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 شكر وعرفان
الحمد هلل هللالد كهللب دلهلل نددههللالردمهللالاحمدةهللوالسدم هللوالرددماهلل ندههللحمداهللالدوا هللمحمدد هلل د هلل  د هللا هللرددم هلل       

حنقددمهللوبا مه ددمهللو نددههللقلددمهللالقدد و هللالهدد ا هللاهللالنهدداهللباددمهللالحمدد هللوماددأهللالحمدد هللولددأهللالحمدد هللاهللب دد مهللالحمدد هلل ددم هلل
سددما هللوبلا هلل  ده أهللوحثثدمهلل نمدمهللنقاادمهلل ددباهللالحدهلاهلل  دباهللالمحندواهللاهللولدمكهللبحدداهلل هل دباهللممد هللبادهاهللال 

هللال  مةهللاهللوهاهللبره   يهللاألجمء.هلل

م هللملاعهللالم اوفهللمحس هللال بااهللوااههللنيهلله اهللالمقهاهللاق اهللم هللال باهللاوناههللوال ق ماهللاان مهللواالم اه هللهللهللهللهللهللهلل
 نههللهلل هأل اافيهلل لضنمهللال هلل(سمر زبون الساعديأمل أ)اهللاالر ه هللال ب واهللهللةالم انهللألر ه  يهللا ظمم

ه ًاهللال يهلل  لمهللج هللبا هللوالمس اهللو هل وجممهللاهللهللم هلل وجمههمهللوال يهلل لل ههههلل ق مةهللليهلله ههللاالطاوحةهلللم
هللنيهللإاجهلهلله ههللا اره هللا هللر حهامهللو  هلههللا هللمطم هللنيهلل ماهههللومم هههلل مونواهللالسحةهللاهللهللالطاوحةب ماًا

هلل.هللمح   هلل هههللومحلظهههللق و هللوالراوا
هللهللهللهللهللهلل هلل ق و هللا مكهللوب ضهءهلللجاةهللالماهق ةهللوم  وايهللالواجلهللا هللا ق اهلل هل باهللوال ق ماهلللنره   ل لضنهاهلل

هللمههللجهءهللنمهههللح مةهلللن ناهلل. هللههو قوممهللوا   اءهللممحظه هاهللال اهء و   هللالجه هللنيهللقااء هههللهللاالطاوحةهللماهق ة
هلل
 سوسنهللب. بنمةهللاال اا هللواالق سه هللهللهل باهللواالم اه هللالههللالرم  هلل مم و ملم هللم هللاال  لالهللا ق اهلل هللهللهللهللهللهلل

هللمهند فائز كاظمب. هللهللقراهللاالق سه هللهل باهللواالم اه هللالههللالرم هللا مك هللوا ق ااهللهللالمح امةهللالجبوري كريم
نبيل هللب. اهللهللكريم سالم الغالبيهللب. اهللهللعبد الكريم جابر شنجارهللب. هللهللاره   يهللنيهللال اارةهللب هللم وهللاهللالمح اا

هللهللمهدي الجنابي هللهللعبد العظيم عبد الواحد الشكريهللب. ا هللهللاهللموسى خمف عوادهللب. ا نزار كاظم ب. 
اهللب.ا. هللهللميامي صالل الشكريب.ا. هللهللباقر كرجي الجبوريب.اهلل هللاهللهللكاظم فاضل عباسهللب. اهللالخيكاني

سحر ا.اهللهللاهللشذى سالمب.اهللاهللسندس جاسم شعيبثهللا.اهللاهللحيدر كاظم هلل.اهللهلل.اهللبمناف مرزة السعيدي
هلل.ننهاهللمايهللاطملهللال حمهمهللاهللهللكاظم

الههللاره   هللوموظليهللولاا هللال حطمطهلللمههللق موههللم هللنيهلل لأهللا هللا وجمهلل  باكهللو ق ماكهللملو ايهللهللوالهللهللهللهللهللهللهلل
هللماألولاهللهلل ال موالبونةهللو غ ا هللهللق سه هللجهم ةهللبا مءالواهللبنمةهللاال اا الههللاره   هللوموظليهللمب  ةهللمره   هللوهلل

هللقاا ههللم هللجه ها هللهللانيهللإ  اء هللو ق ما هللوبغامهللال حثهللهللالمسه االحبممة هللال يهللبوضحمهللليهللبثماًا اهللالقممة
وجه هللنيهللب  وههللم هلل رهم هللالههللما ر يهللمب  ةهللبنمةهللاال اا هللواق سه هلل جهم ةهللالقه رمةهلللمههلل باهللنضًمهلل  هللال

هللالحسو هلل نههللالمااجعهللوالمسه اهلل
هللم هللب هللب باهللم هللبه هللر  ًههللو ان ًههللنيهلل  جم يهلل نههللالرماهللنيهلله اهللال الهلل ه اًلهللهللهللهللهللهللهللهلل ب مااهللُجه ًاهللوالُ  َّ

هلل)بهظاهللسهحلهلل بموش(هلل  بنهههللالحهليهلللوجيهللالغهليهللوس اًاهلل ظممًههللم هللبج هللب هلل ظهاهلله اهللاالطاوحة
ولاهللما هللارممهللهللغماهللم ه اهللنيهللااجهلهلله ههللاالطاوحةهللر ممحهللال  اهللم هللب هللم هللبه هلللمهللارههاهللم ه اهللبووبهلل

هللالجممعهللب هللالحماهللوهوهللوليهللال ونمااهللجل هللا هللهللاهللهاه

نبأ 
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 املستخلص
 

المكونات الرئيسة لإلنفاق العام بوصفه يتعمق باإلنفاق عمى   من ا  واحداالنفاق االجتماعي  يعد         
مىن ضىرورات تحقيىق افىدات ومتطمبىات التنميىة  ضرورةالقطاعات االجتماعية المختمفة، ويمثل مطمبا و 
العدالىة االجتماعيىة تحقيىق سى م يىي ضىمان ي بوصىفه المستدامة سىوا  االتتصىادية من ىا ام االجتماعيىة،

وبىىالنظر مفميىىة فىىوا النىىوع مىىن ، وتحقيىىق النمىىو المسىىتدام  والحىىد مىىن الفقىىر وتعسيىىس راا المىىال الب ىىر 
ريافيىة المجتمىو وسيىادة النىاتم المحمىي ل يىراد ودورو يىي تىويير االنفاق واس امه ب ىكل كبيىر يىي تحقيىق 

العىىالم ومن ىىا العىىراق، وجىىا  فىىوا  بمىىدانالخىىدمات امساسىىية يقىىد اسداد االفتمىىام بىىه مىىن تبىىل العديىىد مىىن 
لىه وطريقىة توسيع ىا  المبىال  المخصصىة البحث لبيان ياعميىة فىوا النىوع مىن االنفىاق ومعريىة التطىور يىي

( ومىد  4002-4002وولك خىلل المىدة ) ،االجتماعية ( الحماية والصحة  والتعميم  وعم  )التربية 
وتحميىىل  مىىن خىىلل السىىعي لمتابعىىةوولىىك ، يىىي العىىراق يىىي تحقيىىق متطمبىىات التنميىىة المسىىتدامة سىى ام اأ

لوتىوت اومىن ثىم  ،يي بعض مؤ ىرات التنميىة المسىتدامة ومكوناته وأثرفا االنفاق االجتماعيالتطور يي 
ولغرض تحقيق امفدات المتوخىاة مىن ، ل ا المرسومة تعترض تحقيق امفداتافم التحديات التي  عم 

 لدراسىىةيقىىد اسىتخدمت الباحثىىة امسىموف الوصىىفي التحميمىي  ،منىه المرجىىوةالبحىث والوصىول إلىى  النتىائم 
باسىتخدام  الكمىي لمعريىة نىوع العلتىة بامسىموف مو االسىتعانة، المؤ رات وات العلتة من ج ةوتحميل 

مىن توصىل البحىث الى  مجموعىة اخىر ، و  مىن ج ىة (ARDLانمووج االنحدار الواتي لإلبطىا  المىوسع )
طويمىة االجىل بىين بعىض المتغيىرات الداخمىة يىي  ةعدم وجىود علتىة تواسنيى كان من افم ا االستنتاجات

 لمنطق النظرية االتتصادية .النماوج المعتمدة ، يضل  عن مخالفة بعض العلتات 
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 مقدمة.

، وىو بمثابة ترجمة فعمية لالستراتيجية  يعد االنفاق العام اداة ميمة ورئيسة من أدوات السياسة المالية
اشباع الحاجات العامة التي تيدف من ورائيا البمدان المختمفة سواء المتقدمة ام النامية لتحقيق ىدف 

العامة لممجتمع والسيما الحاجات المتعمقة بتحقيق متطمبات التنمية المستدامة  ، نظرا الرتباط مفيوميما 
 بحياة الفرد والمجتمع من خالل مراعاة تمبية متطمبات األجيال الحالية واالجيال المستقبمية .

العام  وضرورة من ضرورات تحقيق اىداف  واحدًا من مكونات االنفاق ولما كان االنفاق االجتماعي     
السياسة المالية ، فإنو في الوقت نفسو يعد مطمبًا  ميمًا يسيم في تحقيق اىداف التنمية المستدامة التي 

النامية ، لذلك فقد ازداد االىتمام بو من قبل تمك  متبنتيا دول العالم المختمفة سواء البمدان المتقدمة منيا ا
في ضمان العدالة االجتماعية والحد من الفقر والالمساواة وتحسين التنمية البشرية  الدول لكونو يسيم

من  اً توزيعي باعتباره متغيراً ويسيم في تعزيز راس المال البشري وبالتالي يسيم فيو ، فضال عن تأثير ذلك 
 تماعية . شانو تحقيق التوازن االجتماعي والنيوض بمؤشرات التنمية المستدامة االقتصادية واالج

نفاق العام شيدت اىتمام  بيذا المكون من اإل من تمك البمدان التي وفيما يخص العراق نجد انو واحدٌ      
، لذا سعت الدولة الى   2004وذلك لغرض تحقيق اىداف اقتصادية واجتماعية وخاصة ما بعد عام 

التعميم والصحة والحماية نحو القطاعات االجتماعية ك مضاعفة حجم التخصيصات المالية وتوجيييا
اتباع في المجاالت المذكورة ،وىو اثر يتطمب  متطمبات التنمية المستدامةبيدف تحقيق االجتماعية 

خطوات اصالحية بيذا االتجاه من خالل دور السياسة المالية، بوصفيا المسؤولة عن قنوات اإلنفاق العام 
 . واالجتماعييق التوازن االقتصادي التي يعول عمييا ميمة تحق

 .أهمية البحثاوال: 

بيان وتحميل االنفاق االجتماعي واىمية النسبية من االنفاق العام ، ال سيما أىمية ينطمق البحث من 
العراق يمتمك امكانات مالية مناسبة لجعل االنفاق االجتماعي قادر عمى تحقيق اىداف التنمية المستدامة 

 و االقتصادية . سواء التنمية المستدامة االجتماعية ا
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 .مشكمة البحثثانيا: 

تاني السياسة االنفاقية في العراق من ضعف قدراتيا عمى تفعيل دور االنفاق االجتماعي في دعم       
االنفاق وتحقيق اىداف التنمية المستدامة سواء في الجانب االجتماعي او االقتصادي بسبب سوء ادارة 

 االجتماعي وضعف تخصيصاتو . 

  فرضية البحث.ثالثا: 

 : البحث من فرضية مفادىا مقينط      

والسياسة االنفاقية التوسعية التي من حيث الحجم والكفاءة إن اإلنفاق االجتماعي في العراق ال يتناسب  ) 
التنمية المستدامة  ومتطمبات ، األمر الذي انعكس سمبًا في تحقيق أىداف 2004شيدىا العراق بعد عام 

 .( المطموبة

 

 .البحث فاهدا: رابعا

 ييدف البحث الى تحقيق ما يأتي :      

متابعة وتحميل التطورات في االنفاق العام واالنفاق االجتماعي ومؤشرات التنمية المستدامة خالل  .1
 المدة قيد الدراسة .

 االجتماعية (. الحمايةو  والتربية، التعميم  وتوضيح تأثير االنفاق االجتماعي عمى قطاعات )الصحة  .2
 قياس وتحميل التغيرات في االنفاق االجتماعي وأثرىا في مؤشرات التنمية المستدامة في العراق . .3
بيان موقع االنفاق االجتماعي من حجم االنفاق العام في العراق ، ومن ثم تكوين صورة واضحة عنو  .4

 .المستدامة تسمح ألصحاب القرار رسم سياسة مالية من شأنيا تحقيق أىداف التنمية

 .منهجية البحثخامسا: 

 تحميلفي تحميل المتغيرات المدروسة من خالل  االسموب الوصفيعتمد البحث في منيجية ا      
مع االستعانة باألساليب المالية والتخطيط العراقية ،  البيانات المعتمدة  ذات الصمة والصادرة من وزارتي

 (. 12Eviewsالمتغيرات التابعة  باعتماد برنامج )  فيالكمية في قياس وتحميل اثر المتغيرات المستقمة 
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 .حدود البحثسادسا: 

 :االقتصاد العراقي وبيانات االقتصاد الكمي ) االنفاق العام ،  الحدود المكانيةGDP  الموازنة ،
 العامة ، البطالة ، الفقر (

 :(2012-2004المدة ) الحدود الزمانية. 

 هيكمية البحث: سابعا: 

فصول  ةثالث عمىد قسم فق ،وتحقيق االىداف المتوخاة منو، ولغرض تحقيق فرضية البحث           
 : يأتيوكما 

  اإلنفاق االجتماعي جزءًا من االنفاق العام ومتطمبات التنمية المستدامة )المفاىيم : ولالفصل ال
 . والمرتكزات النظرية(

 2004تحميل مؤشرات االنفاق االجتماعي والتنمية المستدامة في العراق لممدة ): الفصل الثاني-
2012). 

 :قياس وتحميل اثر االنفاق االجتماعي في بعض مؤشرات التنمية المستدامة في  الفصل الثالث
 .(2012-2004العراق )
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 دراسات سابقة:: ثامنا  

 محليةدراسات   .1

 

تحلٌل كفاءة االنفاق الحكومً على قطاع الصحة فً العراق للسنوات  عنوان الدراسة . أ

(7002-7002) 

 غفران قصً خلٌل الباحث

 رسالة ماجستٌر  الدراسة نوع

 / العراق7070 النشر وبلد النشر تاريخ

القطاع تشخٌص العوامل المؤثرة فً كفاءة االنفاق الحكومً على  الدراسة اهداف
الصحً من اجل تسهٌل مهمة االصالح ومعالجة اوجه القصور الموجودة 
, مقارنة مؤشرات االنفاق الصحً والمؤشرات الصحٌة االخرى فً 

 العراق مع المؤشرات الدولٌة .

 االسموب التحميمي المستخدمة االدوات

,  منخفضةة االموال الحكومٌة المخصصة للقطاع الصحً انفقت بكفاء االستنتاجاتاهم 
فقد اتضح ضعف ما تحقق من اهداف القطاع الصحً , كما ان النفقات 
الحكومٌة ال تكفً لتقدٌم خدمات صحٌة مناسبة للمواطنٌن , ضعف البنى 
التحتٌة للقطاع الصحً فً العراق , بما ال ٌلبً ما جاء من اهداف 

 تطوٌر البنى التحتٌة لوزارة الصحة . 

 

الفساد االقتصادي على بعض مؤشرات التنمٌة البشرٌة المستدامة فً اثر  عنوان الدراسة . ب

 (7002-7002العراق للمدة )

 عذراء باسم جالب الزٌادي  الباحث

 اطروحة دكتوراه  الدراسة نوع

 / العراق7070 النشر وبلد النشر تاريخ

واقع مؤشرات التنمٌة البشرٌة المستدامة فً العراق , بٌان االثار السلبٌة  الدراسة اهداف
التً تخلفها ظاهرة الفساد االقتصادي على بعض مؤشرات التنمٌة البشرٌة 

 المستدامة . 

 االسموب التحميمي المستخدمة االدوات

ظاهرة الفساد غٌر محصورة بجهة معٌنة او وزارة محددة فً العراق بل  االستنتاجاتاهم 
هً منتشرة فً كافة الوزارات وفً جمٌع المستوٌات بل وتتنوع وتأخذ 
اشكال متعددة , وجود اثار سلبٌة للفساد االقتصادي منها اعاقته للنمو 
االقتصادي وزٌادة مستوٌات الفقر والحرمان لطبقات معٌنة , كذلك من 

ار الفساد االقتصادي هو زٌادة حدة التفاوت فً توزٌع الدخول والثروات اث
 بٌن طبقات المجتمع العراقً . 
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االنفاق العام واثره فً التنمٌة المستدامة / بلدان نامٌة مختارة مع اشاره  عنوان الدراسة . ت

 ARDLللعراق باستخدام نموذج 

 نعمان منذر ٌونس الباحث

 ماجستٌر  رسالة الدراسة نوع

 / العراق7002 النشر وبلد النشر تاريخ

معرفة مدى مساهمة االنفاق الصحً فً تحقٌق التنمٌة البشرٌة  - الدراسة اهداف
 االسالٌب الحدٌثة  علىالمستدامة وصوالً الى معالجات 

لمعالجة الفقر واقتراح  ةقٌم اهم السٌاسات الحكومٌة المتجتحلٌل وت -
استراتٌجٌة وطنٌة للتخفٌف منه , ومعرفة اهم االسباب التً ساهمت 

 فً ارتفاع معدالت الفقر فً العراق . 
معرفة واقع الحماٌة االجتماعٌة باإلضافة الى معرفة اهم المشكالت  -

 التً ٌعانً منها نظام الحماٌة االجتماعٌة فً العراق . 
 فًعلٌة سٌاسة االنفاق العام فً احداث تأثٌر معرفة نطاق مساهمة وفا -

التنمٌة المستدامة , اإلضافة لبناء نموذج قٌاسً بٌان اثر االنفاق العام 
 على المؤشر االقتصادي للتنمٌة المستدامة .

  االسلوب الكمً المستخدمة االدوات

عملٌة التنمٌة المستدامة تستدعً نمواً اقتصادٌا من خالل تحسٌن معدالت  االستنتاجاتاهم 
الناتج المحلً االجمالً الذي ٌنعكس على نصٌب الفرد من الدخل بهدف 
القضاء على الفقر وخلق الموارد الضرورٌة من اجل التنمٌة التً تقوم 
 على اساس استخدام الموارد بشكل كفوء , تأكد وفقا الختبار التكامل

فً االجل الطوٌل  وجود عالقة توازنٌة ARDLحسب نموذج بالمشترك 
تربط بٌن االنفاق العام ونصٌب الفرد من الناتج المحلً االجمالً كونه 

 ٌمثل المتغٌر التابع .

 

 –التنمٌة البشرٌة المستدامة فً العراق واالنفاق الصحً الواقع والتحدٌات  عنوان الدراسة . ث
 المعالجات

 كاظم خضٌر الموسوي سعاد الباحث

 بحث علمً  الدراسة نوع

 / العراق7002 النشر وبلد النشر تاريخ

معرفة مدى مساهمة االنفاق الصحً فً تحقٌق التنمٌة البشرٌة المستدامة  الدراسة اهداف
وكذلك تهدف الى التعرف على واقع االنفاق الصحً فً العراق وصوالً 

 الى معالجات وفق االسالٌب الحدٌثة

 االسموب التحميمي المستخدمة االدوات

انخفاض الوضع الصحً فً العراق بالمقارنة مع الدول النامٌة والمتقدمة  االستنتاجاتاهم 
وخاصة الوضع الصحً لألطفال وذلك ٌرجع الى التراجع الكبٌر فً 

هذا بدوره وتخصٌصات االنفاق الصحً , وكذلك تأثٌر حرب الخلٌج  , 
 الذي انعكس سلبا على تراجع الحالة الصحٌة . ادى الى زٌادة الفقر
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 دراسات عربية .2

 اثر االنفاق العام االجتماعي عمى التنمية في بوتسوانا عنوان الدراسة . أ
 محمود عبد التواب الفرجاني  الباحث

 اطروحة دكتوراه نوع الدراسة
 / القاىرة 2021 تاريخ النشر وبمد النشر

تيدف الدراسة الى بيان اثر قدرة النظام الرأسمالي عمى الصمود خاصة في  اهداف الدراسة
مواجية االزمات وقدرتو عمى التخصيص االمثل لمموارد وتحقيق النمو 

 االقتصادي ، باإلنفاق عمى التعميم والصحة وتقميل الفقر . 
 االسموب التحميمي االدوات المستخدمة

استمرار توسع االنفاق االجتماعي في بوتسوانا باالعتماد من رغم عمى ال االستنتاجاتاهم 
عمى فوائضيا المالية من عوائد التعدين ، اال ان ىذه الزيادة في االنفاق 
تصنف بنقص كفاءة توظيفيا وضعف العدالة التخصيصية والتوزيعية ليا ، 
بما يشكل اعباء اضافية عمى االنفاق العام ، ما يؤدي في نياية المطاف 

تيميش واضعاف تأثير االنفاق االجتماعي عمى مؤشرات التنمية الى 
 البشرية في بوتسوانا  .

 

 تقييم مدى فاعمية االنفاق العام عمى مستوى القطاع الصحي بالجزائر  عنوان الدراسة . ب
 محمد عمي دحمان الباحث

 اطروحة دكتوراه نوع الدراسة
 / الجزائر2012 تاريخ النشر وبمد النشر

تقيم مدى فاعمية االنفاق العام عمى مستوى القطاع الصحي في الجزائر ،  الدراسةاهداف 
لمعرفة العوامل التي تؤدي الى تحسين كفاءة المؤسسات الصحية ، ومعرفة 

 الممارسات المؤدية الى رفع مستوى فاعمية ىذه المؤسسات . 

 االسموب التحميمي االدوات المستخدمة
توصمت الدراسة الى ان اىم اسباب ضعف القطاع الصحي يتمثل بضعف  االستنتاجاتاهم 

 الخدمات العالجية وتنظيميا في المؤسسات الصحية . تمويل
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 اثر االنفاق الحكومي عمى قطاع التعميم  عنوان الدراسة . ت
 محمود الجبالي وعمي الزغبي الباحث

 الدنماركبحث عممي / مجمة االكاديمية العربية في  نوع الدراسة
 / الدنمارك2012 تاريخ النشر وبمد النشر

بيان اثر االنفاق الحكومي عمى اداء المدرسين والطمبة وتحسين البنى  اهداف الدراسة
التحتية لممؤسسات التعميم من خالل ادخال انماط التعميم الحديث وتطوير 
الطاقات المتاحة مما يساعد مستقبال عمى تقديم عائد ايجابي ممموس عمى 

 مستوى الدخل الفردي والقومي بما يحقق التنمية . 

 االسموب التحميمي ستخدمةاالدوات الم
تأثير االنفاق الحكومي عمى كفاءة االداء وتحقيق البنى التحتية مما يعمل  االستنتاجاتاهم 

عمى زيادة االبتكار واالنجازات العممية ، وضرورة زيادة االنفاق الحكومي 
 عمى قطاع التعميم . 

 

 النفقات العامة عمى التعميم دراسة قطاع التربية الوطنية في الجزائر  عنوان الدراسة . ث
 بن نورا بومدين الباحث

 رسالة ماجستير  نوع الدراسة
 /الجزائر 2011 تاريخ النشر وبمد النشر

تيدف الدراسة الى معرفة الحقائق المتعمقة بقطاع التربية الوطنية الجزائرية  اهداف الدراسة
وذلك من خالل عرض صورة عمى ىذا القطاع خاصة تمك المتعمقة بتدخل 
الدولة واعطاء توضيح وتحميل لمنفقات العامة المخصصة لمقطاع ، مع 

ر الكمي ابراز حجم ىذه النفقات وكيفية توزيعيا ، ومدى مطابقتيا مع التطو 
 الحاصل عمى مستوى القطاع . 

 االسموب التحميمي االدوات المستخدمة
التضخم البشري في قطاع التربية الوطنية بالجزائر جعميا تواجو مشاكل في  االستنتاجاتاهم 

المجيودات الكبيرة المبذولة في المنشاة من رغم عمى الاستقبال الكم اليائل 
القاعدية ، كما جعميا تعرف مشاكل تمويمية كبيرة ، خاصة اذا عممنا ان 

 التمويل في المؤسسات التعميمية يعتمد اساسا عمى نفقات الدولة . 
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 دراسات اجنبية -3

 Iv public spending on Education and Health Care   عنوان الدراسة . أ
 العام عمى التعميم والرعاية الصحيةاالنفاق 

 Mr. sanjeev Gupta, Mr. Calvin A Mc Donald ,Mr Louis   الباحث
Dicksmireaux ,and Marisn verhoeven  

 بحث عممي نوع الدراسة
 / صندوق النقد الدولي2012 تاريخ النشر وبمد النشر

والرعاية الصحية ومدى استيدافيا ابراز مدى كفاءة االنفاق عمى التعميم  اهداف الدراسة
 الفقراء .

 االسموب التحميمي االدوات المستخدمة
نسبة مئوية من بأعتبارىا تحديد اىداف برنامج الحكومات من حيث النفقات  االستنتاجاتاهم 

الناتج المحمي االجمالي ، باإلضافة الى ذلك كان من المقرر االخذ بتدابير 
ممة ، وتعيد الحكومة بضمان بقاء االنفاق عمى لتعزيز ادارة النفقات الشا

 التعميم والرعاية الصحية عمى االقل بالقيمة الحقيقية .
 

 Public expenditure with education and healthcare in EU عنوان الدراسة . ب
countries 

 االنفاق العام عمى التعميم والرعاية الصحية في دول االتحاد االوروبي
 Elsevier B.V. open access الباحث

 مؤتمر عممي نوع الدراسة
 / بروسيدا / ايطاليا2014 تاريخ النشر وبمد النشر

ييدف التحميل الى اظيار مستوى االنفاق العام عمى التعميم والرعاية  اهداف الدراسة
الصحية بالنسبة لدول االتحاد االوربي ، ومدى تخصص ىذه الدول االكثر 

 ليذه المجاالت ولدييا افضل اداء .تقدما لمموارد 
 االسموب التحميمي االدوات المستخدمة

لقد حققت الجيود المبذولة لزيادة االنفاق عمى التعميم والرعاية الصحية  االستنتاجاتاهم 
نجاحا اكبر في بمدان  االتحاد االوربي مقارنة بالبمدان االخرى التي يدعميا 

حاجة الى مزيد من التحسينات لمعالجة  صندوق النقد الدولي مع ذلك ىناك
 بعض اوجو القصور .
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 Knowledge is power .Transparency and participation   عنوان الدراسة . ت
will be the drivers of effective development 

 المستدامةمعرفة قوة ومحرك شفاف لمتنمية ال
 Rebecca Harris Sullivan الباحث

 عممي بحث نوع الدراسة
 / روسيا2014 تاريخ النشر وبمد النشر

العامة لتحقيق االىداف االنمائية  وازنةيان العالقة بين شفافية المتضمنت ب اهداف الدراسة
 لأللفية ،  وقد توصمت الى نتيجة مفادىا ان من المنطقي والبدييي ان يؤثر

كومية الساعية العامة الى تطوير النتائج الح وازنةالمزيد من الشفافية في الم
ىا الجميع وتناقشيا الير  وازنتياخصوصا الدول التي تنشر م الى تحقيقيا

 البمدان .
 تحميميال االسموب االدوات المستخدمة

ان عدم تناسق المعمومات وعدم المساواة في الحصول عمى المعمومات  االستنتاجاتاهم 
 االغمبيةيؤدي الى اتجاه السياسيين لمصالحيم الضيقة عمى حساب 

 Determinates of social spending in Latin America and عنوان الدراسة . ث
the Caribbean  

 ومنطقة البحر الكاربي ةاق االجتماعي في امريكا الالتينيمحددات االنف
 Hurber , Thomas Mustillo الباحث

 بحث عممي  نوع الدراسة
 / امريكا2004 تاريخ النشر وبمد النشر

دولة في  22تيدف الدراسة الى اختبار محددات النفقات االجتماعية في  اهداف الدراسة
 (  2000-1220امريكا الالتينية والبحر الكاربي لممدة )

  االسموب الكمي  االدوات المستخدمة
ر معنوي ميم ان عضوية االحزاب اليمينية في المجالس التشريعية ىو مؤش االستنتاجاتاهم 

اليسارية ىو  عمى الضمانات االجتماعية بينما عضوية االحزابنفاق لإل
عمى الصحة والتعميم ، اما وجود حق النقض فيو  نفاقمؤشر معنوي لإل

يخفض االنفاق الصحي والتعميمي لكنو ال يؤثر عمى نفقات الصمان 
 االجتماعي .
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االطار النظري واالستفادة عراض مع الدراسات السابقة من حيث است ةىذه الدراس تتشابيقد ل      
انب رح حول ىذا الموضوع ، اال انيا تميزت عن الدراسات السابقة في انيا تناولت كافة الجو ط   مام

) الصحة والتعميم والحماية االجتماعية ( في العراق مع استخدام  ةثالثالالخاصة باإلنفاق االجتماعي 
الزمنية الممتدة  لمدةىذه الدراسة مع استعراض ااالساليب التحميمية والكمية لمنتائج المتوخاة من 

(2004-2012 . ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل األول

 اإلنفاق االجتماعي 
 
  :التنمية املستدامة وبعض متطلبات

 اإلطار النظري

 

 

 مضامني نظرية . ،نفاق العام واالنفاق االجتماعي اال:  مبحث االولـال  -

 لتنمية املستدامة.يمي والنظري لاالطار املفاه:  مبحث الثانيـال  -

 العالقة بني االنفاق االجتماعي والتنمية املستدامة .بحث الثالث : مـال  -

 

 

 

 

 



 االطار النظري وبعض متطلبات التنمية المستدامة :الفصل االول: االنفاق االجتماعي 

 

 
13 

  تمهيد:
مف خبلؿ سياستيا االقتصادية في تحقيؽ اىداؼ  حكومةفقات العامة أداة تستخدميا التعد الن      

تسعى الييا لتشمؿ كافة جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية , وتزداد اىميتيا بزيادة دور الدولة في 
 ةـ وضرورة ميمالنشاط االقتصادي , ويعد االنفاؽ االجتماعي مف المكونات االساسية في االنفاؽ العا

التنمية المستدامة وخاصة القضاء عمى الفقر والبطالة ورفع مستوى  ومتطمب اساسي لتحقيؽ اىداؼ
 التعميـ والصحة واتاحتيا ال فراد المجتمع . 

 لذلك سيتناول هذا الفصل : 

 (مضاميف نظرية) النفاؽ العاـ واالنفاؽ االجتماعيا : بحث االول ــالم . 
  مفيـو التنمية المستدامة واىميتيا  : بحث الثانيـــالم. 
 العبلقة بيف االنفاؽ االجتماعي والتنمية المستدامة : بحث الثالث ــــالم . 
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 المبحث االول

 مضامين نظرية، النفاق العام واالنفاق االجتماعيا

 المطمب االول : اإلنفاق العام ، مفاهيم أساسية ومداخل نظرية 

 public expenditure: أواًل : مفهوم اإلنفاق العام

يعد اإلنفاؽ العاـ اداة ميمة مف ادوات السياسة المالية التي تسيـ في اشباع الحاجات العامة ,  
, وتزداد (1)ونعني بالحاجات العامة جميع الخدمات واالعماؿ التي يحقؽ اشباعيا منفعة اجتماعية 

 تصادية . اىمية ىذه االداة مع تعاظـ دور الدولة وتوسع سمطتيا وزيادة تدخميا في الحياة االق

بانو مبمغ مف النقود الباحثيف بعض عرفو  إذوقد وردت العديد مف التعاريؼ حوؿ االنفاؽ العاـ   
, كما عرفو اخروف عمى انو يتمثؿ بجميع المدفوعات و  (2)تنفقُو الدولة لغرض تحقيؽ نفع عاـ 

والتي ال يستطيع القطاع الخاص توفيرىا , ولكنيا  حكومةالمشتريات التي تقـو بيا جيات مختمفة مف ال
اصبحت ميمة لمنفع العاـ ككؿ وامثمتيا اإلنفاؽ عمى البنى التحتية واإلنفاؽ عمى الدفاع والصحة 

نفاقو إا كـ قابؿ لمتقويـ النقدي يأمر ب, وىناؾ تعريؼ آخر لمنفقة باني(3)والتعميـ والحماية االجتماعية 
ريؼ مكمبًل لمتعريفات السابقة العاـ إشباعا لحاجة عامة , يعد ىذا التعشخص مف أشخاص القانوف 

 عامة استجابة إلشباع  أةالنفقات العامة التي تنفقيا ىي بالحسباف جميع عناصر نيا اخذأل

                                                           
 2009, محمد شاكر عصفور , اصوؿ الموازنة  العامة , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة , الطبعة الثانية  -  1

 .260, ص 
 . 56, ص 2011سعيد عمي محمد العبيدي , اقتصاديات المالية العامة ,دار دجمة , الطبعة االولى ,العراؽ ,  -  2
 لممزيد مف التفاصيؿ انظر الى : - 3

عاطؼ وليـ اندراوس, االقتصاد المالي العاـ في ظؿ التحوالت االقتصادية المعاصرة, دار الفكر الجامعي ,  -
 .100,ص2010درية, االسكن

 .106,ص2016محمود حسيف الوادي , مبادئ المالية العامة , دار المسيرة, الطبعة الثانية , االردف , -
 .183,ص2007عبدالمجيد دراز, مبادئ المالية العامة , اليكس لتكنولوجيا المعمومات, االسكندرية, -

- Tat mcgraw -Hill publishing, macroeconomics ,Deepashree and vanita Agarwal India, 
Limited,  2007,P21. 

 



 الفصل االول: االنفاق االجتماعي وبعض متطلبات التنمية المستدامة : االطار النظري

 
15 

ة اعبله فاف ومف خبلؿ التعاريؼ الوارد ,نقديً غير  ـحاجة عامة سواء كاف شكؿ اإلنفاؽ نقديًا ا
 :نفاؽ العاـ تتمثؿ باالتيلئلالعناصر االساسية 

تيا العامة بدفع ا  احدى ىي اف النفقة العامة تأخذ شكبل نقديا مف خبلؿ قياـ الدولة او العنصر االول:
مف الماؿ, لغرض الحصوؿ عمى الموارد اإلنتاجية مف سمع وخدمات , فقد تـ احبلؿ األسموب مبمغ 

ت الحكومية مف أجؿ تحقيؽ العدالة بيف أفراد النقدي محؿ األسموب العيني لمدفع في جميع المعامبل
المجتمع في تقييـ جيودىـ والمساواة في تحمؿ األعباء العامة , وذلؾ لعدـ وجود صعوبات إدارية في 

 تحقيؽ ىذا األسموب وكذلؾ سيولة مراقبتُو.

وىذا يعد ركنًا أساسيًا مف  ىيئة حكوميةيجب اف يكوف مف  النفقةاف صدور  : أما العنصر الثاني 
ت العامة التابعة ا  ت التي تقوـ بيا  الدولة و الييأركاف اإلنفاؽ العاـ يخضع لمقانوف العاـ , وكؿ النفقا

ليا سوؼ تدخؿ في مفردات اإلنفاؽ العاـ ومثاال عمى ذلؾ خدمات األمف والدفاع والتعميـ والقضاء و 
  .  تجاريةالمشاريع االقتصادية ذات الصفة ال ةقامإ

والواقع اف ىذا الشرط يسمح بالتفرقة بيف النفقات العامة والخاصة استنادا الى معياريف احدىما 
, وطبقا لممعيار القانوني فاف طبيعة النفقة تحدد عمى اساس الجية التي  وظيفي(( والثاني ) قانوني)

  فة التي تصدر عنيا ىذه النفقاتوظيتقـو باإلنفاؽ , اما المعيار الوظيفي فتحدد طبيعة النفقات طبقا لم

: ال يكتمؿ مفيـو النفقة العامة , إال إذا اكتمؿ ىذا العنصر أال وىو ضرورة  العنصر الثالثوأخيرًا 
تحقيؽ اليدؼ الذي تنشده النفقة العامة وىو إشباع الحاجة العامة , ومف ثـ تحقيؽ النفع العاـ 
والمصمحة العامة , وعميو فانو ال يمكف اعتبار النفقة التي تيدؼ إلى اشباع حاجة خاصة و تحقيؽ 

افراد المجتمع ص يعود عمى االفراد بنفقة عامة , وعمى سبيؿ المثاؿ اف الضريبة  تحمؿ عبئيا نفع خا
ف فوائدىا يجب اف توجو لمنفعة األفراد كافة أيضًا , اي أف تنفؽ حصيمة الضريبة إكافة , وبالتالي ف

ف إنشاء المؤسس  (1)حاجة العامة والمؤدية الى تحقيؽ المنفعة العامة اللسداد  ات و اإلدارات , وا 
الحكومية ىي لسد حاجة عامة , وبالتالي فاف االمواؿ العامة التي تضيفيا ىي أحدى الوسائؿ التي 

                                                           
وليد عبدالحميد عايب, االثار االقتصادية الكمية لسياسة االنفاؽ الحكومي ) دراسة تطبيقية لنماذج التنمية  -1

 .102,ص2010االقتصادية ( , الطبعة االولى, مكتبة حسيف العصرية, لبناف, 
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تستخدميا ىذِه الجيات لبموغ ىذِه الغاية , وكؿ ما يخرج مف ىذا الماؿ يجب اف ينفؽ لتحقيؽ منفعة 
 . (1) عامة

عينيًا وقاببًل لمقياس النقدي يقـو أـ ويمكف القوؿ اف االنفاؽ العاـ ىو كؿ انفاؽ سواء كاف نقديًا       
 غرض اشباع حاجة عامة.ل ئات الحكوميةييالاـ  متمثبل بالحكومة أو إحدى بو شخص ع

 ثانياً : تقسيمات اإلنفاق العام

ؾ االنفاؽ العاـ وصوره واختبلؼ آثاره , وكذلازدادت أىمية تقسيـ النفقات العامة نتيجة تعدد اوجو 
طار الدولة الحارسة الى الدولة المتدخمة في الحياة االقتصادية إتطور مفيـو الدولة وخروجيا مف 

رسـ عمى اعد المختصيف المالييف واالجتماعية , ادى ذلؾ الى استخداـ تقسيمات متعددة ومختمفة تس
ا يحقؽ االىداؼ االقتصادية واالجتماعية , كالتأثير في اإلنتاج السياسة االنفاقية وتوزيع النفقات بم
عادة توزيع الدخؿ القومي   : (3)يمكف تقسيـ النفقات العامة وفقا لممعايير االتية  و, وعمي (2)والتشغيؿ وا 

  معيار االنتظام والدورية : -1

نفقات عادية )دورية( , ونفقات غير عادية )غير دورية(  عمىحسب ىذا المعيار بتقسـ النفقات العامة 
 كما يأتي:

 الموازنة العامة وىي النفقات التي تتكرر بصفة دورية ومنتظمة في :  نفقات دورية )عادية( - أ
مف سنة ألخرى وانما يعني وجودىا  نفسو المقداربلمدولة , وىذا التكرار ال يعني اف يكوف حجميا 

سنويًا بالموازنة العامة لمدولة , مثؿ رواتب الموظفيف ووسائؿ تيسير المرافؽ العامة وفوائد 
 . (4)القروض وغيرىا 

ىي النفقات التي ال تتكرر وال تتجدد وال تتميز بالدورية بؿ :  نفقات غير دورية )غير عادية( - ب
يكوف حدوثيا في مدد متباعدة وبشكؿ غير منتظـ , بمعنى انيا ليست نفقات دائمة ومتكررة في 

                                                           
عادؿ فميح العمي, المالية العامة والقانوف المالي والضريبي, الجزء االوؿ, الطبعة الثانية, اثراء لمنشر والتوزيع,  - 1

 .42,ص2011االردف, 
محمد عبدالعزيز المعارؾ, عمي شفيؽ, اصوؿ وقواعد الموازنة العامة ) مع االشارة الى تطبيقات مف المممكة ودوؿ  -2

 .76,ص2003عود, المممكة العربية السعودية, اخرى(, جامعة الممؾ س
 .122,ص2009طارؽ الحاج , المالية العامة, دار الصفاء لمنشر والتوزيع, االردف, الطبعة االولى,  - 3
, 1996عبد الفاتح عبدالرحمف المجيد, اقتصاديات المالية العامة, الطبعة الثانية , مطبعة الكمالية, مصر ,  - 4

 .71ص
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كؿ سنة , فيي قد يتـ انفاقيا في سنة او سنوات محددة وقد يتوقؼ انفاقيا لعدد مف السنوات ثـ 
ات الحروب ومكافحة اآلفات الزراعية والكوارث الطبيعية , يتـ تنفؽ بعد ذلؾ مره اخرى , كنفق

 . (1)تمويؿ ىذِه النفقات مف خبلؿ اإلصدار النقدي الجديد والقروض
 معيار االقتصاد : -2

تقسـ ى الحياة االقتصادية لممجتمع , و يمكف مف خبلؿ ىذا المعيار التعرؼ عمى تأثير النفقة العامة عم
 نوعيف : عمى

يقصد بيا تمؾ النفقات التي تنفذىا الدولة , مقابؿ الحصوؿ عمى السمع :  الحقيقةالنفقات  - أ
ىي بذلؾ  تؤدي بصورة مباشرة الى زيادة الناتج القومي وكذلؾ تصرؼ مقابؿ و والخدمات , 

حصوؿ الدولة عمى السمع والخدمات البلزمة لتيسير المرافؽ العامة , ومنيا رواتب و أجور 
ىذه النفقات دخواًل حقيقية يحصؿ عمييا المستفيد مقابؿ ما قدموه لمدولة مف , تمثؿ الدولةموظفي 

 عمؿ أو سمع أو خدمات .

 : عمىكما وتقسم النفقات الحقيقية 

اجيزة الدولة وتمكينيا مف الحصوؿ عمى السمع  ةدار وىي نفقات إدارية الزمة إل : نفقات جارية -
والخدمات البلزمة إلشباع حاجات جارية , ىذه النفقات تتكرر بصورة منتظمة في الموازنات 

شباع الحاجات العامة مثؿ الرواتب واألجور والتعويضات و  رامج بالعامة لتسير شؤوف الدولة وا 
 الضماف االجتماعي وغيرىا.

ات الثابتة , والتي تكوف النفقات التي تستيدؼ تحقيؽ زيادة في الموجود وىي : نفقات استثمارية -
لتوفير أسباب النمو وزيادة اإلنتاج , ويتمثؿ باإلنفاؽ الرأسمالي عمي البنية التحتية  ضرورية

 والتعميـ والصحة والرعاية الصحية واالسكاف والمواصبلت واالتصاالت  .
تحصؿ الدولة مف ورائيا عمى سمع وخدمات , بؿ تحويؿ ىي النفقات التي ال نفقات تحويمية :  - ب

جزء مف الدخؿ القومي مف فئة الى اخرى او مف قطاع الى آخر , وبذلؾ فيي ال تؤدي مباشرة 
تعمؿ الدولة عمى دفعيا لممستفيديف دوف مقابؿ , ويمكف تقسيميا  والى زيادة الناتج القومي , 

  :عمىحسب اغراضيا ب
                                                           

الميدي, محمود يوسؼ عقمة, دراسة في المالية العامة, الطبعة االولى, مكتبة المجتمع العربي, االردف  امجد عبد  -1
 .84-83, ص2011, 
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وتشمؿ عمى كؿ المساعدات التي تقدميا الدولة لممستفيديف مثؿ  :اجتماعيةنفقات عامة تحويمية  -
, اإلعانات التي تقدـ في حالة الفقر والبطالة والمرض والشيخوخة والتبرعات لمييئات الخيرية 

 والتقاعد .
وتعني ما يقدـ لممشروعات اإلنتاجية مف نفقات لغرض زيادة  نفقات عامة تحويمية اقتصادية: -

أو التدخؿ في خفض كمفة اإلنتاج لغرض تخفيض اثمانيا , اف اليدؼ مف ىذِه النفقات   ,انتاجيا
 عندما تعطى لبعض المشروعات الخاصة ىو لتحقيؽ التوازف االقتصادي.

 وىي النفقات  المالية التي تستيدؼ فوائد الديف العاـ واستيبلكو . نفقات عامة تحويمية مالية: -
 المعيار الوظيفي :  -3

حسب الوظائؼ التي تيتـ بيا الدولة دوف االىتماـ بطبيعة بالذي ييتـ بتقسيـ النفقات العامة  وىو     
حسب النفقات بيتـ  تقسيـ   إذلممعيار اإلداري ,  اً النفقة ويمثؿ ىذا التقسيـ لمنفقات العامة تطوير 

االختبلؼ بالوظائؼ ,ويتميز بكونو ال ينظر الى مشتريات الدولة بحد ذاتيا وانما ينظر الييا في نطاؽ 
اليدؼ الذي تسعى الى تحقيقو مف وراءىا , و يرى خبراء االمـ المتحدة اف تقسيـ النفقات العامة 

الدفاع ,  وقضاء واألمف حسب وظائفيا  يتمثؿ بالنفقات اإلدارية العامة , والعبلقات الخارجية والب
الشعائر الدينية ,  والثقافة  واإلسكاف  والضماف االجتماعي او الحماية االجتماعية و الصحة  والتعميـ 

  .(1)الخدمات االقتصادية , وكذلؾ خدمات فوائد الديف العاـ والدعـ

االجتماعية ف باف ىناؾ ثبلث وظائؼ أساسية لمدولة وىي االدارية و يويرى بعض االقتصادي     
 :(2) واالقتصادية , لذلؾ البد مف تقسيـ النفقات العامة وظيفيًا عمى ىذِه الوظائؼ الثبلث

مع الخارج العبلقات و  الدفاعو  األمفو  العامة ةاإلداري)وتشمؿ ىذِه النفقات  نفقات إدارية : - أ
 (.العممي والوظيفة الثقافية المرتبطة بتطوير التعميـ والثقافة العامة والبحث, وتنميتيا

ويكوف ارتباط ىذِه النفقات بصورة مباشرة باألىداؼ االجتماعية لمدولة ,  : نفقات اجتماعية - ب
المتمثمة بالحاجات العامة التي تؤدي الى التنمية االجتماعية لممجتمع , لتحقيؽ قدر مف الثقافة 

النيوض بعبء والتعميـ والصحة لممجتمع , وكذلؾ تحقيؽ الضماف االجتماعي وتيدؼ اساسا الى 
                                                           

محمود الجبالي وعمي الزغبي , اثر االنفاؽ الحكومي عمى قطاع التعميـ , جامعة عجموف, مجمة االكاديمية العربية  - 1
 .12, ص 2012, 11, الدنمارؾ, العدد

 لممزيد مف التفاصيؿ انظر : - 2
 .64, ص2011سعيد عمي محمد العبيدي, اقتصاديات المالية , دار دجمة, االردف, الطبعة االولى,  -
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الخدمات االجتماعية بالمعنى الضيؽ كالمنح واالعانات االجتماعية المختمفة , لذوي الدخؿ 
 المحدود.

ترتبط ىذِه النفقات بقياـ الدولة باإلنتاج وتقديـ الخدمات اليدؼ منيا رفد  : نفقات اقتصادية - ج
لمواصبلت ومحطات التوليد االقتصاد القومي بالخدمات االساسية , مثؿ االستثمارات في النقؿ و ا

بالمقارنة مع  ةميم ةتعطي ىذا النوع مف النفقات مكان وغيرىا , ومف المبلحظ اف الدوؿ النامية
  .متقدمة الدوؿ ال

مشاريع البنية التحتية التي تفتقر ليا ىذه الدوؿ ل االحتياجات المتعددة  الىذلؾ في والسبب يعود 
 .العامةتقسيمات النفقات يوضح ( 1والشكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                

 .30,ص2018-2017طاىر الجنابي, عمـ المالية العامة والتشريع المالي, المكتبة القانونية, بغداد,  -
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 ( 1شكل )
 تقسيمات النفقات العامة

 

 تـ تقديمة في الصفحات السابقة .ما باالعتماد عمى  ةمف اعداد الباحث المصدر:
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 ثالثا : االنفاق العام في اطار المدارس االقتصادية

اف المراحؿ التي مر  بيا االنفاؽ العاـ عبر تاريخ الفكر االقتصادي , ادت الى تحديد مفيومو و 
حسب دور الدولة و الوظائؼ المرتبطة بيا , ويمكف اف نستعرض اىـ وجيات النظر لممدارس بحجمو 

 وظائؼ االنفاؽ العاـ وكما يأتي :االقتصادية في بمورة مفيـو و 

 CIssic School: سيكيةوجهة نظر المدرسة الكال -1

تـ تحديده في  فقدتميز الفكر الكبلسيكي بإعطاء دور محدد وضيؽ لمدولة في النشاط االقتصادي 
اقؿ الحدود المتمثمة في حماية المجتمع مف الخارج وتحقيؽ العدالة في المجتمع وكذلؾ دعـ المؤسسات 

لمدولة في دراسة طبيعة وتوزيع محددات  اً مميز  اً , لذلؾ نجد اف الكبلسيؾ لـ يعطوا دور  (1)العامة
عمى الحاجات األساسية االنفاؽ العاـ بيف القطاعات المختمفة , كما اف  النفقات العامة اقتصرت 

, االمر الذي يعني اف تمؾ النفقة ال تؤثر في 2ضئيمة مف الدخؿ القومي ةنيا تشكؿ نسبإوبالتالي ف
اـ ,اي انيا ال تأثر عمى الدورة االقتصادية في االنتاج الحياة االقتصادية او حياة المجتمع بوجو ع

االفراد , وال تعدؿ مف مراكز الطبقات  بيفؾ التي تنتج عف المنافسة الحرة والتوزيع واالستيبل
 . (3)االجتماعية 

ويعتبر أدـ سميث مف أىـ رواد ومفكري ىذِه المدرسة الذي دعا الى عدـ تدخؿ الدولة و االعتماد      
, التي تعيد التوازف لمسوؽ في حالة حدوث اي تغيير في جانب  (4)آلية السوؽ )اليد الخفية(عمى 

مجرد تحويؿ لمثروة مف القطاع الخاص الى  ادـ سميث االنفاؽ الحكومي اعتبرالعرض او الطمب , 
آلراء عمى وقد أثرت ىذِه ا ,عاـ غير منتج مف حيث خمؽ الثروة العاـ , وذلؾ ال نو يعتقد اف االنفاؽ ال
مف المؤيديف لفكرة آدـ سميث التي أمثاؿ ديفيد ريكاردو الذي كاف االقتصادييف الذيف جاءوا مف بعده 

االعماؿ العامة , وكذلؾ يعتقد ريكاردو اف و العدالة النفاؽ العاـ يقتصر عمى الدفاع و تنص عمى اف ا
                                                           

بيؽ, الطبعة االولى, دار المناىج لمنشر والتوزيع, االردف , محمد الخصاونة , المالية العامة النظرية والتط - 1
 .21,ص2014

2 - Alan Auerbach and Martin Feldstein, Hand book of public economics, volume1. 
Elsevier, edition 5, 2005,P3.                                                                                                                                                        

 عمي سيؼ المزروعي, الياس نجمة , اثر  االنفاؽ العاـ في الناتج المحمي االجمالي دراسة  تطبيقية عمى دولة - 3
(. جامعة دمشؽ , مجمة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية , 2009-1990االمارات العربية المتحدة خبلؿ السنوات )

 .617,ص 2010, العدد االوؿ , 28مجمد , سوريا , 
 .291,ص2002المرسي سيد حجازي, مبادئ المالية العامة , الدار الجامعية, لبناف ,  - 4
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الثروة مف القطاع الخاص الى القطاع أنو يتمثؿ بتحويؿ اـ ال يؤثر في النمو االقتصادي و االنفاؽ الع
 (1)العاـ

اف االنفاؽ العاـ ال يختمؼ مف حيث المبدأ عف االستيبلؾ الخاص , ( جوف باتيست ساي)ويرى      
, و اف افضؿ االنفاؽ العاـ لتوفير رأس الماؿ ففي كمتا الحالتيف ىناؾ ضياع لمثروة ودعا الى تقيد حجـ

عبارة ساي الشييرة )أف أفضؿ النفقات ىي عف وجية نظر الكبلسيؾ في اتجاه االنفاؽ العاـ ما يعبر 
 (2) . أقميا حجمًا , و إف اقؿ الضرائب احسنيا (

مما سبؽ يتضح اف الفكر الكبلسيكي يتمحور حوؿ حياد االنفاؽ العاـ اي عدـ وجود اي تأثير و       
وتقييد حجـ االنفاؽ العاـ اي  يؽ, وكذلؾ تضيلو في المجاالت االجتماعية و االقتصادية االخرى 
 يكوف مقتصر عمى الوظائؼ االساسية لمدولة الحارسة.

