كما يرى االمن االنساني مؤكدا عمى ان البرامج االجتماعية البد ان تعمل عمى تدعيم االمن في المجتمع ،
، والنظر إلى ( يتضمن تحسين الظروف البشرية وتوسيع خيارات الناسPaul Streetenٜٜٗٔبول ستريتن)

 .(ٕ)الكائنات البشرية كغايات بحد ذاتيا، ووسائل إنتاج أيضا
فقد ركز عمى قضية النوع االجتماعي )الجندر( مبرر ان النساء يمثمن  ٜٜ٘ٔاما  تقرير التنمية البشرية عام  

المساواة نصف كم العمل في العالم في حين انين يتقاضين اقل من نصف الدخل العالمي وىو مايعبر عت عدم 
تناول تقرير التنمية البشرية العالقة التبادلية بين التنمية البشرية والنمو  ٜٜٙٔبين الرجل والمراة ، وفي عام 

فيؤكد ان الفقر ىو تقميص لمفرص والخيارات االنسانية اما  ٜٜٚٔاالقتصادي ، اما تقرير التنمية البشرية عام 
فتناول   ٜٜٜٔاما تقرير (  ٖ)لعالقة بين التنمية البشرية واالستيالك فتناول ا ٜٜٛٔتقرير التنمية البشرية لعام 

فقد اكد عمى مسالة حقوق االنسان ، اما  ٕٓٓٓالعولمة وارتباطيا بالعنصر البشري ، اما تقرير التنمية لعام 
اس وتوفير فقد تناول قضية التنقية ومدى مساىمتيا في انجاز اىداف التنمية وتوسيع افاق الن ٕٔٓٓتقرير عام 

فقد تناول دور العامل السياسي في التنمية  ٕٕٓٓجيدىم بتضمن التقدم المنشود، في حين ان تقرير عام 
فقد عاد النظر في مسالة الفقر ولكن في ظل معاىدة التنمية لاللفية من جانب  ٖٕٓٓاما تقرير عام  (ٗ)البشرية 
ي مجال التنمية البشرية مؤكدًا عمى اىمية احترام ىوية فقد تناول محور جديد ف ٕٗٓٓ، اما تقرير عام  (٘)كافة 
فقد ركز حول حجم التحدي الذي يواجو العالم في مستيل العد التنازلي  ٕ٘ٓٓاما تقرير التنمية البشرية  (ٙ)الفرد 

 ويتمحور  حول مايمكن لمحكومات في البمدان الغنية ان تفعمو لموفاء ٕ٘ٔٓلمسنوات الباقية لاللفية حتى عام 
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 1991انبشرٌت نعاو برَايج االيى انًخحذة االًَائً ,حمرٌر انخًٍُت  
2

 1994برَايج االيى انًخحذة االًَائً , حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو  

 3- Keith griffin ,studies in development strategy and system matic trans for formation ,ibid,p.p:640 
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 2113برَايج االيى انًخحذة االًَائً ,حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو  
6

 2114انخًٍُت انبشرٌت نعاو  برَايج االيى انًخحذة االًَائً , حمرٌر 
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فقد وكز عمى موضوع ازمة المياه  ٕٙٓٓ،اما تقرير التنمية البشرية  (ٚ)بجانبيا من صفقة الشراكة الكونية 
فقد ركز عمى مسالة في غاية االىمية حيث تناول قضية  ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓاما تقرير التنمية البشرية   (ٛ)العالمية 

اما تقرير التنمية البشرية لعام  (ٜ)ة عمى المناخ محاربة تغير المناخ من خالل العمل عمى تقميل المؤثرات السمبي
اما تقرير التنمية  (ٓٔ)فقد ركز عمى مسالة اليجرة والتحرك سواء الداخمية او الدولية ،المؤقتة او الدائمية  ٜٕٓٓ

 ٜٓٚٔفقد ركز عمى مؤشرات التنمية البشرية التي حدثت في المجتمع البشري منذ عام  ٕٓٔٓالبشرية لمعام 
مؤكدا عمى ان ىذا التقرير قد جاء بعد مرور عشرين عاما عمى انطالق اول تقرير لمتنمية  ٕٓٔٓ الى عام

، وقد استعرض ىذا التقرير اىم االنجازات التي تحققت في التنمية البشرية والتحديات التي  ٜٜٓٔالبشرية عام 
فقد ركز  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓاما تقرير التنمية البشرية لعام  (ٔٔ)التزال تواجييا عمى الصعيدين العالمي والوطني .

فقد ركز عمى نيضة الجنوب ومدى تاثيرىا  ٖٕٔٓاما تقرير التنمية البشرية لعام  (ٕٔ)عمى االستدامة واالنصاف.
 (ٖٔ)عمى التنمية البشرية 

مجمس األعمار  ظيوريعتبر اما عمى مستوى العراق فان التنمية ارتبطت بالدرجة االولى بالتخطيط حيث     
اثر أرتفاع حصة الحكومة العراقية من عائدات النفط من اجل  ٜٓ٘ٔ( لسنة ٖٕالى الوجود بموجب قانون رقم )
 تنظيم وتنفيذ الخطط التنموية.. 

عمى أنقاض مجمس األعمار وليضع التخصيصات  ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔتأسس مجمس التخطيط بعيد ثورة      
صدر قانون  ٜٓٙٔفي عام  من ريادة القطاع العام في الصناعات االرتكازيةاالستثمارية  الدورية مما عزز 

وحدة.  ٓٛٗوحدة فترة العيد الممكي الى  ٓ٘ٔجديد لمتنمية الصناعية ليزداد عدد المؤسسات الصناعية من 
و وكانت الخطة األقتصادية المؤقتة طموحة بحق اكدت عمى التصنيع حجر اساس في السياسة األقتصادية وبدون

  اليمكن البت بثمار األستقالل األقتصادي الناجز. 
، ٖٜٙٔ  - ٜٜ٘ٔاشرف المجمس عمى وضع الخطط المركزية وىي: الخطة األقتصادية المؤقتة       

، اما في زمن  ٜٜٙٔ  - ٜ٘ٙٔ، الخطة الخمسية الثانية  ٜ٘ٙٔ  -  ٜٔٙٔالخطة الخمسية األولى 
،الخطة ٜٗٚٔ-ٜٓٚٔوضع مجموعة من الخطط الخطة الخمسية  النظام السابق فقد تبنت وزارة التخطيط