اؽ العاـ , وذلؾ مف لدراسة االنف االىمية المكافيةلـ يعِط  نستنتج مف ذلؾ اف الفكر الكبلسيكيو     
خؿ الدولة , وتحديد دور الدولة بأف االستقرار واالزدىار يتحقؽ بصورة طبيعية دوف تدخبلؿ فكرتيـ 

 اقتصارىا عمى الحماية فقط وال يسمح ليا بالمشاركة بالنشاط  االقتصادي.و 

 new classic school : ةوجهة نظر المدرسة النيوكالسيكي -2

التقدـ الصناعي والرخاء في الدوؿ االوربية , بكبلسيكية اكدت عمى االىتماـ اف المدرسة النيو 
االىتماـ و وقد نتج ذلؾ عف التقدـ الصناعي  ,بحيث لـ يعد النمو االقتصادي مشكمة تستحؽ االىتماـ

االنتقاؿ مف  اي , (3)لمشروع ( بتحميؿ السموؾ االقتصادي لموحدة االقتصادية المتمثمة ب)المستيمؾ وا
تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف لمحاولة االفراد  فضبل عفالتحميؿ الكمي الى التحميؿ الجزئي لبلقتصاد , 

الرفاه االقتصادي وبالمقابؿ تسعى الشركات الى تعظيـ ارباحيا أي انيـ يؤكدوف عمى مبدأ الحرية 
 .(4)االقتصادية

                                                           
1 -Takuo domeK The political Economy of public Finance in Britain, 1767-1873, 
Rotiedge Taylot and Frasncies Group, London,2004,P114-118.                                                                                                            

 .173,ص2001القتصادي, الدار الجامعية, االسكندرية, عبدالرحمف يسري احمد, تطور الفكر ا - 2
, تطور الفكر االقتصادي , الطبعة االولى , دار وائؿ لمنشر والتوزيع ,االردف مدحت القريشي ,  - 3

 .199-197,ص2008
4 Randy R.grant, The History of economic thought, seven edition, pacific Lutheran 
University, United states of America, 2007, P275.                                                                                                                    
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ومما ذكر اعبله يتبيف اف االنفاؽ العاـ لـ يكف لو اي اىتماـ يذكر مف قبؿ النيوكبلسيؾ وذلؾ النيـ لـ 
 يركزوا عمى الوحدات الكمية بؿ ركزوا عمى الوحدات الجزئية .

 Keynesian school وجهة نظر المدرسة الكينزية : -3

اصبحت أفكار المدرسة الكبلسيكية ال تخدـ المجتمع بعد الفشؿ الذريع الذي واجيو نظاـ السوؽ 
ىيمنت القوى  إذ(  1933-1929الحر وباألخص بعد ازمة الكساد الكبير التي حدثت ما بيف )

 (1)االنكماشية عمى المشيد االقتصادي العالمي

)النظرية العامة في التشغيؿ  مف خبلؿ كتابو نتيجة لذلؾ , ظيرت افكار جديدة اوضحيا كينز     
والفائدة والنقود( , التي وجيت نقدًا شديدًا لمنظرية الكبلسيكية , وقد فند العديد مف االفكار التي تدعو 
الى تدخؿ الدولة وتوسيع دورىا في الحياة االقتصادية , مما اسيـ في تغير النظرة الى النفقات العامة 

تزايد االىتماـ بيا مف حيث حجميا و مكوناتيا واىدافيا , وكذلؾ معايير تحديدىا تغيرًا جذريًا,  اذ 
االيجابية لمنفقات العامة لكونيا تسيـ في  ة. وكانت ىذه النظر  (2)ونوعيتيا بما يخدـ رفاىية المجتمع

احداث اثار اقتصادية واجتماعية الى جانب االثار المالية , واصبحت مف اىـ الوسائؿ  التي 
تطاعت الدولة مف خبلليا تحقيؽ اىدافيا فعمى سبيؿ المثاؿ نجد اف اإلعانات الموجية لمصناعة اس

تيدؼ الى رفع مستوى الصناعة وزيادة االنتاج بينما اإلعانات الموجية لممحتاجيف او العاطميف عف 
العالمية  زمةالعمؿ تيدؼ  الى رفع مستوى االستيبلؾ , لذا فاف  كينز قد رأى اف الحؿ االمثؿ لؤل

تـ مف خبلؿ استخداـ ادوات السياسة المالية وخاصة النفقات العامة والتي تسيـ في ي ,المتمثمة بالكساد 
 . واالستثماري( -زيادة الطمب الكمي الفعمي بشقية )االستيبلكي

يستند عمى تدخؿ الدولة  وفؽ رؤية المدرسة الكينزيةعمى االنفاؽ العاـ  اف ,ومف ذلؾ يتضح لنا     
وعميو اف االنفاؽ , عاؿ الذي يعد اساس ىذه النظريةفي الشؤوف االقتصادية وكذلؾ عمى الطمب الف

نيا إؼ التي تقـو بيا الحكومة وبذلؾ فقد تزايد بشكؿ كبير نتيجة لتعدد الوظائ ةنزييالعاـ وفقًا لمرؤية الك
                                                           

1 Dragoljub Stjanov,  kkvalidity of the Economic Thoughts of Keynes and Marks for the 
21st Century’’, Similarity, university of Rijeka Croatia, 2007,P15.  

 .64-65, ص2007عادؿ أحمد حشيش , اساسيات المالية , دار النيضة العربية, لبناف,  - 2
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نفاؽ االجتماعي مثؿ ا, الى مجاؿ اوسع متمثؿ باإليؾ ليانتقمت مف مجاليا الضيؽ الذي حدده الكبلس
  (1)أساس النظرية الكينزيةكبلىما وبيذا اصبح  ؛النفقات عمى البطالة و الحماية االجتماعية و االعانات

  Monetary Schoolدية :و وجهة نظر المدرسة النق -4
الى تحديات ومشكبلت كبيرة متمثمة في تفاقـ معدالت البطالة  نتيجة لتعرض النظرية الكينزية

ف معالجتو , ععجزت ىذه النظرية  إذوالتضخـ معًا , وما يطمؽ عميو بظاىرة الركود التضخمي , 
برزت مدرسة جديدة تعرؼ بػ مدرسة شيكاغو )مدرسة الفكر االقتصادي النقدي( والتي جاءت لتؤكد 

 (2)أجؿ تحقيؽ االستقرار والنموعمى االمواؿ المتداولة مف 

, وركزت  تناقض االفكار الكينزية اً ويعد ميمتوف فريدماف احد رواد المدرسة النقدية وقد طرح افكار      
افكار ىذِه المدرسة عمى السياسة النقدية باعتبارىا وسيمة لتحقيؽ التوظيؼ الشامؿ و النمو 

لة في النشاط االقتصادي العتقادىـ اف تدخؿ .  وكذلؾ العمؿ عمى حصر دور الدو  (3)االقتصادي
  . (4)الدولة لف يحقؽ االستخداـ الكامؿ لعناصر االنتاج و ال يحقؽ التوازف في االقتصاد

دوف االىتماـ المرتبة االولى  وفقا لممدرسة النقدية تحتؿ يتضح مما سبؽ اف السياسة النقديةوعميو      
 تستمر طويبل, اذ لـ بالسياسة المالية في معالجة االزمات االقتصادية كما جاءت بو المدرسة الكينزية

 تعايشت  و, ات مف القرف الماضي ازمة جديدة وىي ظاىرة )الركود التضخمي(يفقد ظير منذ السبعين
ا فسح المجاؿ ميتيا, وىذا مفضبل عف تمكؤ الفكر الكينزي في مواج ,البطالة مع التضخـبموجبيا 

, انطمقت منيا النظرية الكبلسيكيةالعودة الى االصوؿ االساسية التي و تخمص مف المشكبلت القائمة لم
 . (5)لغرض الخروج مف االزمة

                                                           
 .7, ص2005عبداهلل شحاتو, االقتصاد السياسي لتحديات اولويات االنفاؽ العاـ رؤيا عامة, مصر,  - 1

2  - See Chacko josek Rajank History of Economic thought, university of Calicuty, 2011,P 
196-170.           

    - Ropert L.hetxel , What Remains of Milton friedmans Monetarism, 2017,P3.                                           
سامي خميؿ, النظريات والسياسات النقدية والمالية , الطبعة االولى , شركة كاظمة لمنشر والتوزيع , الكويت ,  - 3

 .171, ص1982
نبيؿ جعفر عبد الرضا , تطور الفكر االقتصادي مف افبلطوف الى فريدماف, الطبعة االوممى, مؤسسة التاريخ  - 4

 .23,ص2019العربي , لبناف, 
 .18-19يى الخوالني ,مصدر سابؽ ,صسيؼ عمي يح 5
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تفسيرىا لظاىرة التضخـ  عدـ نزية النتقادات انصار المدرسة النقدية اثريونظرا لتعرض المدرسة الك    
عطاء الدور لمسياسة النقدية لتكوف إل ضرورة بزعامة )ميمتوف فريدماف (الدعت  وازاء ذلؾ  الركودي,

سياسة فعالة لمعالجة التضخـ نظرا لقصور السياسة المالية بالنيوض بمستوى النشاط االقتصادي في 
الخاصة  االجؿ القصير, ولذلؾ يروف في مسألة تطبيؽ السياسة المالية التوسعية بانو تقييد لمنفقات

عمى نفقات القطاع  اً سمبي وتؤدي الى مزاحمة القطاع الخاص وخمؽ اثر المزاحمة, وىذا يعد عامبلً 
مر الذي نادى الخاص االستثمارية ومف ثـ عمى الطمب الكمي والمساىمة بالعجز في الموازنة , اال

 .(1) ف بضرورة تقميص دور السياسة الماليةو عمى اساسو النقودي

  school of rational expectation ات العقالنية :قعمدرسة التو وجهة نظر  -5
ف يشككوف بفاعمية السياسة النقدية والسياسة و االقتصادي وفىذِه المدرسة عندما اخذ المفكر  ظيرت     

لوكاس و توماس سارجنت ىذِه المدرسة كروبرت  لكينزية والنقدية , مف قبؿ مفكريالمالية لممدرستيف ا
 .(2)بصياغة نظرية التوقعات العقبلنية االذيف قام

جاءت ىذه النظرية بافتراض اف االفراد والمؤسسات االقتصادية قادروف عمى التكيؼ وبسرعة مع و 
التغيرات التي تحدث في الظروؼ االقتصادية وتوقع ما سيحدث عف طريؽ دراسة انماط النشاط 

  (3)االقتصادي

السياسة النقدية و المالية المتوقعة ال يمكف اف تستخدـ ف إحسب ما جاءت بو ىذه النظرية فبو      
لتحقيؽ االستقرار االقتصادي مثاؿ عمى ذلؾ عندما تقرر الحكومة زيادة االنفاؽ العاـ يتوقع القطاع 
العائمي و المنشآت آثارًا ليذه الزيادة أوليا األجور النقدية واألسعار سوؼ ترتفع وفي المقابؿ الناتج 

ف وجود سياسة مالية وسياسة نقدية مرنة ال تؤدي غرضًا إومف ثـ ف بقياف عمى حاليماوالعمالة سوؼ ي
و العمالة الى نافعًا , وذلؾ الف االجور النقدية و االسعار سوؼ تستمر بالتغير الى اف يعود الناتج 

 مستوياتيـ االولى 

                                                           
نزار كاظـ صباح , و اريج عبد الزىرة  تايو,  تحميؿ وقياس اثر النفقات العامة  في نمو االقتصاد العراقي  - 1

( ,مجمة االدارة واالقتصاد 1985-2016( لممدة )ECMباستخداـ اسموب التكامؿ المشترؾ ونموذج التصحيح الخطأ )
 . 326, ص  2018, 26,العدد  7مد جامعة القادسية , المج

جعفر طالب احمد , تاريخ الفكر االقتصادي ,دراسة تحميمية لؤلفكار االقتصادية غير الحقب الزمنية , الجزء الثاني  - 2
 .262-261, ص2017, الطبعة الثانية , دار الدكتور لمعمـو االدارية , بغداد, 

3 John B.taylor, How the raltional Expectations Revolution Has Changed macro Economic 
policy Research,  revised praft, Stanford University, 2000,P4.                                                                                   
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 Economics Supply/side جانب العرض : اتوجهة نظر اقتصادي -6

يا ظيرت ىذِه المدرسة بسبب االنتقادات الكبيرة التي تعرضت ليا المدرسة الكينزية بسبب اىمال      
ويركز انصارىا عمى اىمية السياسة المالية في التأكيد عمى سياسات العرض لجانب العرض الكمي , 

الية السوؽ  عف طريؽ تخفيض الضرائب وانياء تدخؿ الدولة في مجاؿ تحديد االجور واالسعار لتظؿ
ىي االدارة االمثؿ لتخصيص الموارد , اذ يعطوف لمسياسة المالية اىمية اكبر في مكافحة التضخـ او 
مواجية المشكمة االساس وىي الركود بوصفيا ناجمة الى حد كبير عف النظاـ الضريبي الذي يقضي 

رؼ منتقدوىا وقد عّ , (1)عمى المبادرة ويخمؽ تشوىات في االسعار ومف ثـ تخفيض موارد المجتمع 
جانب العرض .تفرض ىذِه المدرسة أف الناتج ال يعتمد فقط عمى الطمب الكمي بؿ يعتمد  باقتصاديي

ايضًا عمى قابمية االقتصاد في عرض السمع والخدمات , لذلؾ دعت ىذِه المدرسة الى أف يتـ اعتماد 
 (2)سياسات مف شأنيا اف تحفز النمو في العرض الكمي . 

 : محددات ومبررات االنفاق العام رابعاً 

 محددات االنفاق العام : -1

يتحدد االنفاؽ العاـ في الدولة مف خبلؿ مجموعة مف العوامؿ , والتي تكوف اىميا المرتبطة 
, اضافة الى العوامؿ التي تحد مف قدرة  ابطبيعة النظـ السياسية القائمة وطبيعة الييكؿ االقتصادي فيي

الدولة مف ناحية الطاقة المالية القومية , التي تعرؼ بالمقدرة المالية لمدخؿ القومي متمثمة في مقدرة 
 .(3)تحمؿ العبء المالي المطموب في نشاط الدولة

التركيز عمى  بما اف االيرادات العامة يتـ الحصوؿ عمييا مف الضرائب والقروض العامة , لذا يتـ
 : (4)زاويتيف ميمتيف في تحديد االنفاؽ العاـ

 ) أي مقدرة الدخؿ القومي عمى تحمؿ العبء الضريبي(. المقدرة التكميفية - أ
 )أي مقدرتو عمى إقراض الدولة ممثمة بمرافقيا ومشروعاتيا العامة(.المقدرة االقراضية - ب

                                                           
1
 .946, ص  1002طبعة  االولى , الدار االهلية للنشر , عمان , سامويلسن , واخرون , االفتصاد , ترجمة هشام عبد هللا , ال - 

, 2010مايكؿ ابدجماف , االقتصاد الكمي النظرية والسياسية , دار المريخ لمنشر , المممكة العربية السعودية,  - 2
 .342ص

محمد حسيف العجمي , االتجاىات الحديثة في القيادة االدارية والتنمية البشرية, الطبعة الثانية , دار المسيرة  - 3
 .217,ص2010لمتوزيع والنشر, االردف , 

 .86عادؿ احمد حشيش, مصدر سابؽ , ص - 4
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 :يأتيويمكف توضيحيا كما 

 : عمىالمقدرة التكميفية وتقسم  - أ
وتعني قدرة الوحدات االقتصادية عمى المستوى الكمي لبلقتصاد ككؿ :  المقدرة التكميفية القومية -

عمى المساىمة الضريبية , اي الوصوؿ الى اعمى حصيمة ضريبية يمكف استقطاعيا مف الدخؿ 
 . القومي , )يسمى العبء  الضريبي األمثؿ(

ذلؾ مف خبلؿ زيادة العبء الضريبي القائـ بزيادة أسعارالضرائب او فرض ضرائب جديدة  يجريو 
, والنتيجة مف ىذِه الزيادة ىو حصوؿ ارتفاع في الحصيمة الكمية بنسبة اكبر او تماثؿ النسبة 

ثابتة عمى  الزيادة في وعاء الضريبة مستمرة , أو ف  فإزادت بيا الضرائب , ونتيجة ذلؾ  التي
ؿ , اما في حالة حصوؿ العكس سوؼ يؤدي الى زيادة حصيمة الضرائب بنسبة اقؿ او االق

 بنقص فييا , مما يعني أف الضريبة اخذت بالتناقص.
يتضح مف ذلؾ اف االبتعاد عف العبء الضريبي األمثؿ  يتسبب في تناقصيا , وىذا يعني اف 

 ضريبية ممكنة.تحقيؽ العبء الضريبي االمثؿ ىو الذي يؤدي الى اكبر حصيمة 
ويعني بيا مقدرة االشخاص الطبيعية و المعنوية عمى المساىمة مف :  المقدرة التكميفية الجزئية -

 اً مثؿ جزءيه المقدرة مع الدخؿ الصافي الذي خبلؿ دخوليـ في تحمؿ األعباء العامة , وتتقابؿ ىذ
ونفقات صيانتو  وتصادية بعد خصـ نفقات الحصوؿ عميمف الدخؿ المستقطع مف الوحدات االق

 توقؼ ىذِه المقدرة عمى عامميف ىما :توادامتو وتجديده و 
 كمما اتجيت الدخوؿ نحو االرتفاع واالستقرار تزداد المقدرة التكميفية ليذِه طبيعة الدخل :

تتميز الدخوؿ الناشئة عف تممؾ وسائؿ االنتاج باستقرار أكبر مف تمؾ و الوحدات االقتصادية , 
, وذلؾ باعتبار األخيرة تتعرض ألخطار البطالة والحالة الصحية لمعامميف  المتولدة مف العمؿ
 .(1)والمؤثرات النفسية

 مط استخداـ ىذِه يتـ تحديد المقدرة التكميفية لموحدات االقتصادية بن: طريقة استخدام الدخل
كبيراً , وذلؾ لتاميف اال يكوف الجزء المستقطع مف الدخؿ مف خبلؿ الضرائب الوحدات لدخوليا

تيبلؾ , ويوفر ليـ االحتفاظ بحيث ال يتيح الفرصة لؤلفراد ما يؤمف ليـ حدًا معينًا مف االس
                                                           

 . 40- 39طاىر الجنابي , مصدر سابؽ, ص - 1
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نفاؽ عمى غير الحاجات االساسية  , مع تقدـ  الحضارات في المجتمعات تزداد لئل اخر بجزء
 ( .1)االىمية ليذا اإلنفاؽ لكي يتـ تجاوز مرحمة التخمؼ االقتصادي واالجتماعي

  اإلقراضية : المقدرة - ب

 قدرة الدخؿ القومي عمى تمبية حاجات االقراض العاـ , وتتوقؼ عمى عامميف ىما : اي    

يتـ تحديد  إذتتوقؼ المقدرة االقراضية عمى مستوى االستيبلؾ ونوعو . : حجم االدخار القومي -
كمما زاد االستيبلؾ ينخفض و تقنية , الاالستيبلؾ مف خبلؿ العوامؿ االقتصادية واالجتماعية و 

لذلؾ  تنعدـ القدرة عمى  ؛مستوى الدخؿ ويكوف االدخار صفرًا عند مستوى الدخوؿ الواطئة 
يمكف اف  ؛االقراض في الدوؿ النامية , والعكس صحيح في الدوؿ المتقدمة ذات الدخوؿ المرتفعة 

خؿ القومي عمى اإلقراض نستنج مف ذلؾ اف مستوى الدخوؿ والميؿ لبلستيبلؾ يحد مف مقدرة الد
  (2) .في دولة معينة , كمما كانت الدخوؿ مرتفعة زادت مقدرة الدخؿ القومي عمى االقراض

إف مقدرة الدولة عمى تغطية قيمة ما يمزميا : توزيع الجزء المدخر بين االقراض العام والخاص -
العاـ والخاص مف خبلؿ دوافع االستثمار الخاص  ئتمافف قروض تتوقؼ عمى التنافس بيف اإلم

الذي يتـ تحديده مف خبلؿ وجود فرصة استثمار مربحة , تقوـ ىذِه الفرص بتقوية الدافع الى 
االستثمار الخاص و يكوف توزيع المدخرات لصالح االئتماف الخاص , اما في حالة الربح 

ره يدعـ المقدرة اإلقراضية لمدولة  ,يتضح الضعيؼ فاف المدخرات تتجو لئلقراض العاـ , وىذا بدو 
مما سبؽ اف االقتراض العاـ يتوقؼ عمى قوة الدوافع لبلستثمار وبالتالي اف حجـ االدخار ىو 

 (3)  الذي يحدد المقدرة االفتراضية تبعًا لما يطمبو االقتصاد الخاص.
  مبررات زيادة االنفاق العام -2

الظواىر الميمة التي تطورت عبر مراحؿ متعددة , نتيجة  تعد ظاىرة زيادة االنفاؽ العاـ مف     
لزيادة تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي ليدؼ إقامة توازف اقتصادي واجتماعي ودعـ عجمة 

 النمو , وتعزى أسباب الزيادة في اإلنفاؽ العاـ الى نوعيف مف األسباب ىما :
                                                           

1 Hubert Brochier& PlERRE  TABATONI “Economic ''Financiere'' and A.C. pigou a stidy 
in public finance,2107,P160.                                                                                                                                       

االقتصاد الكمي مبادئ وتطبيقات, الطبعة االولى, دار الحامد  نزار سعدالديف العيسى, ابراىيـ سميماف قطؼ, - 2
 .65, ص2006لمنشر, االردف, 

حمادي عباس اؿ شبر , التنمية البشرية تطور مفيوـ ومؤشرات القياس ) مقارنة في جغرافية التنمية (, مجمة   - 3
 .192, ص2007,  261القادسية لمعمـو االنسانية,  جامعة القادسية , المجمد العاشر , العدد 
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 )1( األسباب الحقيقية لزيادة االنفاق العام - أ

المقصود بالزيادة الحقيقية لئلنفاؽ العاـ زيادة المنفعة الحقيقة المترتبة عمى ىذا اإلنفاؽ وزيادة 
عبء التكاليؼ العامة , وتتمثؿ بزيادة الخدمات العامة المقدمة لؤلفراد وكذلؾ تحسيف نوعية تمؾ 

 , ويمكف إجماؿ ىذِه األسباب الحقيقية في بما يأتي :  الخدمات

زايد يعد زيادة النشاط االقتصادي لمدولة مف أىـ العوامؿ المفسرة لظاىرة الت ادية :األسباب االقتص -
مف خبلؿ زيادة الدخؿ والتوسع في المشروعات العامة وعبلج وذلؾ المستمر في االنفاؽ العاـ 

التقمبات التي تطرأ عمى النشاط االقتصادي, فزيادة الدخؿ القومي تخدـ الدولة في العصر الحديث 
لزيادة حجـ التكاليؼ و االعباء العامة  الْمترتبة عمييا,  واف التوسع في إقامة المشروعات   وذلؾ

  . (2)العامة االقتصادية يؤدي الى زيادة االنفاؽ العاـ كذلؾ
تدخؿ الدولة مف الناحية االجتماعية واىتماميا بالطبقات محدودة الدخؿ األسباب االجتماعية :  -

ت البلزمة ليا ادى الى تزايد النفقات االجتماعية  وممارستيا دورًا ميمًا وتوفير العديد مف الخدما
تطور دور الدولة الى ضماف التوازف االجتماعي و إقامة  إذفي انجاز االىداؼ المرسومة , 

العدالة االجتماعية , كذلؾ تقديـ مختمؼ الخدمات التعميمية والصحية والسكنية ....الخ , وأيضًا 
مجتمع ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشيخوخة ,  وقد انتج عف ىذه تأميف افراد ال

 الوظائؼ زيادة في حجـ النفقات العامة.
نظرًا لشيوع المبادئ والنظـ الديمقراطية وتطور الفكر السياسي وتشعبو    األسباب السياسية : -

التعددية الحزبية   الى جانب  لمدولة ادى الى زيادة حجـ النفقات العامة وزيادة العبلقات الخارجية 
وكذلؾ زيادة العمؿ الدبموماسي نتيجة لزيادة اىمية التمثيؿ الدبموماسي في المنظمات الدولية , 
وىذا استوجب زيادة النفقات العامة وتخصيص جزء مف الموازنة ليذا الغرض ,اضؼ الى ذلؾ 

ف خبلؿ تقديـ االعانات ضرورة التعاوف والتضامف بيف الدوؿ في حاؿ الكوارث واألزمات م
 (3)والمساعدات  . 

                                                           
1 - Alan T. PEAcock &. Jack WiseMan, ‘’ The Growth of public Expendi in the united 
kingdom’’, NBER, 1996, P17. 

, 2007عبدالمنعـ فوزي , المالية العامة والسياسة المالية , نشأة المعرفة , دار النيضة لمنشر والطباعة, مصر ,  - 2
 .78ص

 .97-95, ص1961عطية , موجز المالية العامة , دار المعارؼ , مصر , محمود رياض  - 3
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تعد االسباب االدارية مف االسباب الميمة لزيادة النفقات العامة , نظرًا لسوء  األسباب اإلدارية : -
التنظيـ اإلداري وعدـ مسايرتو لتطور المجتمع االقتصادي واالجتماعي ولتطور وظائؼ الدولة , 
باإلضافة الى الزيادة المفرطة في التوظيؼ الفائض عف حاجة العمؿ قد اسيـ بشكؿ كبير في 

ىذه النفقات  أقرب ما تكوف الى النفقات التحويمية  منيا الى النفقات الفعمية و عاـ , نمو اإلنفاؽ ال
 . (1)والحقيقية

ادى تطور الفكر المالي الحديث الى تطور مفيـو  القرض العاـ عف المفيـو  األسباب المالية : -
الدولة , اف  القديـ الذي كاف يعده مصدرًا غير مرغوب فيو ومف المصادر االستثنائية إليرادات

  (2) المجوء  لبلقتراض وزيادة الديف العاـ قد ساىـ في زيادة النفقات العامة.

 ويمكف تمخيص االسباب المالية مف خبلؿ النقطتيف االتيتيف :
  إف شروط االقتراض اصبحت سيمة وىذا ساعد عمى كثرة االقتراض , إذ اصبحت الدوؿ تميؿ الى

يمزميا وتغطية أي عجز في إيراداتيا , االمر الذي ادى الى زيادة عقد القروض العامة لتمبية ما 
, تعد جزءا مف النفقات العامة والفوائد اطف خدمة الديف تستمـز دفع االقسالنفقات العامة وذلؾ ال
 .لذا تؤدي الى زيادتيا 

  وجود موارد مالية وفائض غير مستغؿ في االيرادات العامة يؤدي الى تحفيز الحكومات عمى
يصعب  إذانفاقو , وال يكوف ىناؾ اي ضرر اال في الحاالت التي يتوجب فييا تخفيض االنفاؽ , 

 .(3)عمى الدولة تخفيض بنود االنفاؽ العاـ
مف اجمالي النفقات العامة وذلؾ  اً ميم اً أصبح االنفاؽ الحربي يشكؿ جزء:  االسباب العسكرية -

لكثرة الحروب وعدـ االستقرار الذي يشيده العالـ , وقد ادى التسابؽ والتنافس في ساحة التسميح 
حوؿ اكتساب احدث معدات , ادى الى زيادة تكاليؼ الحروب , و لجوء الكثير مف الدوؿ لعقد 

قروض ستتحمؿ فوائد واقساط وكذلؾ تقديـ القروض الكبيرة لمواجية ىذِه االلتزامات , وىذه ال
االعانات لعائبلت الضحايا وتعويض خسائر المدنييف وىذا بدوره اسيـ في زيادة حجـ النفقات 

  . (4)العامة 
                                                           

 .64, ص1984كماؿ حشيش , اصوؿ المالية العامة , مؤسسة الثقافة الجامعية , مصر ,  - 1
 .84, ص2007,  االردفمحمد طاقة , ىدى العزاوي , اقتصاديات المالية العامة , دار المسيرة  لمنشر ,  - 2
 .69, ص2009سوزي عدلي ناشد , اساسيات المالية العامة , منشورات الحمبي الحقوقية , لبناف ,  - 3
, 2005نوزاد عبدالرحمف الييثي , منجد عبدالمطيؼ الخشالي , المدخؿ الحديث في المالية العامة , االردف , - 4

 .60ص
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 األسباب الظاهرية : - ب
ىي تمؾ األسباب التي تؤدي الى زيادة معدؿ النفقات العامة دوف انعكاس ذلؾ عمى زيادة 

وخدمات التي يستفيد منيا األفراد , أي مجرد زيادة رقمية الينتج عنيا زيادة الحاجات العامة مف سمع 
 : (1)في المنفعة الحقيقة , ويمكف تمخيص تمؾ االسباب فيما يأتي

إف انخفاض قيمة النقود تؤدي الى ارتفاع االسعار , وذلؾ بدوره سوؼ انخفاض قيمة النقود:  -
دوف اف يقابؿ ذلؾ زيادة فعمية في السمع والخدمات  يؤدي الى زيادة حجـ النفقات العامة اإلسمية

زيادة حجـ انفاقيا وذلؾ بيدؼ التمسؾ بالعامة المقدمة لؤلفراد , ولمعالجة ىذِه الظاىرة تقـو الدولة 
إلشباع  الحاجات العامة , وبذلؾ ال يمكف اعتبار ىذِه الزيادة لمنفقات  نفسو مستوى خدماتيا

 (2)العامة زيادة حقيقة.
إف اتباع الطرؽ المحاسبية المختمفة يؤدي الى زيادة النفقات العامة وىذِه اختالف الفن المالي:  -

إف اعداد الموازنة العامة , ومف خبلؿ قاعدة الشموؿ ال  إذالزيادة تكوف ظاىرية وليست حقيقية , 
امة , أصبحت يعتمد فكرة الموازنة الصافية , التي تقـو أساسًا عمى قاعدة تخصيص اإليرادات الع

تجمع نفقات الدولة في ميزانية واحدة بعدما كانت توجو بعض االيرادات التي كانت تقوـ 
 بتحصيميا بعض االدارات والمصالح لتغطية نفقاتيا مباشرة .

يؤدي انضماـ اقاليـ جديدة إلى اقميـ الدولة االصمي الى زيادة مساحة إقميم الدولة وعدد سكانها:  -
مة ليذه الدولة , وىذِه الزيادة ظاىرية وليست حقيقية نظرًا إلنشاء ميزانية موحدة زيادة النفقات العا

بيف االقاليـ المتحدة , كذلؾ ارتفاع عدد سكانيا سوؼ يؤدي الى زيادة ظاىرية في النفقات العامة 
 , يترتب عمى ىذِه الحالة تدخؿ الدولة عف طريؽ زيادة انفاقيا بيدؼ تغطية حاجات ىؤالء االفراد

 .(3)ومثاؿ ذلؾ قياـ الدولة باحتبلؿ دولة اخرى
 
 
 
 

                                                           
 .44-43محمد طاقة , ىدى العزاوي مصدر سابؽ , ص - 1
عميد عايب , االثار االقتصادية الكمية لسياسة االنفاؽ الحكومي دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية وليد ال - 2

 .112-111, ص 2010االقتصادية , مكتبة حسف العصرية , لبناف , 
 .46محمد طاقة , ىدى العزاوي مصدر سابؽ , ص  - 3
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 (مفاهيميالطار )االلثاني: اإلنفاق االجتماعي االمطمب 

 social expenditure: أواًل : مفهوم اإلنفاق االجتماعي 

باعتباره تحويبلت ومبالغ مالية موجية  العاـ االنفاؽيعد االنفاؽ االجتماعي جزءًا ميمًا مف 
الحماية االجتماعية , واليدؼ منيا تحقيؽ اغراض  والسكف  والصحة  ونحو قطاعات التعميـ 

اقتصادية واجتماعية لمدولة, لذلؾ شيدت اىتماما متزايدًا مف قبؿ العديد مف الدوؿ وذلؾ بسبب اىميتو 
تماعي , وتوفير االمف المالي , لذا فيو وسيمة تنفيذية في زيادة رفاىية االفراد وتعزيز التماسؾ االج

  .(1)ىامة بغية تحقيؽ اىداؼ التنمية المستدامة

تواجو المجتمعات,  عديدة وجود تحدياتمف  تنبع اىمية االنفاؽ االجتماعي وعمية يرى الباحث, إف
حماية االجتماعية , اعداد المتقاعديف , ومتطمبات شبكات ال ونموواثار التكنولوجيا عمى العمؿ , 

منخفضة وعدـ المساواة , ويساعد االسر  النوع مف االنفاؽ يسيـ في تخفيض الفقرفضبل عف اف ىذا 
لتطورات الديموغرافية الصدمات الناتجة عف ا السيمامواجية الصدمات االقتصادية ,  فيالدخؿ 

  . ةوالتكنموجي

المتعمقة باألغراض االجتماعية لمدولة والتي يكوف جميع النفقات ويمكف فيـ االنفاؽ االجتماعي بانو 
حسب مبدأ الضماف االجتماعي ب, يتـ التوزيع  (2)اليدؼ مف ورائيا إعادة توزيع الدخوؿ بيف االفراد

والرعاية الصحية مف خبلؿ دفع ىذِه النفقات لؤلفراد المشموليف بيا عمى شكؿ مبالغ نقدية .  في حيف 
يكوف ىدفيا الرئيسي ىو زيادة  إذالتي يغمب عمييا الطابع االجتماعي عرفو اخروف بانو )النفقات 

(. وىنالؾ مف عرفو بانو )االنفاؽ (3) مستوى الرفاىية ألفراد المجتمع بصفة عامة والفقراء بصفة خاصة
الذي ينصرؼ الى تحقيؽ اثار اجتماعية بيف االفراد وذلؾ عف طريؽ قدر مف الثقافة والتعميـ والرعاية 

ة لؤلفراد , باإلضافة الى قدر مف التضامف االجتماعي مف خبلؿ مساعدة بعض الفئات التي الصحي
تعاني مف ظروؼ معينة وتحتاج المساندة كتقديـ المساعدات واالعانات لذوي الدخؿ المحدود 
والعاطميف عف العمؿ ... الخ واىـ بنود ىذه النفقات , المتعمؽ بمرافؽ التعميـ والصحة والثقافة 

                                                           
ية اداة لدعـ الميزانية واصبلح السياسة المالية , االمـ االسكوا , اطار رصد النفقات االجتماعية في الدوؿ العرب - 1

 .2, ص 2019المتحدة , المجنة االقتصادية والمالية لعرب اسيا , لبناف , 
 .36, ص2008زينب حسيف عوض اهلل , مبادئ المالية العامة , دار الجامعة الجديد , مصر ,  - 2
 .476, ص2008حميمي معاصر , الدار الجامعية , لبناف , سعيد عبداهلل عثماف , المالية العامة , مدخؿ ت - 3
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وىناؾ مف يعد النفقات االجتماعية )بانيا استثمارات اجتماعية طويمة االجؿ تعزز راس ,  1))سكاف (واال
 (2)الماؿ البشري واالبتكار وتعزز المساواة بيف الجنسيف وتحسف النمو الشامؿ لمجميع( . 

الحماية مى مفيـو مفيـو واسع ال يقتصر ع جتماعياف االنفاؽ اال (دكرستيف الغار ا )وترى      
زيادة االنفاؽ عمى القطاعات نظرا الف ,  (3), بؿ يشمؿ االنفاؽ عمى الصحة والتعميـ االجتماعية فقط

لذا يستوجب زيادة االنفاؽ  ,ؤدي الى زيادة النمواالجتماعية يسيـ في تحسيف نوعية الحياة وىذا بدوره ي
ر عمى الطاقة االنتاجية لمعامؿ عمى الصحة والتعميـ والحماية االجتماعية , وذلؾ ال نو سوؼ يؤث

 (4)وبالتالي سيزيد االنتاج . 

وىنػػػاؾ مػػػف عرفػػػو بانػػػو )نػػػوع مػػػف النفقػػػات الحكوميػػػة التػػػي تػػػتـ دوف مقابػػػؿ ىػػػدفيا تحقيػػػؽ البعػػػد       
النقػؿ المدرسػي , و , االقامػة الدراسػيةو مثػؿ دعػـ التعمػيـ والمػنح الدراسػية ,  العاـ,تماعي مف االنفاؽ االج

)المسػػنيف  مثػػؿتقػػديـ المسػػاعدة والتضػػامف مػػف قبػػؿ الدولػػة لفئػػات و دعػػـ السػػكف )االجتمػػاعي والريفػػي( و 
تقػػديـ االعانػػة لظػػروؼ العمػػؿ الػػذي يشػػمؿ )القػػروض الصػػغيرة وتوظيػػؼ الشػػباب( وىنػػاؾ و والمكفػػوفيف( 

عمػى  تنفػؽلمصػروفات واالسػتثمارات التػي , كما يعرؼ ايضا )بانو ا (5)دعـ االسعار( لتحويبلت اخرى 
المجاالت االجتماعية كالصحة والتعميـ واالعانات واالسكاف والتنمية االجتماعيػة مػف قبػؿ القطػاع العػاـ 

 .(6)القطاعيف الخاص وغير الربحي بشكؿ رديؼ(  او

في زيادة رفاىية االفراد وتعزيز  اً ورئيس اً ميم اً نفاؽ االجتماعي دور مما سبؽ اف لئل يرى الباحث      
التضامف االجتماعي بينيـ , مف خبلؿ دفع الرواتب التقاعدية عمى الرغـ مف قمتيا لكنيا تسيـ في 

                                                           
1-  Jos Moig and S.mahendra Dev, Social Sector Prioritics : An Analysis of budgets and 
Expenditures in India in the 1990s, Development policy Review, 2004.    

لدوؿ العربية اداة لدعـ الميزانية واصبلح السياسة المالية , مصدر االسكوا , اطار رصد النفقات االجتماعية في ا - 2
 .3سابؽ , ص

 متاح عمى الموقع :  , 2019كريستيف الغارد , صياغة عقد اجتماعي : صندوؽ النقد الدولي ,  -3
https:// www. imf.org.    

 .47, ص2003خالد شحادة الخطيب , احمد زىير شامية , أسس المالية العامة , دار وائؿ , االردف ,  - 4
خميس قايد , النفقات االجتماعية والنمو االقتصادية خارج قطاع المحروقات في الجزائر , دراسة قياسية لمفترة  - 5
  //:www.redearchgate.nethttps   ( , متاح عمى الموقع : 1890-2013)
مؤسسة الممؾ خالد الخيرية , سياسات االنفاؽ االجتماعي وضرائب االستيبلؾ ورقة سياسات , المممكة العربية  - 6

 . 9, ص 2007السعودية , 

http://www.redearchgate.net/
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توفير ادنى متطمبات  الحياة الكريمة لممسنيف , وتقديـ خدمات  الرعاية الصحية تزيد مف عمر االفراد 
 التعميمية التي تعد ركيزة اساسية في بناء أي مجتمع .وتنقذىـ مف الموت وتحسف حياتيـ , والخدمات 

  ثانيا : اهمية االنفاق االجتماعي وتقسيماته

 )1(ىما:نوعيف  عمىيجري تقسيـ االنفاؽ االجتماعي 

لكؿ المستمزمات التشغيمية لممؤسسات ذات وىو االنفاؽ الضروري االنفاق االجتماعي الجاري:  -1
 .النفع االجتماعي مثؿ الرواتب واالجور مف االنفاؽ االداري ومستمزماتو 

وىي المبالغ التي تنفؽ عمى القطاعات االجتماعية االتية : االنفاق االجتماعي االستثماري :  -2
الصحة  والحماية االجتماعية  والبنى التحتية االجتماعية والثقافية  والمنشآت  والتعميـ  و التربية

 السكف .  والشباب والرياضة  والثقافة  و

 أىمية االنفاؽ االجتماعي مف خبلؿ ما يأتي : وتبرز       

  االجتماعي االنفاؽ يعدلذا  ,حقيؽ التنمية والتكامؿ االجتماعييعد االنفاؽ االجتماعي أساسًا لت -1
 .التحتية البنية وتثبيت االستثمار ودفع الصناعة لتقوية الضروري االنفاؽ مف

اف االنفاؽ االجتماعي يسيـ في تقديـ الخدمات الصحية والتعميمية مجانا أو بأسعار منخفضة  -2
 .(2)مما يؤدي الى زيادة الدخوؿ الحقيقية لممستفيديف

مف خبلؿ تقديـ االعانات التقاعدية تسيـ في توفير الحماية االجتماعية ألفراد المجتمع وذلؾ  -3
    خؿ . دوالتعويضات التي تؤدي الى توفر مصدر دخؿ لمطبقات الفقيرة او المحدودة ال

                                                           
1 - Manuel des depenses engages, direction de re’glementalion et contro’le, direction 
general de budget , minstere des finances, agerie, 2007,P22 

 لممزيد مف التفاصيؿ انظر : - 2
ضميره بشير, دراسة قياسية تظير العبلقة بيف االنفاؽ الحكومي والناتج المحمي االجمالي في الجزائر, كمية العموـ  -

-http:// dspace.univ االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير/ المسيمة , الجزائر, متاح عمى الموقع : 
ouargla-dz/jspui/handle. 

العبلقة بيف االنفاؽ العاـ ومعدالت النمو االجمالية والقطاعية في العراؽ, وزارة التخطيط, اكتفاء عذاب زغير,  -
 .14,ص2017دائرة تخطيط القطاعات, 

(, كمية 2013-2007انعاـ لطيؼ شمتاغ, التمويؿ الصحي وانعكاسو عمى المؤشرات الصحية في العراؽ لممدة ) -
 .81, ص2014العراؽ,  -االدارة واالقتصاد, جامعة بغداد
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نستنج مما سبؽ اف االنفاؽ االجتماعي يسيـ بشكؿ كبير في تحقيؽ رفاىية المجتمع وزيادة الناتج 
 المحمي لؤلفراد وكذلؾ توفير الخدمات األساسية .

عمى القطاع الصحي ميـ وضروري  ألنو يوفر خدمات صحية , مع ضماف  اف االنفاؽ -4
حصوؿ  جميع افراد المجتمع عمى الرعاية الصحية بدوف استثناء , وتغطية كؿ محاور الرعاية 
الصحية االولية والثانوية بأسعار مخفضة او تتكفؿ الدولة بتمؾ النفقات وخاصة لمطبقات ذات 

 . الدخؿ المحدود
ت التحويمية االجتماعية تحويبلت مباشرة لؤلفراد المستفيديف منيا في صالح تحدث النفقا -5

 .خفضة عمى حساب الدخوؿ المرتفعةالدخوؿ المن

  (1)ثالثاً : مبررات اإلنفاق االجتماعي

 : يكما يأتىناؾ عدة مبررات تستدعي وجود االنفاؽ االجتماعي بأنواعو المختمفة وىي 

اف االنفاؽ عمى التعميـ يعد نوعًا مف انواع االستثمار, وقد بيف ذلؾ كثير مف االقتصادييف  ومف  -1
بينيـ الفريد مارشاؿ , لذلؾ اصبح مف الضروري االىتماـ بالتعميـ بزيادة االنفاؽ عميو . وذلؾ 

 لعدة اسباب منيا :  
أساسًا لمنمو االقتصادي المستداـ مف خبلؿ زيادة االنتاجية , كما انو يعد مف  يالتعميـ يرس اف -

 سيـ في تحقيؽ التنمية المستدامة .يوات التي يمكنيا الحد مف الفقر و أقوى االد
انو يسيـ وبشكؿ كبير في تقميص ظاىرة الفقر مف خبلؿ توزيع الثروة والدخؿ وتحقيؽ العدالة  -

لكوف التعميـ حؽ مف حقوؽ االنساف ويساعده عمى تحقيؽ استقرار والمساواة في المجتمع . و 
 في  الجوانب المادية والحياتية وال يقتصر عمى المنافع المادية فقط . 

 اف الحصوؿ عمى اي وظيفة يتطمب تعميـ وميارات خاصة ومستوى متقدـ مف التعميـ. -
مبات الناجمة عف النمو يساعد التعميـ االفراد عمى التكيؼ مع ظروؼ العمؿ وتحّمؿ التق -

 االقتصادي .
االنفاؽ عمى القطاع الصحي عامؿ ميـ في رفع مستوى الخدمات الصحية , وذلؾ بوصفو مف  -2

اىـ العوامؿ التي تساىـ في تحقيؽ التنمية المستدامة , إف االنفاؽ المخصص لمقطاع الصحي ال 
                                                           

 لممزيد مف التفاصيؿ انظر : - 1
 .94-93, ص2008عبداهلل زاىي الرشداف, اقتصاديات التعميـ, دار وائؿ, الطبعة الثالثة, االردف,  -
 .http://www.databank.albankaldawali.orgالبنؾ الدولي , بنؾ البيانات, متاح عمى الموقع :  -
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 لذلؾ يجب اف تكوف األمواؿيستيدؼ الربح , وانما ييدؼ الى تحقيؽ منفعة اجتماعية عامة , 
, بحيث تغطي مجااًل أوسع مف الخدمات الصحية وتشمؿ  شمولية كثرالمخصصة ليذا القطاع أ

أكبر عدد مف المرضى , وتحقؽ اكبر قدر مف المساواة بيف شرائح المجتمع , ليحقؽ أحسف 
يسيـ  ةالصحالعاـ عمى  فاف زيادة االنفاؽيو , وعم(1)المردودات واألىداؼ التي رسمت مف أجميا

في مواكبة االحتياجات الناجمة عف زيادة السكاف , مف خبلؿ تشخيص واقعي لمخدمات الصحية 
 (2)تستطيع أف تتحمؿ كمفتيا الدولة . و المطموب توفرىا  

لعالـ , يتـ تخصيص فاف التمويؿ يعد احد الركائز األساسية ألي نظاـ صحي في ا وعمية       
مف الموارد المالية لمدولة لو , وىو يمثؿ جزءًا ميمًا مف جيود شاممة لضماف الحماية الحصة االكبر 

 . (3) االجتماعية مف خبلؿ التغذية الصحية الشاممة وتوفير الخدمات الصحية 

 وىناؾ مبررات ميمة تؤدي الى زيادة االنفاؽ عمى القطاع الصحي :

 (4)ياجات المواطنيف والتوجيات العالمية.ال تتفؽ حصة الصحة مف الموازنة الحكومية مع احت -
اف  التفاوت الكبير وعدـ المساواة في الحصوؿ عمى الرعاية الصحية األساسية بسبب المعاناة  -

المالية ,سيكوف عقبة أماـ تحقيؽ التغطية الصحية الشاممة التي تسعى ليا دوؿ العالـ لبموغ 
 اىداؼ التنمية المستدامة. 

فة , سوؼ يؤدي مع الفقيرة  الى االنفاؽ عمى الخدمات الصحية المكماف اضطرار طبقات المجت -
فاف زيادة االنفاؽ عمى ىذا القطاع , سوؼ يقمؿ مف احتماالت سقوط الناس  والى تفاقـ الفقر, عمي

 في براثف الفقر اثناء سعييـ لمحصوؿ عمى الخدمات الصحية .
عدـ توفر العدد الكافي مف البنى التحتية الخاصة بالقطاع الصحي ,لذا فاف التوسع في البنية  -

 . (1)التحتية لمقطاع الصحي يتطمب زيادة االنفاؽ العاـ عمى ىذا القطاع  
                                                           

, 2013المعيد العربي لمتخطيط , مطبعة الشركة العصرية لمنشر والتوزيع ,  تقرير التنمية العربية لمتخطيط,, - 1
 .183ص

 .20, ص2014السياسة الصحية الوطنية , وزارة الصحة العراقية ,  - 2
 .205, ص2013تقرير وزارة الصحة , التقرير االحصائي السنوي ,  - 3
في تقريرىا لوزير الصحة, مجمة صوت العراؽ , ية نكاظـ المقدادي , الوضع الصحي المشكبلت والحموؿ األ - 4

 http://www.sotaliraq.comمتاح عمى الموقع االلكتروني  2019
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  اق عمى قطاع الحماية االجتماعية االنف -3

مجميع في اإلقامة اليدؼ األساس مف نظاـ الحماية االجتماعية ىو ضماف الحؽ الدستوري ل
والعناية التي ال يمكف االستغناء عنيا , ألنيا تتفؽ مع كرامة الحياة االنسانية وتوفر الخدمات 

 .  يفي والرعاية الى االفراد المحتاجاالجتماعية وضماف الدخؿ اآلمف وتقديـ الدعـ الماد

المختمفة لمرعاية االجتماعية يمكف أف يحقؽ االنفاؽ االجتماعي مستويات مرتفعة لمتعاوف بيف االجيزة 
والتخطيط لتنمية المجتمع تنمية كاممة , إذ يمكف بواسطة االنفاؽ االجتماعي تحقيؽ أفضؿ استثمار 
ممكف لمموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتاحة في المجتمع , وكذلؾ إشباع أقصى قدر مف 

 ت لمرفاه االجتماعي لجميع افراد المجتمعاحتياجات افراد المجتمع وحؿ مشاكميـ وتحقيؽ أفضؿ معدال

شاط االجتماعي ومف خبلؿ االنفاؽ االجتماعي يمكف تحقيؽ النمو المتوازف بيف قطاعات الن, 
 : (2)أىـ األىداؼ التي تسعى ليا الحماية االجتماعية ىيواف مف  .  يواالقتصادي والماد

 القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو ولكافة أفراد المجتمع . -1
 توفير نمط معيشة يتميز بالرفاه والصحة لجميع االعمار. -2
 تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف. -3
تعزيز النمو االقتصادي المطرد و الشامؿ لمجميع والمستداـ والعمالة الكاممة والمنتجة وتوفير  -4

 العمؿ البلئؽ لمجميع.
التنمية المستدامة , التشجيع عمى إقامة مجتمعات مسالمة ال ييمش فييا أحد مف أجؿ تحقيؽ  -5

تاحة إمكانية وصوؿ الجميع الى العدالة , وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة لممسائمة وشاممة  وا 
  .لمجميع

لبناء  اً نستنتج مما سبؽ اف االنفاؽ االجتماعي عمى التعميـ والصحة والحماية االجتماعية يعد ميم
مة وىذا ما وجد عند دراسة مبررات كؿ المجتمع والنيوض بواقع االقتصاد وتحقيؽ التنمية المستدا

 . االجتماعي ؽمؤشر مف مؤشرات االنفا

 

                                                                                                                                                                                
عبدالعظيـ عبدالواحد الشكري , حسنيف عمي اسماعيؿ العمياوي , االنفاؽ عمى القطاع الصحي واثره عمى التنمية  - 1

 2جات , مجمة الدراسات المستدامة , السنة الثانية ,المجمد التحديات والمعال 2018-2003المستدامة في العراؽ لممدة 
 .4, ص 2020, سنة  8, العدد 

 .3,ص 2015( , 2( العدد )5االسكو, نشرة التنمية االجتماعية , الحماية االجتماعية اداة لمعدالة , المجمد )  - 2
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 المبحث الثاني

 والنظري ( مفاهيميال طاراال )التنمية المستدامة 

 المطمب االول : مفهوم التنمية المستدامة واهميتها 

  sustainable development:  اوال : مفهوم التنمية المستدامة

يعد مفيـو التنمية المستدامة مف ابرز المفاىيـ التي ظيرت في اواخر القرف العشريف والتي 
جعمت مف االنساف محورًا رئيسيًا في عممية التنمية , باعتبار اف االخيرة تعد الوسيمة المثمى لتحقيؽ 

لجة المشاكؿ أصبحت اداة ميمة لمعا فقدالعدالة االجتماعية وبذلؾ شغمت اىتماـ حكومات العالـ , 
وبالتالي فاف المجتمعات  (1)االقتصادية السيما الفقر والركود المستمر الذي  تعاني منو الدوؿ النامية.

أكثر قناعة بالدور الذي تمارسو التنمية المستدامة  في كافة النواحي السياسية أو االقتصادية أو 
لدخؿ الفردي فقط وانما ايضا يجب اف االجتماعية أو البيئية , وعميو فيي لـ تعد مجرد زيادة في ا

  .(2)يرافقيا مستوى صحي وثقافي وبيئي مرتفع

واكتممت  بنشر تقرير  1972وقد ظير ىذا المفيـو وتبمورت خطوطو في مؤتمر ستوكيولـ سنة      
تـ تبني مصطمح التنمية  إذ 1987المجنة العالمية بالبيئة والتنمية المسماة بمجنة بورتبلف وسنة 

 (3)المستدامة بشكؿ رسمي ودائـ. 

اما بداية استخداـ ىذا المصطمح بشكؿ كبير يعود الى مؤتمر)قمة االرض( في ريودي جانيرو     
حيث أكد ىذا المؤتمر عمى أف التنمية المستدامة سياسة البد أف تمتـز بيا الدوؿ  1992بالبرازيؿ عاـ 

بصحة االنساف او باالقتصاد بسبب االستخداـ غير الرشيد  اً او تحدث اضرار  حتى ال تؤثر عمى البيئة
 لمصادر الثروة الطبيعية.

                                                           
1- Reminijus  Cieges and others, the concept of sustainable development and its use for 
sustainability scenarios engineering dconomics (2), 2009 ,P28.                                                                                   

المشكبلت البيئية وتوفير االمف الغذائي في العراؽ , مجمة االدارة  اسماء جاسـ محمد , التنمية المستدامة بيف - 2
 .426-425, ص 2012, 93 واالقتصاد, العدد

ماجدة ابو زنط , عثماف محمد غنيـ , التنمية مف منظور الثقافة العربية االسبلمية , مجمة دراسة العمـو االدارية ,  - 3
 .23, ص2009, 1الجامعة االردنية , عماف , مجمد 
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باحثيف لتعريؼ التنمية المستدامة مف قبؿ العديد مف الكتاب والعدة ولذلؾ برزت محاوالت      
تمؾ الذي يشير الى انيا  1987ة لمتنمية والبيئة عاـ المجنة العالمي تعريؼ والمنظمات الدولية ومنيا

العممية التي توفر االحتياجات األساسية لؤلجياؿ الحاضرة دوف تضحية او التأثير عمى أمكانية وقدرة 
أدارة  بانيانظمة األغذية والزراعة العالمية وتعريؼ م(1) األجياؿ المستقبمية عمى تمبية احتياجاتيـ.

والتكنموجي بشكؿ يضمف تمبية االحتياجات لمختمؼ  الموارد والمحافظة عمييا وتوجيو التطور التقني
االجياؿ الحاضرة والمستقبمية بشكؿ مستداـ وفي جميع القطاعات االقتصادية والتي تتميز بالقبوؿ مع 

الموارد و بانيا التنمية التي تحتـر النظـ البيئية بينما عرفيا اخروف  (2)المحافظة عمى المحيط البيئي.
عمى االرض مع ضماف الناحية االقتصادية دوف التخمي عف اليدؼ االجتماعي  الطبيعية وتدعـ الحياة

  .(3)والذي يتمثؿ بالفقر والبطالة وعدـ المساواة والبحث عف العدالة

, كريا فحسب وانما ىي عممية حركية اف التنمية المستدامة ليست اطارا ف, الباحثيف بعضويرى        
يده وشاممة لكافة نواحي الحياة ف موارد جديدة وبدائؿ جدوىناؾ مف يرى انيا متجددة تبحث ع

وىي تنمية طويمة االمد  تستخدـ الموارد دوف االضرار بالبيئة  ,()االقتصادية واالجتماعية والبيئية
وتعتمد عمى المشاركة الجماىيرية في وضع السياسات التنموية وتنفيذىا وتقود الى تحقيؽ االستقرار 

يمثؿ مصطمح التنمية المستدامة صيانة الموارد الحية كما (4) ,والمستقبؿ  االقتصادي في الحاضر
نتاجيتيا لكؿ مف االجياؿ الحالية واالجياؿ القادمة وحسب الظروؼ والييكمية ,ويرى  بانيا  ا خروفوا 

تنمية تعتمد عمى استجابة التنوع الحيوي بجميع أشكالو ليقابؿ حاجات السكاف كاستخداـ الموارد لتحقيؽ 
  .(5)التنمية الشاممة وانجاز مستويات مرتفعة مف المعيشة

                                                           
المجنة العالمية لمبيئة والتنمية تقرير مستقبمنا المشترؾ , ترجمة محمد كامؿ عارؼ و عمي حسيف الدجاج, اصدار  - 1

 .69, ص بدوف سنةالمجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب, سمسمة عالـ المعرفة , الكويت , 
, 67لعناصر واالبعاد , مجمة دجمة , العراؽ, العدد عبداهلل حسوف محمد , واخروف , التنمية المستدامة المفيوـ وا - 2

 .341, ص2017
ريده ديب , سميماف مينا, التخطيط مف اجؿ التنمية المستدامة , مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو السياسية , المجمد  - 3

 .289, ص2009الخامس والعشروف , العدد االوؿ , 
عدناف مناتي , اىمية االستثمار االجنبي المباشر في تقرير التنمية المستدامة , البعد االقتصادي مع اشارة خاصة  - 4

 .605,ص2017, العراؽ, 52لمعراؽ , مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية , العدد 
 ا ( , مركز دراسات الوحدة العربية ,محمود االشـر , التنوع الحيوي والتنمية المستدامة والغذاء ) عالميا وعربي - 5

 .71, ص 2007بيروت , 
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العممية التي تقر بضرورة تحقيؽ نمو اقتصادي )عمى انيا  فعرفيا (وليـ رولكزىاوس)أما االقتصادي 
  .(1)بشكؿ يتبلءـ مع قرارات البيئة بصورة متكاممة وليست متناقضة(

والبشرية تحقيؽ االستغبلؿ االمثؿ لمموارد الطبيعية الى وىناؾ مف يعرفيا بأنيا العممية التي تسعى 
لحاجات أفراد المجتمع , فضبًل عف التحوؿ الحضاري لغرض االرتقاء بالمجتمع  ةً المتاحة والكامنة تمبي

 (2)في جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية

الرغـ مف اختبلفيا اال اف عمى وجد انو  ستدامةمف خبلؿ استعرضنا لممفاىيـ المختمفة لمتنمية الم   
ىدفيا واحد ىو االقتصاد او الترشيد في توظيؼ الموارد المتاحة مع المحافظة عمى البيئة بشكؿ ال 

لتنمية المستدامة تعريفا ويمكف اف نعرؼ ا, نقص فائدة أجياؿ المستقبؿ منيا يؤدي الى انتيائيا او
انيا تنمية طويمة المدى تعتمد عمى تقدير إمكانات الحاضر مع مراعاتيا حؽ االجياؿ القادمة , بشامبلً 

 (3) التكامؿ بيف استخدامات الموارد واالتجاىات او االستثمار. الىفي الموارد المتاحة , باإلضافة 

ت تمبي احتياجا وبيئية متوازنة  تنمية ذات ابعاد متعددة اقتصادية واجتماعية ومؤسسية انيا فضبل عف
الحاضر دوف المساس بقدرة االجياؿ المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا مف خبلؿ االستغبلؿ االمثؿ  الجيؿ

 .(4)لمموارد مع االخذ بنظر االعتبار عدـ االضرار بالبيئة ومحيطيا الحيوي

التنمية ومف خبلؿ التعاريؼ التي وردت سابقا يمكف اف نحدد الخصائص التي تتميز بيا        
 :المستدامة وكاالتي

 تداخؿ االبعاد الكمية والنوعية التي تحتوييا ,لذلؾ ال يمكف فصؿ عناصرىا وقياس مؤشراتيا. -
 انيا أشد تدخبًل وأكثر تعقيدًا مف التنمية فيي بذلؾ تختمؼ وخاصة فيما يتعمؽ بما ىو طبيعي  -

 فيًا .وما ىو اجتماعي في التنمية , اضؼ الى ذلؾ بعدًا روحيًا وثقا
                                                           

عاطؼ عمي خرابشة , عثماف محمد غنيـ , دراسات في التخطيط العمراني والبيئي , الجزء الثاني , الطبعة االولى  - 1
 .126, ص2010, مكتبة المجمع العربي لمطبع والتوزيع, 

2- Reminijus Cieges and others, the concept of sustainable development and its use for 
sustainability scenarios engineering dconomics (2), 2009 ,P28.                                                                 

اعية والخدمة االجتماعية , القاىرة , كمية الخدمة , ماىر ابو المعاطي , االتجاىات االجتماعية في الرعاية االجتم - 3
 .48, ص2008جامعة حمواف , 

ناظـ عبداهلل عبد الميدي , عبداهلل احمد نصيؼ , تحميؿ احصائي لبعض مؤشرات التنمية المستدامة في العراؽ  - 4
لمي الثاني , عدد خاص , (, جامعة االنبار لمعمـو االقتصادية واالدارية , المؤتمر العا2012 -2005لممدة  ) 

 .217, ص2014
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تيتـ بدور المجتمع المدني ومنظماتو وجميع افراد المجتمع خاصة النساء واالطفاؿ , باإلضافة  -
 الى فكرة العدالة بيف االفراد وبيف االجياؿ وبيف الشعوب .

مجتمعية وتعمؿ جاىدة مف خبلؿ انشطتيا عمى  أـبيئية  أـتيتـ بالموارد سواء كانت بشرية   -
 مى استثمارىا.التوعية بالحفاظ عمييا وع

 ثانيا: اهمية التنمية المستدامة 
تعد التنمية المستدامة حمقة وصؿ بيف الجيؿ الحالي والجيؿ المستقبمي بحيث تضمف استمرارية 
 الحياة االنسانية مف خبلؿ توفير العيش الكريـ والتوزيع العادؿ لمموارد لمجيؿ القادـ في الدولة الواحدة.

دامة باعتبارىا اداة لتقميص الفجوة بيف الدوؿ المتقدمة والنامية , وكذلؾ ليا وتكمف اىمية التنمية المست
دور فعاؿ في تقميص التبعية االقتصادية لمخارج , وتحسيف مستوى المعيشة , وتحقيؽ العدالة 

توفير و توزيع االنتاج وحماية البيئة , و االجتماعية  ورفع مستوى التعميـ و تقميص نسبة االمية , 
 .(1)مواؿ و رفع مستوى الدخؿ القوميرؤوس اال

ولتحقيؽ كؿ ىذه االولويات وتقميص الفجوة بيف الدوؿ البد مف وجود رؤية استراتيجية واضحة       
جود تعاوف بيف الدوؿ والمؤسسات لتحقيؽ اىدافيا ,ألنيا تعد حمقة وصؿ بيف الشماؿ والجنوب و و 

لديف الدوؿ المتقدمة التي استنزفت كؿ موارد الدوؿ النامية خبلؿ فترة  اً لممصالح بينيما وسداد وتكامبلً 
 .االستعمار

 ثالثا: متطمبات التنمية المستدامة
اف انجاز عممية التنمية المستدامة يتطمب احد االمريف او كبلىما وىما تقميص حجـ طمب 

فجوة بيف العرض والطمب المجتمع عمى موارد االرض او زيادة حجـ المواد وذلؾ في سبيؿ تقميص ال
 (2)الى حد معقوؿ وذلؾ لتحقيؽ التوحيد التدريجي لممطموب مف الموارد والمعروض منيا . 

وبما اف التنمية عممية مجتمعية تحتاج الى مساىمة كؿ الفئات والقطاعات والجماعات بشكؿ متناسؽ 
دوف االعتماد عمى فئة واحدة ولقياـ حالة مف تكافؤ فرص حقيقي وتوفر امكانية الحراؾ االجتماعي 

                                                           
مدحت ابو النصر , ياسميف مدحت محمد , التنمية المستدامة مفيوميا , ابعادىا , مؤشراتيا , كمية التنمية  - 1

 .92-91ص, 2017, المجموعة العربية لمنشر,  االجتماعية , جامعة حمواف
 الجزائر , متاح عمى الموقع : –تحقيقيا , جامعة المسيمة عبدالرحمف محمد الحسف , التنمية المستدامة ومتطمبات  - 2

http:// www.researchgate.net          

http://www.researchgate.net/


 الفصل االول: االنفاق االجتماعي وبعض متطلبات التنمية المستدامة : االطار النظري

 
42 

لتحقيؽ التنمية  والتوزيع العادؿ لمدخؿ والثروة ,لذلؾ البد اف تقـو كؿ فئة مف فئات المجتمع بدورىا
 :  المستدامة مف خبلؿ

: يجب وضع سياسات شمولية ومتكاممة بحيث ال تتعارض  السياسة االقتصادية وهدر الموارد -1
,  بحيث يراعى عند وضع (1)مع الدوائر والوزرات االخرى أو قوانيف وتشريعات وزارة معينة مع 

االجتماعي يمكف فصؿ الجانب البيئي و  انب التنمية المستدامة وذلؾ الىذه السياسات جميع جو 
  (2).عف الخطط االقتصادية

: اذ يعد الفقر مف اخطر المشاكؿ التي تواجو التنمية  تبني سياسات جادة لمحاربة الفقر والبطالة -2
المستدامة وخاصة في الدوؿ النامية , لذا استوجب وضع سياسات واستراتيجيات كفيمة لمعالجة 

بلؿ ادخاؿ برامج لمتخمص مف الفقر يجب القضاء عمى االمية , مف خ, و  (3)ىذه المشكمة 
وطبيعة حياة  ءـات االفراد ومياراتيـ وبما يتبللرفع مستوى التعميـ وزيادة خبر  تطبيقية وعممية

 (4) المجتمع. 
: اف المجتمع ىو المحرؾ االساس والمحوري في عممية التنمية  فاعمية دور المجتمع المدني -3

ومتفيـ لحقوؽ الجميع وواجباتو , سوؼ يسيـ في تحقيؽ المساواة  وجود مجتمع واع  فالمستدامة , 
تحافظ عمى مستقبؿ بيئتيا ومحيطيا كما تحافظ  جياالً أاالجتماعية وفي الوقت نفسة يييئ والعدالة 

 عمى بيئتيا الحالية.
وفي ىذا الصدد يبلحظ اف المجتمع يمارس  دورًا ميما في تحقيؽ التنمية المستدامة لكونو     

ييف الى القضايا اداة قوية لتعزيز قيـ ومقاصد ىذه التنمية , ويتـ ذلؾ مف خبلؿ لفت انظار السياس
نشاطات غير رويج االفكار والنيج واالبتكار والدعوة الى الت, وتوعية الجماىير و البيئية الناشئة

 (5)الفاسدة والعمؿ بالشفافية في مجاؿ صنع القرارات البيئية . 
                                                           

رومانو , االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة , وزارة الزراعة واالصبلح الزراعي , المركز الوطني  دوناتو - 1
 .107, ص2003لمسياسات الزراعية , منظمة االغذية والزراعة , االمـ المتحدة , 

طبع والنشر , مصر , احمد ابو اليزيد , السياسات االقتصادية الزراعية , رؤى معاصر , مكتبة البستاف المعرفة لم - 2
 .212, ص2004الطبعة االولى , 

  2, ص 2002مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة ,المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي , روما , - 3
-26, ص2009, 612عبداهلل تركماني , التنمية في افريقيا : المعوقات وافاؽ المستقبؿ , مجمة العربي , العدد  - 4

29. 
التمكيف كأداة فاعمة في عمميات التنمية الحضرية المستدامة ,  –ريماف محمد ريحاف , تنمية المجتمعات الجديدة  - 5

 .45, ص2008اطروحة دكتوراه , كمية اليندسة , جامعة القاىرة , 
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: لموصوؿ الى التنمية المستدامة المطموبة توطيد عالقات التعاون والشراكة عمى مستوى الدولي -4
يجب العمؿ عمى تحقيؽ التعاوف الدولي لمسيطرة عمى الموارد وحماية البيئة , وىناؾ دراسات 

زيادة االخطار الناجمة مف مف رغـ عمى العديدة اكدت عمى ضرورة الوقاية والحد مف الخسائر , 
لؤلخطار الطبيعية وذلؾ بسبب السياسات تغير المناخ , باعتبار اف الفقراء ىـ اكثر عرضو 

الخاطئة , لذا يجب عمى الحكومات ومف خبلؿ التعاوف والشراكة مع الدوؿ االخرى وقياميا 
 (1)بتوطيد لعبلقات لوضع افضؿ السياسات وانجحيا لمحد مف الكوارث والوقاية منيا . 

انيف االستثمار,  وقوانيف العمؿ :اف وجود قوانيف لمتنمية االجتماعية , وقو  وجود تشريعات قانونية -5
تتكامؿ في رؤية قانونية تمكف رجؿ القانوف عمى كافة المستويات مف ضبط العممية التنموية 
ويتطمب وجود مؤسسات قانونية وكوادر مؤىمة ومدركة ألىمية التنمية المستدامة , وتسعى لتطبيؽ 

 (2)قوانيف حماية البيئة واستمرار التنمية المستدامة . 
لموارد المالية الالزمة لمتنفيذ اعداد استراتيجية وطنية تهتم بتحقيق اهداف التنمية وتوفير ا -6

: يعتبر العمـ ركيزة اساسية ألي بمد , واف  االهتمام برفع مستوى الخدمات الصحية والتعميمية
لؾ تجديد النظاـ التعميمي لو دور في ازدىاره ونجاحو مما ينعكس عمى المجتمع بالخير , ولذ

يتطمب اقامة نظاـ تعميمي بعيد عف التمقيف والكـ المعموماتي واتباع سياسات صحيحة مع تمبية 
 (3)احتياجات العصر , والنظر بكؿ المناىج التعميمية وطرؽ التدريس

 نيا غاية اساسية مف غايات التنمية , اف تحقيؽ التنمية يتوقؼ إف, اما فيما يخص الصحة       
المبلئمة ليتمتع الناس بحياة طويمة خالية مف االمراض الف الناس ىـ الثروة عمى تييئة البيئة 

الحقيقية ألي بمد , واف الوضع الصحي يتأثر بعوامؿ منيا اقتصادية واجتماعية وثقافية وعوامؿ 
بتنفيذ  أـنشاء مؤسسات جديدة إوسيع نطاؽ الخدمات الصحية سواء باستثنائية لذلؾ يجب ت

زيادة االىتماـ لرفع مستوى ىذا القطاع بيدؼ تحسيف المستوى الصحي , فضبل عف مشاريع بديمة
                                                           

, 629محمد خضير الشربيني , لماذا ينصب غضب الطبيعة عمى رؤوس الفقراء وحدىـ , مجمة العربي , العدد  - 1
 .149, ص2011

حناف عبد الخضر , ىاشـ , واقع ومتطمبات التنمية المستدامة العراؽ : ارث الماضي وضرورات المستقبؿ , مركز  - 2
 . 244 -243,ص2001( , 21دراسات الكوفة العدد )

 لممزيد مف التفاصيؿ انظر : - 3
نعمة العبادي , الحكـ الصالح في ظؿ حاجات التنمية البشرية في العراؽ , مجمة الغري لمعمـو االقتصادية و   -

 .56, ص2006(, السنة الثانية , 5االدارية , مصر , المجمد االوؿ , العدد )
 .28, ص 2005ية , برنامج االمـ المتحدة االنمائي / تقرير التنمية البشر  -
 .52, ص2008برنامج االمـ المتحدة , تقرير التنمية البشرية ,  -
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لؤلفراد مف اجؿ ادارة دفة التنمية البشرية اذ كمما تحسنت صحة الناس ساىموا في تحقيؽ انتاجية 
 اكبر . 

تي ازدادت بشكؿ كبير الفساد مف الظواىر القديمة ال مكافحة الفساد وتحسين االدارة العامة : -7
ولة تيدد المجتمعات كافة وعقبة اماـ التنمية , ويودي الفساد الى اضعاؼ الد ةاصبحت ظاىر و 

ايجابية مف خبلؿ  ّاثاراً الى تبرير الفساد باف لو  الباحثيف بعضداخميا وخارجيا , فيما ذىب 
التنمية يجب اف تسييؿ المعامبلت وعدـ التعطيؿ لكف يعد ىذا المبرر غير اخبلقي , لتحقيؽ 

حسب راي شومبيتر , والمنظـ ىو المحرؾ االساس لمتنمية بومنظمة  ةف االدارة كفؤ تكو 
االقتصادية البتكار االساليب االنتاجية الجديدة والتي بدورىا تعمؿ عمى زيادة االنتاج كمًا ونوعاً 
وبأسعار منخفضة , ىذا يؤدي الى خمؽ اسواؽ جديدة لمسمع وتتصؼ الدوؿ النامية بعدـ وجود 

 1))وتتميز االنظمة السياسية بالجمود وعدـ االستقرار .  المنظـ
اف التنمية المستدامة ال يمكف تحقيقيا اال اذا توفرت متطمباتيا التي يعد الفرد األداة  يرى الباحث

الرئيسية فييا والمجتمع والحكومة والقانوف والقطاع الخاص جيات مكممة لتحقيؽ التنمية 
 المستدامة.

 المطمب الثاني : أهداف وأبعاد التنمية المستدامة 
 اوال: اهداف التنمية المستدامة

 تسعى التنمية المستدامة مف خبلؿ آلياتيا وأجيزتيا الى تحقيؽ اىدافيا المرسومة وىي بشكؿ عاـ 
 ( فهي كما يأتي : 2232االهداف التي تسعى اليها االمم المتحدة وفقا ألجندة )

القضاء عمى الفقر: الغاية االساسية مف ىذا اليدؼ ىي انياء جميع انواع الفقر في كؿ مكاف   -1
,اذ اف الفقر ال يمكف قياسو ببساطة مف نصيب الفرد مف الدخؿ فقط , وكذلؾ ال يمكف حصره 

ف وضما (1)في البمداف الفقيرة , ال سيما  وانو يحدد اىدافًا تمكف مف القضاء عمى الفقر المدقع ,
نظـ الحماية االجتماعية, وضماف الحصوؿ عمى موارد اساسية لكؿ فرد. ولتحقيؽ ذلؾ البد مف 

القضاء عمى الفقر وعدـ وىو العمؿ عمى تحسيف االىداؼ الفرعية في اطار اليدؼ االوؿ 
المساواة وذلؾ مف خبلؿ خفض نسبة الفقر , مف خبلؿ ضماف حصوؿ جميع االفراد , ال سيما 

                                                           
محمد احمد السريتي , اسامة احمد الفيؿ , االقتصاد الكمي , الطبعة االولى , مؤسسة رؤية لمطباعة والنشر  - 1

 .306, ص2010والتوزيع , مصر ,
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قوؽ  متساوية  في الموارد االقتصادية , كذلؾ تعزيز قدرة الفقراء عمى الصمود عند الفقراء عمى ح
 (2)مواجية خطر الفقر

, وتعزيز الزراعة المستدامة: يشمؿ  القضاء عمى الجوع وتحقيؽ االمف الغذائي وتحسيف التغذية -2
القضاء عمى الجوع وسوء التغذية مع مضاعفة انتاجية ودخوؿ صغار منتجي اليدؼ الثاني 

االغذية , وتأميف حصوؿ الناس جميعًا وخاصة الفقراء والفئات الضعيفة , عمى اغذية مأمونة 
ومغذية وكافية عمى طوؿ السنة , وايجاد حموؿ لكؿ انواع سوء التغذية , مف خبلؿ نظـ مستدامة 

 (3)زيادة دخوؿ منتجي االغذية. و عفة االنتاجية الزراعية مضاو إلنتاج االغذية , 
ضماف حياة صحية وتعزيز الرفاىية لعمـو افراد المجتمع عمى اختبلؼ  الصحة الجيدة والرفاه: -3

ضمف ىذا اليدؼ تحقيؽ الرفاه والحياة الصحية لكؿ االفراد مف خبلؿ تحقيؽ تي, و  .أعمارىـ
 االىداؼ االتية:

 العالـ وتقميؿ االصابات بسبب حوادث المرور الى النصؼ.خفض عدد الوفيات في  ●
 خدمات ذاتالتغطية الصحية الشاممة , بما في ذلؾ الحصوؿ عمى الرعاية الصحية االساسية  ●

 ذات فعالية مأمونة وكمفة منخفضة, وكذلؾ الحصوؿ عمى االدوية والمقاحات االساسية جيدة 
 )4(لمجميع.

 ( مولود حي.100000( لكؿ )70الى اقؿ مف ) خفض معدؿ وفيات االميات العالمي ●
 وضع حد لوفيات المواليد الجدد واالطفاؿ تحت سف الخامسة التي يمكف الوقاية منيا. ●
ضماف حصوؿ جميع االفراد عمى خدمات الرعاية الصحية , وخدمات تنظيـ االسرة واالعبلـ  ●

 والتعميـ .
                                                                                                                                                                                
1- Morton, Stephen, puncheon, David, and squires Neil, (2017),sustainable Development 
Goals  (SDGS) and their implementation, British Medical Bulletin, 2017 vol 124, p. 83 – 
85.                                        
2 - Doidge, Mathew and Serena Kelly, (2017), End poverty in all its forms every where, 
National  Center bury , New Zealand, 2017, p 9 -10. 
3 - Osborn, Derek, Cutter, Amy and Ullah , Farooq , UNVERASL SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT  GOALS understanding the Trans formational Challenge for 
DEVELOPED countries , Report Study By of A stak holder Forum, (2015) P.12-24 
4 - pinter, Laszlo, Measuring progress Towards sustainable Development Goals, The 
International Institute for Sustainable Development, 2013 , p9 -11 
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ف خبلؿ تعميـ التعميـ االبتدائي والثانوي, التعميـ الجيد :يضمف اليدؼ الرابع التعميـ الشامؿ م -4
وكذلؾ تعزيز فرص التعميـ الميني والتعميـ مدى الحياة , والغاء الفوارؽ بيف الجنسيف في التعميـ 
وتحقيؽ المساواة في الوصوؿ الى كؿ مستويات التعميـ وتدريب الضعفاء, مف ضمنيـ المعاقيف 

 واالطفاؿ الذيف يعيشوف اوضاع صحية حرجة.
التي يتمتع بيا الذكور مف التعميـ والتدريب, مما نفسيا يبلحظ اف الفتيات ال تأخذ الفرص 

لؾ مواصمة التعميـ العالي, لذا يحرميف مف القدرة عمى اتخاذ القرارات الخاصة في حياتيف مف ذ
ف تمكيف الفتيات وضماف االستثمارات المنصفة في رأسماليف البشري أمراف اساسياف لمتنمية إف

 (1) المستدامة.

المساواة بيف الجنسيف :يتمثؿ ىذا اليدؼ بإنياء كافة اشكاؿ التمييز ضد النساء والفتيات في  -5
المجاليف العاـ والخاص , وكذلؾ القضاء عمى كؿ الممارسات المؤذية , كزواج االطفاؿ والزواج 

ي المبكر , واالعتراؼ بالرعاية غير مدفوعة االجر التي تقـو بيا النساء , مثؿ العمؿ المنزل
وقيمتيا مف خبلؿ توفير الخدمات العامة واليياكؿ االساسية وكذلؾ سياسات الحماية االجتماعية 

وتكافؤ الفرص وتعزيز المسؤولية المشتركة داخؿ االسر , السيما ضمف مشاركة المرأة الكاممة 
 . (2) لحياة السياسيةفي امستويات صنع القرار اماـ القيادة عمى 

فة الصحية :توفير المياه والصرؼ الصحي وادارتيا المستدامة لمجميع ,يوفر المياه النظيفة والنظا -6
ىذا اليدؼ ضماف الحصوؿ عمى المياه والصرؼ الصحي لمجميع, وتحسيف نوعية المياه وزيادة 
كفاءة استخداـ المياه بشكؿ كبير في القطاعات , وحماية الجباؿ والغابات واالراضي الرطبة 

 )3(واالنيار والبحيرات. 
طاقة نظيفة واسعار معقولة :الحصوؿ عمى الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة وحديثة  -7

لمجميع, يتضمف ىذا اليدؼ حصوؿ الجميع عمى الطاقة الحديثة منخفضة الكمفة والمستدامة, 
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ زيادة حصة الطاقة المتجددة زيادة كبيرة في مزيج الطاقة العالمي, وكذلؾ 

  (4) كفاءة استخداـ الطاقة.تحسيف 
                                                           

1 Hongbo, wu,The Sustainable Development Goals Report, united Nations New york, 
2016, p. 54 

2
 - Hwang, Sunyoung, and Sustainable Development Goals, Report of the UN Secretary 
General, 2015, p. 5 

3 Hwang and kim,ibid, 2015.p.6. 
 .13, ص2017وزارة التخطيط , الجياز المركزي لئلحصاء , اىداؼ التنمية المستدامة اصبلحات جوىرية ,  - 4



 الفصل االول: االنفاق االجتماعي وبعض متطلبات التنمية المستدامة : االطار النظري

 
47 

رفع النمو االقتصادي الشامؿ المستداـ, والعمالة الكاممة المنتجة,  العمؿ البلئؽ ونمو االقتصاد : -8
يتضمف ىذا اليدؼ الحفاظ عمى النمو االقتصادي لمفرد بما يبلئـ , والعمؿ البلئؽ لجميع العامميف

ظروؼ البمد, وتشجيع السياسات التنموية التي تدعـ االنشطة االنتاجية , وكذلؾ التحسيف 
تشجيع و خفض نسبة البطالة والوصوؿ الى العمالة الكاممة , و التدريجي في استيبلؾ االنتاج , 
 )1(لمشباب وتنشر الثقافة  السياحة المستدامة التي توفر عمبلً 

الصناعة واالبتكار واليياكؿ االساسية :بناء بنية تحتية مرنة , وتعزيز التصنيع الشامؿ المستداـ  -9
بناء ىيكؿ اساسي مرف ومستداـ ومتوفر لمجميع عف طريؽ يمثؿ ىذا اليدؼ  وتشجيع االبتكار,

نصيب الصناعة مف التوظيؼ تشجيع المشاريع الصغيرة في سبلسؿ القيمة , وكذلؾ زيادة 
 . (2)لي الناتج المحمي, ورفع مستوى البحث العممي وزيادة عدد البحوث وتشجيع االبتكارات اواجم

الحد مف عدـ المساواة داخؿ البمداف وفيما بينيا, يتضمف ىذا  الحد مف أوجو عدـ المساواة: -12
يًا بنسبة أعمى مف %( مف السكاف تدريج40اليدؼ العمؿ عمى زيادة نمو دخؿ أدنى مف )

المتوسط الوطني , وتشجيع احتواء جميع االفراد اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا, وتحقيؽ تكافؤ 
 )3(الفرص والقضاء عمى اوجو عدـ المساواة في المكاسب 

جعؿ المدف والمستوطنات البشرية شاممة وآمنة ومرنة  مدف ومجتمعات محمية مستدامة : -11
ومستدامة ,يحدد ىذا اليدؼ التطمعات الشاممة في المدف والمستوطنات البشرية لجعميا آمنة ومرنة 
, ويضمف الحصوؿ عمى الخدمات االساسية والسكف البلئؽ , وكذلؾ اعطاء اىتماـ خاص لمنساء 

 . (4) واالطفاؿ واالشخاص المعاقيف وكبار السف
االستيبلؾ واالنتاج المسؤوالف :ضماف انماط االستيبلؾ واالنتاج المستدامة, ييدؼ الى تنفيذ  -12

الخطة العشرية لمبرامج المتعمقة بأنماط االستيبلؾ واالنتاج المستداميف التي تتخذ جميع البمداف 
 )5(.البمداف النامية ة ومراعاة تنميةاجراءات بشأنيا , مع أخذ البمداف متقدمة النمو زماـ المبادر 

العمؿ المناخي :اتخاذ اجراءات عاجمة لمكافحة تغيير المناخ وآثاره, يتمثؿ ىذا اليدؼ بتعزيز  -13
القدرة عمى التكيؼ مع االخطار والكوارث الطبيعية المتصمة بالمناخ في كؿ البمداف , وادخاؿ 

                                                           
1 - Osborn, etat , op.cit, 2015 , p. 21 – 24. 

 .16وزارة التخطيط , الجياز المركزي لئلحصاء , مصدر سابؽ , ص  - 2
3 - Hongbo., op.cit , 2017 ,p.8. 

, الجياز المركزي لئلحصاء , مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات االولية في العراؽ , يغداد , وزارة التخطيط  - 4
 .20, ص2018

5 - Hongbo, , op.cit , 2017, p. 9. 
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, وتحسيف التعميـ والتوعية  اجراءات تغيير المناخ في الخطط واالستراتيجيات والسياسات الوطنية
 )1(.ر المناخي والتكيؼ معو والحد منوورفع االمكانيات البشرية بشأف الحد مف آثار التغيي

الحياة تحت الماء :الحفاظ عمى المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا عمى نحو  -14
فرعية والتي ىي الحد مستداـ مف اجؿ التنمية المستدامة ,يتضمف ىذا اليدؼ بعض االىداؼ ال

حظر بعض اشكاؿ اعانات و مف تموث البحار , وانياء الصيد المفرط وغير المشروع بكؿ اشكالو, 
 . (2)مصائد االسماؾ والصيد المفرط, زيادة الفوائد االقتصادية لمدوؿ الجزرية الصغيرة 

, واالدارة المستدامة الحياة في البر :حماية واستعادة وتعزيز االستخداـ لمنظـ البيئية االرضية  -15
لمغابات , ومكافحة التصحر , ووقؼ تدىور االراضي وعكس اتجاىو, ووقؼ فقداف التنوع 
البيولوجي, يركز ىذا اليدؼ عمى تعزيز سبيؿ العيش المستداـ لممجتمعات المحمية حتى تتمكف 

عذبة االرضية مف تجنب االعتماد عمى الصيد غير المشروع , وضماف حفظ النظـ البيئية لممياه ال
 . (3)والداخمية وخدماتيا وتشجيع تنفيذ االدارة المستدامة لكؿ انواع الغابات ومكافحة التصحر

السبلـ والعدؿ والمؤسسات القوية :تعزيز المجتمعات السممية الشاممة مف اجؿ التنمية المستدامة  -16
لممساءلة وشاممة  وتوفير امكانية الوصوؿ الى العدالة لمجميع, وبناء مؤسسات فعالة خاضعة

لمجميع عمى كافة المستويات, يسعى ىذا اليدؼ الى الحد مف العنؼ وسوء معاممة االطفاؿ , 
وتوفير اليوية القانونية وشيادات الميبلد لمجميع, لمحد مف التدفقات المالية واالسمحة غير 

لبمداف النامية المشروعة , وانشاء مؤسسات فعالة وخاضعة لممساءلة , وتعزيز وتوسيع مشاركة ا
 . (4)مع مؤسسات العولمة العالمية

عقد الشركات لتحقيؽ االىداؼ: تعزيز وسائؿ التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية مف اجؿ التنمية  -17
المستدامة, يتمثؿ ىذا اليدؼ في تعزيز تعبئة الموارد المحمية مف خبلؿ الدعـ الدولي المتقدـ الى 

يرادات, البمداف النامية, وذلؾ لغرض تحسيف القدرة المحمية عمى تحصيؿ الضرائب وغيرىا مف اال
 وكذلؾ يتضمف ىذا اليدؼ التزامات مف البمداف المتقدمة تجاه البمداف النامية والبمداف االقؿ نمواً 

 .اىداؼ التنمية المستدامةاالتي يوضح ( 2شكؿ )وال .(5)
                                                           

1-  Hongbo, , op.cit ,2017 , p. 36 
 . 21وزارة التخطيط , الجياز المركزي لئلحصاء , مصدر سابؽ , ص  - 2
 . 72, ص 2018مجموعة البنؾ الدولي , اطمس اىداؼ التنمية المستدامة ,   - 3
 . 76مجموعة البنؾ الدولي , مصدر سابؽ , ص  - 4

3 - Hongbo , op.cit 2017, P. 54 – 58. 
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وؿ الى اصفار في العديد مف اف ىذه االىداؼ متكاممة وشاممة وجمعت لجعؿ العالـ يتح         
يدز والتمييز ضد النساء والفتيات, المتغيرة , بما في ذلؾ الفقر المدقع والجوع واالالحياة  جوانب

الى ىذه االىداؼ الطموحة , واف االبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد  الجميعبغية وصوؿ 
المالية في كؿ مجتمع امر ضروري لتحقيؽ اىداؼ التنمية المستدامة , لذا يتطمب تحقيؽ اىداؼ 

ة المستدامة شراكة بيف الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنيف عمى حد التنمي
  لمتأكد مف اننا تركنا كوكبا افضؿ لؤلجياؿ القادمة . ,سواء

 ( 2شكؿ )
 اىداؼ التنمية المستدامة

 
 الصفحات السابقة باالعتماد عمى: الباحثةمف اعداد المصدر: 
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 ابعاد التنمية المستدامة ثانيا : 

اٌ انتًُُخ انًستذايخ ال تتحمك اال ثىخىد االَذيبج وانتراثظ انىثُك ثٍُ ثالث عُبصر اسبسُخ هٍ 

اندىاَت االلتصبدَخ واالختًبعُخ وانجُئُخ ,وثبنتبنٍ فهٍ تًُُخ  راد أثعبد ثالثُخ يتكبيهخ ويتراثطخ 

 .ويتذاخهخ فًُب ثُُهب 

حذ يٍ هى انجعذ االختًبعٍ ثتًُُخ لذراد االفراد وانغرض يٍ رنك َهتى ان البعد االجتماعي: -1

انُهىض ثرفبهُخ انًدتًع وتحسٍُ طرق انحصىل عهً انخذيبد  انفمر وعذانخ انتىزَع ,

االسبسُخ كبنصحخ وانتعهُى , واحتراو حمىق االَسبٌ 
(1)

ٍ نهعطبء َاالفراد يستعذ يًب َدعم.  

االفضم نهًىاردَسَذ يٍ االستخذاو ووانعًم اندًبعٍ 
(2)
فٍ  ا  استثًبرَعذ تًُُخ االفراد  الٌ ,

سىاء فٍ انتعهُى او انصحخ او انرعبَخ  نهى انًتبحخ رادبلذراد انجشر وتىسُع َطبق انخُ

االختًبعُخ , كًب إٌ انمضبء عهً انفمر وانجطبنخ وانتىزَع انعبدل ثٍُ طجمبد انًدتًع َىدٌ انً 

 -انًستذايخ وَتى يٍ خالل يب َأد :تحمُك انجعذ االختًبعٍ نهتًُُخ 

 تحسٍُ يستىي انتعهُى وانىضع االختًبعٍ نألفراد نًسبعذتهى فٍ حم يشكالتهى.  -أ

 حم انًشبكم انتٍ تسَذ يٍ َسجخ انجطبنخ وانفمر كبالَتمبل يٍ انًدتًع انرَفٍ انً انحضرٌ.  -ة

َؤدٌ انً خهك ضغىط كجُرِ ضجظ يعذالد انًُى انسكبٍَ الٌ انًُى انًتساَذ نإلسكبٌ سىف   -د

 بخبتهى , وانضغظ عهً لذرح انذونخ فٍ تىفُر انخذيبد انعبيخ .ُعهً انًىارد نتهجُخ احت

 يحبونخ تغُر انًدتًع يٍ انتمهُذٌ انً يدتًع يتمذو يٍ انُبحُخ االختًبعُخ وانًبنُخ ,   - خـ

ورنك يٍ خالل خهك رغجخ انتغُر نذي افراد انًدتًع
(3)
. 

:  يب َأتٍ فًٍ اهًهبايب فٍ يب َخص يؤشراد انجعذ االختًبعٍ 
(4)

 

 انمضبء عهً انفمر انًطهك ثحهىل يىعذ َحذدِ كم ثهذ   -

 دعى انعًبنخ انكبيهخ ثبعتجبرهب احذ االهذاف االسبسُخ نهسُبسخ انعبيخ  -

 تشدُع انتكبيم االختًبعٍ انمبئى عهً تعسَس خًُع حمىق االَسبٌ وحًبَتهب  -

  أِسبواح واالَصبف ثٍُ انرخم وانًرتحمُك انً -

 كفبنخ ادراج اهذاف انتًُُخ االختًبعُخ ضًٍ ثرايح انتكُف انهُكهٍ  -

                                                           
1 - Danille, Nierenberg,therole pf women sustainable development, women deliver 
organization, 2012, P2. 

راشد مبارؾ قراف المنصوري , تقييـ دور التخطيط البيئي واالجتماعي في حماية البيئة , تحقيؽ التنمية المستدامة  - 2
 .26-25, ص2005في االمارات العربية , جامعة عيف شمس , مصر , 

 .94مدحت ابو النصر , ياسميف مدحت محمد , مصدر سابؽ , ص - 3
المستدامة في لنامي بيف التحديات والمتطمبات , مجمة بغداد لمعمـو االقتصادية عدناف مناتي صالح , التنمية  - 4

   .121, ص2014الجامعة , 
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 تعسَس انتعبوٌ يٍ اخم انتًُُخ االختًبعُخ عٍ طرَك االيى انًتحذح  -

تضمف ىذا البعد ضرورة اعادة االصبلح االقتصادي في المجتمع بشكؿ البعد االقتصادي:  -2
معاشي جيد لؤلفراد , باإلضافة الى زيادة نصيب الفرد مف الدخؿ القومي صحيح لتحقيؽ مستوى 

 الحقيقي ويتـ ذلؾ مف خبلؿ االتي :
 اف النمو االقتصادي ال يعد ىدفًا بحد ذاتو إنما ىو وسيمة لتحقيؽ أىداؼ التنمية , باإلضافة  -

 الى اعتباره احد السبؿ لتحسيف معيشة افراد المجتمع.
ية البمداف النامية اقتصاديا لمبمداف المتقدمة ,وذلؾ مف خبلؿ تحرير موارد العمؿ عمى تقميص تبع -

المجتمعات الفقيرة ألغراض تحسيف مستويات المعيشة لمحد مف التفاوت والتخفيؼ مف عبء 
 .(1)الفقر

اجتماعيًا , والعمؿ عمى تزويد  أـبشريًا أـ كاف طبيعيًا التعرؼ عمى أنواع رأس الماؿ سواء  -
 االجياؿ القادمة بقدر مف رأس الماؿ ما يعادؿ عمى االقؿ ما ىو متاح لمجيؿ الحالي.

ايقاؼ تبديد الموارد الطبيعية مف خبلؿ اجراء تخفيضات متواصمة في مستويات االستيبلؾ المبدد  -
ب الحياة وانماط مف خبلؿ تحسيف مستوى الكفاءة واحداث تغيير جذري في اسمو و لمطاقة 

االستيبلؾ التي تيدد التنوع البيولوجي , باإلضافة الى توطيف المعارؼ والتقنيات وتشجيع 
 .(2)الصادرات مف خبلؿ صياغة سياسة مناسبة

وييدؼ ىذا البعد الى تحقيؽ التوازف بيف جيود االنساف والبيئة ,باإلضافة الى اف البعد البيئي:  -3
وصيانة وتنمية الموارد الطبيعية الضرورية إلنتاج الوقود والمواد الغذائية ىذا البعد ييتـ بحماية 

محافظة عمييا والتقميؿ مف ,وعميو فإف البعد البيئي ييتـ بإدارة الموارد ومصادرىا والعمؿ عمى ال
 : (3)ويتضمن هذا البعد االمور االتية , ىدرىا

 في البيئة العالمية. حماية المناخ مف االحتباس الحراري وعدـ اجراء تغيرات -
 تحقيؽ وزيادة الوعي البيئي. -
 تبلؼ التربة او تدمير الغطاء النباتي.إاتخاذ اجراءات تضمف عدـ  -
 حماية االراضي الزراعية والمحافظة عمييا وزيادتيا. -

                                                           
 .115مدحت ابو النصر , ياسميف مدحت محمد , مصدر سابؽ , ص - 1
 1العدد عمي عبدالقادر عمي , مبلحظات استكشافية حوؿ النمو المستداـ والتنمية في الدوؿ العربية, مجمة عمراف , - 2
 .15 -14, ص2012, 
 .220ناظـ عبداهلل عبد الميدي , عبداهلل احمد نصيؼ , مصدر سابؽ , ص - 3
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 حماية مصادر المياه. -

 ثالثا : مؤشرات التنمية المستدامة

لكي يتمكف اصحاب القرار وواضعي السياسات لتحقيؽ التنمية المستدامة البد مف وجود 
معمومات واضحة لمعرفة رصد التقدـ باتجاه تحقيؽ اىداؼ التنمية المستدامة , لذلؾ البد مف وجود 

 ت مف تحقيؽ تمؾ االىداؼ بشكؿ فعمي .ا  عمى تقييـ مدى تقدـ الدوؿ والييمؤشرات تعمؿ 

 مؤشرات التنمية المستدامة عمى شكؿ اربع مجاميع تتمثؿ باالتي :يمكف تحديد 

 (1)المؤشرات االقتصادية:  -1
مف خبلؿ ىذِه المؤشرات يمكف معرفة تأثير السياسات االقتصادية في استخداـ الموارد الطبيعية 

 المتاحة والكامنة , وابرز ىذه المؤشرات ىي :

ي : يستخدـ ىذا المؤشر لتحديد وقياس مستوى متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي االجمال -
 معيشة االفراد.

 نسبة االستثمار في راس الماؿ الثابت الى الناتج المحمي االجمالي . -
حجـ  نسبة مف الناتج المحمي االجمالي : يوضح ىذا المؤشرباعتبارىا المساعدات االنمائية  -

منح(التي تمنحيا الحكومة لبعض البمداف بيدؼ النيوض بواقع  ,و المساعدات االنمائية)القروض
 التنمية .

 ماياتي: هانماط االستيبلؾ واالنتاج : ويتـ تحديد المؤشرات المستخدمة لتحديد -
                                  .استيبلؾ الموارد الخاـ واستيبلؾ الطاقة 
 .النقؿ والمواصبلت 

ى االستمرار باالستيراد وتبرز ويبيف ىذا المؤشر قدرة البمد عم: اتالسمع والخدموواردات صادرات  -
 الحيوية في معرفة درجة االرتفاع االقتصادي المحمي عمى االقتصاد العالمي.تو اىمي

                                                           
 لممزيد مف التفاصيؿ انظر : - 1
, 2020جياز االحصاء , المجنة الدائمة لبلستثمار , مؤشرات التنمية المستدامة في قطر , االصدار الثاني ,  -

 .45ص
ستثمارية والتنمية المستدامة في اقميـ كوردستاف العراؽ , مجمة التنمية البشرية , المجمد سعد حمدي ماىر , البيئة اال -
 .19 -18, ص2017, 3, العدد  4
 .122عدناف مناتي صالح , مصدر سابؽ , ص -
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 متوسط نصيب الفرد. -
 . نسبة المديونية الخارجية الى الناتج القومي -
 المؤشرات االجتماعية : -2

 :وتشمؿ جممة مف المؤشرات اىميا
 مكافحة الفقر ويمكن قياسه من خالل : - أ

  معدؿ البطالة : يستخدـ ىذا المؤشر لقياس كفاءة استخداـ الموارد البشرية ,يمكف حساب ىذا
لتحديد  , واستخداموالعمؿ الى اجمالي القوة العاممة المؤشر مف خبلؿ تحديد نسبة العاطميف عف

نسبة مف اجمالي القوى باعتبارىا ة موف بصورة مستقمة او غير مستقمعدد االفراد الذيف يعم
 .(1)العاممة

 .عدد السكاف الذيف يعيشوف تحت خط الفقر 
 :(2)الدينامية الديمغرافية واالستدامة - ب

معدؿ النمو السكاني : توجد عبلقة عكسية بيف النمو السكاني والتنمية المستدامة وذلؾ عندما  -
سوؼ يؤدي الى ارتفاع معدؿ استيبلؾ تكوف ىناؾ زيادة في معدؿ النمو السكاني في بمد ما 

 الموارد وعمميات التصنيع وتحقيؽ النمو االقتصادي غير المستداـ .
  :  تعزيز التعميم والوعي العام والتدريب - ت

 معدؿ االلماـ بالقراءة والكتابة بيف البالغيف. -
 معدؿ االلتحاؽ بالمدارس الثانوية. -
االطفاؿ الذيف يصموف الى الصؼ الخامس في التعميـ يقيس ىذا المؤشر نسبة : مستوى التعميـ  -

 االبتدائي.
 : (3)حماية صحة االنسان وتقاس من خالل  - ث

 .عدد السكاف الذيف ال يحصموف عمى المياه الصالحة لمشرب 

 .عدد السكاف الذيف ال يحصموف عمى المرافؽ الصحية 

 .عدد السكاف الذيف ال يحصموف عمى الخدمات الصحية 

 لمتوقع عند الوالدة.متوسط العمر ا 

                                                           
 .121عدناف مناتي صالح , مصدر سابؽ , ص - 1
 .221, ص ناظـ عبداهلل عبد الميدي , عبداهلل احمد المحمدي , مصدر سابؽ - 2
 .5-4عدناف فرحاف الجواريف , مصدر سابؽ , ص - 3
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 .معدؿ الوفيات عند االطفاؿ الذيف لـ يكمموا السنة الخامسة 

  الرعاية الصحية والتي تتحدد بنسبة السكاف الذيف يتمكنوف مف التطعيـ ضد االمراض والرعاية
 الصحية.