 (ٗٔ).ٜٜٓٔ-ٜ٘ٛٔواخر خطة  ٜ٘ٛٔ-ٜٓٛٔ،الخطة الخمسية ٜٓٛٔ-ٜ٘ٚٔالخمسية 

عجمت العائدات النفطية أواسط السبعينات من تنفيذ مشاريع الكيرباء وتبخترت الحكومة بعقودىا لقد     
االقتصادية. وفرغت السياسة األقتصادية لمدولة التخطيط السخية مع االحتكارات الغربية القامة المشاريع 

المركزي والتنمية من المضامين التحررية وادمجت مصالح الطغمة الحاكمة بالمصالح الرأسمالية وأحكمت من 
 طوق التبعية لمسوق الرأسمالية لتتفشى النزعة االستيالكية ويسود التبذير والنشاط الطفيمي . 
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 2115برَايج االيى انًخحذة االًَائً ,حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو  
8

 2116برَايج االيى انًخحذة االًَائً , حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو  
9

 2118-2117برَايج االيى انًخحذة االًَائً ,حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو  
11

 2119ائً ,حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو برَايج االيى انًخحذة االًَ 
11

 2111برَايج االيى انًخحذة االًَائً ,حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو  
12

 2112-  2111برَايج االيى انًخحذة االًَائً ,حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو 
13

 2113برَايج االيى انًخحذة االًَائً ,حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو 
14

 .1991,  1981,  1971انحهاز انًركسي نالحصاء ,انًجًىعت االحصائٍت نهسُىاث وزارة انخخطٍط  , 
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ب كمفة الحرب استحاعند و ،  ٜٓٛٔبين العراق وايران ) حرب الخميج االولى ( في عام عندما وقعت الحرب و   
، وىذه الحسابات ُبِنُيْت عمى الربط بين الدمار الذي ( ٘ٔ)مميار دوالر عمى الجانب العراقي  ٙ.ٕ٘ٗوصمت الى 

ئر المقدرة في الناتج القومي اصاب البنية التحتية ، وايرادات النفط التقديرية التي لم تتحقق بسبب الحرب والخسا
 .  (ٙٔ)العام
( ٜٜٛٔ-ٜٓٛٔفاق العسكري واإليرادات النفطية والناتج اإلجمالي خالل الفترة )ناالادناه ويوضح الجدول    

 في الجداول ادناه :بمميارات الدوالرات كما 
 ( 0898 - 0891: اإلنفاق العسكري، إيرادات النفط والناتج اإلجمالي ) (5)جدول

 السنة
النفقات 
 اإليرادات النفطية العسكرية

نسبة النفقات العسكرية بالنسبة إلرادات 
 المحمي الناتج النفط

نسبة النفقات 
العسكرية عمى الناتج 

 المحمي

0891 0899% 4992% 55% 5.99% 999% 
0890 4299% 0192% 4.995% ..9.% 99% 
0894 4590% 0190% 42995% 2.95% 5592% 
089. 459.% 599% .4292% 2495% 5895% 
0892 8598% 892% 45595% 2595% 2292% 
0895 08% 0195% 05595% 2895% .992% 
0899 0099% 998% 09990% 2598% 4294% 
0895 02% 0092% 04499% 5598% 4294% 
0899 0498% 00% 0059.% 5598% 4.90% 
0898 0498% 0295% 98% 9292% 41% 

عمى برنامج ضخم لالنفتاح االقتصادي والخصخصة باتجاه اقتصاد  ٜٛٛٔالعراقية سنة واقدمت الحكومة   
 السوق اال انيا قادت االقتصاد الى فوضى شمولية .

تعرض المجتمع العراقي الى حروب متتالية كان ليا مردود سمبي عمى المجتمع العراقي وعمى اقتصاد البمد ان   
 .  ارد المالية والبشرية من المو  العراق  ، وىذه الحروب كمفت

العراقية وقد كان اقتصاد العراق قائم عمى اساس االستيراد حتى في مجال االغذية ،حيث ان االستيرادات     
مميارات دوالر ) ياتي نصفيا من الواليات المتحدة االمريكية ونصفيا االخر  ٖالسنوية وصمت عمى االقل الى 

 .   (ٚٔ)من تركيا 
تعرض االقتصاد العراقي الى ىزات عنيفة اضرت بو كثيرا ، وادت الى استمرار ىبوط قيمة العممة العراقية ،    

، والحرب  ٜٜٓٔ، وحرب الخميج الثانية  ٜٓٛٔالحرب العراقية االيرانية اذ عرَّضت الحروب المتتالية لمعراق ) 
تصاد متدٍن ، وممئ بالديون التي يصعب عمى العراق ( الى اق ٖٕٓٓاالمريكية في نياية عام  –االخيرة العراقية 

 التخمص منيا بسيولة . 
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 .  356/ ص 2111يارٌىٌ فاروق سهىغج , بٍخرسهىغهج , يٍ انثىرة انى انذكخاحىرٌت , حرجًت يانك انُبراش , يُشىراث انجًم / 
16

 .  128 -127ص , 1991نُذٌ ,انخبعاث االلخصادٌت نحرب انخهٍج ,كايراٌ يفٍذ 
17

 .  357ص ,يصذر سابك  ,يارٌىٌ سهىغج 
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( ٜٜٓٔلقد شيد المجتمع العراقي خالل مدة سنوات الحصار االقتصادي الذي فرض عقب غزو الكويت )  
 تعطال كبيرا في جميع المشاريع التنموية ، وتدىورا ممحوظا عمى المستوى الصحي والتعممي والخدمي وانييارا
تاما في لمبنى التحتية ، ولقد شيد العر اق ارتفاعا في مستويات الوفيات وباألخص بين االطفال واألميات فاقت 

 . (ٛٔ)ما كانت عميو قبل الحصار االقتصادي
ان دخول النظام السابق في حروب متتالية مع دول الجوار انعكس سمبا عمى الواقع االقتصادي حيث عاني   

ب السياسات الفاشمة التي اتبعت من قبل السمطة في ىذا المجال مما جعل العراق يعاني من عدة انييارات بسب
من عجز ممحوظ في اقتصاده واصبح العراق من اكثر الدول مديونية ،فضال عن التاثير السمبي عمى القوة 

في الشرق االوسط ، قد انيارت قيمة الدينار العراقي بعد ان كان من اقوى العمالت الشرائية لمدينار العراقي ف
االيرانية الى بمد مدين ،  –مميار دوالر عشية  الحرب العراقية  ٘ٗوتحول من بمد يممك فائضا نقديا يتجاوز 

مميار دوالر ، كما ان حجم الخسائر البشرية قد طال عشر سكان المجتمع العراقي  ٕٓٓ-ٓٙٔتقدر ديونو بين 
مادتيا االساسية االعمار اكبر موجة ىجرة خارجية ٜٜٔٔباالضافة الى ذلك فقد شيد العراق بعد عام ، 

االصغر والعقول االكفأ في المجتمع العراقي ، اذ يقدرىا البعض بين مميون ونصف وبين اربعة ماليين نسمة 
(ٜٔ)   . 
، اذ تجاوز سعر الصرف  ٜٜ٘ٔوتفاقم الوضع االقتصادي في العراق ، وبمغ ذروتو في كانون االول من عام  

دينار لمدوالر الواحد ، وبما ان معظم اسعار السمع في  ٖٓٓٓ -تقريبا  -ر االمريكي مقابل الدينار العراقي لمدوال
دينار  ٖٓٓٓالسوق تقاس بموجب سعر الصرف ىذا ، فقد اصبح متوسط راتب الموظف الذي كان بحدود 

 .   (ٕٓ)يعادل دوالر امريكيا واحدا بقوتو الشرائية 
لجميع قواعد ومؤسسات الدولة  ومفاجئ شامل  نييارال الذي ادى  األمريکي لمعراقاالحتالل  اما بعد  

التغيرات وقرارات سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية متسرعة لسمطة االحتالل ىادفة إلى المرکزية. لقد ترافقت ىذه 
 .(ٕٔ)"إعادة بناء الدولة العراقية بمواصفات تتالءم واالستراتيجية االمريکية في المنطقة 

ركزت الجيود الوطنية العراقية وبدعم من المجتمع الدولي عمى إعادة بناء االقتصاد العراقي  ٖٕٓٓبعد حرب    
ليكفل لممواطن في   ٕ٘ٓٓعام  لمدولةالدستور العراقي الدائم صدر  واستعادة الرفاه العام لممواطن العراقي.

صحية والضمان االجتماعي والتعميم واألمن والعدالة المبادئ الموجية لسياسة الدولة حقوقو في الرعاية ال
 والمساواة أمام القانون، دون تمييز لألصل أو الجنس أو المون أو الدين أو المذىب أو المركز االجتماعي 

 0771-0791:خطط التنمية من ثانيا

االحدددداث الداخميدددة فدددي العدددراق بالعديدددد مدددن  ٕٓٓٓالدددى العدددام ٜٓٚٔلقدددد اتسدددمت المددددة الممتددددة مدددن العدددام 
والخارجية وعمى كافدة االصدعدة االجتماعيدة واالقتصدادية والسياسدية ، امدا فدي مجدال التنميدة  فقدد وضدعت خطدط 

-ٜٓٚٔخمسية وبواقع اربع مراحل سيتم عرضيا من خالل المبحث االول حيث المرحمة االولدى لممددة مدن عدام 
                                                           

18
 .  118ص, 2113 ,جايعت انًىصم كهٍت االداب ,رسانت ياجسخٍر فً عهى االجخًاع ) غٍر يُشىرة ( ,وفٍاث االطفال  ,فراش عباش  
19
 .  39ص,بٍروث  , 2114-4 , 312يركس دراساث انىحذة انعربٍت ع ,انًسخمبم انعربً  ,: انىضع االلخصادي عشٍت انحرب  ,سعذ َاجً جىاد  
21
 .  91ص,بٍروث ,يركس دراساث انىحذة انعربٍت , 213 -9/  295انًسخمبم انعربً ع  ,انسٍاساث االلخصادٌت فً انعراق ,باسم جىدث انحسًٍُ  
21

 
 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=165903(2119-3-16فً  2587انعذد  ,انحىار انًخًذٌ ,ٍُخها انطائفٍت انذونت انعرالٍت وسًاث ب ,فً حاحى نط

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=165903
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، امدا المرحمدة الثالثدة والتدي  ٜٓٛٔ – ٜٙٚٔثانيدة لمعدام ، اما المرحمدة الثانيدة فتشدمل الخطدة الخمسدية ال ٜ٘ٚٔ
، امدددا المرحمدددة الرابعدددة والتدددي امتددددت مدددن العدددام  ٜ٘ٛٔ-ٜٓٛٔسدددنتناول فييدددا الخطدددة الخمسدددية لممددددة مدددن عدددام 

، وسيتم التطرق بشديء مدن التفصديل والتحميدل لدراسدة ىدذه الخطدط ومددى انعكاسديا عمدى الواقدع  ٜٜٓٔ-ٜٙٛٔ
 كان ام ايجابيا .  التنموي سواءا سمبيا

لقد اصبح وضع الخطط التنموية عمى شدكل منداىج اسدتمرارية اتخدذتيا السدمطات لكدي تكدون خططدا قوميدة 
 (ٕٕ)خمسية 

 0855-0851 مرحمةخطة التنمية القومية لم9 المرحمة األولى
بالتحديد  اتسمت التنمية في العراق انيا قائمة عمى اساس التخطيط  ٜٓٚٔالسابقة وقبل عام  لقد كانت الممرحمة

من خالل وجود مجالس ذات اختصاص في مجال التخطيط والتي كان من ابرزىا مجمس التخطيط الذي يضع 
العمل عمى  الخطط بناءا عمى ما يرد في خطط الوزارات ،فقد كانت الميمة الممقاة عمى عاتق ىذا المجمس

توحيد الخطط الفرعية في خطة وطنية موحدة وشاممة ليرصد ليا التخصيصات الالزمة باإلضافة الى سنيا عمى 
 (ٖٕ) شكل قانون لتكون واجبة التنفيذ.

لمبدء في احدى المراحل الجديدة  ٜٓٚٔ( في نيسان عام ٜ٘ٚٔ-ٜٓٚٔلقد  صدرت خطة التنمية الخمسية )
، ان المرحمة التي وضعت فييا خطة  (ٕٗ)(ٜٜٙٔ-ٜ٘ٙٔمل لمخطة السنوية السابقة )لمتنمية بعد ان انتيى الع

( اتسمت بظيور تطورات سياسية كان اىميا الرغبة القوية في احداث تغييرات جذرية ٘ٚ-ٓٚالتنمية القومية )
( مثمت ٘ٚ-ٓٚوعمى جميع االصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، كذلك فان خطة التنمية القومية )

ميا لممناىج واساليب التحميل، وصياغتيا الىداف وسياسات انمائية عامة وعمى الصعيد الفني من حيث استخدا
 تطورا ىاما وممحوظا مقارنًة مع الخطط التنموية التي سبقتيا 

 عمى مبدأين اساسين : ٜ٘ٚٔ-ٜٓٚٔلقد اعتمدت خطة التنمية القومية الخمسية لالعوام 
لة والتي تضمن الوصول الى تحقيقيا باسرع تركيزىا عمى تفعيل المشاريع االنتاجية ذات العوائد المكفو  -ٔ

 وقت ممكن .