 (1)المؤشرات البيئية :  -3
 يتضمف مجموعة مف المؤشرات ىي :

 . مكافحة ازالة الغابات والتصحر - أ
 التغير في مساحة الغابات واالراضي المرجية . -
 نسبة االراضي المصابة بالتصحر. -

مداداتيا - ب  : (2)حماية نوعية موارد المياه العذبة وا 
 الموارد المائية المتجددة / السكاف. -
 المياه المستخدمة / المياه المتجددة. -

 دعـ الزراعة والتنمية الريفية المستدامة : - ت
 الصالحة لمزراعة واالراضي المزروعة بصورة مستمرة.نصيب الفرد مف األراضي  -
 غير الصالحة(.و المزروعة, , و نصيب الفرد مف االراضي الزراعية بشكؿ عاـ )الصالحة -
 كمية االسمدة المستخدمة سنوياً.  -

 المؤشرات المؤسسية وتتضمن مجموعة من المؤشرات اهمها : -4

 عدد الباحثيف والعمماء في مجاؿ البحوث العممية. ●
 معدؿ االنفاؽ عمى البحث والتطوير. ●
 نسمة. 1000عدد اجيزة الراديو لكؿ  ●
 امكانية حصوؿ االفراد عمى المعمومات والبيانات. ●
 نسمة. 1000عدد المشتركيف بخدمات االنترنت لكؿ  ●

                                                           
عمي عبود نعمة الجبوري , التنمية الصحية المستدامة : التحديات واالتجاىات المستقبمية مدخؿ بيئي اقتصاد  - 1

,  6, العدد  برليف –اجتماعي , مجمة تنمية الموارد البشرية لمدراسات واالبحاث , المركز الديمقراطي العربي , المانيا 
 .11, ص2019

ميدي سير غيبلف , واخروف , دراسة تحميمية ألىـ مؤشرات التنمية المستدامة في البمداف العربية والمتقدمة , مجمة  - 2
, ص 2009,  1, العدد   1كمية االدارة واالقتصاد لمدراسات المستقبمية واالدارية والمالية , جامعة بابؿ , المجمد 

224. 
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 نسمة. 1000 لكؿ الحواسيب الشخصية ●
 نسمة. 1000اجيزة التمفاز لكؿ  ●

 رابعا : معوقات التنمية المستدامة

الجيود العالمية والمحاوالت الجادة لتحقيؽ التنمية المستدامة في جميع دوؿ العالـ, مف رغـ عمى ال   
إال انو مازالت تمؾ المحاوالت قاصرة الى حد كبير ومازالت التنمية المستدامة تواجو العديد مف العقبات 

ضافة الى ذلؾ تكوف ىذِه التي تعوقيا عف تحقيؽ اىدافيا و ادوارىا بالشكؿ الكامؿ والمطموب , باإل
 .(1)العقبات متنوعة منيا االداري واالقتصادي واالجتماعي والسياسي والبيئي

 وتتمثؿ باالتي  العقبات االدارية : - أ
 نقص الوعي بأىداؼ التنمية المستدامة مف قبؿ صانعي القرار واالفراد. -
 وتنفيذىا ومتابعتيا.نقص الخبرات وعدـ وجود ميارات كافية لوضع خطط التنمية المستدامة  -
عدـ التنسيؽ بيف االنشطة التنموية , وذلؾ بسبب تضارب اىداؼ ومصالح ممثمي الحكومة  -

 التي تتأثر بقرار عمميات التنمية.
 نجاح ىذِه المشروعات واستمراريتيا. التي تضمفنقص التمويؿ لمشروعات التنمية المستدامة  -
المحمية وبيف  أـة المختمفة سواء المركزية منيا عدـ فاعمية التنسيؽ بيف االجيزة الحكومي -

 منظمات المجتمع المدني مما يؤدي الى تضارب القرارات.
 (2) وتتمثؿ باالتي  العقبات االقتصادية : - ب

 عدـ وجود برامج لئلصبلح االقتصادي مخططة بطريقة عممية. -
 انتشار الفقر وعدـ وجود برامج وسياسات لمقضاء عميو او التخفيؼ منو. -
ارتفاع تكاليؼ االنتاج واالسعار مما يؤدي الى الحد مف المنافسة والتصدير, وبالتالي حصوؿ  -

 عجز في ميزاف المدفوعات وانخفاض مستوى معيشة االفراد.
 التبعية االقتصادية في بعض الدوؿ الفقيرة  القتصاديات الدوؿ الغنية. -
ارتفاع تكمفة المشروع والبرامج زيادة تكمفة استخداـ التكنولوجيا الحديثة سوؼ يؤدي الى  -

 التنموية.
                                                           

ماىر ابو المعاطي , االتجاىات الحديثة في الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية , كمية الخدمة االجتماعية ,  - 1
 , ص ببل.2008القاىرة , جامعة حمواف , 

 , ص ببل .2011عبدالرحمف محمد الحسف , التنمية المستدامة ومتطمبات تحقيقيا , جامعة المسيمة ,  - 2
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 (1)وتشتمؿ عمى: العقبات السياسية  - ت
اىتماـ الجياز عدـ عدـ إتاحة الفرصة لممشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المجتمعية و  -

 السياسي بتعبئة المواطنيف لممشاركة او تبني سياسات وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.
 بالدولة. توبتطوير ودعـ التشريعات المنظمة لمعمؿ في القطاع المدني وعبلقعدـ االىتماـ  -

 وتتضمف ما يأتي  المعوقات البيئية : - ث
عدـ وضع تقدير واىتماـ لآلثار البيئية في المشروعات التنموية , باإلضافة الى غياب الوعي  -

 البيئي لدى افراد المجتمع.
جراءات الكفيمة بحماية البيئة وصيانة الموارد اغمب الدوؿ ال تمتمؾ القدرة عمى اتخاذ اال -

 وايقاؼ استنزاؼ االنساف لمموارد بطريقة جائرة.
 :(2)العقبات البشرية )االجتماعية( - ج

 انتشار مشكمة البطالة والفقر في المجتمعات. -
 ىناؾ فوارؽ مادية بيف االفراد خاصة الفئات المعدومة او الميمشة. -
 المقدمة لؤلفراد.انعداـ او انخفاض الخدمات  -
 النمو السكاني المتزايد وعدـ توفير سياسات جادة لتثبيت المعدالت المتزايدة لمنمو السكاني. -
 عدـ االىتماـ  بتنمية رأس الماؿ البشري مف خبلؿ التزود بالمعارؼ والميارات. -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .153ر , ياسميف مدحت محمد , مصدر سابؽ , صمدحت ابو النص - 1
 , ص ببل.2012ماىر ابو المعاطي , مقدمة في الخدمة االجتماعية, كمية الخدمة االجتماعية , جامعة حمواف ,  - 2
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 المبحث الثالث

 العالقة بين االنفاق االجتماعي والتنمية المستدامة

 وبعض متطمبات التنمية المستدامة: االنفاق عمى التعميم  المطمب االول

بالقطاعات االخرى لكونو يعد جزءًا مف متطمبات  ةناف قطاع التعميـ يمتاز بأىمية بالغة مقار 
الفرد العممية  ةالبشري وتطويره المستمر طواؿ حياييتـ باالستثمار في الجانب  فيوالتنمية المستدامة , 

المؤسسات اإلنتاجية والخدمية , بما اف  ةمؿ اإليجابية التي تساىـ في ترقيالعوا,غالبا ما يضمف تدفؽ 
االنساف  ىو المصدر الرئيسي في كؿ مف العمؿ واالنتاج , لذلؾ فاف ىذه الخدمات سوؼ تعمؿ عمى 

   (1)تحسيف قدراتو ومياراتو وبالتالي تسيـ في تنمية راس الماؿ البشري .

اولويات االنفاؽ العاـ و االنفاؽ االجتماعي  بشكؿ خاص  ةاالنفاؽ عمى التعميـ يتصدر قائم لذا فاف
 ةيعد سر نيض إذييدؼ الى تكويف راس الماؿ البشري  اً استثماري اً في الكثير مف الدوؿ , باعتباره انفاق

في واالجتماعي االمـ و الرافعة الحضارية  التي تعمؿ عمى نقؿ االمـ الى المعرفة والتطور الثقا
واالقتصادي والتكنولوجي , واف التزايد المستمر في االنفاؽ عمى التعميـ ما ىو اال نتيجة لمتطور 

وعميو فاف االنفاؽ االجتماعي عمى التعميـ يعد مف  (2) ؿ,العممي الحاصؿ ودرجة التقدـ في الدو 
االنفاؽ عمى التعميـ االبتدائي , المؤشرات الميمة والحيوية لقياس الدور االجتماعي لمدولة , السيما 

وذلؾ لمحد مف امية االجياؿ , كما انو يسيـ  بشكؿ كبير في تحقيؽ التنمية االقتصادية , ألنو يعد مف 
   (3).اىـ انواع االستثمار و ينتج عنو عائد يفوؽ الحسابات االقتصادية

بيف االنفاؽ عمى التعميـ والتطور التكنولوجي , اذ  اف اي  ةطردي ةىذا الصدد يبلحظ وجود عبلقوفي 
ضئيمة فاف  ةعاـ نسباالنفاؽ االجتماعي عمى التعميـ مف اجمالي االنفاؽ ال ةتشكؿ فيو نسبمجتمع 

                                                           
ىشاـ مصطفى , دور السياسة المالية في تحقيؽ التنمية االجتماعية بيف النظاـ المالي االسبلمي والنظاـ المالي  - 1

 . 278ص 2007صر دراسو مقارنو , الطبعة االولى, دار الفكر الجامعي لمنشر والتوزيع , مصر, المعا
ازىار حسف عمي ابو تايمو,  ىيثـ عبد الحسيف كاظـ  ,العبلقة بيف السياسة المالية والتنمية البشرية دراسة تحميميو  - 2

 . 371ص 2019( , بغداد ,كميو اإلدارة واالقتصاد,  ARDIلمعراؽ باستخداـ انموذج االنحدار الذاتي لئلبقاء الموزع )
3 - Al-Hiti , Ahmed Hussein and others , the Relationstionslip between Expendit are on 
Health , Educalion and Economic Growth , An Analytical study in Both Sordamian and 
Saudi Economic for the period 1981-2006, iraq sournal of Economic Scienes , issue 20 , 
seventy ,year , 2009 , p4 .  
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في اداء ىذا القطاع االمر الذي يؤدي الى انعكاسات سمبية عمى التنمية  اً النتيجة تكوف تناقص
مة فاف لمعمـ والمعرفة و ال يوفر لو الموارد المالية البلز  ةالذي ال يعطي اىمي, الف المجتمع المستدامة 

يعد مف  مؤشرات التنمية المستدامة , لذلؾ فاف االنفاؽ عمى التعميـ ةىذا سينعكس سمبًا عمى كاف
الجيود المبذولة مف الدوؿ لتطوير ىذا القطاع , باعتباره يساىـ بدور كبير  ةالمؤشرات األساسية لمعرف

مف (1)اساس عمميو التنمية والغاية منيا  وىوالعنصر البشري  ةنعكس بشكؿ ايجابي عمى تحسيف نوعيي
 ةياتيـ , وجعميـ قادريف عمى مواجياالجتماعية لؤلفراد وبناء شخص خبلؿ تركيزه عمى التنشئة

اما فيما يخص الوعي والحس لدييـ ىذا فيما يخص الجانب االجتماعي,  ةكذلؾ تنمي التحديات و
, باعتبارىا مف العوامؿ الميمة  ةومبدع ةمؤىم ةنو يسيـ في تكويف ايدي عاممإالجانب االقتصادي ف

 . (2)وبالتالي سيؤدي الى زيادة المخرجات مف  السمع والخدمات و المساىمة في زيادة الدخؿ القومي 

يط ليا , بشكؿ يعد االنفاؽ عمى التعميـ مف المسائؿ الحساسة والمعقدة التي تستوجب التخطو      
تحديد الحاجات واالىداؼ المطموب تحقيقيا . وىذه الخطط  يجب اف تتوافؽ مع  مسبؽ يتـ مف خبللو

يمكف اف تسيـ في استمرار التقدـ  ةنوعي ة, الف توفر مستويات تعميمي(3) اىداؼ التنمية المستدامة
االقتصادي واالجتماعي, وذلؾ مف خبلؿ القياـ بتوسيع وتحسيف التعميـ الذي يعد مف اولويات التنمية 

 (4)المستدامة, ال سيما اف المخرجات التعميمية تسيـ في تطوير المعرفة وفي تحقيؽ االثار اإليجابية.

مف خبلؿ قياـ الفقراء الفقر ,  ةلمكافح ةمناسب ةيكوف وسيمذاتو يمكف لمتعميـ اف  وفي السياؽ      
 ةعي , وبالتالي فاف التعميـ بمثابالفقر و مشاركتيـ الفاعمة في النشاط االقتصادي واالجتما ةكسر حمقب

االنتاج  ةلتقدـ الفني والتقني ومف ثـ زيادويسيـ في تحقيؽ ا, (5)المصنع الذي يعد راس الماؿ البشري 
                                                           

1-Shawarah , Akram Muslim , God's income govern ment and private spending and their 
impact on human , develop ment in sordan .An economic study for the period 1970 -phD 
thesis , college of Administration and Economic university of Mosul , 2005 ,p30 . 

عبد الستار جبار , خريجو الجامعات العراقية بيف األىمية االقتصادية لمتعميـ وتفاقـ مشكمو البطالة, مركز  - 2
 , بدوف سنو . 55, ص 21-20الدراسات والبحوث في الوطف العربي, العدد 

فبلح خمؼ الربيعي وعمي الزبيدي, تحميؿ العبلقة بيف تقنيات الموازنة العامة و القطاع التربوي في العراؽ لممده  - 3
 .2016, لسنو  50(, المجمة العراقية لمعموـ االقتصادية ,العدد 1980-2013)
ؿ الشامؿ لؤلمف الغذائي والفئات وزاره التخطيط والتعاوف االنمائي العراقية , الجياز المركزي لئلحصاء , التحمي - 4

 اليشة في العراؽ , بدوف سنو .ش
طيب سميماف مميكا , اشكاليو التنمية المحمية المستدامة في ظؿ حمايو البيئة , مجمو عموـ انسانيو  السنو السادسة  - 5

 . 4-3, ص 2008, لسنو  639, العدد 
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, فيو يؤدي الى رفع االستثمار واالدخار ويحسف مف تكافؤ الفرص فضبل عف مساىمتو في  واإلنتاجية
تاجية والتشغيؿ عمى وبالتالي رفع مستويات االن (1) ,التأثير عمى الميارات اإلدراكية والتنافس واالبداع

 اً اصبح انفاقلـ يعد النظر الى االنفاؽ عمى التعميـ مجرد انو انفاؽ استيبلكي بؿ و , المدى الطويؿ
ويسيـ بإتاحة فرص متساوية في التعميـ لمجميع ,  (2)و يكوف عائده لمفرد والمجتمع  اً استثماري

واالستجابة لمتطمبات سوؽ والنيوض بسبؿ التعميـ والبحث العممي الحديث مف اجؿ تشجيع االبتكار 
مى التعميـ بيف االنفاؽ عنجد اف العبلقة ,   (4)وفي اطار المنظور الفكري االقتصادي  (3) ,العمؿ

بمفيـو ومتطمبات التنمية االقتصادية , وقد تناوليا  ةقوي ةالعيد , بؿ ليا عبلق ةوالتنمية لـ تكف حديث
راس فضبًل انيا  ةحقيقي ةتكمفالفرد لممواىب تمثؿ  اكتساب االمـ وذلؾ اف ادـ سميث في كتابو ثروه 

   (5) المجتمع. ةماؿ ثابت وبدورىا جزء مف ثرو 

لذلؾ فاف االنفاؽ عمى التعميـ ىو مفتاح الحصوؿ عمى الخبرات والميارات الضرورية البلزمة       
لتحقيؽ االىداؼ والغايات التي يسعى الجميع لموصوؿ الييا , وىو ايضا يمثؿ افضؿ انواع االستثمار 

اؼ وتحسيف الذي ترغب بو كؿ الدوؿ مف اجؿ التمتع باالزدىار والصحة الجيدة , السيما االنص
كما اكد االقتصادي ) يتودور شولتز( عمى اىميو  ة مستوى معيشة االجياؿ الحالية واالجياؿ المستقبمي

, ال سيما االىتماـ بالتعميـ ذو الجودة العالية و  (6)والتدريب  الموارد البشرية وتنميتيا مف خبلؿ التعميـ 
و القاعدة العريضة التي تعد مف اىـ االدوات الفاعمة في تحقيؽ التنمية المستدامة , وتعزيز اإلنتاجية 

 المحمية واالبتكار ومحو  الفقر والحد مف التفاوت في الدخؿ. 
                                                           

, السنو  2007, لسنو  68يـ , سمسمو جسر التنمية , العدد المعيد العربي لمتخطيط بالكويت , اقتصاديات التعم - 1
 . 4-3السادسة , ص

سميماف مينا , ريده ديب , التخطيط مف اجؿ التنمية المستدامة , مجمو جامعو دمشؽ لمعمـو اليندسية, المجمد  - 2
 . 19, ص 2009العدد االوؿ,  -الخامس والعشروف

عية في الدوؿ العربية اداءة لدعـ الميزانية واصبلح السياسة المالية في االمـ االيسكو , اطار رصد النفقات االجتما - 3
 .4,   ص  2019المتحدة , بيروت , 

-2001كماؿ عايشو , سميـ بوىيدؿ , االنفاؽ الحكومي كاداه لتوسيع افاؽ التشغيؿ في الجزائر خبلؿ الفترة) - 4
ء عمى البطالة وتحقيؽ التنمية المستدامة, جامعو المسمة, ( الممتقى الدولي حوؿ استراتيجية الحكومة لمقضا2010
 . 8-7,ص 2011

غربي صباح , االستثمار في التعميـ ونظرياتو , مجمو كميو اآلداب والعمـو اإلنسانية واالجتماعية  ,جامعو محمد  - 5
 . 7-5, ص 2008خيضر بسكره , العدديف الثاني والثالث, 

 .  93, ص 2008قتصاديات التعميـ , دار وائؿ , الطبعة الثالثة , االردف ,  عبد اهلل زاىر رشداف , في ا - 6
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 ومف المؤشرات الميمة لقياس التطور في ىذا القطاع ىي :
 اعداد التدريسيف و االبنية الدراسية  عدد -
 معدؿ االمية بيف البالغيف  -
 معدؿ االلتحاؽ بالمدارس  -

, ففي حالة زيادة االنفاؽ عمى بناء  ويبلحظ اف ىذه المؤشرات مترابطة ومتشابكة في ما بينيا
البطالة وزيادة  ةدر التدريسية , ويسيـ في خفض نسبالمدارس ىذا سوؼ يؤدي الى زيادة اعداد الكوا

فرص العمؿ وكذلؾ الحد مف الفقر , اضؼ الى ذلؾ زيادة اعداد الممتحقيف بالمدارس االمر الذي 
 يؤدي الى القضاء عمى االمية .

يتضح مف ذلؾ كمو , اف التنمية المستدامة في جوىرىا تعد االنساف المتعمـ والمتدرب كراس ماؿ      
ات وتوسيع الخيارات وتأىيميا لممشاركة في التطوير والتأىيؿ اجتماعي  وبالتالي فاف تطوير القدر 

المطموب واستثمار البشر لمنيوض بالعطاء البشري , فضبل عف اىميتو في حمقات التنمية البلحقة 
يساىـ في تطوير راس الماؿ كمدخبلت جديدة , وعمية يمكف القوؿ اف راس الماؿ االجتماعي س

ـ ىو انفاؽ استثماري ىدفو تنمية راس الماؿ البشري ويسيـ في توفير اف االنفاؽ عمى التعمي, و المادي
المتطمبات الضرورية لتحقيؽ التنمية المستدامة , باعتباره احد مؤشرتيا وبالتالي فاف زيادة االنفاؽ عمى 
ىذا القطاع سيؤدي الى زيادة ميارات االفراد واكسابيـ الخبرات البلزمة والضرورية في العممية 

بيف  ةوفعال ةقوي ةالذي يعني وجود عبلقية وبالتالي توسيع الخيرات المتاحة اماميـ , االمر االنتاج
 اً قومي االنفاؽ عمى التعميـ والتنمية المستدامة , او  كمما ازداد االنفاؽ عمى التعميـ كمما حقؽ البمد دخبلً 

 ى الحد مف انتشار الجيؿ والفقر .وادى ال اً مرتفع

 وبعض متطمبات التنمية المستدامة نفاق عمى الصحة المطمب الثاني : اال 

الى تطوير  ةمباشر  ةاالنفاؽ التنموي والذي يؤدي بصور يعد االنفاؽ عمى الصحة مف اولويات      
المجتمع والنيوض بو الى المستويات المطموبة لذا اصبح قطاع الصحة مف اكثر القطاعات الميمة 

بما اف و  ,ة االنتاج ورفع مستوى اإلنتاجيةفي التنمية المستدامة , في مختمؼ الدوؿ وتسيـ في زياد
لشروط لتحقيؽ الصحة حؽ اساس لكؿ شعوب العالـ وضرورة لمحصوؿ عمى رفاه الفرد ومف اىـ ا

الصحة العالمية عمى انيا ) حالو الرفاىية االجتماعية  ةصادي والتنمية فقد , عرفتيا منظمالنمو االقت
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وتيدؼ كؿ دولو لمحصوؿ عمى (1),والبدنية والذىنية وليست مجرد غياب حالو العجز او المرض (
جميع  ت الفرد الممكنة فيحسب امكانيتيا عمى تطوير قدرايالصحة الجيدة ألفراد مجتمعيا , وذلؾ 

التنمية المستدامة واف توفير الخدمات الصحية لجميع افراد المجتمع  ةالمجاالت , وىذا ميـ لعممي
باإلضافة الى انيا تعد استثمارًا كما ىو الحاؿ  في  افضؿ ةيجعميـ في المستقبؿ يتمتعوف بصح سوؼ

الموارد البشرية في الحاضر  ةنوعيت الصحية سوؼ يؤدي الى تطور التعميـ الف تطور الخدما
والمستقبؿ ويمكف افراد المجتمع مف زيادة قدرتيـ وقوتيـ عمى التحمؿ والتركيز في العمؿ , اضؼ الى 

 ةاسياميا في زياد الموارد البشرية في المستقبؿ مف خبلؿ ةف االنفاؽ عمى الصحة يزيد مف كميذلؾ فا
بعض  اففراد المجتمع يبلحظ توفير الخدمات الصحية أل في اطارو  (2) معدالت العمر المتوقع لمفرد.

, يتـ تمويميا مف االيرادات العامة لمدولة  ةواسع ةلمتاميف الصحي ذات تغطي اً عام اً البمداف تمتمؾ نظام
, يسمح ىذا النظاـ بتقديـ الخدمات الصحية اما بالمجاف او لقاء مبمغ رمزي , مف حيث يوجد في 

القطاع الخاص مف خبلؿ صناديؽ لمتاميف الصحي تموؿ   وختمط , يسيـ فيالبمداف االخرى نظاـ م
يقاس التطور في القطاع و   (3),العمؿ , و مف االيرادات العامةمف اشتراكات المواطنيف واصحاب 

 الصحي بمؤشرات عددية اىما :

 الكادر الطبي و اعداد المستشفيات  -
 معدؿ وفيات االطفاؿ -
 اعداد االسرة و العمر المتوقع عند الوالدة  -

يشمؿ االنفاؽ عمى الرعاية الصحية جميع المستويات األساسية لمرعاية الصحية التي تقدـ و       
ية التي بالتساوي لكؿ افراد المجتمع , مثؿ رعاية الطوارئ والرعاية العبلجية األساسية والخدمات الوقائ

لرعاية الحصوؿ عمى ىذا النوع مف امما يحسف فرص   (4)عمى الصحة العامة لمسكاف. ةليا اثار ميم
متوسط , فضبل عف تمؾ االسر المتواجدة في المناطؽ المحرومة , الاو لؤلسر ذات الدخؿ المنخفض 

                                                           
1 - Akram Mohammed khan faheen . (2007) " Health cars services and Government 
Spending in Pakistani working papers 32 akistan instate of development economics  
2  - jabalaz, malcometal development economics ,of Taha Abdullah Mansour and abed – 
azam Muhammad Mustafa al-meraki puplishing house .riyadh . 1995 . p402-403 

( , لجنة االمـ 2( , العدد )5اإلسكوا , الحماية االجتماعية , اداه لمعدالة , نشره التنمية االجتماعية , المجمد ) - 3
 .  11, ص 2014المتحدة , 

4  - Ortiz lsabwl " social policy " undwsa united nations . 
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اما االنفاؽ عمى  (1)الدخؿيساعد عمى الحد مف التفاوت في , ةاحكاـ تقديـ ىذه البرامج بفاعمي واف
  . لمتنقمة والمستشفيات العاديةتشمؿ الخدمات الطبية افالرعاية الصحية الثانوية 

تاجية عنصر العمؿ اف زياده اناالنفاؽ عمى الصحة , وفي صدد معرفة الدور الذي يقـو بو        
حتى , وكذلؾ تطوير قدراتو وامكاناتو واالىتماـ بوضعو الصحي ةوبدني ةوعقمي ةنفسي ةتحتاج الى سبلم
مستوى االنفاؽ عمى الصحة وكؿ ذلؾ يتحقؽ التنمية وكؿ ذلؾ يتحقؽ مف خبلؿ يعزز  يقـو بذلؾ بما

مف خبلؿ االنفاؽ عمى الصحة وفي حاؿ انخفاض ىذا االنفاؽ فانو سوؼ يوصمنا الى الحمقة المفرغة 
 ةمى اف تدىور الحالة الصحية وزيادالتي يكوف المستوى الصحي المنخفض لؤلفراد , والتي تنص ع

مما يؤدي الى انخفاض عاـ في انتاج السمع  ةمنخفض ةانتاجي ةى طاقتقود ال االمراض والعمؿ
والخدمات,  االمر الذي يؤدي انخفاض الناتج المحمي االجمالي والدخؿ والذي ينعكس سمبا عمى سوء 

مف  ةكف ىذه الحمقة تحقؽ نتائج ايجابيالتغذية ونقص في الحصوؿ عمى السكف والتعميـ والصحة ول
قابؿ الحصوؿ مف االنفاؽ العاـ وبالم ةنسبعمى اعتباره كبيرة في الطب العبلجي مارات الجانب االستث

 ةفاف ىناؾ عبلق واستنادا الى ذلؾ,  (1) ,في الطب الوقائي والصحة العامة  ةعمى استثمارات منخفض
بيف قطاع الصحة ومتطمبات التنمية المستدامة اذ اف تطور الخدمات الصحية  يؤثر في نجاح  ةوثيق

او فشؿ خطط التنمية , مف خبلؿ دوره في المساىمة في اطالة عمر االشخاص ورفع مستوى 
 .انتاجيتيا ةالعمالة وزياد ةامانتاجيتيـ الى استد

مف  ةاالنفاؽ عمى الصحة يحقؽ مجموعاف  ,ذلؾخبلؿ مف  ويمكف لمباحث اف يستنتج        
االىداؼ التنموية مف خبلؿ توفير وايصاؿ الخدمات الصحية لمجميع وتحقيؽ التغطية الشاممة لكافة 

االمراض المستوطنة وغيرىا مف  ةمف خبلؿ البرامج الوقائية ومعالجالمناطؽ وخاصة الريفية منيا 
ري ويسيـ في تطويره المستمر الذي غالبا ما يضمف البرامج الصحية , ويعد استثمارًا في الجانب البش

 ي المؤسسات اإلنتاجية والخدمية .تدفؽ العوامؿ اإليجابية التي تعمؿ عمى رق

  وبعض متطمبات التنمية المستدامةالمطمب الثالث : االنفاق عمى الحماية االجتماعية 

الفقر والبطالة وانخفاض  ةالبؤس ومكافح مفلمتخفيؼ  ةمرحمي ةتعد الحماية االجتماعية ا لي
مستوى  المعيشة وحاالت المرض والعجز والشيخوخة وتمكيف بعض شرائح المجتمع التي تضررت 

                                                           
1  - Woife BARBARA" poverty and poor health : care reform narrow the rich – poor gap ? 
http // www.irp.wisc.edu/publivations/focus/prs/foc282pdf . 

http://www.irp.wisc.edu/publivations/focus/prs/foc282pdf
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نتيجة الحروب والتدخبلت الخارجية , وما رافقتيا مف ضغوطات وشروط عمى الحكومات بضرورة 
وؿ الحكومات لتح تقميص االنفاؽ الحكومي الموجو نحو برامج الحماية االجتماعية وما الى ذلؾ

 (2)البطالة والفقر .  ةالرعاية االجتماعية مما زاد مشكم ةتدريجيا عف مبدا دول

االشخاص الذيف عجزوا عف  ةالحماية االجتماعية ىو مساعد وبالتالي فاف اليدؼ مف برامج      
ة عمى تحقيؽ اشباع حاجاتيـ الضرورية  لمنمو والتفاعؿ االيجابي في نطاؽ النظاـ االجتماعي القائم

 (3)اكبر قدر ممكف مف التكيؼ مع البيئة االجتماعية . 

ظير نظاـ  فقدوقد تطورت اشكاؿ الحماية االجتماعية مع تطور المجتمعات البشرية ,         
استخدـ مصطمح  الضماف االجتماعي نتيجة التطورات االقتصادية  وظيور الدولة الحديثة , واوؿ مف

, اذ  1929االقتصادي الكبير  دعمى اثر ازمو الكسا  1935اف عاـ االمريكىـ الضماف االجتماعي 
كبار السف والعاطميف عف العمؿ , وبعد ذلؾ تـ   ةالمريكي لمضماف االجتماعي لمساعدصدر القانوف ا

اىمية  الذي يؤكد عمى تداولو في العديد مف دوؿ العالـ , كما ظير االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف, 
العيش البلئؽ لكؿ انساف وذلؾ لتاميف صحتو وسعادتو واحتياجاتو مف الغذاء والكساء والخدمات  توفير

 (4) . الطبية في الحاالت التي يتعرض ليا االنساف كالبطالة والعجز والشيخوخة

, مف خبلؿ قياميا بتقديـ المساعدات دعامات األساسية لمفئات الضعيفةنيا تعد احد الإلذلؾ ف       
لصدمات والعثور عمى فرص العاجمة لمفئات شديدة االحتياج لمحد مف الفقر , ومجابية االزمات وا

, ويرجع اصؿ ليـ  وتعميميـ  وحماية كبار السف,  وتحسيف االنتاجية واالستثمار في صحة اطفاعمؿال
و العماؿ واج إذالثورة الصناعية ,  ةة الى القرف التاسع عشر عمى خمفيظيور الحماية االجتماعي

,وذلؾ كاف واضحا في دراسة فريدريؾ ايدف عف االسر العمالية الفقيرة كما يبلحظ اف  ةصعوبات كبير 
نصت  فقد, (5)الروح اإلنسانية في التعامؿ مع الفقراء كانت تجد دورىا في الديف وفي قيمو التكافؿ  

                                                                                                                                                                                
 . ١٧٣ازىار حسف عمي ابو تايمو,  ىيثـ عبد الحسيف كاظـ  , ,مصدر سابؽ , ص - 1
دور شبكات الحماية االجتماعية في حماية الفقراء مف مخاطر الخصخصة ,الحوار المتمدف فبلح خمؼ الربيعي ,  - 2

 .  11, ص  2008,  2288, العدد 
احمد كماؿ احمد , مناىج الخدمة االجتماعية في المجتمع االسبلمي , الطبعة االولى , مكتبة الخانجي , القاىرة ,  - 3

  8-7, ص  1998
 . 1989جتماعي : مقارنة بيف نظـ الضماف في االردف والدوؿ العربية , عماف , عمي عيسى , الضماف اال - 4
 19كريـ محمد حمزه , شبكو الحماية االجتماعية في العراؽ ) مزايا ومعمومات ( ,مجمو دراسات اقتصاديو , العدد  - 5

 . 15, ص 2007, بيت الحكمة , بغداد ,
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الكتب السماوية عمى مبدا العدالة االجتماعية و حؽ افراد المجتمع في العيش الكريـ و دعت الى 
 (1)ضرورة القياـ بأعماؿ الخير اليادفة لتحسيف اوضاع الفقراء الذيف يحتاجوف الى المساعدة . 

اعي الضماف االجتم ةألنظم ةاالجتماعية التي تعتبر مكمموبعد ذلؾ ظيرت شبكات الحماية     
عنيا وقد تضمنت مجموعة مف السياسات والبرامج منيا سياسات دعـ اسعار المواد  ةوليست بديم
وبرامج الرعاية االجتماعية لؤلسر الفقيرة وبرامج التنمية الريفية والبرامج المتعمقة بالعمالة   الغذائية 

المدرسة اإلصبلحية , وىذه  ودعـ الخدمات الصحية والتعميمية و برامج رعاية االيتاـ واالحداث ونظاـ
البرامج تسعى الى التخفيؼ او مكافحة الفقر الذي يعد مف اىـ االىداؼ التي تسعى لتحقيقيا التنمية 

( مف ىذه االىداؼ الذي 3-1وخاصة اليدؼ الفرعي ), مف بينيا ةبارز  ةتحظى بمكانو المستدامة 
الصعيد الوطني ووضع حدود دفعًا ليا  يدعو الى استحداث نظـ وتدابير حماية اجتماعية مبلئمة عمى

 . 2030وتحقيؽ تغطية صحية لمفقراء والضعفاء بحموؿ عاـ 

ما احسف تصميميا وتنفيذىا تأثير قوي عمى اوضاع  اوقد يكوف لنظـ الحماية االجتماعية اذ      
 ةالقدرة عمى مواجيالتفاوت وبناء س الماؿ البشري واالنتاجية , والحد مف أر البمداف , وتؤدي الى تعزيز 

( 5-1الصدمات وانياء حمقة الفقر ومنع توارثيا بيف االجياؿ , وىي ال تكمؼ البمداف المعنية سوى )
 (2)% مف اجمالي الناتج المحمي 

بيف االنفاؽ االجتماعي عمى الحماية االجتماعية  ةوثيق ةىناؾ عبلق ف  أمف ذلؾ  يرى الباحث      
كمما زاد االنفاؽ عمى ىذا فرىا مف اىـ اىداؼ متطمبات التنمية المستدامة , باعتباوالتنمية المستدامة , 

مستوى االنتاجية وتحسيف مستوى  القطاع سوؼ يؤدي الى التقميؿ مف الفقر والحد مف التفاوت ورفع
  .س الماؿ البشري أر 

                                                           
ية لشبكات التكافؿ االجتماعي في االقتصاد العربي , سمسمو اوراؽ العمؿ , سميماف شعباف القدسي , الكفاءة التوزيع - 1

 . 2002المعيد العربي , الكويت ,  
 https;//www.albankaldawli.orgعرض عاـ لمحماية االجتماعية , متاح عمى الموقع  - 2
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 تمهيد:
من المكونات الرئيسة لإلنفاق العام بوصفو يتعمق باإلنفاق عمى  اً يعد االنفاق االجتماعي واحد      

القطاعات االجتماعية المختمفة والتي تعد مطمبا اساسيا لتحقيق اىداف التنمية المستدامة سواء 
ولة تحقيق التوازن في ىذا االقتصادية ام االجتماعية، والعراق يسعى من خالل الموازنات العامة لمد

المجال بالنظر لتنامي دور تمك القطاعات )االجتماعية( لإلسيام في تخفيض معدالت البطالة والفقر 
ورفع مستوى االىتمام بقطاعي التربية والتعميم والصحة واتاحتيا لألفراد والمجتمع بما يسيم ذلك في 

س المال البشري من أفي تعزيز ر  االجتماعيتحقيق العدالة االجتماعية، فضال عن اىمية االنفاق 
 في ىذا الفصل المباحث االتية: الباحثةخالل برامج الحماية االجتماعية ، وألجل ذلك كمو سيتناول 

 .(   2019-2004)المبحث االول: تحميل مؤشرات االنفاق االجتماعي في العراق لممدة 
 .(   2019-2004)لمستدامة في العراق لممدة المبحث الثاني: تحميل التطورات في مؤشرات التنمية ا
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 المبحث االول                                        
 .(   2012-2004)تحميل مؤشرات االنفاق االجتماعي في العراق لممدة 

 المطمب االول: تحميل تطور االنفاق العام المخطط والفعمي في العراق 
 .  ( 2012-2004)لممدة 

 اوال: تحميل االنفاق العام المخطط.
( بالمسار 2019 - 2004لقد اتسم االنفاق العام المخطط )التخصصات المالية( خالل المدة )     

( ان اجمالي التخصيصات المالية بعد ان كانت نحو 1المتصاعد، اذ يتضح من خالل الجدول )
  2019( مميار دينار عام 133108ازدادت لتصل الى نحو ) 2004( مميار دينار عام 33661)

%( لممدة كميا،  وكانت نسبة التخصيصات الجارية تشكل النسبة 0.7وبمتوسط  نمو سنوي  بمغ نحو)
%( في 84.4وكانت حوالي )2004االكبر من االنفاق المخطط، اذ بمغت اعمى نسبة ليا في عام 

االستثمارية فقد تراوحت صات التخصي، اما نسبة 2013%( في عام 60.2حين كانت اقل نسبة ىي )
 . 2013%( في عام 39.8بين االنخفاض واالرتفاع وبمغت اعمى نسبة ليا )

نفاقية السيما التخصيصات كور االتجاه المتزايد لمسياسة اإلويالحظ من خالل ما ورد في الجدول المذ
ية التوسعية من جية، نفاقم  وطبيعة السياسة اإلءب التخصيصات االستثمارية ال يتالالجارية عمى حسا

،ويمكن ايعاز االرتفاع (1) وحاجة البمد الى اعادة االعمار وتطوير البنى التحتية من جية اخرى
الحاصل في التخصيصات الجارية وزيادة نسبتيا من اجمالي االنفاق إلى التغيير في الوضع 

 عن زيادة العوائد النفطية االقتصادي والسياسي الناتج عن الزيادات المتتالية في حجم الرواتب، فضال
اما التراجع في نسبة التخصيصات   (2) 2010نظرا الرتفاع أسعار النفط العالمية السيما بعد عام 

يمكن إيعازه إلى التراجع في تخصيصات الموجودات غير المالية من المنح   2014الجارية في عام 
، ونظرا الى تراجع أسعار النفط الخام  (3) 2014والسمع والخدمات، ناىيك عن عدم إقرار الموازنة عام 

(  دوالر لمبرميل 64.04وصواًل إلى ) 2014( دوالر لمبرميل الواحد عام 96.3حسب سمة أوبك من )ب
                                                           

ي النفقات العامة في .  سارة اكرم خطاب، احمد عبد الكريم احمد، محمد فوزي محمد، تحميل وقياس العوامل المؤثرة  ف1
 . 126، ص 2019، 38، المجمد 122امعة الموصل، العدد ج(، مجمة تنمية الرافدين،  2017-2003العراق )

   68، ص 2015. البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، التقرير االقتصادي السنوي لعام  2

 . 70، ص 2014مة لإلحصاء واالبحاث، التقرير االقتصادي السنوي لعام . البنك المركزي العراقي، المديرية العا 3
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تركت تداعيات كبيرة وضغوطًا إضافية عمى الموازنة العامة لمدولة العراقية كان ليا  2019الواحد عام 
  (1)ات السيما االستثمارية منيا األثر السمبي في تراجع حجم التخصيص

 (1جدول )
 مميار دينار      (   2019-2004)ىيكل االنفاق العام المخطط في العراق لممدة                   

 
 

 السنة

اجمالي االنفاق العام 
 المخطط

االنفاق العام المخطط 
 الجاري

االنفاق العام المخطط 
 االستثماري

 
  القيمة
1 

النمو 
  السنوي %

2 

 
  القيمة
3 

االسيام الى 
 االجمالي %

4 

 
 القيمة
5 

االسيام الى 
 االجمالي%

6 
2004 33661  28547 84.8 5114 15.2 
2005 35231 4.7 27681 78.6 7550 21.4 
2006 50963 44.7 41691 81.8 9272 18.2 
2007 51727 1.5 39062 75.5 12665 24.5 
2008 59862 15.7 44191 73.8 15671 26.2 
2009 69165 15.5 54148 78.3 15017 21.7 
2010 84658 22.4 60981 72 23677 28 
2011 96663 14.2 66596 68.9 30067 31.1 
2012 117123 21.2 79945 68.3 37178 31.7 
2013 138425 18.2 83316 60.2 55109 39.8 
*2014 113473 -18 77986 68.7 35487 31.3 
2015 119462 5.3 78248 65.5 41214 34.5 
2016 105895 -11.4 80149 75.7 25746 24.3 
2017 107090 1.1 78558 73.4 28532 26.6 
2018 104158 -2.7 79508 76.3 24650 23.7 
2019 133108 27.8 100059 75.2 33049 24.8 
 26.4  73.6  10.7  المتوسط

  باالعتماد عمى : الباحثة من اعداد لمصدر:ا
  (2004-2019)وزارة المالية العراقية، قانون الموازنة العامة االتحادية، لمسنوات  الى استنادا -
  نظرا لعدم افرار الموازنة العامة . 2014تم اعتماد القيمة الفعمية لسنة 

                                                           

. وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء والتكنموجيا، التقرير االقتصادي السنوي، بغداد ،  1
 .  24-22، ص 2020



 (4002-4002الفصل الثاني: تحليل مؤشرات االنفاق االجتماصي والتنمية المستدامة في العراق للمدة )

 
 69 

الزيادة الواضحة في حجم التخصيصات المالية بين عامي ومن الجدير بالذكر، ان     
( مميار دينار في 138425إلى  ) 2012( مميار دينار في عام 117123( من  )2012،2013)

  ،(1)يمكن إيعازه إلى إضافة وزارة السياحة إلى الموازنة العامة لمدولة العراقية  2013عام 
 .(   2004-2012)ل المدة ثانيا: اإلنفاق العام و التنفيذ الفعمي خل 

جاء متوافقًا  (،2019 - 2004( ان مسار االنفاق العام خالل مدة البحث)2يمحظ من الجدول )     
والزيادات الحاصمة في حجم التخصيصات المالية نظرا  لتأثر االنفاق العام الفعمي باإلنفاق العام 

يسيطر عميو االنفاق العام الجاري الذي   المخطط في ضوء الموازنات العامة لمدولة العراقية، اذ ظل
بمغ متوسط اسيام االنفاق  العام االستثماري  حين%( ، في 77.8بمغ في متوسط المدة كميا نحو)

لمسياسة  اً توسعي اً %( مما يدل عمى أن ىناك اتجاى22.2الفعمي  ولممدة ذاتيا قيد البحث نحو )
من تحوالت سياسية جديدة أسيمت في سيطرة االنفاق  وما رافقيا 2004اإلنفاقية، السيما ما بعد عام 

عن التوسع في فقرة تعويضات  بناءاً العام الجاري الفعمي عمى حساب اإلنفاق العام االستثماري الفعمي، 
الموظفين والمنح واإلعانات وفقرة الحماية االجتماعية و حجم الدين العام المفروض عمى العراق 

  .(2)لمستمزمات الصناعية والخدمية يضاف إليو التوسع بمساىمة ا
كان لو االثر الواضح في  2010( دوالر لمبرميل الواحد عام 75.6ان ارتفاع أسعار النفط إلى )     

%(، بعد ان 26.2زيادة نمو اإليرادات النفطية واإلنفاق العام الفعمي الذي ازداد نموه السنوي نحو )
ض االقتصاد العراقي آلثار األزمة المالية العالمية نتيجة لتعر  2009%( في عام -6.4كان نحو )

سمبيا عمى النمو السنوي إلجمالي  2015، كما أثر التراجع في أسعار النفط ما بعد عام (3)2008عام 
مما انعكس بالتراجع في  2016%( عام -4.7و ) 2015%( عام -37.3بمغ ) إذاالنفاق العام 

الجاري منو وصواًل  إلى انخفاض اسيام االنفاق االستثماري اسيام االنفاق االستثماري الفعمي دون 
                                                           

 (2019-2005. وزارة المالية، قانون الموازنة العامة، لمسنوات ) 1

 مزيد من التفاصيل، انظر في ذلك: . لم 2

  47، ص 2017البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث التقرير االقتصادي السنوي لعام  - أ
  43، ص 2018البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث التقرير االقتصادي السنوي لعام  - ب
 .  59، ص 2013رية العامة لإلحصاء واالبحاث التقرير االقتصادي السنوي لعام البنك المركزي العراقي، المدي - ت

. تغريد داود سممان، اثر االيرادات النفطية في تنمية االقتصاد العراقي، مجمة جامعة بابل لمعموم الصرفة والتطبيقية،  3
 .  148، ص 2016، 4، العدد 24المجمد 
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، نظرا لمتقمبات في أسعار النفط الخام و 2019%( عام 21.9و) 2018%(عام 17.1إلى)  الفعمي  
 نفاق العام الفعمي .يرادات النفطية الممول الرئيس لإلانعكاسيا سمبا عمى حجم اإل

 (2جدول )
 (   2019-2004)لعراق لممدة ىيكل االنفاق العام الفعمي في ا

 مميار دينار                                                                                      

 
 

 السنة

اجمالي االنفاق العام 
 الفعمي

االنفاق العام الفعمي 
 الجاري

االنفاق العام الفعمي 
 االستثماري

 التنفيذ الفعمي للنفاق العام

 
 
 

  لقيمةا
1 

 
النمو 

السنوي 
% 
2 

 
 
 

 القيمة
3 

االسهام 
 الى

االجمالي 
%  

4 

 
 
 

 القيمة
5 

االسهام 
الى 

االجمالي
% 

6 

 
 

 الجاري
% 
7 

 
 
 

 االستثماري%
8 

 
 

 االجمالي
% 
9 

2004 32117  29066 90.5 3051 9.5 101.8 59.7 95.4 
2005 26375 -17.9 22471 85.2 3904 14.8 81.2 51.7 74.9 
2006 38807 47.1 32598 84 6209 16 78.2 67 76.1 
2007 39031 0.6 29820 76.4 9211 23.6 76.3 72.7 75.5 
2008 59403 52.2 39087 65.8 20316 34.2 88.5 129.6 99.2 
2009 55590 -6.4 45941 82.6 9649 17.4 84.8 64.3 80.4 
2010 70134 26.2 54581 77.8 15553 22.2 89.5 65.7 82.8 
2011 78758 12.3 60926 77.4 17832 22.6 91.5 59.3 81.5 
2012 105138 33.5 75788 72.1 29350 27.9 94.8 78.9 89.8 
2013 119128 13.3 78747 66.1 40381 33.9 94.5 73.3 86.1 
2014 112192 -5.8 76742 68.4 35450 31.6 98.4 99.9 98.9 
2015 70398 -37.3 51833 73.6 18565 26.4 66.2 45 58.9 
2016 67067 -4.7 51173 76.3 15894 23.7 63.8 61.7 63.3 
2017 75491 12.6 59026 78.2 16465 21.8 75.1 57.7 70.5 
2018 80871 7.1 67051 82.9 13820 17.1 84.3 56.1 77.6 
2019 111724 38.2 87301 78.1 24423 21.9 87.2 73.9 83.9 
 80.9 69.8 84.8 22.8  77.2  11.4  المتوسط

 باالعتماد عمى : الباحثة من اعداد المصدر:
 سنوية مختمفة. العامة لإلحصاء واالبحاث، نشرات البنك المركزي العراقي، المديرية -
وزارة التخطيط، الجياز المركزي اإلحصائي، مديرية الحسابات القومية، المجموعة االحصائية لمسنوات  -

(2009 – 2018.) 
     ×100عمل الباحثة باالعتماد عمى الصيغة االتية : النسب اعاله من -

  
 y1= 
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نفاق العام فإنو يمحظ من الجدول نفسو وبيدف التعرف عمى نسب التنفيذ لإلوعمى أية حال        
التقمب الواضح في نسبة اسيام التنفيذ الفعمي لإلنفاق العام الفعمي مقارنًة وبما ىو مخطط ليذا اإلنفاق 

ما بنفاق العام الفعمي مقارنًة و ان بمغت نسبة التنفيذ الفعمي لإل فبعد ازنات العامة العراقية، في المو 
 2007%( في عام 75.5، نجد انيا قد تراجعت الى نحو)2004%( عام 95.4مخطط لو نحو )
، 2014و  2008%( وبمغت اعمى نسبى تنفيذ في عامي 89.8إلى نحو ) 2012وارتفعت في عام 

%( لممدة 80.9%( عمى التوالي لكل منيا، وكان متوسط التنفيذ )98.9%، 99.2و )اذ بمغت نح
 الى%(، وىذا يمكن إيعازه 58.9وكانت نحو ) 2015كميا، في حين كانت ادنى نسبة تنفيذ في عام 

 ضعف كفاءة االنفاق االستثماري في تحقيق متطمبات التنمية .
 . (   2012-2004)مى قطاع التربية خلل المدة المطمب الثاني : تحميل تطور االنفاق العام ع

 االنفاق العام المخطط عمى قطاع التربية. مؤشراواًل : 
يعد االنفاق العام عمى التربية من المؤشرات الحيوية لقياس الدور االجتماعي لمدولة السيما       

ة لألجيال الالحقة، فضال عن االنفاق العام عمى التعميم االبتدائي نظرا ألىميتو لمحد من مستوى االمي
وبما ان االنفاق  (1)اسيامو في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية واالرتقاء براس المال البشري

العام يمثل احد ادوات السياسة المالية التي يعتمدىا العراق في التأثير عمى مؤشرات التنمية المستدامة 
اركانيا، النيا تعكس االىداف المرسومة من قبل الحكومة  السيما في قطاع التربية بكونو يمثل ابرز

لمنيوض باقتصادىا، ولذلك يجري توجيو االنفاق العام في الغالب لإلسيام في دعم قطاع التربية من 
يعكس ىذا المؤشر مدى االثر الذي و خالل تخصيص االموال الالزمة لو في الموازنة العامة لمدولة، 

االستثمار في رأس المال البشري ومدى اىتمام الحكومة في النيوض بواقع يتركو االنفاق العام عمى 
 قطاع التعميم.

( يالحظ ان التخصيصات المالية لقطاع التربية 3لجدول )ايما يخص العراق ومن خالل متابعة وف     
لمطموب، ، اال ان ىذه الزيادة لم ترتق الى المستوى ا2004في الموازنة العامة قد ازدادت ما بعد عام 

                                                           

1- Al- Hiti, Ahmed Hussein and others. The Relationship between Expenditure on Health, 
Education and Economic, An Analytical Study In Both Jordanian and Saudi Economies 
for the Period 1981 2006, Iraq Journal of Economic Sciences, Issue20, Seventh  year, 

2009, p4. 
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اذ لم تكن تتناسب مع اىمية ىذا القطاع الحيوي،  اضف الى ذلك ان نسبة كبيرة منو تذىب نحو 
  (1)االنفاق الجاري عمى حساب االنفاق االستثماري

يتضح من خالل الجدول نفسو قيد التحميل ان اجمالي االنفاق العام المخطط قد شيد ،  عميوو       
( مميار 33661، اذ ارتفع من )اً ا بعض السنوات التي شيدت انخفاضارتفاعا خالل مدة البحث ماعد

وبمتوسط نمو سنوي لممدة  2019( مميار دينار في عام 133108الى حوالي ) 2004دينار في عام 
%(،في حين تراوحت معدالت النمو السنوي لو بين االرتفاع تارة واالنخفاض 10.7المذكورة بمغ نحو)

ت التي شيدتيا الموازنات العامة االتحادية سواء في الجانب االستثماري منو ام تارة اخرى نظرًا لمتغيرا
(  816الجاري، وىو امر انعكس عمى االنفاق العام المخطط لقطاع التربية الذي ازداد ىو اآلخر من )

، وشكمت 2019( مميار دينار في عام 10336ليصبح نحو ) 2004مميار دينار في عام 
النسبة االكبر من التخصيصات االجمالية ليذا القطاع، في حين تراوحت التخصيصات الجارية 

معدالت النمو السنوي ليذه التخصيصات بين االرتفاع واالنخفاض وبمغ أعمى معدل نمو سنوي ليا 
-وكان نحو ) 2014، في حين كان اقل معدل نمو سنوي ليا في عام 2009%( في عام 99.3)

من جية، وانخفاض اسعار النفط التي اسيمت بتراجع العائدات من  %( بسبب عدم اقرار الموازنة7.1
النفط الخام ومن ثم تراجع حجم االنفاق العام االجمالي، من جية اخرى، وقد بمغ متوسط النمو السنوي 

ىو اكبر من متوسط النمو السنوي %( و 2. 21إلجمالي االنفاق المخطط عمى التربية لممدة كميا نحو )
%( نقطة مئوية، ويعود ذلك الى التقمبات في نسبة التخصيصات 10.5ق العام وبفارق )جمالي االنفاإل

المالية لقطاع التربية من اجمالي االنفاق العام، وبشكل عام فإنيا ارتفعت خالل المدة المدروسة من 
%(، وىذا 6وبمتوسط اسيام لممدة كميا بمغ نحو ) 2019%( عام 7.8الى ) 2004%(عام 4. 2)

ع واالنخفاض في التخصيصات المالية لقطاع التربية يعود الى التقمبات في االيرادات النفطية االرتفا
نفاق الممول االساس لإلالناتجة عن ارتفاع وانخفاض اسعار النفط الخام في السوق الدولية بوصفيا  

لعسكرية، العام، اضف الى ذلك تخصيص الجزء االكبر من االيرادات نحو القطاعات االخرى السيما ا
خالل  ة، وتحقيق االمن واالستقرار خاص وذلك لمواجية اليجمات االرىابية التي تعرض الييا البمد

 .  2018وعام  2014المدة المحصورة بين عام 
الجارية في عام و تخصيصات االجمالية االستثمارية ومن الجدير بالذكر، انو عمى الرغم من زيادة ال

نفاق العام قد انخفضت من الى اجمالي اإل تخصيصاتواال ان نسبة  2009بالمقارنة مع عام  2010
                                                           

ارجوحة التنمية في العراق بين ارث الماضي وتطمعات المستقبل، دار الكتب والوثائق، كامل كاظم بشير الكناني،  - 1
 . 32، ص 2013الطبعة االولى، بغداد، 
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ويعود ذلك باألساس الى زيادة نمو االيرادات  2010%( في عام 6.5الى )  2009%( في عام7)
التي انعكست ايجابا عمى تمويل الموازنة العامة لمدولة العراقية وزيادة اجمالي  2010النفطية في عام 

ن االىتمام برفع نسبة قطاع التربية من اجمالي االنفاق العام، ناىيك عن دور التخصيصات المالية دو 
  السياسات االقتصادية التي تتبعيا الحكومة في ىذا المجال.

 (3جدول )
 (   2019-2004)اجمالي االنفاق العام المخطط وموقع االنفاق العام منو عمى التربية في العراق لممدة 

 مميار دينار    

 
 السنة

جمالي االنفاق العام ا
 المخطط

 
 

النمو  
السنوي 

% 
4 

 
المخطط االنفاق العام عمى التربية  

 
 
 

 
النمو 
 السنوي

% 
10 

 
 

 اسهام
3:6 
11 

 الجاري
1 

 االستثماري
2 

 االجمالي
3 

 الجاري  
5 

1:4 
  % 
6 

 االستثماري
7 

5: 2 
% 
8 

 االجمالي
9 

2004 28547 5114 33661  806 2.8 10 0.2 816  2.4 
2005 27681 7550 35231 4.7 1168 4.2 100 1.3 1268 55.4 3.6 
2006 41691 9272 50963 44.7 1480 3.5 22 0.2 1502 18.5 2.9 
2007 39062 12665 51727 1.5 1928 4.9 366 2.9 2294 52.7 4.4 
2008 44191 15671 59861 15.7 2270 5.1 150 1.0 2420 5.5 4 
2009 54148 15017 69165 15.5 4609 8.5 213 1.4 4822 99.3 7 
2010 60981 23677 84657 22.4 5044 8.3 500 2.1 5544 15 6.5 
2011 66596 30067 96663 14.2 7133 10.7 450 1.5 7583 36.8 7.8 
2012 79945 37178 117123 21.2 7603 9.5 455 1.2 8058 6.3 6.9 
2013 83316 55109 138425 18.2 7880 9.5 831 1.5 8711 8.1 6.3 
2014 77986 35487 113473 -18 7341 9.4 750 2.1 8091 -7.1 7.1 
2015 78248 41214 119462 5.3 7273 9.3 412 1.0 7685 -5 6.5 
2016 80149 25746 105895 -11.4 7713 9.6 257 1.0 7970 3.7 7.5 
2017 78558 28532 107090 1.1 7522 9.6 229 0.8 7751 -2.7 7.2 
2018 79508 24650 104158 -2.7 8356 10.5 252 1.0 8608 11.1 8.3 
2019 100059 33049 133108 27.8 10006 10 330 1.0 10336 20.1 7.8 
 6 21.2  1.3  7.7  10.7    المتوسط

 باالعتماد عمى:  الباحثة من اعدادالمصدر: 
 ، صفحات متفرقة. ( 2004-2019)وزارة المالية العراقية، قانون الموازنة العامة االتحادية لمسنوات    -
قرير االقتصادي ، التالمعمومات وزارة التخطيط، والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء والتكنموجيا  -

 . 24، ص2020العراقي لعام 
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تعكس اىداف الدولة االجتماعية ال يمكنيا ان نسب االنفاق العام المخططة لقطاع التربية ان  وعميو 
لالستقرار في التخطيط  و تدعالفي ىذا المجال، السيما في مجال الموازنة االستثمارية  التربوية التي 

ثيرىا عمى البرامج االستثمارية التربوية السيما البنية التحتية وتحسين لالستثمار التربوي، فضال عن تأ
 البيئة الدراسية. 

 الموجية الى قطاع التربية ، فانو اما فيما يخص مؤشر التخصيصات االستثمارية المخططة      
، اذ ة التربييوضح مدى قدرة الحكومة عمى توفير البنى التحتية في مجال االستثمار الحكومي لقطاع 

( ان ىناك زيادة في حجم ما مخصص لالستثمار في مجال التربية باألرقام المطمقة 3يوضح الجدول )
%( في 2.1نظرا لزيادة نمو التخصيصات االستثمارية االجمالية بمعدل بمغ نحو ) 2010حتى عام 

، مما 2019%( عام 1العام المذكور، ومن ثم تراجع ذلك االسيام وصوال الى نسبة اسيام قدرىا )
يشير ذلك كمو الى ضعف االىتمام الحكومي في مجال توجيو الدعم المالي واالرتقاء بيذا القطاع، 

من خالل وانعكاس ذلك سمبًا في تطوير البنى التحتية في مجال التربية وبالتالي اخفاق السياسة المالية 
ات التنمية المستدامة وتحقيق نحو التربية في االرتقاء بتامين متطمب يةالتخصيصات المالية الموج

 اىدافيا العامة وخاصة ما يتعمق باألبعاد االجتماعية المختمفة.
 

جمالي االنفاق العام المخطط واالنفاق العام عمى التربية في ( يبين تطور النمو السنوي إل3كل )والش
     .(  2019-2004)العراق لممدة 
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 (3شكل )
 لي االنفاق العام المخطط واالنفاق العام عمى التربية تطور النمو السنوي الجما

 (   2019-2004)في العراق لممدة 

 
 (3) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 
 ثانياً : مؤشر االنفاق العام الفعمي عمى قطاع التربية 

نفاقية في مجال التربية انسجاما مع ما جاء في الفقرة السابقة ولموصول الى فاعمية السياسة اال      
( االتي، يمحظ منو ان متوسط النمو إلجمالي االنفاق العام الفعمي لممدة 4ومن خالل معاينة الجدول )

%( وىو اقل من متوسط النمو السنوي إلجمالي االنفاق العام 10. 7قيد البحث والتحميل كان بحدود )
%( نقطة مئوية يتخممو تقمبات في ذلك 0.7)%( لممدة نفسيا وبفارق نحو 11. 4الفعمي البالغ نحو)

في  ًا طبيعياً أمر نفاق العام الفعمي الذي يعد إلالنمو انسجاما والتقمبات الحاصمة في نمو اجمالي ا
اقتصاد ريعي كالعراق يعتمد عمى العائدات النفطية بشكل رئيس في تمويل الموازنة العامة عمى اثر 

في اسيام مكونات  اً واضح ىنالك اختالالً  نَ أذاتو يمحظ ايضا  وقتالتقمبات في اسعار النفط، وفي ال
 ي.ية سواء الجاري منو ام االستثمار االنفاق العام الفعمي عمى الترب
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 (4جدول )
 (2019-2004النمو السنوي إلجمالي االنفاق العام الفعمي واالنفاق العام عمى التربية لممدة )

 مميار دينار                                                                                      

 السنة
 االنفاق العام عمى التربية الفعمي

النمو 
 السنوي%

 اجمالي االنفاق العام الفعمي
النمو 

 السنوي%

 اسهام
2: 1 
% 

االنفاق 
 الجاري

االنفاق 
 االستثماري

 االجمالي
1 

االنفاق 
 الجاري

االنفاق 
 االستثماري

الجماليا  
2 

2004 1129 14 1143  29066 3051 32117  3.6 
2005 1413 13.5 1426.5 24.8 22471 3904 26375 -17.9 5.4 
2006 1480 22 1502 5.3 32598 6209 38807 47.1 3.9 
2007 1928 366 2294 52.7 29820 9211 39031 0.6 5.9 
2008 2390 336 2726 18.8 39087 20316 59403 52.2 4.6 
2009 4609 213 4822 76.9 45941 9649 55590 -6.4 8.7 
2010 5044 350 5394 11.9 54581 15553 70134 26.2 7.7 
2011 5830 42.5 5873 8.9 60926 17832 78758 12.3 7.5 
2012 6863 145 7008 19.3 75788 29350 105138 33.5 6.7 
2013 7818 269 8087 15.4 78747 40381 119128 13.3 6.8 
2014 7341 750 8091 0.0 76742 35450 112192 -5.8 7.2 
2015 7004 31 7035 -13.1 51833 18565 70398 -37.3 10.0 
2016 7509 4.9 7513.9 6.8 51173 15894 67067 -4.7 11.2 
2017 1786 19.5 1805.5 -76.0 59026 16465 75491 12.6 2.4 
2018 1784 39 1823 1.0 67051 13820 80871 7.1 2.3 
2019 1948 23.5 1971.5 8.1 87301 24423 111724 38.2 1.8 
 6 11.4    10.7    المتوسط

 باالعتماد عمى:  الباحثة من اعدادالمصدر: 
 البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، نشرات سنوية مختمفة. -
ي، مديرية الحسابات القومية، المجموعة االحصائية لمسنوات وزارة التخطيط، الجياز المركزي اإلحصائ -

(2009 – 2018.) 
 
تطور النمو السنوي الجمالي االنفاق العام الفعمي واالنفاق العام عمى التربية في يبين  (4) والشكل

 (2004-2019العراق لممدة )
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 (4شكل )
 العام عمى التربيةجمالي االنفاق العام الفعمي واالنفاق تطور النمو السنوي إل
 (2019-2004في العراق لممدة ) 

 
 (4) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 

 المطمب الثالث : تحميل تطور االنفاق العام عمى التعميم العالي 
 نفاق العام المخطط عمى التعميم العالي اإل مؤشر اواًل: 

المؤشرات التي يمكن من خالليا التعرف عمى  نفاق العام عمى التعميم العالي واحد منيعد اإل 
ة التنمية، وبيدف عرض مدى االىتمام بيذا القطاع من قبل الحكومة المركزية بوصفو يسيم في عممي

نفاقية ودورىا في التعميم العالي، فان مؤشر االنفاق العام المخطط واحد من مؤشرات السياسة اإل
يبين حجم االنفاق المخطط لمتعميم العالي في العراق خالل  (5السياسة المالية في العراق، والجدول )

(، وىذا المؤشر يمكن من خاللو قياس دور الحكومة من خالل الموازنة العامة 2019 – 2004المدة )
بوصفيا واحدة من ادوات السياسة المالية لبيان مدى اىتماميا بالتخصيصات المالية الموجية نحو ىذا 

الل البيانات الواردة في الجدول المذكور ان ىناك تزايدًا واضحًا في حجم القطاع ، اذ يتضح من خ
 2004( مميار دينار عام 183التخصيصات المالية الخاصة بالتعميم العالي، فبعد ان كانت بقيمة )

- 2004وبمتوسط نمو سنوي بمغ لممدة كميا ) 2019( مميار دينار عام 2865اصبحت نحو )
حين كان معدل النمو السنوي ليذا المؤشر قد تراوح بين االرتفاع تارة %(، في 25.2( نحو )2019

%، 14.9-%، و 13.3-%، 11.8-واالنخفاض تارة اخرى، وقد بمغ معدالت نمو سالبة كانت نحو)
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ا كانت تمك ( لكل منيا عمى التوالي، ولم2018، و 2017، 2015، 2014%( لمسنوات ) 6.1-
ء المالية الحكومية فان التخصيصات المالية بالقيم المطمقة تعد لمعرفة ادا النسب مؤشرا غير كافٍ 

ازدادت لتصل الى  2010( مميار دينار عام 2549متقمبة فبعد ان بمغت قيمتيا االجمالية نحو )
،وان ىذا التقمب في  2019( مميار دينار عام 2865ومن ثم الى ) 2013( مميار دينار عام 3606)

تحديد احتياجات ىذا القطاع سواء في التخصيصات الجارية ام القيم يشير الى التمكؤ في 
لمتخصيصات االستثمارية ، ىذا من جية ومن جية اخرى يعكس  مدى اىتمام الحكومة لمنيوض 

 بواقع ىذا القطاع  . 
يعكس الموجية الى التعميم العالي ،  المخططة اما فيما يخص مؤشر التخصيصات االستثمارية     

ي يتركو االنفاق العام عمى االستثمار في راس المال البشري ومدى اىتمام الحكومة مدى االثر الذ
( نسبة اسيام التخصيصات االستثمارية من 5بالنيوض في واقع التعميم العالي، اذ يتضح من الجدول )

%( 0.1اجمالي التخصيصات االستثمارية العامة التي جاءت ىي االخرى متواضعة كانت نسبيا )
الحكومي  في ىذا القطاع  لتعكس ضعف االىتمام  2007%( في عام 2بعد ان كانت  ) 2017عام 

مقارنة مع حجم التخصيصات االستثمارية االتحادية عمى الرغم من توسع الحكومة في  وتراجعو
 . ةستثمارية في بعض السنوات المبحوثتخصيصاتيا الجارية واال
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 (5جدول )
-2004)المخطط وموقع االنفاق العام منو عمى التعميم العالي في العراق لممدة  اجمالي االنفاق العام

 مميار دينار                                                                             (   2019

 اجمالي االنفاق العالم المخطط 
 
 

النمو   
 السنوي %

 المخطط عمى التعمي النفاق العاما
 يالعال

   

 السنة
 الجاري

1 
 االستثماري

2 
 االجمالي

3 
 الجاري

4 
4: 1 
% 

 االستثماري
5 

2:5 
% 

 االجمالي
6 

النمو   
 السنوي %

 اسهام 
    6:3     

2004 28547 5114 33661  171 0.6 12 0.2 183  0.5 

2005 27681 7550 35231 4.7 294 1.1 50 0.7 344 88.0 1.0 

2006 41691 9272 50963 44.7 614 1.5 60 0.6 674 95.9 1.3 

2007 39062 12665 51727 1.5 831 2.1 259 2 1090 61.7 2.1 

2008 44191 15671 59861 15.7 892 2 200 1.3 1092 0.2 1.8 

2009 54148 15017 69165 15.5 1838 3.4 213 1.4 2051 87.8 3.0 

2010 60981 23677 84658 22.4 2199 3.6 350 1.5 2549 24.3 3.0 

2011 66596 30067 96663 14.2 2174 3.3 400 1.3 2574 1.0 2.7 

2012 79945 37178 117123 21.2 2612 3.3 490 1.3 3102 20.5 2.6 

2013 83316 55109 138425 18.2 2806 3.4 800 1.5 3606 16.2 2.6 

2014 77986 35487 113473 -18 2531 3.2 650 1.8 3181 -11.8 2.8 

2015 78248 41214 119462 5.3 2590 3.3 168 0.4 2758 -13.3 2.3 

2016 80149 25746 105895 -11.4 2792 3.5 99 0.4 2891 4.8 2.7 

2017 78558 28532 107090 1.1 2430 3.1 30 0.1 2460 -14.9 2.3 

2018 79508 24650 104158 -2.7 2272 2.9 39 0.2 2311 -6.1 2.2 

2019 100059 33049 133108 27.8 2730 2.7 135 0.4 2865 24.0 2.2 

 2.2 25.2  0.9  2.7  10.7    المتوسط

 باالعتماد عمى:  الباحثة من اعدادالمصدر: 
 )2019-2004وزارة المالية العراقية، قانون الموازنة العامة االتحادية لمسنوات ) -
وزارة التخطيط، والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء والتكنموجيا، التقرير االقتصادي   -

 . 24ص ،2020العراقي،
 
التعميم العالي  جمالي االنفاق العام المخطط واالنفاق العام عمىتطور النمو السنوي إل يبين (5) والشكل

 (2019-2004في العراق لممدة )
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 (5شكل )
 جمالي االنفاق العام المخطط واالنفاق العام عمى التعميم العاليتطور النمو السنوي إل

 (2019-2004في العراق لممدة ) 

 
 (5جدول )عمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادلمصدر: ا

 نفاق العام الفعمي عمى قطاع التعميم العالي اإل مؤشر نياً : ثا
الضرورة  اق العام لصالح قطاع التربية فإنَ انسجاما مع الفقرة السابقة الخاصة بتخصيص االنف        

م العالي وذلك من خالل البيانات الواردة نفاقية في مجال التعميمب التعرف عمى فاعمية السياسة اإلتتط
(، اذ يمحظ منو، أن متوسط النمو إلجمالي اإلنفاق العام الفعمي في العراق لممدة قيد 6في الجدول )

نفاق العام عمى التعميم العالي حوالي %(، في حين ان متوسط نمو اإل11.4)التحميل كان بحدود 
 6.3 )نفاق العام وبفارق نحوا يحصل في جانب اإلوىي أكبر مم ، %( خالل المدة نفسيا 17.7)
نقطة مئوية يتضمنيا تقمبات واضحة في ذلك النمو بين السالب تارة وااليجاب تارة أخرى وبانخفاض (

نفاق الفعمي عمى التعميم العالي، ويعزى السبب في نسبة اإل 2013السيما بعد عام  واضح ومستمر
( 2014-2011نفاق عمى التعميم السيما خالل السنوات )الرئيس في ذلك االنخفاض في اسيام اال

نتيجة لتراجع ايرادات الموازنة العامة االتحادية بوصفيا الممول الرئيس لالنفاق العام بفعل انخفاض 
األمر الذي يمكن من خاللو  1) )اسعار النفط الخام واالنعكاس سمبا عمى تمويل قطاع التعميم العالي،

في تطور ذلك النمو ويرجع ذلك الى انخفاض نسبة إسيام االنفاق  اً واضح ختالالً االستنتاج أن ىناك ا
                                                           

عمي عدنان داود، اثر االنفاق عمى التعميم في تحقيق التنمية البشرية في العراق، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية  1
 . 344، ص 42/2دالجامعة، الجامعة العراقية، العد
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العام الفعمي عمى التعميم العالي إلى إجمالي اإلنفاق العام الفعمي الذي حقق نسب متواضعة بمغ اعمى 
، وبمغ متوسط نسبة االنفاق عمى التعميم العالي من االنفاق  2010%( في عام 3.7معدل ليا حوالي)

%( االمر الذي يدل عمى تراجع حجم االنفاق العام 2.6العام الفعمي خالل مدة الدراسة حوالي )
المخطط من جية واجمالي االنفاق العام الفعمي من جية اخرى ناىيك عن تراجع تنفيذ المشاريع 

( 19.5) ( مميار دينار وصوال الى نحو514)التي بمغت  2013االستثمارية ال سيما ما بعد عام 
عوامل التي اسيمت في انخفاض اسيام االنفاق العام الفعمي ال، التي تعد من  2019مميار دينار عام 
  (6جدول )                            لمتعميم العالي . 

-2004)النمو السنوي إلجمالي االنفاق العام الفعمي واالنفاق العام عمى التعميم العالي لممدة 
 مميار دينار                                                                             (   2019

 السنة  
   االنفاق العام عمى التعميم العالي الفعمي

النمو    
 السنوي%

 اجمالي االنفاق العام الفعمي
النمو 

 السنوي%

 سهاماال
1:2 
% 

           االنفاق 
 الجاري

   االنفاق 
 االستثماري

 االجمالي
1     

االنفاق 
 الجاري

االنفاق 
 االستثماري

 االجمالي 
     2 

2004 301 12 313  29066 3051 32117  1.0 
2005 358 32 390 24.6 22471 3904 26375 -17.9 1.5 
2006 614 60 674 72.8 32598 6209 38807 47.1 1.7 
2007 831 259 1090 61.7 29820 9211 39031 0.6 2.8 
2008 922 300 1222 12.1 39087 20316 59403 52.2 2.1 
2009 1838 213 2051 67.8 45941 9649 55590 -6.4 3.7 
2010 2198 350 2548 24.2 54581 15553 70134 26.2 3.6 
2011 1936 245 2181 -14.4 60926 17832 78758 12.3 2.8 
2012 2251 402 2653 21.6 75788 29350 105138 33.5 2.5 
2013 2416 514 2930 10.4 78747 40381 119128 13.3 2.5 
2014 2531 650 3181 8.6 76742 35450 112192 -5.8 2.8 
2015 2213 65 2278 -28.4 51833 18565 70398 -37.3 3.2 
2016 2208 10.2 2218.2 -2.6 51173 15894 67067 -4.7 3.3 
2017 2234 4.6 2238.6 0.9 59026 16465 75491 12.6 3.0 
2018 2261 21 2282 1.9 67051 13820 80871 7.1 2.8 
2019 2359 19.5 2378.5 4.2 87301 24423 111724 38.2 2.1 
 2.6 11.4    17.7    المتوسط

 باالعتماد عمى:  الباحثة من اعدادالمصدر: 
 البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، نشرات سنوية مختمفة. -
وزارة التخطيط، الجياز المركزي اإلحصائي، مديرية الحسابات القومية، المجموعة االحصائية لمسنوات  -

(2009 – 2018.) 
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عالي واالنفاق العام عمى التعميم ال الفعميجمالي االنفاق العام تطور النمو السنوي إل( يبين 6والشكل )
 (2019-2004في العراق لممدة )

 (6شكل )
 عالي جمالي االنفاق العام الفعمي واالنفاق العام عمى التعميم الإلوي تطور النمو السن

 (2019-2004في العراق لممدة )

 
 (6) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 المطمب الرابع : تحميل تطور االنفاق العام عمى قطاع الصحة 
 االجتماعية فضال عن كونفاىية يعد قطاع الصحة من القطاعات الحيوية و األساس في الر      

شكل من رأس المال البشري، ويعد االنفاق العام عمى الصحة مؤشرا ميما وجزءا ال يتجزأ من  الصحة
االنفاق االجتماعي ، فضال عن وصفو باألداة الميمة لمتعرف عمى مدى اىتمام الحكومة بالجانب 

وباإلمكان التعرف عمى ذلك من خالل الصحي وتطويره بما يتناسب وحجم إجمالي اإلنفاق العام، 
 المؤشرات اآلتية :

 اوال : مؤشر االنفاق العام المخطط عمى قطاع الصحة
من الركائز االساس لمنظام الصحي في العراق وجزءا ميما  اً يمثل التمويل الصحي واحد         

ذي يوضح حجم ( ال7لتحقيق التنمية المستدامة، ومن معاينة البيانات الواردة في الجدول )
ونموىا فضال عن حصة  (   2019-2004)التخصيصات المالية في الموازنة العامة االتحادية لممدة 

(، اذ يتضح من  2019-2004االنفاق العام المخصص )المخطط ( منو عمى قطاع الصحة لممدة )
قد بمغ   2004ام خالل الجدول ان اجمالي تخصيصات االنفاق العام  في الموازنة العامة االتحادية لع
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( 133108في حين بمغت حجم تمك التخصيصات نحو ) 2004( مميار دينار عام 33661نحو )
%( ، اما بالنسبة لحجم التخصيصات المالية 10.7ومتوسط نمو سنوي ) 2019مميار دينار في عام 

ميار ( م3292لترتفع الى نحو ) 2004( مميار دينار في عام 1420بمغت نحو )فقد لقطاع الصحة 
%( وىو اكبر من متوسط النمو السنوي 13.5ومتوسط نمو سنوي بمغ نحو) 2019دينار عام 

( نقطة مئوية، جاء ذلك بتقمبات نمو سنوية بين االرتفاع 2.8الجمالي التخصيصات المالية بفارق )
سعار النفط بسبب التغيرات في الموازنات العامة العراقية عمى اثر تقمبات ا تارة واالنخفاض تارة أخرى 

الخام العالمية ومن ثم االيرادات النفطية التي تعد الممول الرئيس لمموازنة العامة االتحادية في العراق، 
وىذا ما انعكس عمى حجم التخصيصات الموجية لصالح قطاع الصحة الذي تفوقت فيو التخصيصات 

ع السياسة المالية التي ىي طول مدة البحث توافقا مى حساب التخصيصات االستثمارية، و الجارية عم
صالح االنفاق العام الجاري، كما ويتضح من الجدول قيد التحميل أن نسبة اسيام التخصيصات  في 

فضل مما ىو عميو الحال في قطاعي أن كانت ا  ت متواضعة ىي األخرى و المالية لقطاع الصحة كان
التخصيصات الجارية ام  التربية والتعميم العالي فقد كان ما مخصص لقطاع الصحة سواء من

االستثمارية وبشكميا اإلجمالي الى اجمالي التخصيصات المالية في المتوسط  لممدة كميا نحو 
وقد بمغ  2009%( في عام 6بمغ نحو ) 2004%( في عام 4.2%(،  فبعد ان  كانت نحو )4.4)

الى  لتصل 2019%(  وارتفعت في عام 1.5بمغ نحو ) إذ 2017ادنى مستوى  لو في عام 
%(، ان ىذا التراجع في حجم التخصيصات المالية لقطاع الصحة يشير إلى تراجع دور الدولة 2.5)

( وبالتالي اإلخفاق في تمبية االحتياجات 2019 - 2017في تنمية ىذا القطاع السيما لمسنوات )
 2014ام المطموبة لمصحة والسيما التراجع الكبير الحاصل في حجم التخصيصات االستثمارية منذ ع

، من جية، وتوجو الدولة نحو زيادة االنفاق العسكري لمواجية 2019مدة البحث عام  نياية ولغاية
 االضطرابات االمنية من جية اخرى.

وعمى الرغم من زيادة تمك التخصيصات الموجية الى القطاع الصحي في غالبية سنوات الدراسة       
صص ليذا القطاع في موازنات غالبية بمدان العالم، فضال عن إال انيا ال تزال األدنى مقارنة مع ما يخ

انيا لم تعد كافية وتوجيات منظمة الصحة العالمية، مما انعكس االمر سمبا في اداء القطاع الصحي، 
اذ ان االىتمام بو يعد من االمور الرئيسة التي تتبناىا اىداف التنمية المستدامة نظرا لدوره االساس في 

النسان واالرتقاء بو وتييئتو بدنيا وعقميا، وىو عمى العكس مما سعت اليو وزارة الصحة عممية بناء ا
باعتمادىا رؤية مستقبمية لتنفيذ استراتيجية شاممة العادة  2004العراقية في النصف الثاني من عام 

ات %( عمى مدى السنو 55وتأىيل وبناء القطاع بما يضمن زيادة نسبة االنفاق عمى الصحة بنسبة )
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، من جية، فضال عن تأثر التمويل في الغالب بتقمبات أسعار النفط العالمية من (1) 2020لغاية عام 
جية اخرى، األمر الذي انعكس سمبا عمى واقع الخدمات الصحية التي سيتم اإلشارة إلييا في مبحث 

 الحق عند البحث في واقع قطاع الصحة في العراق .
فيو  الموجية الى قطاع الصحة،  المخططةيصات االستثمارية اما فيما يخص مؤشر التخص     

يعكس مدى االثر الذي يتركو االنفاق العام عمى االستثمار في الجانب الصحي ومدى اىتمام الحكومة 
( ان نسبة التخصيصات االستثمارية الموجية 7بالنيوض في واقع ىذا القطاع، اذ يتضح من الجدول )

 التخصيصات االستثمارية العامة جاءت ىي االخرى متواضعة وال الى قطاع الصحة من اجمالي
في حين بمغ  2010%( عام 4.8نحو )( 2004-2019)تتجاوز في افضل السنوات من مدة البحث 

ر في تطوي ( مما يعكس ضعف االىتمام الحكومي%0.3تقدر بنحو ) 2017ادنى نسبة ليا في عام 
من قبل الدولة، عامة من اتباع سياسة انفاقية توسعية  الرغمعمى وتأىيل البنى التحتية الصحية، 

 ناىيك عن تراجعيا مقارنة وحجم التخصيصات االستثمارية االتحادية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1-   Alaa Din Alwan, Health-sector funding: options for funding health care in Iraq  
Eastern Mediterranean Health Journal, Volume 14, 2008 | Volume 14, issue 6, World 
Health Organization, Geneva, Switzerland, 2008, p 1373. 

http://www.emro.who.int/emh-journal/eastern-mediterranean-health-journal/home.html
http://www.emro.who.int/emhj-volume-14-2008/index.html
http://www.emro.who.int/emhj-volume-14-2008/volume-14-issue-6/index.html
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 (7جدول )
-2004)اجمالي االنفاق العام المخطط وموقع االنفاق العام منو عمى الصحة في العراق لممدة 

 مميار دينار                                                                         (   2019
 اجمالي االنفاق العام المخطط 

 
النمو 
 السنوي

% 

    المخطط عمى الصحة االنفاق العام

 السنة
 

 الجاري
1 

 
 االستثماري

2 

 
 االجمالي

3 

 
 الجاري

4 

 
4: 1 
% 

 
 االستثماري

5 

 
2: 5 
% 

 
 االجمالي

6 

النمو 
 السنوي
% 

االسهام 
6:3 % 

2004 28547 5114 33661  1345 4.7 75 1.5 1420  4.2 

2005 27681 7550 35231 4.7 1477 5.3 60 0.8 1537 8.2 4.4 

2006 41691 9272 50963 44.7 1538 3.7 50 0.5 1588 3.3 3.1 

2007 39062 12665 51727 1.5 1861 4.8 413 3.3 2274 43.2 4.4 

2008 44191 15671 59861 15.7 2247 5.1 100 0.6 2347 3.2 3.9 

2009 54148 15017 69165 15.5 3652 6.7 482 3.2 4134 76.1 6.0 

2010 60981 23677 84657 22.4 4632 7.6 1127 4.8 5759 39.3 6.8 

2011 66596 30067 96663 14.2 4672 7.0 1050 3.5 5722 -0.6 5.9 

2012 79945 37178 117123 21.2 4942 6.2 735 2.0 5677 -0.8 4.8 

2013 83316 55109 138425 18.2 5631 6.8 1119 2.0 6750 18.9 4.9 

2014 77986 35487 113473 -18 4533 5.8 465 1.3 4998 -26.0 4.4 

2015 78248 41214 119462 5.3 7077 9.0 340 0.8 7417 48.4 6.2 

2016 80149 25746 105895 -11.4 4981 6.2 148 0.6 5129 -30.8 4.8 

2017 78558 28532 107090 1.1 1584 2.0 75 0.3 1659 -67.7 1.5 

2018 79508 24650 104158 -2.7 1821 2.3 98 0.4 1919 15.7 1.8 

2019 100059 33049 133108 27.8 2941 2.9 351 1.1 3292 71.5 2.5 

 4.4 13.5  1.7  5.4  10.7    المتوسط

 
 عتماد عمى: باال الباحثة من اعدادالمصدر: 

 (2019-2004وزارة المالية العراقية، قانون الموازنة العامة االتحادية لمسنوات )  -
 2020وزارة التخطيط، والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء والتكنموجيا، التقرير االقتصادي العراقي،  -
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خطط واالنفاق العام عمى الصحة في جمالي االنفاق العام المتطور النمو السنوي إل( يبين 7والشكل )
 (2019-2004العراق لممدة )

 (7شكل )
 تطور النمو السنوي الجمالي االنفاق العام المخطط واالنفاق العام عمى الصحة 

 (2019-2004في العراق لممدة )

 (7) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 
 اع الصحة نفاق العام الفعمي عمى قطثانياً : مؤشر اإل 

 اً ال يتجزأ من العوامل المؤثرة في ىذا القطاع ، وواحد اً نفاق العام عمى قطاع الصحة جزءيعد اإل      
من المؤشرات التي يمكن من خالليا التعرف عمى فاعمية السياسة االنفاقية لمحكومة العراقية،  والجدول 

تضح من خاللو ( وي 2019 - 2004دة ) ( يبين حجم اإلنفاق العام الفعمي في ىذا القطاع في الم8)
%( وىو أقل من 8.8بمغ نحو ) إلنفاق العام عمى الصحة لممدة قيد التحميل قد اان متوسط معدل نمو 

%( أي 11.4متوسط معدل النمو إلجمالي اإلنفاق العام الفعمي خالل المدة نفسيا والذي بمغ نحو )
الت النمو السنوي لكال الجانبين، في حين شيد ( نقطة مئوية تتضمنيا تقمبات في معد4.4اقل ب )

مميار  1386إجمالي اإلنفاق العام الفعمي لقطاع الصحة ارتفاعا خالل مدة الدراسة، اذ ارتفع من 
محققا اعمى معدل نمو سنوي بمغ  2010( مميار دينار عام 5750ليصل إلى ) 2004دينار عام 

( خالل مدة %8.2نفاق العام والتي بمغت نحو )%( واكبر نسبة اسيام من اجمالي اال39.3بنسبة )
( مميار دينار 6173نحو ) توقد بمغ 2013لو خالل مدة الدراسة في عام  ةالبحث وكانت اعمى قيم
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لنسبة االكبر لما يخصص ليذا القطاع توافقا اخالل مدة الدراسة يالحظ ان االنفاق العام الجاري يشكل 
، في حين اتسمت معدالت النمو 2010توسعية السيما لمعام  ةاقيجو الحكومة العتماد سياسة إنفمع تو 

نفاق العام عمى قطاع الصحة بين السمب تارة وااليجاب تارة أخرى وصواًل إلى معدل نمو السنوي لإل
وبالتالي تراجع الدور الحكومي في جانب االنفاق العام   2019%( في عام 26.4سنوي بمغ نحو )

%( 1.5بة االنفاق عمى ىذا القطاع إلى اجمالي االنفاق العام الى نحو)الفعمي من خالل انخفاض نس
، والذي كان لو األثر الواضح في تراجع حجم اإلنفاق االستثماري لو إلى ما 2019في نياية المدة عام 

 2013( مميار دينار عام 6173بعد أن كانت نحو ) 2019( مميار دينار عام 1666.3يقارب نحو )
يذا القطاع، ومع ذلك كمو لم تكن النسب المصروفة عمى قطاع الصحة باالىتمام  وبالتالي تراجع

بالمستوى الذي يتناسب مع ارتفاع اسعار النفط وزيادة مصادر االنفاق العام السيما االنفاق عمى قطاع 
ويكشف تقرير ( 1). صحية التي سنراىا في مباحث الحقةالمعايير ال عمى وفقالصحة الذي يعد متخمفا 

أصدرتو منظمة الصحة العالمية مؤخرًا بشأن النفقات الصحية العالمية عن تصاعد سريع في مسار 
اإلنفاق العالمي عمى قطاع الصحة، وىو ما يتضح بشكل خاص في البمدان ذات الدخل المنخفض 

%( في المتوسط سنويًا مقارنًة بنسبة 6والمتوسط حيث يتنامى اإلنفاق عمى قطاع الصحة بنسبة )
، بينما لم يتنامى ذلك في العراق اال بنسب في الغالب سمبية في (2)%( في البمدان المرتفعة الدخل4)

 بعض السنوات وال تدل عن نمو مستقر.
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

رى ميدي حسن، اثر االنفاق العام وااليراد العام عمى بعض المقومات غير المادية لمتنمية االجتماعية في العراق يس  -1
 . 244، ص 68، العدد 18، مجمة العموم االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد المجمد 2008-1985لممدة 

 countries are spending more on health-but people   متاح عمى الموقع: منظمة الصحة العالمية: - 2
are still https://www.who.int/ar/news/item/20-02-2019paying too much out of their own 

pockets  

https://www.who.int/ar/news/item/20-02-2019%20%20countries%20are%20spending%20more
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 (8الجدول )
 (2019-2004النمو السنوي إلجمالي االنفاق العام الفعمي واالنفاق العام عمى الصحة لممدة )

 مميار دينار                                                                                       

 السنة
  االنفاق العام عمى الصحة الفعمي

النمو 
 السنوي%

  اجمالي االنفاق العام الفعمي
النمو 

 السنوي%

 سهاماال
2 : 1 
% 

االنفاق 
 الجاري

االنفاق 
 االستثماري

 االجمالي
1 

االنفاق 
 الجاري

االنفاق 
 ستثمارياال

 االجمالي
2 

2004 1313 73 1386  29066 3051 32117  4.3 
2005 1008 322 1330 -4.0 22471 3904 26375 -17.9 5.0 
2006 1347 44 1391 4.6 32598 6209 38807 47.1 3.6 
2007 1411 326 1737 24.9 29820 9211 39031 0.6 4.5 
2008 2992 20 3012 73.4 39087 20316 59403 52.2 5.1 

2009 3650 482 4132 37.2 45941 9649 55590 -6.4 7.4 
2010 4625 1125 5750 39.2 54581 15553 70134 26.2 8.2 

2011 5088 382 5470 -4.9 60926 17832 78758 12.3 6.9 
2012 4609 312 4921 -10.0 75788 29350 105138 33.5 4.7 
2013 5504 669 6173 25.4 78747 40381 119128 13.3 5.2 

2014 4533 465 4998 -19.0 76742 35450 112192 -5.8 4.5 
2015 5254 150 5404 8.1 51833 18565 70398 -37.3 7.7 

2016 4817 228 5045 -6.6 51173 15894 67067 -4.7 7.5 
2017 1133 10.9 1143.9 -77.3 59026 16465 75491 12.6 1.5 
2018 1248 70 1318 15.2 67051 13820 80871 7.1 1.6 

2019 1650 16.3 1666.3 26.4 87301 24423 111724 38.2 1.5 

 4.9 11.4    8.8    المتوسط

 باالعتماد عمى : الباحثة من اعداد المصدر:
وزارة التخطيط، والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء والتكنموجيا، التقرير االقتصادي   -

 . 24، ص2020العراقي،
 البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، نشرات سنوية مختمفة. -
 برنامج االمم المتحدة، تقارير التنمية البشرية، سنوات مختمفة. -
 .335، ص54،2021، العدد17مجمة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية، مجمد  -
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واالنفاق العام عمى الصحة في العراق  الفعميالعام  جمالي االنفاقتطور النمو السنوي إل( 8والشكل )
 (2019-2004لممدة )

 
 (8شكل )

 جمالي االنفاق العام الفعمي واالنفاق العام الفعمي عمى الصحة تطور النمو السنوي إل
 (2019-2004في العراق لممدة )

 
 (8) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 

 مؤشر االنفاق عمى الحماية االجتماعية  المطمب الخامس : تحميل 
تعد الموازنة العامة االتحادية في العراق مصدرًا رئيسيًا لإلنفاق عمى برامج الحماية االجتماعية،        

وىي بمثابة دعم لشبكات الحماية االجتماعية و مساعدة فئاتيا المختمفة و المستيدفة التي ىي بحاجة 
ة لتحقيق جزء من الرفاىية االجتماعية ، ولو نظرنا إلى الموازنة العامة ماسة إلى الحماية االجتماعي

( التي  تشير إلى حجم المبالغ المخصصة 9االتحادية العراقية من خالل البيانات الواردة في الجدول )
( ويتضح منو تزايد  2019- 2004لبرامج الحماية االجتماعية من الموازنة العامة االتحادية لممدة ) 

و  2019مميار دينار عام  19696إلى نحو  2004( مميار دينار عام 71.8التخصيصات من) تمك
الرغم من تزايد عمى االرتفاع تارة أخرى و نخفاض تارة بمعدالت نمو متذبذبة عمى طول المدة بين اال

ن إحماية االجتماعية، وعمى أية حال المبالغ المخصصة بين سنة واخرى وفقا لعدد المستفيدين من ال
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تزايد حجم التخصيصات المالية االجمالية لمموازنة االتحادية في طول مدة البحث  ىوالسبب الرئيس 
 قيد التحميل .  

ولفيم اسباب تمك التغيرات في التخصيصات المالية الموجية الى الحماية االجتماعية السيما بعد       
االجتماعية التي تم تأسيسيا في دائرة وشمول العاطمين عن العمل بشبكة الحماية  2003احداث عام 

في  اً ، فانو  يتضح ان ىناك تطور (1)الحماية االجتماعية وانشطارىا كدائرة تيتم بمشروع ىذه الشبكة
  2004( شخص عام 100400عدد المستفيدين من الحماية االجتماعية، اذ شكمت زيادة كبيرة من )

في تراجع تمك االعداد السيما في السنوات  ، بينما يعود السبب2019( شخص عام 1336506الى )
( وبشكل رئيس إلى استبعاد المتجاوزين عمى رواتب الحماية االجتماعية،  2017، 2013، 2009)

وانفصاليا   2009فضال عن التغيرات التي طرأت في دائرة الحماية االجتماعية لممرأة مع الرجال سنة 
الوزارة والحاقيا  في ما بعد بوزارة العمل بموجب ( لترتبط  بمجمس  2011،2012، 2010لمسنوات)

والذي  2014( لسنة 11لينتيي ذلك إلى إصدار قانون الحماية رقم ) 2012( لسنة  77القانون رقم )
الحماية االجتماعية(  أةجتماعية في تشكيل تحت مسمى )ىيعمى أساسو جرى دمج دوائر الحماية االو 

( مميار 14822.6نحو ) 2017المخصصة لتصبح في عام  الذي ادى بدوره إلى مضاعفة المبالغ
 .2019( مميار دينار عام 19696.0واصبح ) 2018( مميار دينار عام 15166.8دينار ونمو)

تمويمو االساس من موازنة الدولة،  ومن الجدير بالذكر ، ان برنامج الحماية االجتماعية يعتمد في     
مي االجمالي عمى برامج شبكات الحماية االجتماعية ، يذىب % من اجمالي الناتج المح10وينفق نحو 
، ولم يعد ذلك المصدر الوحيد لتمويل اسعار المواد الغذائية والوقود% نحو دعم 7.7منيا نحو 

مساىمة الموظفين والشركات االىمية والعامة الى جانب بل يرفد ايضًا ب صندوق الحماية االجتماعية،
ايضا عمى  بشكل اساس ، فضال عن اعتمادىا 2مساىمة الموظفين اليبات والتبرعات وجانب من

 1964لسنة  101قانون توزيع ارباح الشركات والمشاريع الصناعية والشركات المحدودة المساىمة رقم 
، ومنو يستنتج، ان تمويل شبكات االمان االجتماعي الزال  3مصادر التمويلمن ، وىو مصدر ميم 

       4.تشكل نسبة ضئيمة جدا ازنة العامة لمدولة، اما بالنسبة لمضرائب فأنيارئيس عمى المو  ليعتمد بشك
                                                           

د اهلل، واقع شبكات الحماية االجتماعية في العراق واثرىا في حماية المستيمك، مركز حسناء ناصر، و وصال عب - 1

 .9، ص 2009، 2، العدد 1بحوث السوق وحماية المستيمك، جامعة بغداد، المجمة العراقية، مجمد 

 . 77د. عايدة فوزي ، منظومة الحماية االجتماعية ، رابطة المرأة العراقية ، بال سنة، ص،  -2

 . 178المصدر نفسة ، ص  -3

 .182المصدر نفسو ، ص  4
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بمغ الحماية االجتماعية وعمى اية حال، يذكر ان عدد دور الحضانة المستفيدة ضمن        
، وكان عدد االطفال الموجودين في تمك 2016( دار عام 628تصل الى )( دار ازدادت ل518بحدود)

،   2016( طفل عام 31285ليصل الى ) ت، وازداد 2015( طفل عام 26955الدور بمغ نحو )
بمغت وفق فقد الحماية االجتماعية ىذا من جانب دور الحضانة ، اما من جانب االسر المستفيدة من 

( اسره عام 381345لتصل الى نحو ) توازداد 2009( اسره عام 754224البيانات المتاحة نحو )
( 36387و )( طالب متزوج 1821( يتيم و)1665ام القصر بحدود )، من ضمنيا االيت 2012

 (1). ( عاطل عن العمل154869)  ( عاجز مريض و126031عاجز ضمن الشيخوخة و)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .6102وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء،  -1
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 (9جدول )
 في العراق لموازنة العامة االتحاديةاجمالي المبالغ المخصصة لبرامج الحماية االجتماعية من ا

 (                                                       2019-2004) ةلممد
 دينار ارممي                                                                             

 السنة

 
 

  
اجمالي  

 التخصيصات
1 
 
 

عدد      
المستفيدين 
 من الحماية

2 

 
النمو 
 السنوي

% 

المبالغ    
لمحماية  المخصصة

 الجتماعيةا
3 

 
النمو  

السنوي 
% 

المبمغ  
المخصص 
 لكل مستفيد

2:3 

 

تخصيصات الحماية 
/ اجمالي االجتماعية 
 التخصيصات
1:3 

 

2004 33661 100400  71.8  0.715 0.2 
2005 35231 131734 31.2 75.3 4.9 0.572 0.2 
2006 50963 982595 645.9 505.5 571.4 0.514 1.0 
2007 51727 772216 -21.4 796.8 57.6 1.032 1.5 
2008 59861 691707 -10.4 772.3 -3.1 1.117 1.3 
2009 69165 754224 9.0 142.5 -81.5 0.189 0.2 
2010 84657 367401 -51.3 1069.9 650.7 2.912 1.3 
2011 96663 395131 7.5 4611.8 331.1 11.672 4.8 
2012 117123 381345 -3.5 4740.7 2.8 1.243 4.0 
2013 138425 878507 130.4 2672.8 -43.6 3.042 1.9 
2014 113473 884297 0.7 1056.5 -60.5 1.195 0.9 
2015 119462 819176 -7.4 11447.9 983.6 13.975 9.6 
2016 105895 905773 10.6 10350.6 -9.6 11.427 9.8 
2017 107090 630326 -30.4 14822.6 43.2 23.516 13.8 
2018 104158 1141383 81.1 15166.8 2.3 13.288 14.6 
2019 133108 1336506 17.1 19696.0 29.9 14.737 14.8 
 5.0  165.3  53.9   المتوسط

 باالعتماد عمى: الباحثة من اعدادالمصدر: 
تماعية والمستفيدين عدد وحدات شبكة  الحماية االج ،الحسابات الختامية لدوائر وزارة العمل والشؤون االجتماعية -

 والتخصيصات المالية لسنوات مختارة.
  2011،ات الحماية االجتماعية في العراقوزارة التخطيط، مديرية االحصاء االجتماعي والتربوي، احصاءات وحد -
   2012، االمن الغذائي ظروف المعيشة والتحوالت االجتماعية في العراق، وزارة التخطيط -
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المبالغ المخصصة لبرامج الحماية االجتماعية من  إلجمالينمو السنوي تطور ال( يبين 9والشكل )
                                                           (2019-2004)الموازنة العامة االتحادية لممده 

 (9شكل )
 جمالي المبالغ المخصصة لبرامج الحماية االجتماعية تطور النمو السنوي إل

      (   2019-2004)لعامة االتحادية لممده من الموازنة ا
                                                   

 (9)جدول عمى  دباالعتما الباحثة من اعداد المصدر:
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 المبحث الثاني
 (2012-2004تحميل التطورات في مؤشرات التنمية المستدامة في العراق لممدة )

 
 جمالي ومتوسط نصيب الفرد منه.تحميل نمو الناتج المحمي اإلول: المطمب اال         

 اوال: تحميل نمو الناتج المحمي االجمالي.
يعد نمو الناتج المحمي اإلجمالي واحدًا من المقاييس الميمة والشاممة لقياس أداء االقتصاد         

ا من المتغيرات االقتصادية الكمية، وقد الوطني سواء في البمدان المتقدمة أم في البمدان النامية ، وواحد
حظي باىتمام كبير في االدب االقتصادي وفي مختمف المذاىب والمدارس االقتصادية، وكان نتيجة 

 Adamذلك ظيور العديد من النظريات والنماذج المفسرة لو، ووفقا ما جاء بو االقتصادي آدم سمث )
Smith ان النمو في الناتج المحمي االجمالي يحصل بشكل ( في اطار النظرية الكالسيكية الذي بين

برفع اإلنتاج واإلنتاجية ومن ثم يحصل  نمتراكم من خالل عنصري العمل ورأس المال الذين يسيما
النمو االقتصادي، في حين ركزت المدرسة النيوكالسيكية من خالل اراء االقتصادي)شومبيتر( عمى 

، وانبثقت في (1)اإلنتاج دالة لمعمل ورأس المال والتنظيم المنظم بوصفو واحدا من عناصر النمو وان
ىذه المدرسة نماذج مختمفة من ابرزىا نموذج )سولو( النيوكالسيكي ومن بعده )لوكاس( الذي عمل 

،اذ ركز 3))، بعد اضافة رأس المال البشري بوصفو مدخال انتاجيا جديدا،(2)عمى توسيع نموذج سولو
س المال البشري بيدف إدامة عممية النمو االقتصادي، ووفقا لممدرسة عمى أىمية االستثمار في رأ

الكينزية أن النمو يحدث نتيجة تعادل بين الجانب الواقعي )االدخار( والجانب المتوقع )االستثمار(. اذ 
جرى بموجب ذلك اتباع واستخدام نموذج )كالدور( ونموذج )ىارود و دومار( لمتوصل الى ما يسمى 

 الفعمي ومعدل النمو الطبيعي  بمعدل النمو
                                                           

1-  CROITORU, Alin. Schumpeter, JA, 1934 (2008), The Theory of Economic 
Development: An Inquiry into profits, capital, Interest and the Business Cycle, translated 
from the German by Redvers Ople, New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction 
Publishers. Journal of Comparative research in Anthropology and Sociology, P142.  

2- Robert Lucas, on the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary. 
Economies. No22, 1988, 31. 

3- Thomas Bassetti. Education and Poverty in a Solow Growth Model Department 
Science, University Pisa. P2. 
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اديين وعمى اية حال، غالبا ما يستخدم الناتج المحمي اإلجمالي بشكل واسع من قبل االقتص      
االسمي بوصفو يمثل مجموع قيم السمع  المعيشة لمستوى اً متري اً مقياسلقياس التباطؤ االقتصادي و 

عادة ما تكون  ةة ما محميًا خالل مدة زمنية معينوالخدمات النيائية باختالف أنواعيا التي تنتج في دول
 .سنة
وألجل تحميل النمو االقتصادي في العراق يتطمب ذلك قياسو باألسعار الجارية والثابتة وذلك من     

حمي االجمالي ن معدالت نمو الناتج المأ(، الذي يتضح منو 10في الجدول ) خالل البيانات الواردة
الثابتة كانت متقمبة نتيجة الظروف االقتصادية والسياسة واألمنية التي تعرض ليا  وباألسعار الجارية أ

 2004ر عام ( مميون دينا53235359فقد أرتفع من ) (   2004-2019)العراق خالل مدة البحث 
مقيم باألسعار الجارية وبمعدالت نمو سنوية متذبذبة  2019( مميون دينار عام 277884869الى )

بمغ نحو  2015بين االرتفاع تارة واالنخفاض تارة اخرى، وقد كان ادنى معدل نمو سجمو عام 
 ، وباستبعاد أثر التضخم الذي صاحب2008%( في عام 40.9%( وأعالىا كان نحو )-26.9)

وفق سنة عمى االقتصاد خالل مدة البحث يتضح ان الناتج المحمي االجمالي قد ازداد باألسعار الثابتة 
( مميون دينار 223075021الى ) 2004( مميون دينار عام 101845262( من )2007االساس )

%( وىو أقل مما 5.5بنحو ) (   2004-2019)ليحقق متوسط نمو سنوي لممدة كميا  2019عام 
 ( نقطة مئوية.7.9األسعار الجارية ب )ىو ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
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 (10جدول )
 تطور الناتج المحمي االجمالي ونموه السنوي باألسعار الجارية والثابتة في العراق

 (2019-2004لممدة ) 
 مميون دينار

 السنة
GDP 

 باالسعار الجارية
 النمو السنوي %

GDP 
 باالسعار الثابتة
2007=100 

 النمو السنوي %

2004 53235359  101845262  
2005 73533599 38.1 103551403 1.7 
2006 95587955 30.0 109389941 5.6 
2007 111455813 16.6 111455813 1.9 
2008 157026062 40.9 120626517 8.2 
2009 130643200 -16.8 124702075 3.4 
2010 162064566 24.1 132687029 6.4 
2011 217327107 34.1 142700217 7.5 
2012 254225491 17.0 162587533 13.9 
2013 273587529 7.6 174990175 7.6 
2014 266332655 -2.7 178951407 2.3 
2015 194680972 -26.9 183616252 2.6 
2016 196924142 1.2 208932110 13.8 
2017 221665710 12.6 205130067 -1.8 
2018 268918874 21.3 210532887 2.6 
2019 277884869 3.3 223075021 6.0 

 5.5  13.4 . المتوسط

 
 باالعتماد عمى: الباحثة من اعدادالمصدر: 

 (/https://cbiraq.orgالبنك المركزي العراقي: الموقع االحصائي )
نتيجة لما تعرضت فيو من تغيرات في المستويات  2003كسنة اساس وتمثيمو المدة ما بعد  2007تم اعتماد سنة   -

المعيشية لألسر العراقية وىيكل االنفاق العام االستيالكي العائمي ووضع اقتصاد البمد في تمك السنة، وتم استخراج 
قياسي لسنة الناتج  باألسعار الثابتة باستخدام المعادلة )الناتج  باألسعار الثابتة = الناتج النفطي بالجارية / الرقم ال

2007). 