والتددي تقددوم عمددى اسدداس توسدديع الخدددمات التددي تقدددم لممددواطنين  () العمددل عمددى تفعيددل )دولددة الرفاىيددة( -ٕ
 والتي تشمل خدمات صحية وتعميمية وسكنية باالضافة الى خدمات اخرى خدمية .

 يق ىدفين اساسين :عمى تحقٜ٘ٚٔ- ٜٓٚٔقد سعت الخطة الخمسية لالعوام 
% وىدددو المعددددل الددذي يفدددوق ضدددعف المعددددل ٚ‚ٔتنميدددة الدددخل القدددومي بمعددددل سدددنوي يبمددغ العمددل عمدددى  .ٔ

 السنوي لنمو السكان. 
وذلددك بشددمول اكبددر عدددد مددن طبقددات المجتمددع  وتوسدديع قاعدددة تحقيددق العدالددة االجتماعيددة العمددل عمددى  .ٕ

فادة الطبقات  المستفيدين   (ٕ٘)قدر من ناتج عممية التنمية.بأكبر محدودة الدخل الوا 
                                                           

22
,حرجًت يحًذ سعٍذ عبذ انعسٌس ,دار انكُىز االدبٍت ,بٍروث 2111-1951عباش  انُصراوي ,االلخصاد انعرالً ,انُفط وانخًٍُت ,انحرب,انخذبٍر ,االفاق  

 88-87,ص1995,
2

ص ,1971, بغذاد, 1975-1971. وزارة انخخطٍط, دنٍم خطت انخًٍُت انمىيٍت نألعىاو 
61

. 
24

 .1971نسُت  71انجًهىرٌت انعرالٍت , جرٌذة انىلائع انعرالٍت ,انماَىٌ رلى  
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حيث قدر ٜ٘ٚٔ-ٜٓٚٔ لقد تم تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية متطمبات الخطة الخمسية لمتنمية لالعوام     
مميون دينار ( فكان حجم 0ٜٕٓٚٓمميون دينار ( بمغ حجم المصروف الفعمي )0ٖ٘ٛٓٓالتخصيصات )
% ،وقد كان السبب وراء زيادة نسبة التخصيصات عي ىذه المرحمة الى زيادة العوائد 0ٜٚٙالمصروفات بمغ 

(ٕٙ) .ٕٜٚٔالنفطية بسبب قرار تاميم النفط عام 
 

ات التددي رصدددت لمخطددة الخمسددية تددم توزيعيددا عمددى عدددد مددن القطاعددات احتددل فييددا ان توزيددع التخصيصدد
القطدداع الزراعددي المرتبددة االولددى ، امددا قطدداع الصددناعة فقددد احتمددت تخصيصدداتو مددن صددرفيات الخطددة الخمسدددية 
المرتبددة الثانيددة ،امددا قطدداع النقددل والمواصددالت فقددد كانددت نسددبة التخصيصددات بمغددت المرتبددةفي حددين ان قطاعددات 

 (ٕٚ).التنمية االجتماعية قد خصصت ليا تخصيصات احتمت المرتبة الرابعة  

يعطيندا داللدة واضدحة  ٜ٘ٚٔ-ٜٓٚٔان قراءة بسيطة لمواقع التنموي الذي تبنتدو الخطدة الخمسدية لالعدوام 
 ان ىنالك تطورا ممموسا قد حدث في المجتمع العراقي عمى كافة االصعدة االفتصادية واالجتماعية. 

 0891-0859 لممدةالثانية9 خطة التنمية القومية  المرحمة
جاءت مكممة لما حققتو الخطة الخمسية  ٜٓٛٔ-ٜٙٚٔان المرحمة الثانية التي تبنتيا الخطة الخمسية  لالعوام 

السابقة، وبالتالي فيي استندت عمى اسس ىدفيا النيوض بواقع المجتمع العراقي وعمى كافة االصعدة 
( ٜٓٛٔ-ٜٙٚٔة، وكما ىوالحال بالنسبة لمخطط التنموية السابقة فان الخطة التنموية )االقتصادية واالجتماعي

جاءت لتحقيق مجموعة من االىداف االقتصادية واالجتماعية لقد ارتفعت المساىمة الفعمية لقطاع النفط في 
  (ٕٛ)%.0ٕ٘ى %والصناعي ال0ٜٙ% وانحدار مساىمة القطاع الزراعي الى 0ٗٓٙالناتج المحمي االجمالي الى 

شممت  إذخالليا النيوض بواقع المجتمع العراقي  منوضع أسس يتم  إلىلقد جاءت ىذه الخطة مستندة 
 اقتصادية واجتماعية تمثمت بما يأتي:  اً ىذه الخطة أىداف

العمدددل عمدددى تجددداوز مرحمدددة التخمدددف االقتصدددادي واالسدددراع بتحسدددين الوضدددع االقتصدددادي مدددن خدددالل  .ٔ
% ولمتوسدددط الددددخل الفدددردي بنحدددو ٛ.ٙٔتحقيدددق معددددل نمدددو سدددنوي لمددددخل القدددومي قددددر متوسدددطو 

ٖٔ.ٖ% . 
زيادة السيطرة الوطنية عمى كافة مصادر الثروة القوميدة بمدا يتديح اسدتخداميا بشدكل كفدوء فدي تحقيدق  .ٕ

 ىداف األساسية.األ
بمدا  اتطانشدلتوصية التعميم الجامعي والميني نحو اإليفاء بمتطمبات الوحددات اإلنتاجيدة فدي جميدع ا .ٖ

 . النشاطاتيؤمن توفير الكفاءات الالزمة لتمك 

 في مجالت الصحة والتعميم واإلسكان. والسيمااالىتمام بتحسين الخدمات العامة والتوسع فييا  .ٗ

 

                                                                                                                                                                                                 
25

 .231-229,ص2112كًت ,بغذاد,,بٍج انح1981-1921صباح كه جً ,انخخطٍط انصُاعً فً انعراق ,اسهٍبه ,حطبٍماحه,اجهسحه,انجسء االول نهحمبت  
2