 

https://cbiraq.org/
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 (2019-2004) ةالجارية في العراق لممد باألسعارتطور النمو االقتصادي يبين  (10شكل )وال
 (10شكل )

 (2019-2004) ةالجارية في العراق لممد باألسعارتطور النمو االقتصادي 

 
 (10) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 
ه فان نمو الناتج المحمي اإلجمالي قد شيد تذبذبا باألسعار الجارية واستنادًا الى ما ورد اعال    

والثابتة، ومع ارتفاع اسعار النفط يالحظ ان الناتج المحمي االجمالي يرتفع مع ارتفاع اسعار النفط 
وزيادة االنتاج منو، وكذلك تبعا لطبيعة الظروف السياسية واالقتصادية واألمنية التي مر بيا البمد فقد 

تم تصدير النفط إذ  2003ميزت ىذه المدة بالتغير في السياسة االقتصادية المتبعة السيما بعد عام ت
بكميات محدودة نتيجة الحصار االقتصادي المفروض عمى العراق قبل  تصديرهالخام بعد ان كان يتم 

النمو باألسعار ، حيث ازداد معدل 2008وتحسن أسعاره السيما بعد عام  يتو، وزيادة انتاج السنةىذه 
تراجعًا واضحا  2009، بينما شيد النمو بعد عام 2007%( عام 1.9%( مقارنة ب)8.2الثابتة إلى )

ثم الى  2018%( عام 2.6وصوال الى ) 2017%(عام 1.8-وصوال الى معدل سمبي بمغ نحو )
 ، ويعزى ذلك الى اسباب كثيرة كان من اىميا ما يأتي:2019%(عام 6)

% عام  8.2% الى 1.9يادة النمو االقتصادي باألسعار الثابتة من يعزى السبب في ز  .1
الى زيادة العائدات من النفط الخام عمى اثر ارتفاع أسعار النفط وزياد الصادرات  2008

  (1).2008منو، اضافة الى التحسن النسبي في الوضع األمني واالقتصادي عام 
                                                           

 .7، ص 2009البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، التقرير االقتصادي السنوي لعام  - 1
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الى  2011%( عام 7.5وصوال الى ) 2008بينما يعزى السبب في تراجع النمو بعد عام  .2
االنعكاسات السمبية لألزمة المالية العالمية التي تسببت في انخفاض اسعار النفط ومن ثم 

  (1)انخفاض العوائد النفطية.
%( الى التعافي في الناتج المحمي 13.9وبمعدل نمو ) 2012في حين يعزى ارتفاعو عام  .3

 .(2)اع اسعار النفط العالمية وتراجع معدالت التضخماالجمالي باألسعار الثابتة عمى اثر ارتف
( يعود الى تراجع أسعار النفط منذ 2015-2014اما سبب تراجع النمو خالل السنوات )  .4

، ناىيك عن زيادة النفقات العسكرية عمى اثر الحرب عمى 2014النصف الثاني من عام 
افظات التي يسيطر عمييا التنظيم العصابات االرىابية )داعش( وتفاقم أزمة النازحين من المح

المذكور وما ألحقو من ضرر في االقتصاد غير النفطي من خالل تدمير البنى التحتية 
 (3)واألصول وتعطيل الحركة التجارية وتدىور ثقة المستثمرين.

، بعد تراجع في 2019%( عام  6ونظرا لتعافي اسعار النفط عاود النمو ارتفاعو وصوال الى ) .5
بعدما  2016( مميون برميل يوميًا عام 3.3خم وزيادة كميات النفط المصدرة الى )معدل التض

( مميون برميل يوميا عام 3.5، وصوال الى اكثر من) 2015( مميون برميل يوميًا عام 3كان )
2019 . 

 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي.  ثانيا: تحميل 
مؤشرات الميمة التي تشير إلى نوع من مستوى الرفاىية يعد ىذا المؤشر واحدا من ال       

من السمع والخدمات االقتصادية لممجتمع ، أي انو عنصر ميم من عناصر الحياة ويمثل حصة الفرد 
، فضال عن أنو شرط فردي وغير كاف لتعزيز اىداف التنمية المستدامة و مقياسا  ةخالل سنة معين

دامة يتوقف عمى زيادة مستويات اإلشباع من السمع والخدمات، ، اذ ان نجاح التنمية المست(4)ليا
ويرتبط بزيادة االستيالك من تمك السمع  ومن ثم االرتفاع في رفاىية الفرد،  ولذلك جاء البرنامج  

اإلنمائي لألمم المتحدة ليطرح فكرة أىمية تحسين القدرات اإلنسانية و استعماليا في اإلنتاج، نظرا الن 
                                                           

 2011رية العامة لإلحصاء واالبحاث، التقرير االقتصادي السنوي لألعوام  البنك المركزي العراقي، المدي -  1
 . 10-9، ص2012و

 2011،  2010البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، التقرير االقتصادي السنوي لألعوام  - 2
 ، صفحات متعددة .   2015، 2013، 2012،

 .17، ص 2015مديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، التقرير االقتصادي السنوي لعامالبنك المركزي العراقي، ال -  3

، 2006ايوب أنور حمد، البيئة والتنمية المستدامة، مكتب التفسير لمنشر واالعالن ،الطبعة االولى، بغداد،  - 4
 .148ص
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لقدرات يتطمب االستثمار في األفراد بما يسيم في رفع مستوى االنتاجية ونمو الناتج تطوير ىذه ا
 (.(1المحمي اإلجمالي

( ان متوسط نصيب الفرد من الناتج 11وألجل الوقوف عمى ىذا المؤشر يتضح من الجدول )       
نحو  ( قد بمغ2019 -2004المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية في العراق خالل المدة )

 بعدىا وى لو خالل مدة الدراسة كميا أخذوىو أدنى مست 2004( مميون دينار عام 1.961654)
 2013يصل إلى أعمى مستوى لو عام ل 2008( مميون دينار عام 5.134759نحو ) بالتزايد ليبمغ 

%( ومن ثم باالنخفاض وصوال 5.8( مميون دينار وبمعدل نمو سنوي بمغ)7.975383) وبمغ
 %(.0.7ومعدل نمو سنوي ) 2019( مميون دينار  في نياية المدة عام 7.101944إلى)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

تج المحمي االجمالي عن دليل مخيف جاسم حمد وعامر بدر الفراجي، تحميل ومقياس متوسط نصيب الفرد من النا - 1
، العدد  17(، مجمة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية ، المجمد  2019-2004التنمية البشرية في العراق لممدة )

 . 216-215، ص 2021، 55
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 (11جدول )
 باألسعار الجارية واالسعار الثابتة في العراق GDPمتوسط نصيب الفرد من 

   (2019-2004لممدة )
 مميون دينار                                                                                                                                                               

 
 السنة

 السكان
 نسمة

GDP 
 باالسعار الجارية

 

 
متوسط نصيب 

الفرد من 
GDP 

باالسعار 
 الجارية*

 

النمو 
السنوي 

% 

GDP 
 باالسعار الثابتة
2007=100 

 

متوسط نصيب 
 GDPالفرد من 
ار باالسع

 الثابتة*
 

     النمو 
 السنوي 

% 

2004 27138000 53235359 1.961654  101845262 3.752865  
2005 27960000 73533599 2.629957 34.1 103551403 3.703555 -1.3 
2006 28808000 95587955 3.318105 26.2 109389941 3.797207 2.5 
2007 29681000 111455813 3.755123 13.2 111455813 3.755123 -1.1 
2008 30581000 157026062 5.134759 36.7 120626517 3.944492 5.0 
2009 31664000 130643200 4.125922 -19.6 124702075 3.938292 -0.2 
2010 32490000 162064566 4.988137 20.9 132687029 4.083934 3.7 
2011 33088000 217327107 6.568155 31.7 142700217 4.312748 5.6 
2012 33725000 254225491 7.538191 14.8 162587533 4.820979 11.8 
2013 34304000 273587529 7.975383 5.8 174990175 5.101159 5.8 
2014 34819000 266332655 7.649061 -4.1 178951407 5.139476 0.8 
2015 35212000 194680972 5.528825 -27.7 183616252 5.214593 1.5 
2016 36169000 196924142 5.444556 -1.5 208932110 5.776552 10.8 
2017 37139000 221665710 5.968543 9.6 205130067 5.523306 -4.4 
2018 38124000 268918874 7.053795 18.2 210532887 5.522319 0.01 
2019 39128000 277884869 7.101944 0.7 223075021 5.701161 3.2 

 2.9   10.6    لمتوسطا

 باالعتماد عمى: الباحثة من اعدادالمصدر: 
 ./https://cbiraq.orgالبنك المركزي العراقي، الموقع االحصائي:  -
الحصائية وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية، المجموعة ا -

 السنوية لسنوات متفرقة.
 / عدد السكان   GDP = GDP*. متوسط نصيب الفرد من      

https://cbiraq.org/
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%( ويعزى اسبابو إلى ارتفاع 36.7بمغ نحو) 2008مى معدل نمو سنوي في عام اعوكان        
ص التراخي أسعار النفط العالمية وزيادة اإلنتاج المحمي من النفط الخام العراقي عمى أثر جوالت  

بعد أن  2008%( عام 55.5النفطية وزيادة اإلنتاج من النفط الذي ازداد ل ليسيم بنسبة بمغت نحو )
- 2009خالل السنوات) ، بينما جاء التراجع في المتوسط  (1) 2007%( عام 53.9كانت نحو )

ت بتراجع التي أسيم 2008ثر االزمة العالمية )أزمة الرىن العقاري العالمية( في عام أَ ( عمى  2010
لمبرميل الواحد عام  اً ( دوالر 40حجم الصادرات النفطية و تراجع أسعار النفط إلى ما يقارب نحو )

، ناىيك عن التقمبات في النمو السنوي ليذا (2) 2008عام  اً ( دوالر 47بعد ان كان نحو ) 2009
السمبي الحاصل في عام بين السمب واإليجاب ال سيما النمو   2007لعام  ةثابتالالمتوسط في األسعار 

%( عمى أثر األزمة المشار إلييا سابقا، وعمى أثر التغيرات في أسعار  0.2-والبالغ نحو) 2009
و انعكاسات تداعيات الحرب مع العصابات االرىابية تراجع مستوى نصيب  2014النفط بعد عام 

األسعار الجارية، وفي %( ب 27.7-وبمغ نحو ) 2015الفرد من الناتج إلى معدالت سمبية في عام 
%( باألسعار الثابتة بسبب تراجع أسعار النفط الخام التي كان ليا األثر  4.4-بمغ نحو ) 2017

الكبير في تراجع نمو الناتج المحمي اإلجمالي مع تراجع اسعار النفط سواء باألسعار الجارية أم 
 األسعار الثابتة. 

 2017الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي ما بعد عام اما ما نتج من تغيرات في متوسط نصيب       
ونظرا لمزيادة في قيمة الناتج سواء باألسعار الجارية أم األسعار الثابتة والذي انعكس إيجابا بزيادة 

( 2019و 2018% ( لمسنوات )0.7%و18.2متوسط نصيب الفرد بمعدالت نمو إيجابية إلى نحو)
( باألسعار الثابتة لمسنوات المذكورة عمى 3.2و 0.01منيا والى )باألسعار الجارية عمى التوالي لكل 

التوالي لكل منيا ايضا، ناىيك عن التغيرات في النمو السكاني ىي االخرى اسيمت في التأثير عمى 
 نسبة زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي في االعوام المذكورة . 

 
                                                           

تج وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات ، مديرية الحسابات القومية ، تقارير النا - 1
 ( ، صفحات متفرقة .  2009، 2008,2007المحمي االجمالي لمسنوات )

 لممزيد من التفاصيل ، انظر في ذلك :  - 2

 .  181، ص  2011اديب قاسم شندي ، االقتصاد العراقي الى اين، دار المواىب ، النجف االشرف،  - أ
 . 277، ص  2017ابوظبي، ،  2016صندوق النقد العربي ، التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة  - ب
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المحمي االجمالي  الجارية لنصيب الفرد من الناتج باألسعارلسنوي تطور النمو ايبين  (11شكل )وال
 (2019-2004) ةفي العراق لممد

 (11شكل )ال
 المحمي االجمالي  الجارية لنصيب الفرد من الناتج باألسعارتطور النمو السنوي 

 (2019-2004) ةفي العراق لممد

 
 (11) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 
-2004لممدة ) طمب الثاني: تحميل اتجاهات البطالة ونسب الفقر في العراقالم

2012.) 
 اوال: تحميل اتجاهات البطالة.

تعد البطالة بأشكاليا المختمفة من اىم المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تعاني منيا      
مكن ألي بمد في العالم ان يحقق اقتصاديات العديد من الدول النامية والعراق احد ىذه الدول، اذ ال ي

التوظيف الكامل لجميع ابنائو، ويقف وراء ذلك العديد من االسباب منيا ارتفاع نسب االمية وتدني 
المستوى التعميمي والصحي وتخمف برامج التدريب والتأىيل وضعف النشاط االقتصادي وعدم قدرة 

العاممة، اضف الى ذلك عدم االستقرار  استيعاب اكبر قدر ممكن من االيدي عمىاالقتصاد الوطني 
السياسي وتناقض برامج التنمية االقتصادية المتبناة وارتفاع معدل النمو السكاني، وقد ادى ذلك كمو 
الى بروز وتفاقم مشكمة البطالة، السيما في فئة الشباب وما يصاحبيا ذلك من نتائج سمبية في بناء 
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اسية لمحصول عمى الدخل ومن ثم التأثير في مستوى المجتمع، فيي تسيم في ضياع الفرص االس
 (.(1معيشة الفرد العراقي

كما يعرضو  (   2004-2019)ومن خالل رصد أوضاع سوق العمل في العراق خالل المدة      
وىي نسبة  2004%( في بداية المدة عام 26.8( يتضح ان معدل البطالة كان قد بمغ )12الجدول )

فر فرص العمل في السوق العراقية، ويرجع السبب في ذلك الى توقف الكثير عالية تعكس محدودية تو 
من المنشآت السيما العائدة الى التصنيع العسكري وحل الجيش العراقي وبعض الوزارات ، فضال عن 

ناىيك عن  2003ما لحق بالعديد من المصانع والمعامل من تدمير خالل العمميات العسكرية عام 
رجات التعميم، اما بعد ىذا العام فقد استمرت معدالت البطالة باالنخفاض وصوال الى استمرار زيادة مخ

، ويرجع ذلك بشكل رئيس الى المرحمة االنتقالية لمسمطة والتوجو الحكومي 2007%( عام 11.70)
لزيادة التوظيف في المؤسسات الحكومية وذلك لمعالجة مشكمة البطالة فًضال عن إعادة المفصولين 

إال انيا عاودت باالرتفاع  (2)سيين والتوجو نحو زيادة االنفاق لإلسيام بتخفيض معدالت البطالة. السيا
%( 12.43%، 14.3%، 15.34( بمعدالت بمغت نحو )2010، 2009، 2008خالل السنوات )

( مميون نسمة 27.139عمى التوالي لكل منيا، ألسباب كان من اىميا الزيادة في عدد السكان من )
، من جية، والى تراجع اسعار النفط (3) 2008( مميون نسمة عام30.577الى نحو ) 2004عام 

، (4) 2010( دوالر/برميل عام 77.45الى ) 2008( دوالر/ برميل عام 94.45الخام العالمية من )
 من جية اخرى.

                                                           

 لمتفاصيل انظر في ذلك: - 1

( مجمة 2012-2007رجاء خضير عبود الربيعي، الفقر وسوق العمل في العراق دراسة تحميمية لممدة من )  - أ
، ص 2015، 4، العدد7كمية االدارة واالقتصاد لمدراسات االقتصادية والمالية واالدارية، جامعة بابل، المجمد

114. 
وسبل معالتيا، مجمة كمية بغداد لمعموم  2003بد اهلل الشمري، واقع البطالة في العراق بعد عام مي حمودي ع - ب

 .134-133، ص2013، 27االقتصادية، العدد
مصطفى حميد كزار، الموازنة العامة العراقية في ظل تقمبات أسعار النفط وانعكاساتيا عمى معدالت البطالة بعد  -2

 .390، ص 2020، 121، العدد 26قتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، المجمد، مجمة العموم اال2003عام 

وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، المجموعة اإلحصائية السنوية لسنة  - 3
 ، صفحات متفرقة.  2009/2010

4- OPEC,  Annual statistical bulletin (2008, 2011). https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php 
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الة انخفض معدل البط 2011ونظرا النتعاش االسواق النفطية وتحسن اسعار النفط بعد عام      
والتقمب بين االنخفاض  2013، ومن ثم معاودتيا باالرتفاع عام  2012%( عام 11.92وصوال الى )

 2018( ليصل اعمى معدل ليا في عام 2019-2014تارة واالرتفاع تارة اخرى خالل السنوات ) 
ء %( ويعزى ىذا التقمب في معدالت البطالة الى اسباب عديدة منيا  ضعف ادا12.8ليبمغ نحو )

 السياسات االقتصادية المتبعة .
 (12جدول )

 (2019-2004معدالت البطالة في العراق لممدة )
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 باالعتماد عمى: الباحثة من اعدادالمصدر: 
جميورية العراق، وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، المجموعة اإلحصائية  -

 السنوية لسنوات مختمفة، صفحات متفرقة.
(، وثيقة الخطة، بغداد، 2014-2010جميورية العراق، وزارة التخطيط، الخطة االستراتيجية الوطنية ) -

 . 25، ص2010
   

وتعرض االقتصاد الوطني الى مجموعة من الصدمات كالصدمة الداخمية المتمثمة باحتالل      
مناطق من االراضي العراقية من قبل العصابات االرىابية وما خمفو من اعمال تخريب ونيب وسمب ، 

من تبني العراق سياسة التوظيف في القطاع العام الرغم عمى وصدمة انخفاض أسعار النفط العالمية، 
والتوجو نحو رفع معدالت التشغيل الستيعاب العاطمين عن العمل في الدوائر الحكومية المختمفة السيما 
وزارتي الدفاع والداخمية، اال ان تغير الظروف األمنية وتزايد اعداد الخريجين وعجز القطاع الخاص 

ف خطة التنمية امباشر في ارتفاع معدالت البطالة، وعدم تحقيق أىداسيمت بشكل  (1)الستيعابيم
 58( في خفض معدل البطالة، ورفع نسبة العاممين في القطاع الخاص الى )2022-2018الوطنية )

                                                           

.  باسم خميس عبيد، تقدير وتحميل العالقة بين معدل نمو الناتج المحمي االجمالي ومعدل البطالة في االقتصاد 1
 .290( ، مصدر سابق ،ص2014-1990العراقي لممدة )
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عمى  2015٪(  لعام 42، إذ بمغت ىذه النسبة نحو )2014%( من إجمالي عدد العاممين عام 
، من جممة االسباب (1)٪42البالغ  2011ر كثيرا عن سنة المستوى الوطني وىي بذلك لم تتغي

 : والتحديات االخرى التي اسيمت في عدم استقرار نسب البطالة في العراق ىي 

العراق من النفط الخام وما ولدتو من عجز ظاىري في الموازنة انعكس عمى  إيراداتتذبذب  .1
صة النفقات االستثمارية، االمر طبيعة سياسة االنفاق التي كانت انكماشية بشكل ممحوظ وخا

 الذي عزز من حدة الركود االقتصادي وعدم القدرة عمى توليد فرص عمل جديدة.
محدودية دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وضعف مرونتو متأثرا بغياب بيئة  .2

 األعمال الجاذبة لالستثمار
 عراقي..اتساع حدود نطاق قطاع األعمال غير المنظم في االقتصاد ال .3
الفساد السبب االكبر وعدم االستقرار السياسي ادت الى عدم توفر فرص االستثمار وضعف  .4

 ، وكذلك الزيادة الكبيرة جدا في اعداد الخريجين .  رعناصر جذب االستثما
 (.2012-2004ثانيا: تحميل اتجاهات نسب الفقر في العراق لممدة )          

يا التي حظيت باىتمام الباحثين عمى اختالف تخصصاتيم وىو ظاىرة من القضا اً يعد الفقر واحد      
معقدة من حيث أبعادىا االقتصادية واالجتماعية فضال عن األبعاد النفسية واإلنسانية التي تتمثل 

، وىي (2)بفقدان تقدير الذات والشعور بالفشل وسيطرة الممل عمييم، وانخفاض اليقظة الجسمية والعقمية
و منيا اي مجتمع مع االخذ بنظر االعتبار التفاوت في حجميا وطبيعتيا والفئات المتغيرة ظاىرة ال يخم

منيا، وتشترك جميع المفاىيم المطروحة في ىذا الخصوص حول اتخاذ الحرمان المادي الذي تتجمى 
اىم مظاىرة في انخفاض استيالك الغذاء كمًا ونوعًا، وتدني المستوى الصحي والتعميمي والوضع 

سكني، وكذلك فقدان القدرة عمى مواجية الحاالت الصعبة كالمرض واالعاقة والبطالة والكوارث ال
واالزمات ، وبذلك يتجمى الفقر في عدم القدرة عمى تحقيق مستوى معينًا من المعيشة المادية يمثل الحد 

الفقر بانو نقص يفسر  اً واضح اً االدنى المعقول والمقبول في مجتمع ما ، ويمكن اعتبار الدخل مؤشر 
 (3)الحاجات.ايفاء القدرة عمى 

                                                           

 30، ص2018(، حزيران 2022-2018وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية ) - 1

( مجمة كمية 2012-2007عبود الربيعي، الفقر وسوق العمل في العراق دراسة تحميمية لممدة من ) رجاء خضير  - 2
 .109االدارة واالقتصاد لمدراسات االقتصادية والمالية واالدارية ، مصدر سابق، ص

جمة تنمية حال زيدان المعاضيدي، احمد ابراىيم عبد منصور ، الفقر: المفيوم واالسباب العراق انموذجًا ، م - 3
 .102ص ،2013، 114، العدد35الرافدين،، المجمد
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( 13ولمعرفة التطورات في نسب الفقر في العراق يمكن متابعة البيانات الواردة في الجدول )        
بين االرتفاع واالنخفاض خالل مدة الدراسة وكان  تان نسب الفقر في العراق قد تراوحالذي يبين 

%( في حين ان ادنى 29.6، وقد بمغت نحو )2011ي عام اعمى نسبة لمفقر في العراق سجمت ف
( 2011-2007%(، اما خالل المدة ما بين )11.02وقد بمغت نحو ) 2005نسبة كانت في عام 

%، 25.2% ، 22.4فان نسب الفقر قد شيدت ارتفاعًا مستمرًا بمغت عمى المعدالت االتية )
ة عمى التوالي لكل منيا، وسبب ذلك دة المذكور م%( خالل سنوات ال29.6%، و 28.02،%، 27.4

تعرض البمد الى حالة من عدم االستقرار السياسي الذي شيده ما بعد االحتالل العسكري االجنبي 
وانتشار ظاىرة االرىاب ، فضال عن انتشار ظاىرة الفساد التي ألقت بظالليا عمى التطورات السياسية 

صة خالل أعوام إطالق استراتيجية التخفيف من الفقر واالقتصادية واالجتماعية لممجتمع العراقي، وخا
(، والتي تركت آثارىا السمبية عمى مسيرتيا، والنتائج المرجوة منيا، وفرضت 2014-2010األولى )

تحديات جديدة أضيفت إلى تمك التحديات التي تعاممت معيا تمك االستراتيجية، واصبح تنفيذىا 
الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر وادارة تنفيذىا، وعمى الرغم من ومراجعتيا ىاجسا أمام المجنة الفنية 

نقص التمويل وتبدل الظروف األمنية، استمر التنفيذ وحققت بعض النتائج وان كانت اقل بكثير مما 
عمى اثر تخصيص مبمغ نحو  2012، وقد بدأ تنفيذ خطة تخفيف الفقر فعميا في عام (1)مخطط لو

وتم رفع التخصيص  اً نشاط 24لتنفيذ  2012موازنة االستثمارية االتحادية لعام مميار دينار من ال 445
االنشطة الخاصة بتخفيف لشمول انشطة جديدة ، وكان لتنفيذ تمك  2013مميار دينار عام  606الى 
، وفي عام (2)2013 % عام19.8الى  2011% عام 29.6في خفض نسبة الفقر من  اثرٌ  الفقر

وازمة االرىاب معا  2014لبمد الى ازمة مزدوجة تمثمت باألزمة المالية عام ونتيجة لتعرض ا 2014
، فان التقديرات قيد التحميل وما تشير اليو من ارتفاع في نسب الفقر في النصف الثاني (3)واستمرارىا
 2014%، االمر الذي يعني ان التدىور االمني الذي حصل في عام 22.5الى نحو  2014من عام 

ظات ) نينوى واالنبار وصالح الدين ( قد ترك آثارًا سمبية في مستوى الرفاه وارتفاع نسبة لثالث محاف
نقاط، فضال عن أن ذلك أفضى إلى أن ينحدر الفقراء بعيدا عن  3.6الفقر في العراق بزيادة حوالي 

                                                           

، 2018 2(، بغداد،  ك2022-2018وزارة التخطيط، والبنك الدولي، استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق ) - 1
 . 1ص

اتيجية التخفيف من وزارة التخطيط، االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر، تقرير متابعة تنفيذ انشطة استر  - 2
 .6، ص2014الفقر ، بغداد، 

 .131( مصدر سابق، ص2022-2018وزارة التخطيط، استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق ) - 3
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، ناىيك عن ازدياد نسبة  2012و  2007خط الفقر، بمعنى فقدان المكاسب المتحققة بين عامي 
الفقر في إقميم كردستان كنتيجة لموجة النزوح الكبيرة من المحافظات الواقعة تحت احتالل العصابات 
االرىابية وفقدان فرص العمل وزيادة التنافس عمييا، والضغط أيضا عمى السمع والخدمات وتضاعف 

 (1) .%41.2نسبة الفقر لتصل فييا إلى 
 (13جدول )

 (2019-2004دة )تقديرات نسب الفقر في العراق لمم
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 باالعتماد عمى : الباحثة من اعداد المصدر:
، المجنة الوطنية لمتنمية المستدامة، ، التقرير الطوعي الوطني الثاني لممتحقق من اىداف وزارة التخطيط -

 .38، ص 2021، بغداد، تموز 2021التنمية المستدامة والعودة الى المسار التنموي، 
 .200، ص  2014( تقرير التنمية البشرية لعام  UNDPالبرنامج االنمائي لالمم المتحدة )  -

 
واالقتراب  2018م من المكاسب التي تحققت في اطار ىدف القضاء عمى الفقر عام وعمى الرغ    

%، اال ان االزمات المتتالية قادت الى تآكل المكاسب 20.05من تحقيقو وصوال الى ما نسبتو 
، اذ يمحظ  (2)المتوقعة ولم يؤد الجيد المتبع لمتصدي لمفقر الى معالجة الفقر واشكال الحرمان المتعددة

خالل الجدول قيد التحميل تقويض محاولة خفض نسبة الفقر ومراوحتيا عمى حاليا تقريبا وصوال من 
نتيجة تحسن االوضاع االقتصادية واالمنية، اما عمى المستوى  2019% عام 20.01الى نسبة 

قرا المناطقي تشير التقارير الى ان ىناك تباينا مكانيا واضحا في معدالت الفقر بين اقل المحافظات ف
                                                           

(، مصدر سابق ، 2022-2018وزارة التخطيط، والبنك الدولي، استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق ) - 1
 40ص

الوطنية لمتنمية المستدامة، ، التقرير الطوعي الوطني الثاني لممتحقق من اىداف التنمية وزارة التخطيط، المجنة  - 2
 .38، مصدر سابق، ص 2021المستدامة والعودة الى المسار التنموي 
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%( وما يزال الفقر اكبر في جنوب العراق بسبب 52.1%( واكثرىا فقرا )المثنى 4.5)السيممانية 
قب المشكالت التاريخية المتوارثة الناتجة اساسا عن التباين المكاني في التنمية وتركيزىا خالل الح

ظات الجنوبية وطبيعة اقتصاد المحافالماضية عمى المحافظات االكبر) بغداد والبصرة والموصل (
ىذا القطاع بسبب التغير المناخي الذي اثر سمبا عميو  يواجياالمعتمد عمى الزراعة والصعوبات التي 

في تمك المحافظات، وان كانت تمك المعدالت مرتفعة في المحافظات المحررة ) نينوى وكركوك وديالى 
االرىابية ، لذا فان نينوى وحدىا  واالنبار وصالح الدين ( بسبب ما عانتو اثناء الحرب ضد التنظيمات
 (1) .% منيم11تضم حوالي خمس عدد الفقراء في العراق بينما تضم بغداد حوالي 

وعمى اية حال فان ىناك عوامل اساسية ىامة قد اسيمت في زيادة معدالت الفقر كان من اىميا ما      
 يأتي:
قر، مما انعكس سمبًا عمى ضعف دراسات الجدوى لممشاريع الموجية لمتقميل من نسب الف .1

 مواصفات وكمف تمك المشاريع.
االزمة االقتصادية والمالية التي نتجت اصال عن انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمية  .2

 ومن ثم انخفاض عوائد البمد من النفط الخام.
 يما.عدم تكامل مشاريع االستراتيجية مع اىداف خطط التنمية مما ولد حالة من االنفصام بين .3
تم االعتماد عمى مؤشرات االداء بينما تم اىمال مؤشرات االثر مما ادى الى عدم توفر  .4

معمومات دقيقة عن احوال الفقراء وضعف نقاط االستيداف وتسرب مزايا تنفيذ بعض المشاريع 
 لغير الفقراء.

ات وفق رؤى واقعية تخدم حال الفقر في المحافظعمى افتقار بعض المشاريع الى التخطيط  .5
 وعميو اختمفت االنشطة في نسب تنفيذىا . الفقراء جاتوتمبي احتيا

 االمني والسياسي . رسوء االدارة والفساد المالي واالداري وسبقتيا الحروب وعدم االستقرا .6
 

 المطمب الثالث:  تحميل مؤشرات قطاع التربية والتعميم
يعد التعميم من اىم جوانب التنمية، لما لو من اثر كبير في رفد عممياتيا بالعقول النيرة ودورىا        

في زيادة االنتاج، فالعامل المتعمم اكثر انتاجية من العامل غير المتعمم ، لذا فاالىتمام بطرق ووسائل 
الواضح في رفع مستوى التنمية التعميم من المراحل االبتدائية والى مراحل التعميم العالي لو اثره 

البشرية، خاصة وان غالبية مدخالت المشاريع االنتاجية والمؤسسات االقتصادية واالدارية ىي من 
مخرجات المؤسسات التعميمية ، فاالرتقاء بالتعميم ىو السبيل لتطور وازدىار البمد في شتى 

                                                           

 .40-35، ص2019وزارة التخطيط، التقرير الطوعي االول حول اىداف التنمية المستدامة، بغداد،  - 1
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ميم عمى انو )استثمار قومي ييدف الى المجاالت، وىذا ما اكده الفريد مارشال من خالل تعريفو لمتع
اذ اىتمت ، (1)تحقيق نوعين من المنافع، االول يتمثل بزيادة الدخل والثاني يمتثل بمنافع غير مباشرة(

أدبيات التنمية البشرية بالجانب التعميمي بوصفو أداة لتحقيق الثقافة وربط احتياجات سوق العمل 
 ي لمجميع.بالتعميم فضال عن ان التعميم حق انسان

 اوال: تحميل مؤشرات قطاع التربية
 التطور الكمي والنوعي لرياض االطفال في العراق .1

إن مرحمة رياض األطفال ) التعميم قبل االبتدائي ( تعد مرحمة تربوية ىامة ال تقل أىميتو عن المراحل 
يا تمثل المرحمة االولى ألن،( 2)التعميمية األخرى وىي المرحمة األساس لجميع المراحل التربوية القادمة

من مراحل التَّعميم المختمفة ، وكونيا أساس في نمو شخصية اإلنسان وتشكيل سماتو وتطورييا وتنميتو 
 .(3)، من أجل تنشئة مواطن صالح نافع

كن تلم  1926طفال في العراق في عام وفي صدد الحديث عن ىذه المرحمة يالحظ ان رياض اال    
التي اسست من اجميا، ولم يتم وضع برامج تربوية لتحقيقيا، ولم تتبمور ىداف وال األالمعالم  ةمحدد

 (4)وكانت عامة وتضمنت االتي: 1944تمك االىداف اال في عام  
 العناية بصحة الطفل وتكوين العادات الصحية وتعويده عمى النظافة. .1
 تحريك فعاليات الطفل والعناية بتربيتو العقمية. .2
 روحيا.توجيو الطفل توجييا  .3

 تمثمت باآلتي: 1964اما االىداف التربوية التي تم وضعيا في عام 
 مساعدة االطفال عمى اكتساب الميارات والمعمومات. .1

                                                           

-2003دي، عبد القادر فخري ىندي، واقع مؤشرات التنمية البشرية في العراق لممدة )سعيد عمي محمد العبي - 1
 .79، ص 23، العدد 20، الممد2018(، مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالدارية، 2014

في مدينو  شيماء احمد محمد، تقييم واقع كفاءه توزيع الخدمات المكانية والوظيفية لرياض االطفال الحكومية  - 2
دىوك دراسة استطالعية عمى رياض االطفال في مدينة دىوك، المؤتمر الدولي الشامل لمقضايا النظرية وسبل 

 62، دار الرافد لمنشر، دىوك، ص 2021جامعو دىوك ، المجمد األول، يناير  -معالجتيا العممية

عام لمتنمية البشرية في العراق، مجمة امل اسمر زبون، و فاضل عباس كاظم، االستثمار في التعميم مدخل   - 3
 .154، ص1، العدد 19القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية، المجمد 

، متاح عمى الموقع : 12،ص  2021زينب خنجر مزيد، نشأة رياض االطفال في العراق ، بحث منشور ،  -  4
.https://www.researchgate.net/publication/354849687_nshat_ryad_atfal_fy_alraq    

https://www.researchgate.net/publication/354849687_nshat_ryad_atfal_fy_alraq
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مساعدة االطفال في ان يتقدموا باستمرار في امكانية التعبير عن انفسيم عن طريق المغة  .2
 والفن، وان يوسعوا من فيميم ومعموماتيم عن المحيط المادي.

 دة االطفال في ان يزيدوا من فيميم وتقديرىم بطبيعة الحياة في البيت والمجتمع.مساع .3
ولغرض متابعة التطور في اعداد االطفال الممتحقين في رياض االطفال خالل مدة البحث، يمكن 

حقين برياض االطفال واعضاء ( التي تشير الى ان عدد االطفال الممت14مالحظة بيانات الجدول )
بينما بمغ عدد  ميذ( تال72208لدراسة اذ ازداد من )ميمية قد شيد ارتفاعًا خالل مدة االتع أةاليي

(، ليصل الى نحو 2004-2003في العام الدراس )  ين( معمم4607أعضاء الييئة التعميمية نحو )
خالل العام الدراسي  ين( معمم6005وعدد أعضاء الييئة التعميمية نحو ) ميذ( تال179101)
%( اما 7، وكان متوسط النمو السنوي لعدد التالميذ خالل مدة البحث قد بمغ نحو ) (2018-2019)

% ، في حين متوسط النمو 2المتوسط السنوي لعدد رياض االطفال  خالل مدة البحث قد بمغ نحو 
%( ، مما يعني تزايد عدد االطفال وارتفاع معدل نموىم 2.1السنوي لعدد المعممين قد بمغ نحو )

دد الرياض والمعممين، االمر الذي يشير الى التمكؤ الواضح في االىتمام بالبنى التحتية مقارنة بع
لرياض االطفال وعدم السعي الى زيادة عدد المعممين مقارنة بتزايد عدد الممتحقين برياض االطفال، 

( طفل 242الى ) 2004( طفل لكل روضة عام 130ناىيك عن تزايد عدد االطفال لكل روضة من )
تمميذ لكل معمم عام  30الى  2004عام  15ل روضة من جية، وتزايد مؤشر طفل لكل معمم من لك

2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (4002-4002الفصل الثاني: تحليل مؤشرات االنفاق االجتماصي والتنمية المستدامة في العراق للمدة )

 
 111 

 (14جدول )
   (   2019-2004)تطور مؤشرات مرحمة تعميم رياض االطفال الحكومي في العراق لممدة  

 طفل لكل طفل لكل النمو عدد النمو عدد النمو عدد رياض السنة

 معمم روضة السنوي% المعممين السنوي% االطفال سنوي%ال االطفال 

2004 557  72208  4607  130 16 
2005 564 1.3 77700 7.6 5079 10.2 138 15 
2006 587 4.1 85666 10.3 5502 8.3 146 16 
2007 589 0.3 81536 -4.8 5256 -4.5 138 16 
2008 586 -0.5 85592 5.0 5006 -4.8 146 17 
2009 607 3.6 106147 24.0 5148 2.8 175 21 
2010 631 4.0 125391 18.1 5353 4.0 199 23 
2011 648 2.7 141158 12.6 5475 2.3 218 26 
2012 661 2.0 154252 9.3 5633 2.9 233 27 
2013 690 4.4 170138 10.3 5909 4.9 247 29 
2014 713 3.3 176730 3.9 6083 2.9 248 29 
2015 728 2.1 128326 -27.4 4765 -21.7 176 27 
2016 649 -10.9 155057 20.8 5509 15.6 239 28 
2017 669 3.1 158032 1.9 5660 2.7 236 28 
2018 719 7.5 172376 9.1 5952 5.2 240 29 
2019 739 2.8 179101 3.9 6005 0.9 242 30 

 23 197 2.1  7.0  2.0  المتوسط

 
 االعتماد عمى:ب الباحثة من اعدادالمصدر: 

 . 204، ص  2013( ، بغداد ،2017-2013وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية ) -
وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات، مجموعات احصائية لسنوات مختمفة ،  -

 صفحات متفرقة .
( إلى 2014-2009وات )ويعود السبب في ازدياد عدد االطفال ونموىم السنوي خالل السن        

التحسن النسبي في دخول األفراد إلى جانب الزيادة الحاصمة في معدالت الوالدة مما كان لو االثر 
االيجابي َعَمى زيادة أعضاء الييئة التَعميمّية لمواكبة الزيادة في عدد االطفال الممتحقين، فضال عن 

النخفاض الحاصل في اعداد رياض االطفال عام زيادة او ارتفاع رواتب المعممين، بينما يمكن ايعاز ا
%( الى ما شيده البمد من عمميات ارىابية في  بعض 10.9وبمعدل نمو سمبي بمغ نحو ) 2016

المحافظات و منيا محافظة نينوى وصالح الدين واجزاء كبيرة من االنبار اسيمت بعزوف العائالت 
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دخميم خالل َىِذِه المدة ، باإلضافة إلى انخفاض  العراقية عن الحاق أبنائيا نتيجة لذلك، مع انخفاض
التخصيصات المالية الفتتاح رياض أطفال حكومي ، ومع استقرار الوضع األمني ازداد عدد المعممين  

 ( روضة .739لتبمغ نحو ) 2019ومن ثم عدد رياض عام 
-2004اق لممده )ي العر تطور النمو السنوي لعدد االطفال في رياض االطفال فيبين  (12شكل )وال

2019)                                    
 (12شكل )

 (2019-2004تطور النمو السنوي لعدد االطفال في رياض االطفال في العراق لممده )

 
 (14) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 التطور الكمي والنوعي لمتعميم االبتدائي في العراق .2
من أىم مراحل التعميم بوصفيا تيتم بتربية الطفل وتييئتِو  ةالتعميم االبتدائي واحدتعد مرحمة        

ليصبح فردًا ناجحًا في حاضره ومستقبمو ، فضال عن كونيا األساس الذي تبنى عميو المراحل الالحقة 
يا ، ومدت(1)من التعميم ، والتي ىي األساس بعد رياض االطفال في توفير الحد االدنى من التعميم

( سنة، وتعمل الدولة عمى توفيرىا لجميع 6( سنوات ومن الفئة العمرية )6التعميمية في العراق )
االطفال ممن ىم في سن المدرسة، وغالبا ما يتم توفير المستمزمات واالحتياجات المادية والمالية 

الطمبة المسجمين في والبشرية كافة ليا نظرا ألن اعداد الطمبة المسجمين فييا يفوق في الغالب اعداد 
المراحل التي تمييا فضال عن انيا وحدة تعميمية متكاممة يعتمد عمييا في انجاح السياسة التعميمية 

                                                           

ضياء صالح ميدي العطار، مرحمة التَّعميم االبتدائي في العراق: الواقع واالتجاىات )دراسة تحميمية( ، جامعة كربالء   1
 .2، ص 2013 ، مجمة الباحث ، العدد الثامن ،
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دائي التطور الكمي في مرحمة التعميم االبت( يبين 15، والجدول )1) )كخطوة اساس لممراحل الالحقة 
            .  (2019-2004في العراق لممدة )

 (15جدول )
 (2019-2004)تطور الكمي في مرحمة التعميم االبتدائي في العراق لممدة ال

 عدد التلميذ  السنوات

النمو 
السنوي

% 
  

عدد 
 المدارس 

النمو 
 السنوي%

  

عدد الهيئة 
 التعميمية 

النمو 
 السنوي%

  

عدد التلميذ 
 لكل معمم  

عدد 
التلميذ 
لكل 

 مدرسة 

2004 4334609   13914   211136   21 312 
2005 3767369 -13.1 11129 -20.0 191852 -9.1 20 339 
2006 3941190 4.6 11828 6.3 234139 22.0 17 333 
2007 4150940 5.3 12141 2.6 236968 1.2 18 342 
2008 4333154 4.4 12507 3.0 237130 0.1 18 346 
2009 4494955 3.7 13124 4.9 256832 8.3 18 342 
2010 4672453 3.9 13687 4.3 264604 3.0 18 341 
2011 4864096 4.1 14048 2.6 263412 -0.5 18 342 
2012 5124257 5.3 14674 4.5 271734 3.2 19 349 
2013 5351319 4.4 15156 3.3 277792 2.2 19 353 
2014 5558674 3.9 15807 4.3 287502 3.5 19 352 
2015 4283044 -22.9 10779 -31.8 223310 -22.3 19 397 
2016 4997052 16.7 12973 20.4 247919 11.0 20 362 
2017 5473997 9.5 14024 8.1 259836 4.8 21 585 
2018 6197870 13.2 15965 13.8 286097 10.1 22 388 
2019 6501053 4.9 17235 8.0 290664 1.6 22 377 

     2.6   2.3   3.2   المتوسط

 باالعتماد عمى : الباحثةمن اعداد المصدر: 
وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية ،الجياز المركزي لالحصاء وتكنموجيا المعمومات ، مجموعات   -

 احصائية لسنوات مختمفة ، صفحات متعددة .
 

                                                           

احمد جودة ، تاريخ التربية والتَّعميم في العراق واثره عمى الجانب السياسي، الجزئين االول والثاني، دار امجد لمنشر   1
 . 212، ص2016والتوزيع، عمان ، 
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حققت ارتفاعًا ممحوظًا  (   2019-2004)إن المدة الى اذ تشير البيانات الواردة في ىذا الجدول    
التي شيدت انخفاضًا في  2015د الممتحقين وأعضاء الييئة التعميمية ما عدا سنة في كل من عد

الذكور المؤشرات المذكورة التي سياتي ذكر اسبابيا الحقًا، فبينما كان عدد التالميذ الممتحقين سواء من 
 2019عام  اً ( تمميذ6501053ازداد ليصل إلى ) 2004عام  ميذ( تال4334609ام اإلناث )

ت نمو كانت متباينة بين االرتفاع تارة واالنخفاض تارة اخرى، وبمغ متوسط النمو السنوي لعدد وبمعدال
%، وكذلك يمحظ ان المدة نفسيا شيدت ارتفاعا ممحوظا في 3.2التالميذ خالل المدة قيد التحميل نحو 

 2019عام  اً ( معمم290664إلى ) 2004عام  اً ( معمم211136اعداد الييئة التعميمية من )
%(، ويعزى ىذا االرتفاع إلى تحسن االيرادات العامة الناتجة 2.6وبمتوسط نمو لممدة كميا بمغ نحو )

( 99.217الى ) 2004( تريميون دينار عام 32.593عن تحسن االيرادات النفطية وزيادتيا من )
االنفاق العام التي كان ليا االثر االيجابي في التوجو نحو زيادة تمويل  20191تريميون دينار عام 

السيما االنفاق الفعمي عمى قطاع التربية، فضال عن إدراك االسرة ألىمية التعميم لكون َىِذِه المرحمة 
ىي مرحمة الزامية تمزم الحكومة االسرة بإدخال ابنائيا الييا، ونتيجة ليذا االرتفاع زادت َأعداد المدارس 

%(، ويعزى السبب في تزايد اعداد 2،38لممدة نفسيا لتحقق معدل نمو سنوي موجب بمغ نحو )
( الى اسباب عدة كان من اىميا تحسن 2014-2004التالميذ ونموىا السنوي خالل السنوات )

الوضع االقتصادي لمعراق  خالل ىذه المدة من جية، وتغير النظرة حول اىمية التعميم لكونو يسيم بيا 
استثناء محافظتي بسبب ، بينما جاء االنخفاض التعميم في تحقيق التنمية االقتصادية من جية اخرى 
.، وعمى اثر عودة االمور الى طبيعتيا ازداد (2)نينوى واالنبار نظرا لسيطرة العصابات االرىابية عمييا

وحتى نياية مدة البحث، ومما تجدر االشارة اليو في ىذا المجال،  ان  2017عدد التالميذ ما بعد عام 
ما زاد تعد امرا طبيعيا نتيجة ازدياد اعداد سكان العراق ونموه السنوي، فكم الزيادة في اعداد التالميذ

ازداد من اللتحاق الى التعميم  السيما وان عدد السكان في العراق لعدد السكان ازداد الطمب 
، فضال عن توسع 2019( مميون نسمة عام 39.128الى ) 2004( مميون نسمة عام 27.139)

الستيعاب اعداد اكثر من التالميذ وفي لقيام بإضافة صفوف اخرى جديد ا  بعض المدارس من خالل
                                                           

 وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، المديرية الحسابات القومية، الحسابات الموحدة، سنوات متفرقة  1

جميورية  العراق، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي  لإلحصاء ، مديرية االحصاء االجتماعي والتربوي، احصائيات  2
 . 2، ص 2016-2015التَّعميم 
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، كما يمكن ايعاز اسباب ارتفاع اعداد اعضاء الييئة التعميمية سنويًا نظرا (1)جميع محافظات العراق
 إلعادة التعيين واعادة المفصولين.

االبتدائي في العراق لممدة تطور النمو السنوي لعدد التالميذ في مرحمة التعميم يبين  (13شكل )وال
(2004-2019   ) 

 (13شكل )
 (2019-2004دائي في العراق لممدة )تطور النمو السنوي لعدد التالميذ في مرحمة التعميم االبت

 
 (15) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 
 التطور الكمي والنوعي لمتعميم الثانوي في العراق. .3

المتحدة لمتربية والتعميم والثقافة )اليونسكو( التعميم الثانوي بانو المرحمة  لقد حددت منظمة االمم
الوسطى من سمم التعميم العام، وىي المرحمة الالحقة لمتعميم االبتدائي وما قبل مرحمة التعميم الجامعي 

عمى المرحمة سواء في البمدان النامية ام المتقدمة ، وفي العراق استخدم مصطمح التعميم الثانوي داللة 
الثانية من الدراسة التي تمي مرحمة التعميم االبتدائي ، فضال عن انيا مرحمة بناء الطالب الكتشاف 

                                                           

وسام حاتم سممان، دور التنمية في مواجية تحديات ظاىرة تسرب التالميذ في المدراس االبتدائية )نظرة اقتصادية(،   1
 .318، ص2020 ،52،العدد13تربوية ، المجمدمجمة الدراسات ال
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ميوليم وقدراتيم وتنميتيا ألجل الحصول عمى مزيد من التخصص سواء في الجانب العممي ام في 
  (1)الجانب التطبيقي

في  اً (، يتضح ان ىناك ارتفاع16ة في الجدول )ومن خالل مؤشرات التعميم الثانوي الوارد         
( التي شيدت فييا اعداد 2015-2006-2005معدالت االلتحاق في ىذه المرحمة عدا السنوات )

( 1571288الطمبة انخفاضا سياتي ذكر اسبابو الحقا ، فبعد ان كان عدد الطالب الممتحقين نحو )
وبمعدالت نمو متباينة بين  2019عام  الب( ط3140110ازداد ليصل الى ) 2004في عام  اً طالب

وقد بمغ نحو  2016االرتفاع تارة واالنخفاض تارة اخرى، وكان اعمى معدل نمو سنوي عام 
%( ، ويعزى سبب االنخفاض الحاصل 5.2%( ، وبمتوسط نمو سنوي لممدة كميا بمغ نحو )20.2)

%( عمى 3.4-%، و8.5-( وبنمو سمبي بمغ نحو )2006و  2005في اعداد الطالب عامي  )،
 كان ليا دورجتماعية التي التوالي الى التسرب من المدارس بسبب الظروف األمنية واالقتصادية واال

، ومن ثم زيادتيا بمعدالت نمو اعمى  (2)التأثير في معدالت االلتحاق الصافي التعميم الثانوي في رئيس
%( عمى التوالي لكل منيا، 13.2% و9.1بنمو قدره نحو ) 2012وعام  2009السيما عام 

 2015عام  اً ( طالب2032880الى ) 2014عام  اً ( طالب2528133ومعاودتيا باالنخفاض من )
%( ، 19.6-قد بمغ نحو ) 2015وكان اعمى معدل نمو سمبي ألعداد الطالب الممتحقين في عام 

تي كان ليا االثر ابية الويعزى ذلك الى الظروف االمنية الناتجة عن الحرب مع العصابات االرى
اك االتجاه نحو غمق معظم المدارس في محافظات )نينوى، االنبار، وصالح الدين(  آنذفي السمبي 

في الفرص التعميمية وتمكؤ دوام الطمبة في تمك المحافظات وىذا ما  وما تركتو تمك االوضاع من ىدرٍ 
لمالية التي باإلمكان استثمارىا شكل ضغطا عمى الموازنة العام لقطاع التربية وفقدان التخصيصات ا

  .(3)لتوليد فرص تعميمية خرى
 
 

                                                           

)دراسة تاريخية وثائقية ( ، جامعة الكوفة ،  1979-1968محمد جواد جاسم الجزائري، التَّعميم الثانوي في العراق   -1
 .57، ص2016، 27، االصدار 1مجمة آداب الكوفة ، المجمد 

-155، ص 2017(، بغداد، 2013-2017لمسنوات ) جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، خطة التنمية الوطنية - 2
154. 

رؤية استشرافيو ، اطروحة  -زيد حبيب المحياوي ، تأثير النزاعات عمى مسار التنمية المستدامة في العراق  - 3
 .151، ص  2020دكتوراه مقدمة إلى كمية االدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،
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 (16جدول )
 (   2019-2004)التطور الكمي والنوعي في مرحمة التعميم الثانوي في العراق لممدة 

النمو  عدد الطلب السنة
 السنوي %

عدد 
 المدارس

النمو 
 السنوي %

عدد 
 المدرسين

النمو 
 السنوي%

طالب لكل 
 مدرس

 طالب لكل
 مدرسة

2004 1571288  4269  83358  19 368 

2005 1437842 -8.5 3576 -16.2 76008 -8.8 19 402 

2006 1389017 -3.4 3920 9.6 111483 46.7 12 354 

2007 1491933 7.4 4109 4.8 113556 1.9 13 363 

2008 1603624 7.5 4364 6.2 114745 1 14 367 

2009 1750049 9.1 4756 9 128477 12 14 368 

2010 1877340 7.3 5182 9 135964 5.8 14 362 

2011 1953766 4.1 5472 5.6 136446 0.4 14 357 

2012 2211421 13.2 6041 10.4 141355 3.6 16 366 

2013 2394678 8.3 6425 6.4 146276 3.5 16 373 

2014 2528133 5.6 7083 10.2 160323 9.6 16 357 

2015 2032880 -19.6 4953 -30.1 128667 -19.7 16 410 

2016 2442935 20.2 6022 21.6 141300 9.8 17 406 

2017 2624140 7.4 6605 9.7 148832 5.3 18 397 

2018 2933539 11.8 7485 13.3 164744 10.7 18 392 

2019 3140110 7 8139 8.7 168330 2.2 19 386 

 377 16 5.6  5.2  5.2  المتوسط

 : باالعتماد عمى الباحثة من اعدادالمصدر : 
وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات ، المجموعات االحصائية السنوية، لسنوات  -

 مختمفة ، صفحات متفرقة .

تطور النمو السنوي لعدد الطالب في مرحمة التعميم الثانوي في العراق لممدة يبين  (14شكل )وال
(2004-2019   ) 
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 (14شكل )
 (   2019-2004)تطور النمو السنوي لعدد الطالب في مرحمة التعميم الثانوي في العراق لممدة 

 

 
 (16) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 
اما ما يتعمق بمؤشري )طالب لكل مدرس( و )طالب لكل مدرسة( ، فانو يمحظ من الجدول        

اك تقمبا واضحا في قيم المؤشرين المذكورين ، ففيما يخص مؤشر طالب لكل نفسو قيد التحميل ان ىن
( 14لكل مدرس الى نحو ) اً ( طالب19من ) 2005مدرس يتضح ان ىناك انخفاضا السيما بعد عام 

 ( ويعود ذلك بشكل رئيس الى زيادة النمو2011-2006لكل مدرس السيما في السنوات ) اً طالب
النمو السنوي لعدد الطالب خالل تمك السنوات ، بينما يوعز ارتفاعو بقارنة السنوي ألعداد المدرسين م

الى زيادة  2019لكل مدرس عام  اً ( طالب19لكل مدرس الى نحو ) اً ( طالب16من ) 2012بعد عام 
 النمو الحاصل في اعداد المدرسين.بالنمو في اعداد الطالب مقارنة 

درسة ( كان ىو االخر في حالة تذبذب وبمتوسط بمغ وفيما يخص المؤشر اآلخر )طالب لكل م     
( التي بمغ فييا 2016، و2015لكل مدرسة، وان كان بسيطا باستثناء السنوات ) اً ( طالب377نحو )
، فيو 2016لكل مدرسة  عام  الب( ط406ونحو ) 2015مدرسة  عام  لكل الب( ط410نحو )

بعض المحافظات ولجوء ابنائيا الى  يعزى بشكل أساس الى سيطرة العصابات االرىابية عمى
 يرتفع عدد الطالب في المحافظات التي تم النزوح الييا.لمحافظات اخرى 
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 التطور الكمي والنوعي لمتعميم المهني في العراق. .4
يحتل التعميم الميني ضمن العممية التربوية مكانة ميمة ألي بمد نظرا لعالقتو الوطيدة بسوق      

درة عمى تنفيذ الميام الموكمة الى الخريجين منيم باإلسيام في اإلنتاج الفردي أو العمل، من خالل الق
الجماعي ضمن تخصصاتيم ،كما يشكمون حمقة وصل بين التقنيين والعمال غير الميرة في ىرم القوى 

 (1)العاممة بالمؤسسة .
التربوي والتوجيو بانو ذلك التعميم النظامي الذي يتضمن اإلعداد  1994ويعرفو فالتو عام     

 (2) .السموكي باإلضافة إلى اكتساب الميارات والقدرات المينية التي تقوم بيا مؤسسات نظامية
 (3)وييدف التعميم الميني الى مجموعة من االىداف، من اىميا ما يأتي:

  . تنمية المعارف والميارات والقدرات المينية المطموبة لممارسة المينة المستقبمية لدى االفراد .1
تييئة الكوادر الفنية لممشاركة في عممية التنمية وخمق عناصر محترفة في مجال العمل   .2

   الميني التنافسي في المستقبل الميني. 
  مساعدة الطالب لمتكيف الميني مع التغييرات في اإلجراءات اإلنتاجية التي يقوم بيا.  .3
 والتطورات التكنولوجية. تمبية احتياجات سوق العمل ومتطمباتو في ضوء التغيرات   .4
 االقتصادية والميارات المينية.و االسيام في اكتساب المعرفة المينية  .5
تغذية االقتصاد بموظفين مؤىمين قادرين عمى المنافسة في سوق العمل الميني المحمي   .6

والدولي عمى حد سواء ، وضمان االنسجام بين سوق العمل سريع التغير ونظام التعميم 
   يني. والتدريب الم

تكييف القدرات المينية والتعميمية لمناس مع الظروف االجتماعية واالقتصادية الجديدة لدعم   .7
 العمل الحر وريادة األعمال.

 مجموعٍة من األقسام  تتمّثل بما يأتي: عمىوقد قسمت مجاالت التعميم الميني في العراق 
 و المعادن و السّيارات و التعميم الصناعي: ويضم اختصاصات متعددة منيا )الكيرباء .1

 الرسم اليندسي و السباكة و تبريد وتكييف و االتصاالت و صيانة الحاسبات و ميكانيك عام
  الطباعة(. و

                                                           

، اإلىدار الكمي في التعميم العام والميني في العراق، مجمة دراسات تربوية، عبد الحسين أحمد زوليف وآخرون - 1
 . 14، ص2008 1،ت4، العدد1وزارة التربية، مركز البحوث والدراسات التربوية، المجمد

، مصطفى فالتو ، إعداد معمم التعميم التقني والميني في دول الخميج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخميج -  2
 .23، ص 1994الرياض، 

 .، متاح عمى الموقع2020 1ك 7رندا العكاشة، أىداف التعميم الميني في الحياة المينية،  - 3
                                                                        : https://e3arabi.com/?p=702992  

https://e3arabi.com/?p=702992
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 التعميم التجاري: وىو اختصاص عام يتعمق بالمحاسبة والمخازن. .2
 التعميم الزراعي: ويتعمق بالتربة واختصاصات زراعية اخرى. .3
 الفنون التطبيقية. .4

ولمعرفة التطور الحاصل في مؤشرات التعميم الميني يمكن متابعة البيانات الواردة في        
( الذي يتضح منو، ان ىناك تقمبا واضحا في النمو السنوي سواء في اعداد الطالب 17الجدول )

ام في اعداد المدارس ام في عدد اعضاء الييئة التدريسية، فبعد ان كان عدد الطالب نحو 
، 2019عام  الب( ط50603بشكل مستمر ليصل الى )انخفض  2004ب عام ( طال89902)

وبمعدالت نمو متقمبة بين السمب وااليجاب طوال مدة البحث، مما انعكس عمى متوسط النمو 
%(، ناىيك عن التقمب في النمو 3.2-السنوي لممدة كميا، اذ كانت نسبة سالبة وبمغت نحو )

رسين وحصول مستويات من النمو كانت ضعيفة بمغت في السنوي لكل من اعداد المدارس والمد
%( لصالح عدد المدرسين، وجاء ذلك 3.1%( لصالح عدد المدارس و )1.3المتوسط نحو )

منسجما مع حصيمة مؤشري )طالب لكل مدرس، وطالب لكل مدرسة(، فقد كانت حصيمة مؤشر 
لكل مدرس،  الب( ط5نحو )ط المدة قيد التحميل طالب لكل مدرس، وطالب لكل مدرسة في متوس

لكل مدرسة لممدة كميا ايضا، ويستنتج من ذلك عدم االىتمام الكافي في ىذا  الب( ط208و )
النوع من التعميم لرفد التنمية االقتصادية وعدم التوجو نحو االستفادة من الكوادر الوسطى إلقامة 

اقتصادية ال ترتقي الى تطوير المشاريع االقتصادية المختمفة التي تعتمد باألساس عمى سياسات 
 االقتصاد الوطني العراقي.
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 (17جدول )
 (2019-2004)التطور الكمي و النوعي لمرحمة التعميم الميني في العراق خالل المدة 

 عدد الطلب  السنة
النمو 

 السنوي %
عدد 

 2المدارس
النمو 

 السنوي %
عدد 

 المدرسين
النمو  

 السنوي %
طالب لكل 

 مدرس
لب لكل طا

 مدرسة 

2004 89902  275  7467  12 327 
2005 73579 -18.2 272 -1.1 7794 4.4 9 271 
2006 66317 -9.9 277 1.8 10776 38.3 6 239 
2007 58707 -11.5 276 -0.4 11023 2.3 5 213 
2008 63069 7.4 288 4.3 11161 1.3 6 219 
2009 61091 -3.1 289 0.3 11932 6.9 5 211 
2010 51902 -15 295 2.1 12426 4.1 4 176 
2011 56169 8.2 294 -0.3 12464 0.3 5 191 
2012 56301 0.2 295 0.3 12553 0.7 4 191 
2013 58689 4.2 298 1 12745 1.5 5 197 
2014 56048 -4.5 304 2 12587 -1.2 4 184 
2015 44696 -20.3 223 -26.6 10527 -16.4 4 200 
2016 51138 14.4 267 19.7 11371 8.0 4 192 
2017 53003 3.6 280 4.9 11159 -1.9 5 189 
2018 50039 -5.6 305 8.9 11245 0.8 4 164 
2019 50603 1.1 314 3 10976 -2.4 5 161 
 208 5 3.1  1.3  3.2-  المتوسط

 
 باالعتماد عمى : الباحثة من اعدادالمصدر : 

العراقية ،الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات ، مجموعات  وزارة التخطيط والتعاون االنمائي  -
 احصائية لسنوات مختمفة ، صفحات متعددة .

 

تطور النمو السنوي لعدد الطالب في مرحمة التعميم الميني في العراق لممدة يبين  (15شكل )وال
(2004-2019   ) 
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 (15شكل )
 (2019-2004ميني في العراق لممدة )التعميم ال تطور النمو السنوي لعدد الطالب في مرحمة

 
 (17) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 .ثانيا: تحميل مؤشرات قطاع التعميم العالي في العراق
تعد قضية االستثمار في التعميم من أىم القضايا التي ييتم بيا عمم االجتماع        

عندما يتصدون الى تحميل العالقة بين النظام التعميمي  والمتخصصون في العمم التربوي وذلك
والمؤسسات التعميمية ونوعية المجتمعات التي توجد فييا، نظرا ألن تمك القضية تعكس بوضوح 
جوىر العالقة بين التعميم والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتعد مرحمة التعميم الجامعي من أىم 

تأىيل افراد المجتمع وتزويدىم بالميارات والمعارف العممية والعممية  مراحل التعميم لدوره اليام في
وقد اىتمت الدولة العراقية  ،(1)الالزمة ألحداث النيضة الحضارية والتقدم االقتصادي المنشود

ال بالتعميم الجامعي ألثره الفعال في مسيرة التنمية، نظرا  لكون الجامعات بوصفيا بيئة أساسية 
الفنية المتخصصة في المجاالت كافة، تمك الكوادر التي تعد األساس لكل عممية الكوادر  دعدا

في بناء مؤسسات الدولة، فيو إحدى األدوات  اً اساس اً تنموية، ومما الشك فيو ان التعميم يشكل ركن
الميمة التي يستعان بيا لمحد من الفقر ودعم اإلنصاف، وتضع أساسا لمنمو االقتصادي 

                                                           

عبد الزىرة فيصل يونس، و كوثر جبار فيد، سوق العمل وطبيعة االستثمار في التعميم الجامعي في العراق بعد  -  1
 .139، ص 2021،اذار،127، مجمة االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد 2003عام 
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ي نتعرف عمى التطورات التي حدثت خالل مدة البحث بما يتعمق بمؤشرات التعميم ولك(1)،المستدام
( الذي يوضح التطورات الكمية لمجامعات 18الجامعي في العراق، يمكن متابعة بيانات الجدول )

( ، إذ تشير معطيات الجدول إلى 2019 -2004الحكومية واعداد الطمبة فييا خالل المدة )
يعابية لمتعميم الجامعي من خالل استحداث المزيد من الجامعات التي ارتفع تنامي الطاقات االست

( جامعة 39( إلى )2004-2003)العام الدراسي  2004( جامعة حكومية عام 17عددىا من )
نمو وبمعدل  2008( جامعة عام 19، اذ بمغ عدد الجامعات الحكومية ) 2019حكومية في عام 
( التي بمغ متوسط نموىا 2007، 2005السنوات السابقة )ب ة%( مقارن11.8سنوي بمغ نحو )

،  2014( عام 29و) 2011م ( جامعة عا20%( ،ثم ازداد عددىا ليصل الى )0.0السنوي )
 (   2019-2004)، وكان نموىا في متوسط المدة كميا  2019( جامعة في عام 39عند ) ةً مستقر 
 2004في عام  اً جامعي اً استاذ21046 التدريسية نحو  أة% ، وكان عدد اعضاء اليي6.1نحو 

وبنمو متقمب خالل مدة البحث،  2019في عام  اً جامعي اً استاذ 50791ازداد ليصل الى نحو 
 2010% عام 37.9-% تخممو نمو سمبي قدره 8.3وبمتوسط نمو سنوي بمغ لكامل المدة نحو 

ة بسبب الظروف اقي، وقد نتج عن ذلك ىجرة العقول والكفاءات العر  2014% في عام 13.7-و
اما مؤشر عدد الطمبة المقبولين في الجامعات ىو االخر قد نما بمعدالت  (2)، االمنية والطائفية

قيد  (2019-2004)متقمبة بين السمب تارة وااليجاب تارة اخرى وبمتوسط نمو سنوي لممدة 
( 74676من ) %( ، في حين امتاز مؤشر عدد الطمبة الخريجين بالزيادة38التحميل بمغ نحو )

وبنمو سنوي متقمب ادى الى حصول متوسط  2019( عام 124345الى ) 2004عام  اً متخرج
/تدريسي ( %، وقد انعكس ذلك كمو عمى مؤشر )طالب 3.9لمنمو السنوي لممدة كميا بمغ نحو 

( ، فمن ناحية المؤشر االول ) طالب / تدريسي ( يظير من الجدول ،ومؤشر ) طالب / جامعة
اخذ ثم  2005( عام 3.9الى ) 2004( عام 0.8من ) د التحميل ان ىذا المؤشر ازدادقينفسو 

( وباالستقرار 5.8ليبمغ نحو ) 2010وباالرتفاع في عام  2009( عام 3.0بالتراجع وصوال الى )
( ، ويعزى التغير 3.6( ، وبمتوسط المدة كميا نحو )3.5ليبمغ نحو ) 2019في نياية المدة عام 

ة فضال عن نمو رئيس الى التقمب في اعداد الطمبة المقبولين في الجامعات العراقي في ذلك بشكل
التدريسية في الجامعات العراقية ، اما من ناحية المؤشر االخر ) طالب  أةاعداد اعضاء اليي

                                                           

البشري وفق متطمبات سوق العمل في العراق، حمدية شاكر االيدامي، و نادية لطفي جبر، االستثمار في المورد  -  1
 .455ص  2018، 24المجمد  107مجمة العموم االقتصادية واإلدارية، العدد 

 .84، ص2014، 1وزارة التخطيط، الجياز المركزي لالحصاء، التقرير الوطني لمتنمية البشرية، ط  -  2
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( ، وكان ىذا 5365.1( نحو ) 2019-2004بمغ في المتوسط لممدة كميا ) قدف/جامعة ( 
اخرى نظرًا لمتغيرات في اعداد الطمبة  ةً واالنخفاض تار  ةً بين االرتفاع تار  في حالة تقمبالمؤشر 

 المقبولين واعضاء الييئة التدريسية في الجامعات العراقية . 
 (18جدول )

 (2019-2004تطور اعداد الجامعات والطمبة في العراق خالل المدة ) 
عدد  السنة

 الجامعات
النمو 

السنوي 
% 

اعضاء الهيئة 
 يةالتدريس

النمو 
السنوي 

% 

عدد الطمبة 
 المقبولين

النمو 
السنوي 

% 

 طالب*/
 تدريسي

 
/طالب*   
 جامعة

عدد الطمبة 
 الخريجين

النمو 
 السنوي
% 

2004 17 
 

21046 
 

16308 
 

0.8 959.3 74676 
 

2005 17 0 24450 16.2 95305 484.4 3.9 5606.2 74518 -0.2 

2006 17 0 29109 19.1 109044 14.4 3.7 6414.4 74669 0.2 

2007 17 0 30109 3.4 99822 -8.5 3.3 5871.9 70417 -5.7 

2008 19 11.8 31981 6.2 114357 14.6 3.6 6018.8 63135 -10.3 

2009 19 0 34016 6.4 102581 -10.3 3.0 5399.0 63752 1 

2010 19 0 21121 -37.9 123339 20.2 5.8 6491.5 71410 12 

2011 20 5.3 37404 77.1 157560 27.7 4.2 7878.0 83716 17.2 

2012 22 10 39445 5.5 133219 -15.4 3.4 6055.4 85000 1.5 

2013 22 0 40993 3.9 186135 39.7 4.5 8460.7 83476 -1.8 

2014 29 31.8 35362 -13.7 162847 -12.5 4.6 5615.4 76310 -8.6 

2015 35 20.7 38643 9.3 129034 -20.8 3.3 3686.7 78920 3.4 

2016 35 0 41233 6.7 127494 -1.2 3.1 3642.7 103537 31.2 

2017 35 0 47951 16.3 158963 24.7 3.3 4541.8 116511 12.5 

2018 39 11.4 49753 3.8 180687 13.7 3.6 4633.0 122989 5.6 

2019 39 0 50791 2.1 178119 -1.4 3.5 4567.2 124345 1.1 

 المتوسط
 

6.1 
 

8.3 
  

3.6 5365.1 
 

3.9 

  باالعتماد عمى: الباحثة من اعدادالمصدر:  
 وزارة التَّعميم العالي والبحث العممي، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، قسم اإلحصاء والمعموماتية، بغداد. -
 فة ، بغداد.وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية االحصاء االجتماعي والتربوي ، سنوات مختم   -
 الطمبة المقبولين *
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لمجامعات العراقية في العراق لممدة  الطمبة الخريجينتطور النمو السنوي لعدد يبين  (16شكل )وال
(2004-2019   ) 

 (16شكل )
 (   2019-2004)لمجامعات العراقية في العراق لممدة  الطمبة الخريجينتطور النمو السنوي لعدد 

 
 (18)جدول عمى  دباالعتما ثةالباحمن اعداد المصدر:

 

 المطمب الرابع: تحميل مؤشرات قطاع الصحة في العراق 
تعد المتغيرات الصحية واحدة من اىم االىداف الرئيسة والتي تسعى جميع الدول لتحقيقيا، وذلك       

الن االنسان ال يمكن ان يعيش بصحة جيدة دون وجود تنمية مستدامة متفاعمة من جميع النواحي 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية، اذ ان مؤشر الصحة مؤشرا ميما لمتنمية البشرية المستدامة ، ومن 
خاللو يجري تقديم الخدمات الصحية ألفراد المجتمع من خالل معالجة االمراض والوقاية منيا 

 .واالعتناء بالصحة العامة
لرفاىية االجتماعية، لذا فان سيولة ونظرا لما تشكمو الصحة بوصفيا شكال رئيسا لتحقيق ا      

حصول السكان عمى الخدمات الصحية يعد مؤشرًا من المؤشرات الميمة لموضع الصحي، وان تطور 
القطاع الصحي واالىتمام بو يعد من اىم االمور االساسية واالىداف الميمة لعممية التنمية المستدامة 
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، كما وان حفظ الحالة الصحية (1)وتييئتو بدنيًا وعقميًا التي تسيم في عممية بناء االنسان واالرتقاء بو 
 وتعزيزىا يعد امرا اساسيا لمساىمة االنسان في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.

 :(   2019-2004)في العراق لممدة  وفيما يأتي تحميل بعض المؤشرات الصحية 
 اكز الصحيةاوال: التطور الكمي لعدد المستشفيات والمر 

 . التطور الكمي لعدد المستشفيات.1
تعد الصحة من االسس الميمة لبناء القدرات البشرية، وبالتالي بان الحالة الصحية لمسكان في      

أي بمد ىي عنصر جوىري في تحقيق التنمية االقتصادية، لذا تتولى وزارة الصحة الميمة الرئيسة في 
ألفراد ضمن منظومة كبيرة من المستشفيات والمؤسسات الصحية تحديد المستوى الصحي والعناية با

التابعة ليا، فضال عن المؤسسات التابعة لمقطاع الخاص، لكونيا احد مؤشرات التطور في اداء 
القطاع الصحي، وعميو فان المستشفيات ىي ذلك الجزء المتكامل من النظام الصحي وتقوم بوظيفة 

تأىيمية لجميع االفراد وفقا لمنظور  أموقائية  مواء كانت عالجية أصحية الشاممة ستقديم الرعاية ال
. وقد نال القطاع الصحي كغيره من القطاعات االخرى نصيبو من االىمال ( 2)منظمة الصحة العالمية

الذي طال معظم المؤسسات الخدمية  في العراق ، وذلك عمى اثر االزمات المتعاقبة التي واجييا البمد 
التي تمثمت بسوء االدارة والتنظيم وانعدام االستقرار االمني الذي ال يزال سائدًا الى  2003بعد عام 

( يالحظ ان القطاع الصحي في العراق قد نال 19يومنا ىذا، ومن خالل متابعة بيانات الجدول )
نصيبو من االىمال الذي طال معظم مؤسساتو الخدمية، وعمى الرغم من بعض التحسن الذي حصل 

مؤشرات قيد الدراسة اال انو ال يتناسب وحجم الموارد المالية التي انفقت من خالل الموازنات في ال
 . 2003الضخمة بعد عام 

 
 
 
 
 

                                                           

عراق ، المجمة الصحية لمشرق االوسط ، منظمة عالء الدين العموان، خيارات تمويل الرعاية الصحية في ال - 1
 . 48،ص2013، 10امبارباك عن االكاديمية االمريكية العربية لمعموم التكنموجيا ، المجمد الرابع ، العدد 

امال صالح الكعبي، و صباح صكبان، تحميل جغرافي لمخريطة الصحية في محافظة البصرة ، مجمة آداب  -  2
 .292، ص2021، 96، العدد 1المجمد البصرة، جامعة البصرة، 
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 (19جدول )
 (   2019-2004)اعداد السكان والمستشفيات واالسرة في العراق لممدة 

 
 السنة

 
 

 عدد السكان
 

 
النمو 
 السوي%

 

 المستشفيات
 الحكومية

 
النمو 

 ي%السنو 
 

 
 سكان /

مستشفى 
 )الكثافة(

العجز 
 )مستشفى

لكل 
100000 
 شخص(

 
 عدد االسرة

 1000لكل
 شخص

2004 27138000  143  189776.2 89776 1.33 

2005 27960000 3.0 145 1.4 192827.6 92828 1.3 

2006 28808000 3.0 147 1.4 195972.8 95973 1.3 

2007 29681000 3.0 156 6.1 190262.8 90263 1.33 

2008 30581000 3.0 208 33.3 147024 47024 1.26 

2009 31664000 3.5 220 5.8 143927.3 43927 1.27 

2010 32490000 2.6 229 4.1 141877.7 41878 1.3 

2011 33088000 1.8 231 0.9 143238.1 43238 1.3 

2012 33725000 1.9 239 3.5 141108.8 41109 1.3 

2013 34304000 1.7 255 6.7 134525.5 34525 1.3 

2014 34819000 1.5 257 0.8 135482.5 35482 1.38 

2015 35212000 1.1 253 -1.6 139177.9 39178 1.38 

2016 36169000 2.7 260 2.8 139111.5 39112 1.3 

2017 37139000 2.7 273 5.0 136040.3 36040 1.32 

2018 38124000 2.7 281 2.9 135672.6 35673 1.3 

2019 39128000 2.6 286 1.8 136811.2 36811 1.31 

 1.3 52677 152677.3 5.0  2.5  المتوسط

 باالعتماد عمى : الباحثة من اعداد المصدر:
 (، التقارير االحصائية السنوية ،صفحات مختمفة .2007-2018وزارة الصحة ) -
 الصحية العالمية ،صفحات مختمفة .( التقارير االحصائية WHO()2014-2010منظمة الصحة العامية  -
 موقع بيانات البنك الدولي . -
 ( .2019-2006وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،المجاميع االحصائية السنوية من ) -

 
الحكومية واالسرة في العراق لممدة  تطور النمو السنوي لعدد المستشفياتيبين  (17شكل )وال    
(2004-2019   ) 
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 (17شكل )
 (   2019-2004)الحكومية واالسرة في العراق لممدة  طور النمو السنوي لعدد المستشفياتت

 
 (19) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعداد: المصدر

ذا اىمية كبيرة في تحديد حصة المستشفيات من  اً يعد مؤشر عدد السكان لكل مستشفى مؤشر         
حسب ما جاء في معيار منظمة الصحة بىمية الكبيرة و حجم السكان ،اذ يعد من المعايير ذات األ

( شخص لكل مستشفى، ويظير من خالل 100000العالمية ومعيار وزارة الصحة انو حدد ب )
عدد المستشفيات ال تتناسب وعدد السكان،  فقد تجاوزت ذلك ال  نأ( 19يانات الواردة في الجدول )الب

وىذا يعد عجزا واضحا في إمكانية  اً ( شخص189776)نحو 2004سيما وأنيا كانت في بداية المدة 
 2006، واستمراره بالعجز وصواًل إلى عام  اً ( شخص89776تقديم الخدمات لمسكان البمغ نحو )

-2004وىو اكبر عجز سجل في عدد المستشفيات خالل مدة البحث ) اً ( شخص95973) ليبمغ
(، وقد تراجع العجز إلى مستويات 2006-2004( نظرا لعدم االىتمام الحكومي خالل المدة ) 2019

، وىو أيضا يعد  2019عام  اً ( شخص 39811و) 2018عام  اً ( شخص35673أقل ليبمغ نحو )
من خالل  عجزًا كبيرا وفقا لممعايير الدولية والمحمية وبمثابة ضغط كبير عمى المستشفيات الحكومية

والدولي ومن ثم يجعميا  يفوق المعيار المحممتزايدة الذي يعداد السكان الأعدم قدرتيا في استيعاب 
 . مزه عن تقديم الخدمات الصحية إلييعاج

ومن الجدير بالذكر، ان زيادة عدد المستشفيات ومعدالت نموىا المتباطئة خالل مدة البحث       
يمكن إيعازه إلى ضعف االىتمام الحكومي بيذا القطاع لكون التخصيصات الموجية ( 2004-2019)

وعدم مواكبتو لمنمو السكاني المتزايد ، ناىيك عن عدم استفادة وزارة  ن بالمستوى المطموب لم تك
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الصحة بشكل جيد من التخصيصات االستثمارية لبناء المستشفيات الحكومية، أو تراجع نسبة التنفيذ 
 في تمك الموازنات وعدم استغالليا بشكل يؤمن تطوير الواقع الصحي . 

بات الميمة لتقديم الخدمات الصحية في ىذا المجال ىو )عدد األسرة(  المتوفرة ومن المتطم        
حجم او سعة كفاية المؤسسات الصحية في استقبال المرضى في في تمك المستشفيات الذي يؤثر 

الراقدين وتقديم الخدمات الصحية ليم ، اذ  يتضح من خالل مؤشر )عدد اسرة المستشفيات لكل 
ت متواضعة ال تشكل أىمية أو جدوى في تقديم الخدمات لمسكان ، فبعد ان شخص( أنيا كان1000

( سرير عام 1.31انخفضت إلى نحو ) 2004( شخص عام 1000( سرير لكل )1.33كانت نحو )
وىي بحد ذاتيا تعد منخفضة وجاءت متوافقة مع عدد المستشفيات مؤكدا عمى الضغط  2019 

ي ىذا المجال نظرا لألسباب السابق ذكرىا، وىذا بطبيعة السكاني الواضح عمى الخدمات الصحية ف
استيعاب  عمىالحال يؤثر سمبًا في كفاءة الخدمات الصحية في المستشفيات لعدم قدرة اسرتيا الفعمية 

 المرضى الراقدين بما ال ينسجم وعدد السكان .  
 .التطور الكمي لممراكز الصحية2

ة بوصفيا مؤسسات تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية تعد مراكز الرعاية الصحية األولي      
الوقائية والتشخيصية والعالجية وخدمات تعزيز الصحة لممواطنين، فضال عن انيا تعمل عمى تعزيز 
المشاركة المجتمعية من خالل شبكة من مراكز الرعاية الصحية األولية الرئيسية والفرعية والعيادات 

(  يبين اعداد السكان والمراكز الصحية في العراق لممدة 20، والجدول ) (1)والفرق الصحية المتنقمة
(2004-2019   ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .292د امال صالح الكعبي، المصدر نفسو، ص  -1
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 (20جدول )
 (   2019-2004)اعداد السكان والمراكز الصحية في العراق لممدة 

 السنة
 

 السكان
 

 النمو السنوي%
 

 المراكز
 الصحية

 النمو السنوي %
 

 سكان /
 مركز صحي

 العجز
 ) مركز

 (10000لكل 

2004 27138000  1800  15077 5077 

2005 27960000 3.0 1809 0.5 15456 5456 

2006 28808000 3.0 1820 0.6 15829 5829 

2007 29681000 3.0 1839 1.0 16140 6140 

2008 30581000 3.0 1989 8.2 15375 5375 

2009 31664000 3.5 2168 9.0 14605 4605 

2010 32490000 2.6 1331 -38.6 24410 14410 

2011 33088000 1.8 2441 83.4 13555 3555 

2012 33725000 1.9 2538 4.0 13288 3288 

2013 34304000 1.7 2642 4.1 12984 2984 

2014 34819000 1.5 2632 -0.4 13229 3229 

2015 35212000 1.1 2680 1.8 13139 3139 

2016 36169000 2.7 2669 -0.4 13552 3552 

2017 37139000 2.7 2658 -0.4 13973 3973 

2018 38124000 2.7 2765 4.0 13788 3788 

2019 39128000 2.6 2805 1.4 13949 3949 

 4897 14897 5.2  2.5  المتوسط

 باالعتماد عمى :  الباحثة من اعداد المصدر:
 . 2007ونتائج الترقيم والحصر لعام  1997نتائج التعداد العام لمسكان لسنة  -
 ( تمثل االسقاطات السكانية وىي محتسبة حسب فرضيات سكانية جديدة . 2018-2010السنوات ) -
 (، التقارير االحصائية السنوية ،صفحات مختمفة .2007-2018وزارة الصحة ) -
 ( التقارير االحصائية الصحية العالمية ،صفحات مختمفة .WHO()2014-2010منظمة الصحة العامية ) -
 ( .2019-2006ط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،المجاميع االحصائية السنوية من )وزارة التخطي -

 
 
 (   2019-2004)تطور النمو السنوي لعدد المراكز الصحية في العراق لممدة يبين  (18شكل )وال
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 (18شكل )
 (   2019-2004)تطور النمو السنوي لعدد المراكز الصحية في العراق لممدة 

 

 
 

 (20) جدولعمى  دباالعتما الباحثةادمن اعدالمصدر: 

 
مركز وقد حددت منظمة الصحة العالمية وكذلك وزارة الصحة العراقية معيارا يتضمن مؤشر )       

 اً ونقص اً ( ان ىناك تواضع20. وبموجبو يتضح من معاينة الجدول )(1)نسمة( 10000صحي لكل 
( 15077غت كثافة المراكز الصحية نحو )في عدد المراكز الصحية في العراق ، فبعد ان بم اً واضح
( 24410ازدادت لتصل الى ) 2004من خالل مؤشر ) سكان / مركز صحي( عام  اً شخص

كان العجز بمقدار  إذوىي لم تواكب الزيادة المتوالية في عدد السكان  2010في عام  أشخاص
بيتيا لحاجات السكان في عدد المراكز الصحية وعدم تم اً كبير  اً ، وىي تمثل عجز  اً ( شخص5077)

حي في عام ( مركز ص1800دد المراكز البالغ )المتزايدة تزامنا مع النمو السكاني المتزايد، اذ ان ع
( نسمة في العام المذكور نفسو، وبالتالي شكل 27138000ال يواكب عدد السكان البالغ ) 2004

المراكز الصحية المتذبذب السيما عبئا كبيرا عمى مراكز الرعاية الصحية األولية، فضال عن ان عدد 
                                                           

امال صالح الكعبي، و صباح صكبان، تحميل جغرافي لمخريطة الصحية في محافظة البصرة ، مصدر سابق،  - 1
 .299ص 
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( كان في تزايد واالنخفاض في بعض السنوات يمكن ايعازه الى حالة 2009-2004خالل السنوات )
عدم العناية واالىتمام الكافي بإنشاء واقامة  تمك المراكز او تطويرىا  ليستفيد منيا غالبية السكان ، 

خريبية واالرىابية واىمال بعضيا االخر لعدم كفاية من جية، ونظرا لتدمير بعضيا نتيجة االعمال الت
التخصيصات المالية الموجية الى ىذا المجال او لحالة عدم االستقرار االمني ، من جية اخرى، وعمى 

( 2805وصوال الى ) 2010عام  اً صحي اً ( مركز 1331الرغم من الزيادة في اعداد تمك المراكز من )
وفق معيار )سكان / مركز( عمى مو متقمبة، اال ان كثافتيا وبمعدالت ن 2019عام  ةكز صحيامر 

( 14410وبعجز بمغ ) 2010عام  أشخاص(  24410الرغم من تراجعيا من )كانت منخفضة عمى 
لممركز الواحد الى كثافة بمغت نحو  اً ( شخص10000بعد طرح قيمة المعيار البالغة ) أشخاص

والتي تمثل حاجة ىؤالء لخدمات  اً ص( شخ3949وبعجز نحو ) 2019عام  اً ( شخص13949)
وفق المعيار عمى المراكز الصحية لتقديم الرعاية االولية، أي ان العجز في عدد المراكز الصحية 

مستوى المعيارين ، وىو بذلك يعد دون 2019عام  اً ( شخص3949الدولي والمعيار المحمي بمغ نحو )
 .اً ( شخص10000احدا لكل )العالمي والمحمي والذي يتطمب تأمين مركزًا صحيا و 

 ثانيا: مؤشرات الوالدات وتوقع الحياة.
 مؤشر الوالدات )المواليد الخام( .1
من عناصر  اً من العناصر الرئيسة الفاعمة في التغيير السكاني وواحد اً تعد المواليد الخام واحد      

ة البشرية في المستقبل لما نموه السكاني، وتندرج ضمن اىمية ودراسة الخطط والبرامج المتعمقة بالتنمي
 (1). تأمين الخدمات الصحية لألجيال الالحقة ومنيم من ىم دون سن الخامسة منتتطمبو 

مولود  1000( وباتباع مؤشر الوالدات )معدل المواليد الخام لكل 21ومن خالل معاينة الجدول )      
 اً ( مولود28.6و ) 2004ي عام ح اً ( مولود34.4، يتضح ان المعدل المذكور يتراوح بين )( 2)حي(

، وقد (3)، يعتبر ىذا المعدل مرتفعًا مقارنة بالمعدل العالمي السيما البمدان المتقدمة 2019حي عام 
شيد ىذا المعدل حالة من التذبذب خالل مدة الدراسة وكان في حالة تراجع خالل السنوات االخيرة 

                                                           

الجغرافية ،) عمان  دراسة في مالمحو الديموغرافية وتطبيقاتو–عباس فاضل السعدي ،سكان الوطن العربي  - 1
 . 157(،ص 2001، 12،الطبعة االولى ، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ، ،جدول 

 ، اذ جري استخراج المعدل وفق المعادلة االتية:123المصدر نفسو، ص  - 2

 100معدل المواليد الخام = )عدد المواليد االحياء في السنة/ عدد السكان في منتصف السنة( * 

الخفاف ،العالم االسالمي واقع ديموغرافي ومؤشرات تنموية ،)العراق ،النجف ،الطبعة االولى ، دار عبد عمي  - 3
 . 63(،ص 2005، 14الضياء لمطباعة والنشر ، ،جدول 
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في الريف اعمى مما في الحضر نظرا  ، يجدر الذكر ان معدل ىذا المؤشر(1)( 2017-2019)
لمظروف االجتماعية والتقاليد المؤثرة في المناطق الريفية مما يضيف مزيدًا من االعباء االقتصادية 

  (2)عمى االسرة 
 مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة. .2
يث الوالدة عند السنوات المتوقع أن يعيشيا الطفل حدان العمر المتوقع عند الوالدة يعبر عنو بعدد      

استمرار أنماط الوفاة السائدة عند والدتو وعمى ماىي عميو طوال مدة حياتو، واليدف منيا ىو لمتعرف 
عمى احتياجات الطفل خالل السنوات الالحقة من عمره، وىو مؤشر من أكثر المؤشرات شيوعا 

 ( 3 ).لالستدالل عمى مستوى الحالة الصحية األساسية لمسكان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 2010وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء، تقرير مسح الالمركزية االدارية  في تقديم الخدمات لسنة  -  1
 . 123ص

  .  61-60رة التخطيط، التقرير الوطني الثاني .مصدر سابق. صوزا  - 2

وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية في العراق، بغداد،  - 3
 ۱۳، ص2013



 (4002-4002الفصل الثاني: تحليل مؤشرات االنفاق االجتماصي والتنمية المستدامة في العراق للمدة )

 
 134 

 (21جدول )     
 (   2019-2004)تطور المواليد الخام والوفيات والعمر المتوقع عند الوالدة في العراق لممدة 

 
 السنة

 معدل المواليد
 الخام لكل

 مولود حي 1000

 معدل الوفيات
 الخام

 الوفيات الرضع
 سنة 5دون 

 مولود 1000لكل 

 العمر المتوقع   
 عند الوالدة

  
2004 34.4 6.2 32.8 68 
2005 34.1 6.3 32.2 68 
2006 33.9 6.1 31.5 65 
2007 33.7 6 30.8 61 
2008 33.6 5.7 30.1 68 
2009 33.5 5.6 29.3 71.9 
2010 33.3 5.5 28.5 72.8 
2011 33.2 5.4 27.7 69 
2012 32.8 5.3 26.9 72 
2013 32.4 5.3 26.1 71.1 
2014 31.8 5.3 25.4 72 
2015 31.1 5.3 24.6 72.6 
2016 30.4 5.3 23.9 71.2 
2017 29.7 4.8 23.2 70.3 
2018 29.1 4.5 22.5 68.4 
2019 28.6 4.3 21.8 68.7 
 69.4 27.3 5.4 32.2 المتوسط

 باالعتماد عمى : الباحثة من اعداد المصدر:
 . 2007ونتائج الترقيم والحصر لعام  1997نتائج التعداد العام لمسكان لسنة  -
 ( تمثل االسقاطات السكانية وىي محتسبة حسب فرضيات سكانية جديدة . 2018-2010لسنوات )ا -
 (، التقارير االحصائية السنوية ،صفحات مختمفة .2018-2007وزارة الصحة ) -
 ( التقارير االحصائية الصحية العالمية، ،صفحات مختمفة .WHO()2010-2014منظمة الصحة العامية  -
 ( .2019-2006از المركزي لإلحصاء ،المجاميع االحصائية السنوية لمسنوات )وزارة التخطيط ،الجي -

( نفسو يتضح  أن العمر المتوقع عند الوالدة في العراق تراوح 21ولدى معاينة بيانات الجدول )       
( خالل سنوات البحث ويعد بموجب ذلك مرتفعا اذا ما اخذنا بنظر االعتبار 72.8( سنة و)61بين )

الذي يمثل معدل الوفيات  2004( في عام 32.8عدد الوفيات لدى االطفال الرضع من ) انخفاض
، وىذا ناتج 2011( في عام 27.7( مولود حي ليصل الى )1000الرضع دون سن الخامسة لكل )
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عن تحسن الظروف المعيشية نتيجة الرتفاع مستويات الدخول وانخفاض معدل الوفيات العام ما بعد 
  .2009عام 

 
 لثا: مؤشر الوفيات ووفيات الرضع.ثا

 مؤشر الوفيات الخام. .1
تعد ظاىرة الوفيات عنصرا ميما من عناصر تغيير السكان، وتقارن عادة مع الوالدات ومن        

خالليا باإلمكان الحكم عمى حجم وتركيبة السكان ، وتتأثر بالكثير من الظروف االقتصادية والسياسية 
، (1)من السكان( 1000اعتمادا عمى مؤشر )عدد الوفيات خالل العام لكل واالجتماعية والحضارية، و 

( 6.3( أن معدل الوفيات في العراق انخفض من )21فان ما يالحظ من خالل الجدول السابق )
( باأللف 6.6وبمعدل متوسط لممدة كميا بمغ نحو ) 2019( باأللف عام 4.5الى ) 2004باأللف عام 

ي السيما القطاع  الخاص الصحي والحكومي اذا ما قورن بالسنوات االولى نظرا لتأثير لمقطاع الصح
التي تميز فييا القطاع الصحي السيما الحكومي بتراجع مستوى الخدمات فيو ومنيا من مدة البحث، 

( مستشفى حكومي وىي 156انخفاض عدد المستشفيات الحكومية التي لم يتجاوز عددىا اكثر من )
عمى العالم الخارجي ة النمو السكاني المتزايد آنذاك، من جية، ونظرًا لالنفتاح غير قادرة عمى مواجي
بسبب زيادة مقدرتو المالية وتنامي القطاع الخاص الصحي واتجاه ة الفرد العراقي وتحسن مستوى معيش

الطمب المحمي نحو الخدمات الصحية الخاصة سواء المحمية منيا ام االجنبية ، اسيم في تراجع نسبة 
دى الصحي ل زيادة الوعيو تنامي برامج التنمية البشرية في معظم بمدان العالم الوفيات ناىيك عن 

 . (2)لمواطنينا

 

 مؤشر وفيات الرضع. .2
( طفل 1000ويمثل عدد الوفيات من األطفال الذين تقل أعمارىم عن خمس سنوات لكل )      

صحة البيئية مع لم كونو مقياساً تمع، لممستوى الصحي لممج اً عام اً مؤشر يولدون أحياء، ويستخدم 
 : ) ( 4ويحسب وفق الصيغة االتية،  (3) احتمالية الوفاة بين الوالدة وعيد الميالد الخامس

                                                           

  .211، ص2009تقرير التنمية البشرية،  -  1
 .492و161، ص2002الجزء األول، جامعة بغداد  عباس فاضل السعدي ،جغرافية السكان، ، -   2
 .30وزارة التخطيط، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية في العراق، مصدر سابق، ص  - 3
  لممزيد من التفاصيل، انظر في ذلك:  -4
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=  ) عدد وفيات األطفال قبل نياية السنة األولى من العمر في سنة معينة/ عدد المواليد األحياء 
 .100( * افي السنة نفسي

( نفسو قيد التحميل، يتضح ان المؤشر المذكور قد شيد تحسنا 21ومن خالل الجدول )     
( في عام 21.8الى ) 2004( في عام 32.8اذ انخفض من )  2008واضحا السيما بعد عام 

عدة منيا ارتفاع نسبة األطفال من ىم بعمر سنة واحدة والمحصنين  بألسباوبعد ذلك  2019
 ڊفضال عن ان نسبة تقدر  2017%( عام 95إلى ) 2014%( عام 89ضد الحصبة من )

%( من الوالدات تسجل في المؤسسات الصحية الحكومية منيا واألىمية بينما ان النسبة 70.9)
مما يعكس زيادة القدرة لمحصول  (1)%( تسجل خارج تمك المؤسسات29.1المتبقية منيا والبالغة )

 (2)عمى الخدمات الصحية السيما الرعاية الصحية اثناء الوالدة.
 

 رابعا: مؤشرات الموارد البشرية الصحية.
 االطباء. -1

يمثل األطباء دعامة أساسية من مكونات النظام الصحي، وتقع عمى عاتقيم ميام تشخيص     
المرض ووصف العالج من خالل تحديد اإلجراءات الواجب اتباعيا كالفحوصات السريرية والمختبرية 

، (3)ية والوقائية الكفيمة بالتخمص من األمراض المختمفةوالشعاعية، فضال عن إعطاء اإلرشادات العالج
 وىناك مؤشرين يمكن االعتماد عمييما في ىذا المجال وىما:

 مؤشر طبيب لكل مستشفى. -
 مؤشر سكان/ طبيب. -

( ان عدد األطباء العاممين في المؤسسات الصحية 22ويمحظ من البيانات الواردة في الجدول )     
ليصل الى نحو ازداد  2004عام  ( طبيب16022تصاص بمغ نحو )من االختصاص وغير االخ

 .2019في عام  ( طبيب37400)
                                                                                                                                                                                

، ة في العراق، بغدادذات األولوي ، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامةلإلحصاءوزارة التخطيط، الجياز المركزي  - أ
 .27، ص2013

 (، ابو ظبي، صفحات متفرقة.2017-2015صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي السنوي لمسنوات ) - ب

 19، ص2014 2(، بغداد، ك2023-2014وزارة الصحة ، السياسة الصحية، الوطنية ) - 1
الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق  وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء، مؤشرات احصائية عن - 2

 .18( ، ص2018 -2015لمسنوات )
 19، ص 2016وزارة الصحة،  التقرير السنوي لعام  - 3
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(  1049وانخفضت الى ) 2004عام  اً ( شخص1694بينما بمغت كثافة ) سكان / طبيب ( نحو )   
مما يؤشر وجود ضغط في استيعاب السكان من ناحية تقديم الخدمات  2019لكل طبيب عام  اً شخص
ان شخص( يظير من الجدول نفسو  1000ووفقا لممعيار العالمي ) طبيب واحد لكل  ،(1)الطبية 

( شخصًا في متوسط مدة البحث ، أي ان 1411متوسط عدد االشخاص لمطبيب الواحد بمغ نحو)
( شخصًا بحاجة الى طبيب ، بينما وفقا لمعيار طبيب واحد 411ىناك عجز بمغ في المتوسط نحو )

 ( شخصًا لممدة نفسيا .912غ متوسط العجز نحو )( شخصًا ، بم500لكل )
 اً ( طبيب112لكل مستشفى قد بمغ نحو ) ، يمحظ ان عدد االطباء وفقا لمعيار طبيب / مستشفى  اما 

تذبذباً ذلك قد شيد و ،  2019لكل مستشفى في عام  اً ( طبيب131، ثم ارتفع الى ) 2004في عام 
ويولد ضغطا كبيرا عمى األطباء مقارنة بعدد السكان، مؤشرا سمبيا خالل مدة البحث ، مما يعطي 

 أممة لمسكان سواء من حيث التشخيص مستوى الخدمة الصحية المقد عمىوبالتالي يعكس آثار سمبية 
 العالج .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

امال صالح الكعبي، و صباح صكبان، تحميل جغرافي لمخريطة الصحية في محافظة البصرة ، مجمة آداب  - 1
 .298البصرة، مصدر سابق، ص 
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 (22جدول )
 (   2019-2004)تطور اعداد االطباء والمستشفيات في العراق لممدة 

 السنة
 

 السكان
 

 ءعدد االطبا
 

 النمو السنوي %
 

 عدد المستشفيات
 الحكومية

 طبيب لكل
 مستشفى

 سكان/ طبيب
 

العجز 
وفق 
معيار 
طبيب 
لكل 
500 
 شخص
 

العجز وفق 
معيار طبيب 

 1000لكل 
 شخص
 

2004 27138000 16022  143 112 1694 1194 694 

2005 27960000 16788 4.8 145 116 1665 1165 665 

2006 28808000 16518 -1.6 147 112 1744 1244 744 

2007 29681000 15994 -3.2 156 103 1856 1356 856 

2008 30581000 19334 20.9 208 93 1582 1082 582 

2009 31664000 21491 11.2 220 98 1473 973 473 

2010 32490000 23489 9.3 229 103 1383 883 383 

2011 33088000 24533 4.4 231 106 1349 849 349 

2012 33725000 27252 11.1 239 114 1238 738 238 

2013 34304000 29616 8.7 255 116 1158 658 158 

2014 34819000 28592 -3.5 257 111 1218 718 218 

2015 35212000 25378 -11.2 253 100 1388 888 388 

2016 36169000 25801 1.7 260 99 1402 902 402 

2017 37139000 29860 15.7 273 109 1244 744 244 

2018 38124000 33436 12.0 281 119 1140 640 140 

2019 39128000 37400 11.9 286 131 1046 546 46 

 411 912 1411 109 223.9375 6.1   المتوسط

 باالعتماد عمى : الباحثة من اعداد المصدر:
 ات مختمفة .(، التقارير االحصائية السنوية ،صفح2018-2007وزارة الصحة ) -
( التقارير االحصائية الصحية العالمية ،صفحات 2010-2014)، (WHOمنظمة الصحة العامية  -

 مختمفة .
 ( 2019-2006ية السنوية لمسنوات )وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،المجاميع االحصائ -
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   .( 2019-2004)تطور النمو السنوي لعدد االطباء في العراق لممدة يبين  (19شكل )وال
 

 (19شكل )
 تطور النمو السنوي لعدد االطباء

 (2019-2004في العراق لممدة ) 

 
 (22) جدولعمى  دباالعتما الباحثةمن اعدادالمصدر: 

 
 المهن الصحية. يذو  -2

المين الصحية جزءا ميما من الموارد البشرية الصحية الساندة في تقديم الرعاية الصحية  ييعد ذو      
 باء والممرضين، ويشمل المختبرين والمصورين الشعاعيين ومعاوني األطباء والصيادلة.الى جانب األط

الصحية والعالقة بين عدد السكان وحاجتيم الخدمات اىمية كبيرة في قياس  ومؤشر ذوعددىم       
يمحظ ان عدد ذوي المين  ( 23من ذوي المين الصحية ، واستنادا الى البيانات الواردة في الجدول )

، وقد ازداد ليصل 2004عام  اً ( شخص21843الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية بمغ نحو )
كان ادناىا قد بمغ نحو  ، وبمعدالت نمو سنوية متقمبة  2019في عام  اً ( شخص84500الى نحو )

، وفي المتوسط لممدة كميا قيد البحث بمغ 2007%( عام 52.5واعاله ) 2015 %( في عام17.3-)
ًا واضح اً %( ، وباالستناد الى مؤشر )سكان/ مينة صحية( يتضح ان ىناك تراجع10.7نحو )النمو 

( )سكان/ مينة صحية( عام 1242، وىو امر ايجابي ، اذ انخفضت نسبة المؤشر من ) في النسبة
( )سكان/ مينة صحية( 463، ثم الى )2006( )سكان/ مينة صحية( في عام 1225الى ) 2004
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امر يشير الى التطور في ىذا المجال النخراط خريجو المعاىد الصحية في  وىو 2019في عام 
صفوف المستشفيات والمراكز الصحية ، وان كانت تمك النسب لم تصل الى المستوى المطموب وفقا 

( نسمة من السكان، في حين نص 400توفر ميني صحي لكل)لممعيار العالمي الذي ينص عمى 
وبموجبو تستنتج الباحثة   (1)( نسمة من السكان، 500ي صحي لكل )المؤشر المحمي عمى توفر مين

ان البمد بحاجة فعمية إلى توافر االعداد المذكورة لسد العجز الصحي الناتج عن اختالل التوازن بين 
الحاجة الفعمية والمتوفرة في ارض الواقع واىمية ايصال الخدمات الصحية متمثمة بخدمات الرعاية 

 .( 2)المين الصحيةالصحية من ذوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .299المصدر نفسو، ص  - 1
 29(، مصدر سابق، ص 2023-2014وزارة الصحة ، السياسة الصحية الوطنية) - 2
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 (23جدول )
 (   2019-2004)المين الصحية في العراق لممدة  يتطور عدد ذو 

 السنة
 

 السكان
 

 السنوي % النمو
 

 عدد ذوو المهن
 الصحية

 النمو السنوي%
 

 سكان/ مهنة صحية
 

2004 27138000  21843  1242.4 

2005 27960000 3.0 23424 7.2 1193.6 

2006 28808000 3.0 23511 0.4 1225.3 

2007 29681000 3.0 35863 52.5 827.6 

2008 30581000 3.0 41975 17.0 728.6 

2009 31664000 3.5 49175 17.2 643.9 

2010 32490000 2.6 54898 11.6 591.8 

2011 33088000 1.8 45696 -16.8 724.1 

2012 33725000 1.9 60233 31.8 559.9 

2013 34304000 1.7 68702 14.1 499.3 

2014 34819000 1.5 71115 3.5 489.6 

2015 35212000 1.1 58791 -17.3 598.9 

2016 36169000 2.7 61526 4.7 587.9 

2017 37139000 2.7 59961 -2.5 619.4 

2018 38124000 2.7 73876 23.2 516.1 

2019 39128000 2.6 84500 14.4 463.1 

 719.5 10.7  2.5  المتوسط

 باالعتماد عمى : ةالباحث من اعداد المصدر:
 . 2007ونتائج الترقيم والحصر لعام  1997نتائج التعداد العام لمسكان لسنة  -
 ( تمثل االسقاطات السكانية وىي محتسبة حسب فرضيات سكانية جديدة . 2018-2010السنوات ) -
 لسنوية ،صفحات مختمفة .(، التقارير االحصائية ا2018-2007وزارة الصحة ) -
 الصحية العالمية ،صفحات مختمفة  ( التقارير االحصائيةWHO()2014-2010منظمة الصحة العامية  -
       ( .2019-2006وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،المجاميع االحصائية السنوية من ) -
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  .( 2019-2004)في العراق لممدة  المين الصحية يتطور النمو السنوي لعدد ذو يبين  (20شكل )وال
  
 

 (20شكل )
 المين الصحية يتطور النمو السنوي لعدد ذو 

 (   2019-2004)في العراق لممدة  
 

 
 (23) جدولعمى  دباالعتما ةالباحثمن اعدادالمصدر: 

 
  
 
 



 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 االجتماعي يف التنميت املستدامت قياس وحتليل أثر اإلنفاق

 (4002-4002للمدة ) يف العراق
 

                
                      

 االطار النظري للتحليل القياسي:  مبحث االولـال            
 تىصيف النماذج  القياسيت وصياغتها:  مبحث الثانيـال         

 (ARDL)تقدير النماذج وحتليل نتائجها وفقا ملنهجيت املبحث الثالث :          
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 تمهيد:        
 

قياس وتقدير معالم العالقات بين المتغيرات ومن ثم القيام بتحميمها سواء باالقتصاد القياسي تم هي      
من يجري وصفها أداة أساسية باحصائيا ام اقتصاديا من خالل استخدام االساليب القياسية الحديثة 

خاللها اثبات افتراضات النظرية االقتصادية لمتعرف عمى العالقات بين المتغيرات االقتصادية 
واختبارها، وعمى اساس ذلك تضمن هذا الفصل مجموعة من المعادالت والطرق اإلحصائية لمحصول 

يف النماذج القياسية لها، متضمنة تقديرات كمية قائمة عمى اختبارات قياسية عدة بعد بناء وتوصعمى 
-2004قياس أثر تغيرات االنفاق االجتماعي في بعض مؤشرات التنمية المستدامة في العراق لممدة )

 ( مقسما عمى ثالثة مباحث وكما ياتي:2019

 المبحث االول: االطار العام النظري لألساليب القياسية. 