.جًهىرٌت انعراق , جرٌذة انىلائع انعرالٍت, يصذر سابك, ص
12

. 
3

, ص1995, بغذاد , 1995. جًعٍت االلخصادٌٍٍ انعرالٍٍٍ, حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو 
127

. 
28

 .92عباش انُصراوي ,يصذر سابك ,ص 
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مميدون ديندار( وكاندت  ٖٜٔ٘ٔ‚ٙ) بدد األىداف تم رصد تخصيصدات ليدذه الخطدة قددرتوألجل تحقيق ىذه 
 (ٜٕ)%.ٗٙ‚ٕمميون دينار( ، أما كفاءة الصرف فقد بمغت  ٜ٘٘ٚ‚ٜالمصروفات الفعمية قد بمغت )

 0895-0891 مدةخطة التنمية القومية لم9 المرحمة الثالثة
بعد اقل من سنة عمى اندالع الحرب العراقية االيرانية وضعت الحكومة العراقية انذاك خطة التنمية الخمسية    

مميون  0ٖٖٛٙٙ٘معتمدة عمى عدم استمرار الحرب لمدة طويمة ، وقد خصصت مبالغ قدرت )  ٜ٘ٛٔ-ٜٓٛٔ
ة االجتماعية ، اال ان استمرار مدة دينار ( وفي بداية ركزت ىذه الخطة عمى القطاع الصناعي وقطاعات التنمي

الحرب العراقية االيرانية الى االنحراف بمسار خطة التنمية ، وبالتالي فقد وظفت االموال المخصصة لمقطاع 
الصناعي وقطاع التنمية االجتماعية الى االنفاق العسكري ،حيث ازدادت نسبة االنفاق العسكري لمسنوات   

(ٜٔٛٓ-ٜٔٛ٘) 
 0895-0891م النفاق العسكري بالنسبة لاليرادات لمسنوات ( يوضح حج9جدول)

 نسبة النفقات العسكرية بالنسبة إلرادات النفط اإليرادات النفطية النفقات العسكرية السنة

0891 0899% 4992% 55% 
0890 4299% 0192% 4.995% 
0894 4590% 0190% 42995% 
089. 459.% 599% .4292% 
0892 8598% 892% 45595% 
0895 08% 0195% 05595% 

ان اندددالع الحددرب فددي وقددت كددان االقتصدداد العراقددي فددي طريقددو  نحددو االنتعدداش ،حيددث بمغددت صددادرات الددنفط     
مميددون برميددل يوميددا ،حيددث كددان االعتمدداد الكمددي لالقتصدداد الددوطني عمددى قطدداع الددنفط ،اال ان ارتفدداع االنفدداق 0ٕٖ

سدبة المخصصدة مدن النداتج القدومي ،مما ادى الى زيدادة النٕٜٛٔ-ٜٓٛٔ% خالل السنتين ٚٛالعسكري بمقدار 
ا االجتمددداعي شدددقييالتنميدددة القوميدددة ببجواندددب عمميدددة االىتمدددام  فدددياثدددر بددددوره االجمدددالي الغدددراض الددددفاع  ، ممدددا 

 (ٖٓ)واالقتصادي

 0881 – 0899 مدةالمرحمة الرابعة9خطة التنمية القومية لم
الوقع التنموي ،حيث وظفت اغمب ايرادات ان استمرار الحرب العراقية االيرانية قد انعكس بصورة سمبية عمى 

 العراق في ذلك الوقت وباألخص الواردات النفطية في االنفاق العسكري .
 ٜٜٛٔ-ٜ٘ٛٔ( يوضح حجم االنفاق العسكري بالنسبة لاليرادات لمسنوات ٚجدول)

 نسبة النفقات العسكرية بالنسبة إلرادات النفط اإليرادات النفطية النفقات العسكرية السنة
0895 08% 0195% 05595% 
0899 0099% 998% 09990% 
0895 02% 0092% 04499% 
0899 0498% 00% 0059.% 
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, يصذر سابك, ص1995نعاو  . جًعٍت االلخصادٌٍٍ انعرالٍٍٍ, حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت
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 .149,ص1993( يركس دراساث انىحذة انعربٍت ,بٍروث ,1991-1971عبذ انرزاق انفارش ,انسالح وانخبس ,االَفاق انعسكري فً انىطٍ انعربً ) 
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0898 0498% 0295% 98% 

 
قدددد أعددددت ىدددذه الخطدددة بعدددد مدددرور خمدددس سدددنوات عمدددى انددددالع الحدددرب العراقيدددة اإليرانيدددة، وقدددد بمدددغ حجدددم ف

مميددون  ٜٓٙ٘ٔ‚ٛمميددون دينددار( فددي حددين بمغددت المصددروفات الفعميددة ) ٕٗٚٓٚ‚٘التخصيصددات ليددذه الخطددة )
 (ٖٔ)دينار(.

وقدددد توزعدددت تمدددك التخصيصدددات عمدددى قطاعدددات المجتمدددع المختمفدددة بشدددقييا االجتمددداعي واالقتصدددادي بغيدددة 
 (ٕٖ).مرحمةاستكمال بناء القاعدة االشتراكية التي كانت فمسفة الدولة تقوم عمييا في تمك ال

جددم التخصيصددات التددي قددد رصدددت ليددذه الخطددة انخفدداض نسددبتيا بسددبب ذىدداب جددزء وممددا يالحددظ عمددى ح
بالتقميل  لمرحمةكبير من واردات الدخل القومي العراقي لتغطية نفقات الحرب المستمرة. كما بدأت الدولة في تمك ا

إلدى القطداع تم نقل كثير من النشاطات التي كاندت موكمدة  إذدور القطاع العام في بعض نشاطات المجتمع.  من
 العام إلى القطاع الخاص إلدارتيا. 

كاندت أخدر خطدة قوميدة لمتنميدة وذلدك  ٜٜٓٔ-ٜٙٛٔمدن  مددةكما يمكن القول ان الخطة التدي وضدعت لم
حجددم عوائددد  فدديالددذي اثددر سددمبًا بعددد غددزوه دولددة الكويددت ة الحصددار االقتصددادي أبسددبب دخددول العددراق تحددت وطدد

 .المصدرة بعد فرض الحصار االقتصاديالدخل القومي بسبب قمة كميات النفط 
 3112: اخلطط اخلمسية بعد  ثالثا

  4115 -4115الخطة الوطنية  –اوال 
( بصراحة عن عدد كبير من الحاجات اإلنمائية ٕٚٓٓ-ٕ٘ٓٓلقد عّبرت خطة التنمية الوطنية األولى )       

فشّجعت بداًل من ذلك عمى إنشاء خمسة مراكز  الماّسة في البالد، وأقّرت أن المركزية االقتصادية تطرح إشكالية،
إنمائية في المناطق لتحديد األولويات االستثمارية، واإلشراف عمى تطبيق الموازنات االستثمارية عمى مستوى 
المحافظات. لكن ُأغِفمت النقاط التي تتعّمق بالمناطق، ولم تتشّكل المراكز الخمسة التي جرى تكريسيا في وثيقة 

، وقد فشمت الخطة بتحقيق اىدافيا نتيجة لالوضاع االمنية المتردية وافق عمييا مجمس الوزراء  التي الخطة
شيدت الساحة العراقية الكثير من االوضاع االمنية حيث حدثت العديد  ٕٚٓٓ-ٕ٘ٓٓ،باالضافة فان اعوام 

سمحة من جية اخرى وفي من المواجيات المسمحة بين قوات التحالف والقوات الحكومية من جية والجماعات الم
كل مناطق العراق الجنوبية والغربية والوسطى ، مما كان لو االثر الفعال في تعطيل الكثير من المشاريع التي 

 رسمت من خالل خطة التنمية الوطنية . 
 4102-4101الخطة الوطنية  –ثانيا 

والتددي خصددص ليددا مبمددغ ىددي اول خطددة خمسددية ،  ٕٗٔٓ_ٕٓٔٓان خطددة التنميددة الوطنيددة األخيددرة لألعددوام    
، ومددن اىدددافيا زيددادة الندداتج المحمددي  مميددار دوالر واطمقددت تحددت شددعار نحددو اقتصدداد عراقددي متنددوع ومسددتدام ٙٛٔ
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, يصذر سابك, 1995. جًعٍت االلخصادٌٍٍ انعرالٍٍٍ, حمرٌر انخًٍُت انبشرٌت نعاو 
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. وزارة انخخطٍط, انخمذو فً ظم انخخطٍط, يطبعت انجهاز انًركسي نإلحصاء, بغذاد, بال حارٌخ, ص
11

. 
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% كمعدددل نمددو سددنوي ،العمددل عمددى تنويددع االقتصدداد والددذي يعتمددد بشددكل كبيددر عمددى الددنفط 0ٖٜٛاالجمددالي بنسددبة 
وزيادة مستوى االنتاجية وتطوير مستوى المنافسة في قطاعات االقتصاد كافة  كمصدر رئيسي،العمل عمى تحسين

،العمل عمدى تحقيدق زيدادة معددالت التشدغيل وخصدوص بدين شدريحتي الشدباب والنسداء ،العمدل عمدى تقميدل الفدوارق 
وظدائف لتقميدل والحواجز بين الريف والمدينة من خالل توفير البنى التختية،الخدمات االجتماعية،ومجاالت توليد ال

اليجدددرة مدددن الريدددف الدددى المديندددة ،تعزيدددز دور المحافظدددات مدددن خدددالل تعزيدددر دور الحكومدددات المحميدددة فدددي تنميدددة 
محافظاتيدا وبندداء القدددرات الالزمددة لددذلك ،مددع التنسدديق والتكامددل بددين المحافظددات المجدداورة بيدددف اسددتغالل الميددزات 

لدم تسدتطع تحقيدق االىدداف التدي رسدمت  ،  (ٖٖ)نميدة المسدتدامةالنسبية لكل منيدا ،زيدادة الدوعي والقبدول بمبدادئ الت
ليدددا بتقمددديص الفدددوارق بدددين منددداطق الحضدددر والريدددف واعمدددار وتطدددوير البندددى التحتيدددة وزيدددادة النددداتج المحمدددي سدددنويا 

تنفيذيدة فدي اجدراء اإلحصداء السدكاني الدذي السدمطة الواىداف عديددة اخدرى السدباب عددة يقدف فدي مقددمتيا اخفداق 
غيداب قاعددة البياندات الواضدحة ، و مو ألكثر من مرة العتبارات سياسية رغم توفر كل مستمزمات اجرائدو جرى تاجي

فددي قطاعددات الزراعددة والصددناعة والطاقددة والسددكان والقددوى العاممددة والصددحة والتعمدديم واالسددكان والتنميددة االجتماعيددة 
 .ونسب الفقر بين المحافظات المختمفة 

وبعد ىذا االستعراض السريع لخطط التنمية القومية نرى أن ىنالك مجموعة من المالحظات يمكن اإلشدارة 
 :إلييا 

يالحدددظ ان اغمدددب الخطدددط التنمويدددة التدددي وضدددعت لدددم تنفدددذ بالشدددكل التدددام ولدددم تحقدددق اغمبيدددا االىدددداف  -ٔ
 التي رصدت ليا المرسومة ليا ، مما ادى الى عدم االستثمار وبصورة كمية لمتخصيصات المالية 

ان االعتماد وبصورة كمية عمى عائددات الدنفط فدي تمويدل خطدط التنميدة الوطنيدة ، وان اجمدالي الددخل  -ٕ
القومي يعتمد عمى ىذا العائد مما انعكس وبصورة متفاوتة عمى التخصيصات المالية  لتمك  الخطط ، 

ت الماليدة المرصدودة ،امدا فددي ففدي المددة التدي ازدادت فيدو عوائدد الدنفط ازدادت معيدا حجدم التخصيصدا
فترة الحصار االقتصادي وعند توقف صادرات النفط فان العراق اضطر الى عدم وضع خطط خمسية 

 .ٜٜٓٔ-ٜ٘ٛٔ،حيث كانت اخر خطة خمسية 

لدددم تحقدددق االىدددداف المرسدددومة ليدددا ولدددم تسدددتطع الجيدددات  ٖٕٓٓمدددن المالحدددظ ان خطدددط التنميدددة بعدددد  -ٖ
الماليدة المرصدودة ليدا نتيجدة لمظدروف االمنيدة المتددىورة ، وكدذلك  التنفيذية من اسدتثمار التخصيصدات

 بسبب استعار الصراعات السياسية والطائفية مما انعكس سمبا عمى واقع ومسار الخطط التنموية 
 ملخص البحث 

التاريخي التنمية البشرية في العراق من خالل ثالث مجاالت ، حيث تطرق اوال الى البعد تناول المبحث الثالث 
لمتنمية البشرية عموما والتنمية البشرية في العراق ،اما المجال الثاني فقد تناول الخطط الخمسية لمسنوات 

،موضحا الباحث بعض  ٖٕٓٓ، اما في المجال الثالث فقد تناول الخطط الخمسية بعد عام  ٜٜٓٔ-ٜٓٚٔ
 المالحظات حول الخطط التنموية في العراق.
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 .18-17,ص2119, بغذاد , 2114-2111جًهىرٌت  انعراق , وزارة انخخطٍط , خطت انخًٍُت انىطٍُت  
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 املصادر 
. 

 .576-575 (، حرف الراء، فصل العٌن، ص4، المجلد )بن منظور: لسان العرب  أبو الفضل جالل الدٌن-1

 7,ص7977احمد زكي بدوي , معجم مصطمحات العموم االجتماعية , مكتبة بيروت ,لبنان , -2
 .47،ص1111،اسماعٌل صبري مقلد، محمد محمود ربٌع ،موسوعة العلوم السٌاسٌة ،الكوٌت  - 3
 .12،ص2002،،العربً للنشر والتوزٌع ،القاهرة ،1معجم المصطلحات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ،،طاسماعٌل عبد الفتاح، -4
 .  99ص,ثٍزٚد ,ِزوش دراطبد اٌٛحذح اٌؼزثٍخ , 502 -9/  595اٌّظزمجً اٌؼزثً ع  ,اٌظٍبطبد االلزصبدٌخ فً اٌؼزاق ,ثبطً جٛدد اٌحظًٍٕ  -5

 5002االُِ اٌّزحذح االّٔبئً , رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ  ثزٔبِج -6

 5006ثزٔبِج االُِ اٌّزحذح االّٔبئً , رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ  -7

  9992ثزٔبِج االُِ اٌّزحذح االّٔبئً , رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ  99909ثزٔبِج االُِ اٌّزحذح االّٔبئً ,رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ  -8

 5002ثزٔبِج االُِ اٌّزحذح االّٔبئً ,رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ  -9

 5005ثزٔبِج االُِ اٌّزحذح االّٔبئً ,رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ  -90

 5008-5007ثزٔبِج االُِ اٌّزحذح االّٔبئً ,رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ  -99

 5009ٌجشزٌخ ٌؼبَ ثزٔبِج االُِ اٌّزحذح االّٔبئً ,رمزٌز اٌزٍّٕخ ا -95

 5090ثزٔبِج االُِ اٌّزحذح االّٔبئً ,رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ  -92

 5095-  5099ثزٔبِج االُِ اٌّزحذح االّٔبئً ,رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ -92

 5092ثزٔبِج االُِ اٌّزحذح االّٔبئً ,رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ -95

 ,2007/2008UNDP, تقرير التنمية البشرية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -76

 .60ص ,ِصذر طبثك,  5009اٌجزٔبِج اإلّٔبئً ٌألُِ اٌّزحذح, رمزٌز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ٌؼبَ  -97
 رثًٍ ٚاٌظٍٍّبٍٔخ ِظزثٕبح ِٓ ٘ذٖ اإلحصبئٍخ. أرؼزجز إٌّطمخ اٌشّبٌٍخ ٌٍؼزاق ٚاٌّزّثٍخ ثّحبفظخ د٘ٛن ٚ -98

رطبٌخ  -50, 9997-9970جٍٍٍخ ػجذ اٌٍطٍف ػًٍ, , دٚر اٌزطٛر اٌصحً فً اٌزٍّٕخ االلزصبدٌخ ِغ اإلشبرح إٌى حبٌخ اٌؼزاق ٌٍفززح ِٓ  -99

 .929-920, ص9998ِبجظزٍز غٍز ِٕشٛرح, لظُ اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ, وٍٍخ اإلدارح ٚااللزصبد, اٌجبِؼخ اٌّظزٕصزٌخ, ثغذاد, 

 127، ص1115، بغداد ، 1115راقٌٌن، تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام جمعٌة االقتصادٌٌن الع -21
 .12-17،ص2001، بغداد ، 2014-2010جمهورٌة  العراق ، وزارة التخطٌط ، خطة التنمٌة الوطنٌة  -22
 .95جّٙٛرٌخ اٌؼزاق , جزٌذح اٌٛلبئغ اٌؼزالٍخ, ِصذر طبثك, ص -52

 113-112،ص2001،بغداد،2014-2010وزارة التخطٌط ، خطة التنمٌة الوطنٌة ،  جمهورٌة العراق ، -24
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 املقدمة

لم تكن  2003ان االحداث السياسية التي شهدها العراق بعد التغيير في النظام السياسي عام    
وليدة االحداث الراهنة , بل شهدت الساحة السياسية العراقية ومنذ نشأت الدولة العراقية المعاصرة 

ان  اشكاال متعددة من الصراعات المبنية عمى اسس سياسية وطائفية واثنية , اال1221عام 
الصورة اوضح كانت في الصراع السياسي الذي تمثل من خالل االنقالبات العسكرية , او 
الثورات ,او عمميات التصفية بين الكتل واالحزاب السياسية في تمك الحقبة الزمنية , لقد شهد 
العراق في فترة الحكم الممكي اشكاال من الصراع السياسي والذي تمثل بحدوث بعض الثورات 

تفاضات وبدوافع سياسية , فضال عن ذلك فمقد شهدت تمك الفترة سقوط وتشكيل بعض واالن
الوزارات , كذلك فقد شهدت الساحة السياسية تغيرا بنظام الحكم بعد قيام حركة الضباط االحرار 
بانقالب عسكري وتحويل نظام الحكم من نظام ممكي الى نظام جمهوري ,اال ان االحداث 

لم تشهد هدوءا في تمك الفترة ,بل اخذت الصراعات السياسية تظهر لمساحة  السياسية في العراق
السياسية في العراق , واخذت الثورات والمظاهرات تجتاح العديد من المدن العراقية ,فضال عن 
عمميات االغتياالت التي قامت بها الحركات السياسية المناوئة لحكم عبد الكريم قاسم , وانتهت 

النقالب عمى الحكم القاسمي , وتولي حزب البعث الحكم التي اصبحت هذه هذه االحداث با
الفترة لمعراقيين مرحمة سوداء تعرض فيها العراقيين الى شتى انواع الظمم والتسمط ,فقد سعى 
حزب البعث الى اتباع شتى اساليب التصفية لكل الحركات المعارضة والتي استمرت ما يقارب 

فقد شهدت الساحة السياسية العراقية حراكا واسعا تمثل  2003م الثالث عقود, اما بعد عا
بالتعددية الحزبية ونشوء حركات سياسية ,اال ان التعددية الحزبية اصبحت من العوامل التي 
جعمت من العراق ساحة لمصراعات السياسية بسبب العديد من العوامل ,لقد انعكس الصراع 

التنمية البشرية , ففي تقرير التنمية البشرية عام  السياسي وبصورة سمبية عمى مسار وواقع
احتل العراق مرتبة متاخرة من بين الدول التي شممها التقرير ,في هذا البحث سنسمط  2013

البعد التاريخي لمتنمية البشرية في العراق, وعمى خطط التنمية في العراق لمسنوات الضوء عمى 
,فضال عن ذلك يتم التطرق الى  2003م ,كذلك عمى خطط التنمية بعد عا 1290-1220

 , واهم النتائج والتوصيات .مؤشرا ت وميادين التنمية البشرية في العراق  
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 النتائج 

 من النتائج اهمها :لقد توصل الباحث الى مجموعة 

ان التنمية في العراق في بداية ظهورها ارتبطت بالتخطيط ,من خالل انشاء مجمس  -1
 حصة الحكومة من النفط ارتفاعا ممحوظا . تبعد ان شهد 1951االعمار عام 

لقد شهد المجتمع العراقي تطورا ممحوظا في االقتصاد والصناعة من خالل تحقيق  -2
الخطط الخمسية نجاحا ممحوظا في تنفيذ اهدافها , وباالخص الخطط الخمسية لمسنوات 

1961 -1979. 
,بسبب السياسات  1991-1981فشل الخطط الخمسية من تحقيق اهدافها لمسنوات  -3

 ل العراق في صراعات وحروب خارجة وداخمية .الفاشمة لمنظام السابق , ودخو 
,بسبب الحصار  2113- 1991لم يشهد العراق وضع خطط تنموية لمسنوات  -4

 االقتصادي عقب غزو العراق دولة الكويت .
اهدافها ,بسبب االوضاع االمنية والسياسية  2113لم تحقق الخطط التنموية بعد سنة  -5

 راعات عمى اسس طائفة وسياسية , واثنية .المتدهورة , وارتفاع وتيرة االرهاب والص
هنالك تذبذبا في مؤشرات التنمية البشرية في المجتمع العراقي ,بسبب الظروف التي يمر  -6

بها المجتمع العراقي , وبالتالي فان العراق احتل مراتب متاخرة في مجال التنمية البشرية 
 حسب اخر تقرير لمتنمية البشرية لالمم المتحدة .

 ت التوصيا

نغزض انُهىض بانىالع انخًُىي فً انعزاق ,ٌخطهب حىفٍز ارضٍت صهبت حخًثم بخحسٍٍ  -1

 انىالع االيًُ انذي ٌعذ انًفخاح االساسً نالسخمزار انسٍاسً وااللخصادي .
انعًم عهى وضع خطط حًُىٌت لصٍزة االيذ وانخً حسهى فً حجاوس انعمباث انخً حىاجه  -2

نى ححمك  3002انخًسٍت انخً وضعج بعذ عاو  عًهٍت انخًٍُت انبشزٌت ,الٌ انخطط

اهذافها انًىضىعت ,وبانخانً وضع خطط حًُىٌت لصٍزة االيذ حًكٍ انجهاث انًخخصت 

 يٍ حجاوس اخطائها  .
عهى وسارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً انخأكٍذ عهى انباحثٍٍ بأجزاء انذراساث حىل  -3

 انخًٍُت انبشزٌت فً انعزاق .
نًعٍُت انعًم عهى َشز انىعً انًجخًعً حىل يفهًىو انخًٍُت انبشزٌت عهى انًؤسساث ا -4

 ,وانذور انفعال نها فً بُاء وحمذو انًجخًع .
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  ملخص البحث  

البحث الموسوم )مؤشرات وميادين التنمية البشرية في المجتمع العراقي المعاصر ( تناول واحدا  
قد مر المجتمع ة في المجتمع العراقي المعاصر , فالميمة في مجال التنمية البشريمن المواضيع 

االجتماعية والسياسية بمجموعة من التقمبات  1291م ومنذ نشاة الدولة المعاصرة عا , العراقي
قد شيد المجتمع العراقي تطورا في ى واقع ومسار التنمية البشرية , فاثرت وبشكل مباشر عم

مجال التنمية بعد ارتفاع حصة الدولة من النفط في سنوات الخمسينات , وقد ارتبطت التنمية 
خطيط ,الذي , بعد ذلك تأسس مجمس الت 1291بالتخطيط من خالل انشاء مجمس االعمار سنة 

, لقد شيدت السياسة  1221الى عام 1292عام اخذ عمى عاتقو وضع خطط خمسية منذ 
التنموية لمعراق تطورا في سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي ,اال ان السياسات 
الفاشمة المتبعة من قبل النظام السابق ادخمت العراق في دىميز التخمف ,فبسبب ىذه السياسات 

نزف العراق الكثير من موارده المادية والبشرية ,حيث قدرت الخسائر البشرية بمئات االالف است
ادى من الضحايا ,فضال عن الخسائر المادية التي قدرت بمئات المميارات من الدوالرات ,كذلك 

, وتدىور الواقع التعميمي والصحي , وانييار  الى انييار البنى التحية والمشاريع الصناعية 
حدوث تغيرا سياسيا و وانبثاق نظام سياسي بالرغم من و  9112القتصاد العراقي ,اما بعد عام ا

قائم عمى اسس ديمقراطية , وتعددية حزبية ,اال ان االحداث التي شيدىا العراق , والصراعات 
اثرت وبشكل سمبي عمى مؤشرات وميادين التنمية القائمة عمى اسس طائفية واثنية وسياسية 

ة ,حيث احتل العراق مراتب متاخرة في مجال التنمية البشرية وحسب التقارير الصادرة من البشري
 المم المتحدة .المركز االنمائي التابع ل

احتوى البحث عمى ثالث مباحث ,المبحث االول تناول االطار العام لمبحث,اما المبحث    
لث تناول مؤشرات وميادين التنمية الثاني تناول التنمية البشرية  في العراق ,اما المبحث الثا

 البشرية في العراق , النتائج والتوصيات .