 وبنائه.المبحث الثاني: توصيف النموذج القياسي  

 المبحث الثالث: تقدير النموذج المستخدم وتحميل نتائجه في اطار النظرية االقتصادية. 
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 المبحث األول
 االطار النظري لمتحميل القياسي

 
 .Time Series & Stability Testالسالسل الزمنية: استقراريةالمطمب االول: اختبارات 

  
ساااااااكون تماااااااك  لتأكيااااااادان مساااااااالة تحميااااااال السالسااااااال الزمنياااااااة يعاااااااد مااااااان المواضاااااااي  المهماااااااة        

السالساااااال، وبالتااااااالي ان اختبااااااارات االسااااااتقرارية لمسالساااااال الزمنيااااااة بمثابااااااة خطااااااوة رئيسااااااة لتحميااااااال 
البياناااااات، اذ تتمياااااز الكثيااااار مااااان السالسااااال الزمنياااااة باااااان طبيعتهاااااا تكاااااون  يااااار سااااااكنة ، نظااااارا الن 

باالرتبااااااط الزائاااااف باااااين  ىماااااا يسااااامساااااتقرة وتحتاااااوي عماااااى جاااااذر الوحااااادة ومااااان ثااااام طبيعتهاااااا  يااااار م
لممتغياااااارات،    (Surious Regression)  الزائااااافالمتغيااااارات وبماااااا يعاااااارف بظااااااهرة االنحاااااادار 

ويقااااال عاااان بيانااااات السمساااامة الزمنيااااة بأنهااااا مسااااتقرة عناااادما تكااااون هااااذ  البيانااااات مسااااتقرة أفقيااااًا عمااااى 
المحااااور الساااايني )محااااور الاااازمن( أي انهااااا تتذبااااذب عمااااى وسااااط حسااااابي ثاباااات ومسااااتقل، فااااي حااااين 

 مسااااتقرةزمنااااي فيقااااال عنهااااا بأنهااااا  ياااار  اتجااااا إذا كااااان هناااااك تذبااااذب فااااي البيانااااات وتحتااااوي عمااااى 
Non Stationary) ) (1)  معالجتهااااااا بهاااااادف تجنااااااب مشااااااكمة االنحاااااادار  يتطمااااااباالماااااار الااااااذي

وهاااو شااارط مهااام وضاااروري لتحميااال السالسااال الزمنياااة ومعالجتهاااا والهااادف مناااه التعااارف  ( (2الزائاااف
عمااااااى  االتجاهااااااات العامااااااة لمسالساااااال الزمنيااااااة ، ومنااااااه يجااااااري التعاااااارف عمااااااى المتغياااااارات فيمااااااا اذا 

                                                           

  .258(، ص1990عدنان الوردي، أساليب التنبؤ اإلحصائي ، طرق وتطبيقات، )البصرة: جامعة البصرة،  - 1
 
عبد القادر محمد عبد القادر عطيه، الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ، )االسكندرية: الدار  - 2

 .648(، ص2004، 2005الجامعية لمطباعة والنشر، 
   االنحدار الزائف يعني ان وجود اتجا  عام في السالسل الزمنية لممتغيرات يؤدي الى وجود عالقة معنوية بين هذ
 متغيرات حتى لو كان االتجا  العام هو الشيء الوحيد المشترك بينهما، باالعتماد عمى:ال

22 *Enders. Walter: Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc, New 
York, 1995, P. P 256-258. 
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اذ ان السالساااااال  ياااااار الساااااااكنة قااااااد ال تعطااااااي المعنااااااى الحقيقااااااي لمنتااااااائ  وال كاناااااات مسااااااتقرة أم ال، 
 (1)ذا نتائ  جيدة.  R2( وقيمة t, fيبنى عميها تفسير اقتصادي واضح وان كانت اختبارات )

 وهناك نوعان من تمك السالسل الزمنية  ير المستقرة او ) ير الساكنة( وهي :

وتحتوي عمى اتجا   TS(Tendance Stationnaire):السالسل الزمنية غير المستقرة من نوع  -1
عام بسياق عشوائي مستقر، ويستخدم في اعادتها في الغالب طريقة المربعات الصغرى لكي تكون 

 )2(مستقرة.

وهي سالسل زمنية : Ds(Difference Stationnaire)السالسل زمنية غير المستقرة من نوع  -2
عام، وتستخدم  معادلة الفروق واعادتها لتكون مستقرة ، ويعد هذا النوع  من  اتجا  ير مستقرة ولها 

مستقرة ، ويتميز هذا النوع  السالسل اكثر انتشارا من النوع اآلخر، وعادة ما تستخدم الفروق كي تكون
شكل مستمر ومتناقص في السمسمة عندما تكون هناك صدمة ما في لحظة معينة تنت  انعكاسات ب

  )4( ي :توفر ثالثة شروط  تتمثل بما يأت وحتى تكون السالسل مستقرة البد من(3)الزمنية.

 ثبات متوسط القيم الحسابي عبر الزمن. . أ
E(Yt)= µ……………………………………………………….……..(1) 

 تمثل الوسط الحسابي                                                                                u إن: حيث          

 ثبات التباين عبر الزمن. . ب
Var (Yt)  =  E(Yt – u)2 = σ2………………………………………..(2) 

 ( Varianceتمثل التباين ) σ2 إن: حيث           

                                                           

زكية احمد مشعل وزياد محمد ابو ليمى، اثر االستثمار االجنبي المباشر عمى النمو االقتصادي: دراسة تطبيقية  - 1
 .16، ص 2007، يونيو، 1،العدد23عمى االردن، مجمة العموم االقتصادية واالدارية، جامعة اليرموك، المجمد 

القياسي بين النظرية والتطبيق ، مصدر سابق،  عبد القادر محمد عبد القادر عطيه، الحديث في االقتصاد- 2
 .648ص
شيبي عبد الرحيم وشكوري محمد، البطالة في الجزائر مقاربة قياسية، المعهد العربي لمتخطيط، المؤتمر الدولي  - 3

 .22، ص 2008مارس  18-17حول ازمة البطالة في الدول العربية،
في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ، مصدر عبد القادر محمد عبد القادر عطيه،  الحديث  - 4

 .648سابق،ص
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( بين أي قيمتين لممتغير نفسه يجب ان يكون معتمدا عمى Covarianceت. ان التباين المشترك )
( دون االعتماد عمى القيمة الفعمية لمزمن الذي يحتسب عند Yt-k , Ytبين القيمتين ) Kالفجوة الزمنية 

  التباين المشترك.

           (3...).................COV (Yt, Yt-k) = { (Yt – u) (Yt-k – u)} = YK 

2تمثل الوسط الحسابي و  µان :  حيث
σ تمثل التباين، بينما Yk  تمثل التباين المشترك 

 The)وهناااااا الباااااد مااااان االشاااااارة الااااااى وجاااااود طااااارق عااااادة فااااااي اختباااااار جاااااذر الوحااااادة لمسااااااكون      
Unit Root Test) التاااي مااان  بيااارون  –فاااولر الموسااا   واختباااار فميااابس  -منهاااا اختباااار ديكاااي

 التعرف عمى استقرارية السمسمة ودرجة تكاممها: باإلمكانخاللها 

 .         Augmented Dickey – Fuller  (ADFفولر الموسع) –اواًل: اختبار ديكي 

( 1979فولمر ( المطور صيغة محدثاة مان اختباار ديكاي ل فاولمر البسايط )  -يعد اختبار )ديكي 
ثااالث معااادالت انحاادار مختمفااة الختبااار وجااود جااذر  ( طااور كاال ماان ديكااي وفااولمر1981ففااي عااام )

االختبااار الساابق ماان  همااا يحتويا، وهااو اختباار يتجااوز (1)الوحادة وساميت باختبااار ديكاي فااولمر الموسا 
سمبيات في صيغته نظرا لعدم اهتمامه بمشاكل االرتباط الذاتي في الخطأ العشوائي، فضال عن ان هذا 

( ADFعمال اختبااار )وي ) 2(االختباارالتطاوير يتضامن عاددا معينااا مان فروقاات المتغياار التااب  فاي دالااة 
 (3)اآلتية:ويقدر بالصيغ ، باستخدام طريقة المربعات الصغرى المطور

 ( بدون حد ثابت واتجا  زمني كما في المعادلة االتية :1
           ∑       

 
      ……………………………..(4) 

                                                           

صفاء يونس الصفاوي و مزاحم حمد يحيى، تحميل العالقة بين االسعار العالمية لمنفط، اليورو والذهب باستخدام  - 1
 .18، ص2008(،14(، المجمة العراقية لمعموم االحصائية، العدد )VARمتجه االنحدار الذاتي )

2- a.  Enders. Walter: Applied Econometric   Time Series, op. cit,p221  
b. D.A.Dickey & W.A.Fuller, op. cit, p 1057-1071. 

 لممزيد من التفاصيل انظر في ذلك: -  3
عبد القادر محمد عبد القادر عطية، الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، مصدر سابق  . أ

 .660-658،ص
 .397-396ص ،2017يد عبيد عبد، االقتصاد القياسي ، دار الكتب لمنشر، كربالء، حم . ب

c.Enders. Walter, op. cit,P. P 256-258.  
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 ( وجود حد ثابت فقط كما في المعادلة االتية :2
             ∑       

 
      ……………………..……(5) 

 المعادلة االتية :( وجود حد ثابت واتجا  زمني كما في 3
                ∑       

 
         …………..….(6) 

عنااااي ماااادة اإلبطاااااء، فااااي حاااااين تkتعنااااي االتجااااا  الزمنااااي، امااااا  tتعنااااي الحااااد الثاباااات، و αإذ إن:    
تشااااااير الااااااى  ∆الااااااى المتغيااااار العشااااااوائي، و  utالسمساااااامة الزمنيااااااة لممتغيااااار، بينمااااااا تشااااااير  Ytتعناااااي 

 الفرق االول لمسمسة الزمنية.

( والتي تنص عمى ان السمسمة (H0: β=1ويتم التحقق من جذر الوحدة من خالل فرضية العدم     
( H1: β<1) ، وبالمقابل فان الفرضية البديمةةساكن( تحتوي عمى جذر الوحدة أي  ير Ytالزمنية )

جذر الوحدة أي ساكنة، ويتم التحقق من ذلك من  والتي تنص عمى ان السمسمة الزمنية ال تحتوي عمى
فانه يتم قبول فرضية العدم  (5%)( أكبر من P-value( فاذا كانت قيمة )P-valueخالل قيمة )

-Pالسمسمة الزمنية  ير ساكنة، اما إذا كانت قيمة ) ي تنص عمى وجود جذر الوحدة أي انوالت
value( اقل من )يتم قبول الفرضية البديمة والتي تنص عمى عدم وجود جذر الوحدة أي ان  ه%( فان5

نقبل فرضية  الجدولية tالمحسوبة اكبر من   tوبعبارة اخرى اذا كانت قيمة  السمسمة الزمنية ساكنة،
عدم استقرار السالسل الزمنية ووجود جذر الوحدة، اما اذا كانت اي العدم ونرفض الفرضية البديمة 

البديمة التي تشير الى ان السمسمة الزمنية  من القيمة الجدولية نقبل الفرضيةلمحتسبة اقل القيمة ا
 مستقرة.

(  يااااااااار مرتبطااااااااة ذاتيااااااااًا وتتمياااااااااز بخاصااااااااية الضوضاااااااااء ا بااااااااايض utوهنااااااااا فقااااااااد أصاااااااابحت )    
((Whitenoise فااااااااي المتغياااااااار العشااااااااوائي ) االسااااااااتقرار، ولضااااااامان(ut  واخفاااااااااء مشااااااااكمة االرتباااااااااط

( باسااااتخدام معااااايير Kفااااان ذلااااك يتطمااااب القيااااام بتحديااااد المااااديات المثمااااى لمتباااااطؤ الزمنااااي ) ،الااااذاتي
 ( 1)(.Akaike Information Criterion : AICمثل أكايك )

 الفرضيتين اآلتيتين: كما ان هذ  الصيغ جميعها تأخذ
 (              )فرضية العدم :

 (         )الفرضية البديمة :
                                                           

عايد بن عابد العبدلي، تقدير أثر الصادرات عمى النمو االقتصادي في الدول االسالمية ، دراسة تحميمية قياسية،  - 1
 . 20-19، ص2005، 27العدد  9لالقتصاد االسالمي بجامعة االزهر، السنة /مجمة مركز صالح عبد اهلل كامل 
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قبول الفرضية البديمة ورفض الفرضية العدمية في حالة ان السمسمة مستقرة وخالية من  وباإلمكان     
جذر الوحدة، أما في حالة السمسمة  ير المستقرة واحتوائها عمى جذر الوحدة فانه البد من قبول 

قرة في مستواها وبهذا تكون السمسمة الزمنية لممتغير محل الدراسة مستالفرضية العدمية ورفض البديمة، 
، في حين ان السمسمة  I( ~ 0تتمت  بجذر الوحدة وبالتالي تصبح متكاممة من الدرجة ) ا صمي وال

وذلك عندما يمكن تحقق سكونها عند الفرق االول  I( ~ 1تصبح متكاممة ومن الدرجة )
(Difference( ومتكاممة من الدرجة )2 ~ )I  في حالة أخذ فرقها الثاني، وعميه فان متغيرات

 ) 1(السالسل تكون  ير مستقرة إال بعد القيام بأخذ فرقها االول أو الثاني.

   PhiliPs – Perron (PP).بيرون  –ثانياً: اختبار فميبس  

السالسل الزمنية  ويختمف اختبار ديكي فولمر  اختبارات استقرارية فيوهو من االختبارات المهمة       
الموساا  عاان هااذا االختبااار بوصاافه ال يحتااوي عمااى قاايم متباطئااة لمفااروق ويأخااذ باالعتبااار فااي الفااروق 

( ويعتمد عمى معادلاة  ديكاي فاولمر P.P) يية  باستخدام التصحيح  ير المعمما ولى في السمسة الزمن
تكااون باادون حااد ثاباات واتجااا  ، وايضااا يساامح بوجااود متوسااط ( باسااتثناء الصاايغة االولااى DFالبساايط )

 .   (2)حسابي ال يساوي صفرا واتجا  خطي لمزمن

7)....).............................        .               ∑   

8)......)..............................                   ∑  

 الفروق االولى تعني  ∆ان :  حيث

t الزمن : 

yt-1  القيم المتباطئة لممتغير المدروس لمدة واحدة : 

 : المتغير العشوائي ∑1

                                                           

مصدر سابق، ، الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ،عبد القادر محمد عبد القادر عطيه - 1
                            .                                                                                       658ص
ليمى بديوي خضير مطوق، الصدمات النقدية واثرها في سعر الصرف لمصر والعراق، اطروحة دكتورا   ير - 2

 . 131-130، ص ص2013منشورة، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، 
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الذاتي في بواقي معادلة  االرتباطيمكن التخمص من اآلثار التي يتركها  االختباروبموجب هذا       
( السابق والذي يستخدم ADF)اختباروما جاء في هذا االختبار ال يوجد في  ، لجذر الوحدة االختبار

، السيما عندما (2)ال يحتوي عمى القيم المتباطئة لمفروق p.p)الطريقة المعيارية، فضال عن ان اختبار )
من خالل فرضية  لتحقق من جذر الوحدةيجري افي ضوء هذا االختبار و  يكون حجم العينة صغيرا،

من خالل الفرضية البديمة او ( التي تنص عمى ان السمسمة الزمنية  ير ساكنة، H0: β=1العدم )
(H1: β<1 )وبالتالي فإنها تعدوحدة العمى جذر  ال تحتويان السمسمة الزمنية  التي تنص عبمى 

( أكبر من P-value) ( فاذا كانت قيمةP-valueساكنة، يجري التحقق في ذلك من خالل قيمة )
السمسمة الزمنية  ير  ي تنص عمى وجود جذر الوحدة أي انفانه يتم قبول فرضية العدم والت (%5)

يتم قبول الفرضية البديمة والتي تنص عمى  ه%( فان5( اقل من )P-valueساكنة، اما إذا كانت قيمة )
 . (1)عدم وجود جذر الوحدة أي ان السمسمة الزمنية ساكنة

 
 .(Cointegration Test)المطمب الثاني: اختبار التكامل المشترك 

يعرف التكامل المشترك بأنه تصاحب سمسمتين زمنيتين أو اكثار، إذ تاؤدي التقمباات فاي احاداهما   
عمى العكس من السالسل الى الغاء التقمبات في ا خرى بطريقة تجعل النسبة بينهما ثابتة عبر الزمن، 

بياناتهاا عماى انفاراد فإنهاا تكاون  يار مساتقرة، وحتاى تكاون مساتقرة فيماا لاو أخاذت بوصافها التي تختبار 
( وقام بشرحها بالتفصيل كال 1981تعود فكرة التكامل المشترك الى كرانجر عام )، و  (2)مجموعة واحدة

تمد فكرتها عمى المفهوم االقتصادي لمخصائص ع(، وت1987) Engle-Grangerمن أنجل وكرانجر 
االحصااائية لمسالساال الزمنيااة الساايما مااا يتعمااق بالعالقااة التوازنيااة طويمااة االجاال، إذ ان نمااوذج التكاماال 
المشاترك ياانص عماى أن العالقااة باين المتغياارات االقتصاادية التااي تفترضاها النظريااة االقتصاادية بوجااود 

أن تتباعد  وباإلمكانفي ا جل الطويل  ابعضا ال تتباعد عن بعضها جل بينهمطويمة اال توازنيةعالقة 
 .(3)عن التوازن في ا جل القصير

                                                           

1  - Ben Vogelvang, Econometrics: Theory and Application With Eviews , Pearson 
Education, USA, 2005, p254-255 

، الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ، مصدر سابق عبد القادر محمد عبد القادر عطية - 2
 .671-670ص،
وآخرون، تحميل العالقة بين تقمبات سوق االسهم والنشاط االقتصادي في الواليات  محمد عمي موسى المعموري - 3

 .198، ص2011(، 63(، العدد )17المتحدة االمريكية، مجمة العموم االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد، المجمد )
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ضامان  ال يوجادوعمى الر م مان االنحرافاات التاي تحصال فاي ا جال القصاير باين السالسال فاناه  
  .(1) التصاف السالسل المتكاممة وبالرتبة نفسها بالتكامل المشترك

أن تكون السمسمة الزمنية يتطمب اجراء اختبار التكامل المشترك وفضال عن ذلك، فان       
( من الرتبة نفسها، ولذا فان الهدف من اجراء اختبار جذر الوحدة Integratedلممتغيرات متكاممة )

كن التأكد هو تحديد رتبة التكامل لكل متغير من المتغيرات قيد الدراسة، وبعد معرفة هذ  الرتبة، يم
 .(2)من وجود عالقة توازنية طويمة ا جل بين تمك المتغيرات بواسطة التكامل المشترك

بوصفه ممثال الختبارات   (Engle-Granger:1987)كرانجر -ولما كان اختبار انجل          
من جانب، وان  (3)التكامل المشترك والذي يتبنى متغيرين فقط وان السمسمة فيه لمدة طويمة زمنيا

يتبنى اكثر من متغيرين والبحث   (Johansen – Juselius:1990)اختبار جوهانسن وجوسيميوس 
بالتكامل المشترك والفريد  من جانب اخر ، والتي تتطمب بان تكون المتغيرات من  ما يسمىعن 

بدرجات مختمفة أي الدرجة نفسها، فعندها ال يمكن اجراء مثل هذا االختبار في حالة وجود المتغيرات 
I(0)  وI(1). 
ن أن جمي  المتغيرات تستقر عند الرتبة نفسها، فقد تكون المخرجات  ير دقيقة ااالختبار  ويؤكد      

ضمن نطاق  ARDL، ولذلك جرى استخدام نموذج (4)في حال كون السالسل الزمنية قصيرة ا جل 
 Autoregressive Distributed Lag)الموزع  باإلبطاء  ما يسمىمما يتطمب االنتقال الى واس ، 

Model)(5)  الذي يرمز له ب(ARDL) .بوصفه البديل ا فضل 
 (. ARDLالمطمب الثالث: نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع )

من قبل كل من  .Auto Regressive Distributed Lagتم تطوير هذا النموذج  لقد      
(1998 )Pesaran (1997); Shinand and Sun ويتميز بوصفه ال يتطمب أن تكون السالسل ،

                                                           

 . 671المصدر نفسه، ص - 1
ي تمويل الواردات، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية خالد محمد عبداهلل القدير، تأثير االئتمان المصرفي ف - 2

 . 212،ص2005، 2، العدد 21والقانونية، المجمد 

، ص 2005عبد القادر محمد عطية ، االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ، الدار الجامعية ، االسكندرية،  - 3
344 . 

، الطبعة ا ولى، دار الدكتور لمعموم Eviewsم برنام  خمف، عمار حمد، تطبيقات االقتصاد القياسي باستخدا- 4
 .90، ص  2015االدارية واالقتصادية، بغداد، العراق.، 

 ARDLامين حواس، و فاطمة الزهراء زرواط، واردات السم  الرأسمالية و النمو االقتصادي في الصين : منهجية  - 5
 . 213، جامعة عبد الرحمن بن خمدون ، الجزائر، ص
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وفق نموذج عمى مسألة اختبار الحدود  أن Pesaranالزمنية متكاممة عند الرتبة نفسها، اذ يرى 
ARDL ( 0ويجري تطبيقه في حالة السالسل الزمنية المستقرة عند مستوياتها) ~I  وفي حالة السالسل

، ولغرض تطبيق  (1)أو عند المزي  من ا ثنين I~ (1ن متكاممة من الدرجة ا ولى )المستقرة التي تكو 
ويتم عمل I.(2 )~ (2هذا االختبار يشترط أن ال تكون السالسل الزمنية متكاممة من الدرجة الثانية )

( عام (Pesaran( المعد من قبل Bound Testالحدود) اختباراختبار التكامل المشترك باستخدام 
( م  النماذج Autoregressive Modelالذاتي ) باالنحدار، وهنا يجري دم  النموذج  2001

 (.Distributed Lag Modelالخاصة بفترات اإلبطاء الموزعة)

 بالخصائص( عن النماذج المستخدمة االخرى في اختبار التكامل المشترك ARDLويتميز نموذج )
 (3)االتية: 

يستخدم سواء كانت درجة التكامل بين المتغيرات بالمستوى ام بالفرق االول، ( ARDLان نموذج ) -1
 أم مزي  بين االثنين.

عة  ( بعدد كاف من فترات التخمف الزمني لغرض الحصول المجمو ARDLيتمت  نموذج ) -2
 .طار نموذج االتجا  العامإا فضل من البيانات وذلك في 

عمى )تصحيح الخطأ( وذلك من خالل اتباع اسموب ( يمكن الحصول ARDLمن خالل نموذج ) -3
التحويل الخطي البسيط ، إذ يساعد نموذج تصحيح الخطأ في عممية قياس العالقات قصيرة ا جل 

( القدرة عمى قياس المعممات سواء في ا جل ARDLبين متغيرات النموذج، وبالتالي يكون لنموذج )
 القصير ام الطويل وفي الوقت نفسه. 

                                                           

مجدي الشوربجي، أثر النمو االقتصادي عمى العمالة في االقتصاد المصري، مجمة اقتصاديات شمال افريقيا،  - 1
 .155: ص2009(، 6جامعة مصر لمعموم والتكنولوجيا، العدد )

م دراسة قياسية، مجمة جامعة النجاح لألبحاث في العمو  -حماني ادريوش، النمو االقتصادي والبطالة في الجزائر - 2
 .1312، ص 2013، 27االنسانية، المجمد 

حماني محمد ادريوش، وناصور عبد القادر، دراسة قياسية لمحددات االستثمار الخاص في الجزائر باستخدام  -  3
المؤتمر الدولي)تقييم آثار برام  االستثمارات العامة و -نموذج االنحدار الذاتي لمفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة

، كمية 1(، الجزائر، جامعة سطيف /2014-2001ا عمى التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة انعكاساته
 .17، ص2013العموم االقتصادية و التجارية وعموم التسيير، ، مارس
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ويستنت  منه المعممات  ( ايضا عمى االختبار في مجال العينات الصغيرة،ARDLويركز نموذج ) -4
يكون ذا اهمية احصائية ويتميز بالتركيز عمى العدد الكافي لمزمن ومن اعتماد  وبذلك(  1)طويمة ا جل.

 .(2) أفضل بيانات لألنموذج

االجل القصير عن تأثيرات االمد يمكن من خالل هذا النموذج القيام بفصل أو عزل تأثيرات  -5
 (3)الطويل حتى يمكن من خالله تحديد العالقة التكاممية في ا جمين نفسهما.

ومن خالل هذا النموذج يمكن الحصول عمى نموذج تصحيح الخطأ ، اذ ان تصحيح الخطأ       
أي قدرته عمى قياس يمكن ان يساعد في قياس العالقات قصيرة االجل بين المتغيرات المراد دراستها، 

 المعممات في االجمين القصير والطويل او حتى في وقت واحد .

، قيمة الحد F( توجد هناك قيمتان جدوليتان ل 1(( و )0يعمل في ) ARDLولما كان نموذج        
(، وكذلك قيمة الحد ا عمى التي تفترض بأن 0ا دنى التي تفترض استقرار المتغيرات عند المستوى )

هناك مجموعة  نإالمحتسبة م  الجدولية ف F( وعند مقارنة 1انات مستقرة عند الفرق ا ول )البي
 (4)خيارات من اهمها 

الجدولية، سيتم رفض  Fالمحتسبة أكبر من قيمة الحد ا عمى القيمة  Fفي حال كون قيمة  . أ
فرضية العدم التي تنص عمى عدم وجود تكامل مشترك، وتقبل الفرضية البديمة التي تفترض 

 وجود تكامل مشترك بين المتغيرات
الجدولية، سوف تقبل فرضية  (F) لالمحتسبة أقل من قيمة الحد ا دنى  Fإذا كانت قيمة  . ب

ال  إذتغيرات ويتم رفض الفرضية البديمة العدم التي تفترض عدم وجود تكامل مشترك بين الم
 في ا جل الطويل. توازنيةتوجد عالقة 

                                                           

 .17المصدر نفسه، ص  - 1
2- Pesaran, M, Hashem, Yongcheol shin, & Richard J, Smith, 2001, Bound testing 
Approachesto the Analysis of level Relationships Journal of Applied Econometrics, 16, 
pp289-327. 

حماني محمد ادريوش، وناصور عبد القادر، دراسة قياسية لمحددات االستثمار الخاص في الجزائر باستخدام  - 3
مؤتمر الدولي)تقييم آثار برام  االستثمارات العامة و ال-نموذج االنحدار الذاتي لمفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة

 .17(، مصدر سابق، ص2014-2001انعكاساتها عمى التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
( في 2012-1980سعد العبدلي، واسراء سميم كاط ، قياس وتحميل دالة الطمب عمى الواردات الزراعية لممدة ) - 4

، مجمة العموم االقتصادية واالدارية، كمية 87، العدد22المجمد   ARDLنحدار الذاتي لبإبطاء الموزع اطار نموذج اال
 .364، ص2016االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 
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ن القرار بوجود إالجدولية، ف Fالمحتسبة بين قيمة الحد االدنى وا عمى من  Fإذا وقعت قيمة  . ت
تکامل مشترك من الصعب تحديد  وهنا نأخذ بنظر االعتبار مراتب سكون البيانات فإذا كانت 

( يتم رفض فرضية العدم، أما إذا ما كانت جمي  0متكاممة عند الرتبة )جمي  البيانات 
 ( فال وجود لتكامل مشترك بين المتغيرات1المتغيرات متكاممة عند الرتبة )

وذلك من خالل اجراء اختبار المجموعة التراكمي لمبواقي  اً أكد من استقرار النموذج ديناميكيالت . ث
واختبار المجموعة التراكمي مربعات المطوران، فإن كان الرسم البياني لكال االختبارين داخل 

( سيتم قبول فرضية العدم والتي تنص عمى 59نطاق الحدود الحرجة عند مستوى معنوية )
 جمي  المعممات تعتبر مستقرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (4002-4002الفصل الثالث: قياس وتحليل اثر االنفاق االجتماعي في التنمية المستدامة في العراق للمدة )

 
155 

 المبحث الثاني
 توصيف النماذج  القياسية وصياغتها

 
يجري وصف المتغيرات االقتصادية باتباع بعض االختبارات القياسية لمتعرف عمى مدى صحة        

 الفروض من خالل انموذج قياسي، وبذلك يجري وصف هذا النموذج وصيا ته من خالل ما يأتي:
 المطمب االول: التوصيف القياسي لمنماذج 

وهي مرحمة رئيسة من مراحل التحميل في االقتصاد القياسي بغية الوصول الى بناء النموذج      
قياسي الذي من خالله يمكن وصف العالقات بين المتغيرات االقتصادية باعتماد الصيغ الرياضية ال

وقياسها بعد اضافة المتغير العشوائي لها، وفي هذا الصدد يجري توصيف النموذج لمعالقة بين 
د جرى التغيرات في االنفاق العام واالنفاق االجتماعي من جهة وبعض مؤشرات التنمية المستدامة، وق

( مشاهدة 64( في العراق وبواق  )2019-2004اعتماد البيانات بشكل رب  سنوي خالل المدة )
في المتغيرات التابعة التعرف عمى أثر تغيرات المتغيرات المستقمة  باإلمكانلممتغيرات التي من خاللها 

 ما يأتي:عمى والمتمثمة 

 :المتغيرات المستقمة .1
 االنفاق العام الفعمي  . أ

 عمى التربية  االنفاق . ب
 االنفاق عمى التعميم العالي  . ت
 االنفاق عمى الصحة . ث
 المتغيرات التابعة. -2

 وتتحدد تمك المتغيرات التابعة من داخل النموذج القياسي،  وتشمل عمى:

 الرعاية االجتماعية(و الصحة ، و التعميم ، و االنفاق االجتماعي عمى )التربية ،  . أ
 االقتصادي(مؤشر التنمية المستدامة )النمو  . ب
 مؤشر التربية )عدد المدارس( . ت
 مؤشر التعميم العالي )عدد الخريجين( . ث
 مؤشر الصحة )عدد المستشفيات والمراكز الصحية( . ج
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وقد جرى الحصول عميها من كل من )وزارة المالية، وزارة التخطيط، والبنك المركزي العراقي(،       
 (.2019-2004لممدة )

 القياسي. المطمب الثاني: صياغة النموذج

يتكون النموذج من خمس معادالت كل معادلة تضم متغيرات تابعة ومتغيرات مستقمة، وهي       
مجموعة من المعادالت الرياضية لمنموذج القياسي المتكون من المتغيرات المستقمة والتابعة، عبارة عن 

 خالل الصيغ االتية:ولغرض تقدير العالقات بينها فانه يتطمب وصف وصيا ة النموذج قياسيًا من 

العالقة بين المتغير المستقل المتمثل  واتجا معادلة االنفاق االجتماعي لمتعبير عن طبيعة  .1
 (. SOC( والمتغير التاب  المتمثل باالنفاق االجتماعي)EXباالنفاق العام الفعمي )

SOC = B0+ B1EX  +U1…………………………………...(9) 

 

تجا  العالقة بين المتغير المستقل المتمثل  .2 معادلة النمو االقتصادي لمتعبير عن طبيعة وا 
(، GDP( والمتغير التاب  المعبر عن مؤشر النمو االقتصادي )EXباالنفاق العام الفعمي )

 :يما يأتوفق عمى 
GDP=B2+ B3EX+U2 …………………….…………..(10) 

 العالقة بين المتغير المستقل المتمثل باالنفاق العام واتجا معادلة التربية لمتعبير عن طبيعة  .3
 مؤشر التربية )عدد المدارس(( والمتغير التاب  المعبر عن EXEDعمى قطاع التربية )

(SCH ،) يما يأتوفق عمى: 
 SCH =B4+ B5EXED+U3 ………………………………..(11) 

العالقة بين المتغير المستقل المتمثل باالنفاق  واتجا معادلة التعميم العالي لمتعبير عن طبيعة  .4
مؤشر التعميم العالي)عدد ( والمتغير التاب  المعبر عن EXHIعمى قطاع التعميم العالي ) العام

 :يما يأتوفق عمى (، GRAD) الخريين(
GRAD =B6+ B7EXHI+U4 ………………………………...(12) 
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 العالقة بين المتغير المستقل المتمثل باالنفاق العام واتجا معادلة الصحة لمتعبير عن طبيعة  .5
مؤشر الصحة )عدد المستشفيات ( والمتغير التاب  المعبر عن EXHEعمى قطاع الصحة )

 وفق مايأتي:عمى (، HOS) والمراكز الصحية(
  HOS =B8+ B9EXHE+U5………………………….……..(13) 

االهداف التي يسعى اليها البحث ولتحديد طبيعة ونوع العالقة بين  تحقيق و جل , ذلكواستنادا الى 
مؤشرات االنفاق العام الفعمي واالنفاق االجتماعي الفعمي من جهة، ومؤشرات التنمية المستدامة 

عن النمو االقتصادي بوصفه واحد من  اً معبر لفرد من النات  المحمي االجمالي المتمثمة بنصيب ا
شرات التنمية المستدامة التي تعبر عن البعد االقتصادي لها، والمؤشرات االجتماعية المتمثمة مؤ 

بمتغيرات قطاعات التربية والتعميم العالي والصحة من خالل اعداد المدارس وخريجي الجامعات 
 (،2019-2004العراقية، فضال عن اعداد المستشفيات والمراكز الصحية في العراق خالل المدة )

ما بين المتغيرات المستقمة المشار اليها سمفا، واستنادا الى وصف وتحديد تمك العالقات  باإلمكانفانه 
به االدبيات االقتصادي ومنطق النظرية االقتصادية واهداف التنمية االقتصادية وفقا لتوقعات  تجاء

ض وجود عالقة ايجابية الدراسات المختمفة في هذا المجال ، اذ يشير المنطق االقتصادي الى افترا
)طردية( بين اجمالي االنفاق العام ومؤشرات االنفاق االجتماعي متمثمة باالنفاق عمى قطاعات ) 
التربية، التعميم العالي، والصحة( ، والرعاية االجتماعية، والمتوق  ان قيمة المعممات المشار اليها في 

االنفاق العام الفعمي  ة التغيرات االيجابية في( السابقة ستكون موجبة عمى اساس ان مسأل1المعادلة )
 او زيادتها تسهم ايجابا باتجا  زيادة االنفاق االجتماعي عمى القطاعات انفة الذكر.

لفرد من النات  المحمي ونوع العالقة بين االنفاق العام الفعمي ونصيب ايتعمق بطبيعة  اما ما     
ايجابي باتجا  زيادة  تأثيرمه مما ازداد حجم االنفاق العام فلمنمو االقتصادي، فانه ك ممثالً االجمالي 

نصيب الفرد من النات  وبالتالي تحسين مستوا  المعيشي وهو جزء من اهداف التنمية المستدامة، 
( السابقة ستكون موجبة عمى اساس ان مسألة 2والمتوق  ان قيمة المعممات المشار اليها في المعادلة )

االنفاق العام الفعمي او زيادتها تسهم ايجابا باتجا  زيادة النمو االقتصادي من  في التغيرات االيجابية
 خالل زيادة نصيب الفرد من النات .

العالقة بين المتغير المستقل المتمثل باالنفاق العام الفعمي عمى قطاع  واتجا وفيما يتعمق بطبيعة       
( فان المنطق يشير SCHر التربية )عدد المدارس: ( والمتغير التاب  المعبر عن مؤشEXEDالتربية )

الى ان زيادة االنفاق العام عمى قطاع التربية تسهم بزيادة عدد المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية، 
 وبالتالي فان العالقة ستكون طردية.
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العام الفعمي عمى قطاع التعميم  العالقة بين المتغير المستقل المتمثل باالنفاق واتجا ان طبيعة      
( ستكون GRADين: ج( والمتغير التاب  المعبر عن مؤشر التعميم العالي)عدد الخريEXHIالعالي )

ايجابية ، اي ان زيادة االنفاق العام عمى قطاع التربية بوصفه جزء من االنفاق االجتماعي يسهم بزيادة 
 لي فان العالقة بينهما سوف تكون طردية.اعداد الخريجين من الجامعات العراقية، وبالتا

العالقة بين المتغير المستقل المتمثل باالنفاق العام الفعمي عمى قطاع الصحة  واتجا اما طبيعة 
(EXHE والمتغير التاب  المعبر عن ) :عدد المستشفيات والمراكز الصحية( مؤشر الصحةHOS )

قطاع الصحة يسهم بالضرورة بزيادة اعداد ستكون ايجابية ، اي ان زيادة االنفاق العام عمى 
 العراقية، وبالتالي فان العالقة بينهما سوف تكون طردية ايضا. المستشفيات والمراكز الصحية

وقد جرى في اختبار تمك العالقات بين المتغيرات المذكورة قيد البحث والتحميل باتباع ا ساليب       
  (Eviews:12)( باالعتماد عمى البرنام  االحصائي(ARDLالقياسية الحديثة من خالل انموذج 
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 المبحث الثالث
 (ARDL)تقدير النماذج وتحميل نتائجها وفقا لمنهجية 

 
 المطمب االول: تقدير النموذج االول )االنفاق االجتماعي(

 
 اوال: مصفوفة معامالت االرتباط .

ما بين المتغيرات المدروسة، فانه جرى التوصل الى بهدف التعرف عمى اتجا  انحدار العالقة     
( ومنه يتضح ان هناك عالقة موجبة بين 24مصفوفة معامالت االرتباط الموضحة في الجدول )

(، فضال عن وجود درجة ارتباط جيدة فيما بينها، اذ ان الزيادة في اجمالي   ,SOC EXالمتغيرين ) 
والبالغة درجة ارتباطها نحو (SOC) يترتب عميها زيادة في االنفاق االجتماعي   (EX)االنفاق العام

، وعمى الر م من ذلك فان هذا االرتباط قد يعجز عن تحديد االتجاهات الخاصة عمى (0.775278)
التأثير بين المتغيرات محل التحميل، او قد ال يعطي الدليل الكافي في العالقات السببية نظرا 

عوامل مشتركة فيما بينها،  ضوء مسألة التزامن من خالل في  (Functionally)الدالية لالرتباطات
و جل ذلك كمه البد من التدقيق وبأساليب االختبار االحصائية ا خرى لبيان صحة تمك االرتباطات 

 .(1)من عدمها

 (24جدول )

 مصفوفة معامالت االرتباط

 

 (EVIEWS:12) البرنام  االحصائي باالعتماد عمى الباحثةالمصدر : من اعداد 
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 ثانيا": نتائج االستقرارية

بهدف التعرف عمى  سكون السمسمة الزمنية لممغيرين المبحوثين البد من اجراء اختبار )جذر        
الوحدة( وبموجبه يتطمب التأكد من سكون هذ  السمسمة ومدى تكاممها من خالل القيام باالختبارين 

 :اآلتيين
 (  ADF: Augmented Dickey – Fullerاختبار ديكي فولر الموسع ) .1

فانه البد من اتباع اختبار ، (EX, SOC)لغرض التحقق من سكون السمسمة الزمنية لممغيرين    
 (Prob)(، ويتضح منه إن قيمة25(، ويتضح ذلك من خالل الجدول )ADFفولر الموس  ) –ديكي 

(  ) لكل من االنفاق العام  الزمنيةتشير الى ان السمسمة(EX)  واالنفاق االجتماعي(SOC)  كانت
المستوى سواء عند وجود حد ثابت ام عند وجود حد ثابت واتجا  عام ام في حالة  في مستقرة ير 

قبول فرضية  دعيمما يست (0.05)كانت اكبر من Probنظرا الن قيمة بدون حد ثابت واتجا  عام، 
العدم ورفض الفرضية البديمة التي تنص عمى عدم استقرار او سكون المتغيرين المذكورين عند 

كانت أقل  (prob)قيمة  (، اما عند احتساب الفرق ا ول لهذين المتغيرين فانAt Levelالمستوى )
م وبمستوى عند وجود حد ثابت وبدون حد ثابت واتجا  عا (EX)( لممتغير المستقل  0.05من )

يعد ساكنا في حالة بدون حد ثابت واتجا  عام وعند  (SOC)%( وان المتغير المستقل 5معنوية )
، وبالتالي نرفض فرضية العدم 0.05كانت اقل من  prob، نظرا الن قيمة (5%)مستوى معنوية 

متكاممة من الرتبة ونقبل الفرضية البديمة باتجا  سكون السمسمة الزمنية لممتغيرين اعال ، او تعد إنها 
 وال تحتوي عمى مشكمة جذر الوحدة. I(~1ا ولى )

 

 

                                                                                                                                                                                

(، اطروحة 1990-1970سالم عبد الجميل، االنفاق الحكومي والتغيرات السنوية في االقتصاد العراقي لمسنوات) - 1
 .119،ص1995رة، البصرة، جامعة البصرة،دكتورا   ير منشو 

   يعد استخدام القيمة االحتمالية(Prob)  االسهل من مقارنة قيم(t)  (0.05)الجدولية فعندما تكون قيمة<(prob) 
الحرجة وبالتالي فإن المتغير  ير مستقر في مستوياته، وبالعكس من  (t)من قيمة   <المحتسبة  (t)فهذا يعني ان قيمة 

 ذلك فإن المتغير مستقر في مستوياته .
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 (25جدول )

 ديكي فولر الموس  لمنموذج االولنتائ  اختبار 

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 Phillips- Perron Test بيرون :  –إختبار فيمبس  .2

 -Phillips)بيرون ) –من صحة نتائ  اختبار ديكي فولر، نستخدم إختبار فيمبس  لمتأكد       
Perron Test ( ان المتغيرين 26المشار اليها في الجدول )، اذ تشير نتائجه(EX, SOC)  ير 

او اكبر من مستوى المعنوية   0.05كانت اكبر من  probمستقرين في المستوى نظرا الن قيمة 
حد ثابت واتجا  عام، و %، وبالتالي فانهما  ير مستقران بالمستوى في جمي  الحاالت ) حد ثابت، 5

وبدون حد ثابت واتجا  عام(، بينما عند استخدام الفرق االول يظهر ان هناك استقرار لسمسمة 
 كون (SOC)ا  عام بالنسبة لممتغير المتغيرين المذكورين عند وجود حد ثابت وبدون حد ثابت واتج

 (Prob)في حالة بدون حد ثابت واتجا  عام كون قيمة  (EX)% و لممتغير 5اقل من  (Prob) قيمة
، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة باتجا  سكون 0.05هي اقل من مستوى المعنوية 

وال تحتوي عمى مشكمة  I(~1كاممة من الرتبة ا ولى )السمسمة الزمنية لممتغيرين اعال ، او تعد إنها مت
  جذر الوحدة.
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 (26جدول )

 بيرون لمنموذج االول –إختبار فيمبس نتائ  

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 
 ( يبين سكون المتغيرين قيد الدراسة انفا التاب  والمستقل في الفرق االول. 21والشكل )    
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 (21شكل )
 لمنموذج االول في الفرق االول (EX)و  (SOC)سكون 

 
 (EVIEWS:12) عمى البرنام  االحصائي باالعتمادالباحثةالمصدر : من اعداد 

في ا جل الطويل أم في االجل ً لتقدير المعممات سواء (ARDL)وفي الخطوة الالحقة نعتمد منهجية 
 القصير.

 
 

 ( في الفرق االولSOC) استقرارية.أ

 

 ( في الفرق االولEXاستقرارية )ب.
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  ARDL" : تقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع ثالثا
لكشف عن مدى وجود عالقات قصيرة او طويمة ا جل بين المتغيرات المذكورة البد من بهدف ا    

تقدير نموذج االنحدار الذاتي لبإبطاء ( والخاصة بنتائ  تقدير 27معاينة البيانات الواردة في الجدول )
ئية مطابقة لالختبارات االحصاكانت لمنموذج االول واعتمادها، اذ يتضح منه انها   ARDLالموزع 

 بأن يعني وهذا %،99.6والبالغة نحو  (R2)قيمة المعامل  فقد بمغتجودة النموذج،  ومن ثموالقياسية 
وان قيمة  التاب  الحاصل بالمتغير التغير من %99.6 تفسير النموذج في الداخمة المستقمة المتغيرات

F-Statistic  ذلك ان قيمة % 1، وبمستوى معنوية اقل من 2659.517نحو  كانت ،Prob  
لتؤكد خمو  (1.816091)بمغت نحو  (D.W)قيمة دوربن واتسن  ، فضال عن ان0.000000تساوي 

 النموذج من مشكمة االرتباط الذاتي.

 (27جدول )

 لمنموذج االول  ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي لبإبطاء الموزع نتائ                

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالمصدر : من اعداد الباحث 
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 لمتخمف الزمني لمنموذج المقدر. (AIC: Akaike)رابعا: معيار 

وفق معيار عمى ( والتي تم اختيارها 2,2هي ) فترة االبطاء المثمى( ان 22يتضح من الشكل )
أقل قيمة لهذا المعيار وقد تم تحديدها بشكل تمقائي من خالل استخدام  اال عطائهنظرا ، )اكايك(
 (.Eviews-12برنام  )

 (22شكل )

  لمتخمف الزمني لمنموذج المقدر لمنموذج االول (AIC: Akaike)معيار 

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 (The Bound Test) لمتكامل المشتركخامسا" : اختبار الحدود 
( بهدف التحقق من مدى وجود التكامل المشترك pesaran2001وقد جرى اقتراحه من قبل )     

(، F-Statistic( وبعد الحصول عمى نتيجة إختبار )28بين المتغيرات، اذ يتضح من خالل الجدول )
والحدود  I(~1حدود الجدولية العميا )( وهي اقل من ال1.238417التي بمغت قيمتها المحتسبة نحو )

، ويستنت  منه عدم وجود تكامل مشترك بين (10%)عند مستوى معنوية  I(~0الجدولية الدنيا )
(، مما يدعم رفض الفرضية البديمة وقبول فرضية العدم SOC( والمتغير التاب  )EXالمتغير المستقل )

 ا جل بين المتغيرين المذكورين. اي التأكيد عمى عدم وجود عالقة توازنية طويمة
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 (28جدول )

  لمنموذج االول The Bound Testنتائ  اختبار الحدود لمتكامل المشترك 

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 ARDLوفق منهجية عمى ( ECMسادسا: نموذج تصحيح الخطأ )

تقدير العالقة قصيرة ا جل، وان النموذج يعبر عنه من خالل المتغيرين ويجري ذلك بهدف        
المستخدمين بصيغة الفرق ا ول م  إضافة حد لتصحيح الخطأ المتباطئ ولمدة زمنية واحدة وتكون 

( بوصفه متغيرًا توضيحيا او تفسيريا، اذ يقيس حد تصحيح الخطأ سرعة ECM-1سنة واحدة )
مد القصير الى التوازن في ا مد الطويل، ففي حالة كون معممة حد تصحيح التكييف لالختالل في ا 

بين المتغيرين قيد التحميل  الخطأ سالبة ومعنوية فان ذلك يدل عمى تحقيق عالقة توازنية طويمة ا جل
التعرف عمى ذلك من البيانات الواردة في الجدول  وباإلمكانواالختبار والتي يتطمب معرفة عالقتهما، 

سالبة ومعنوية وبمغت  ( (cointEq_1اذ يتضح منه، ان )حد تصحيح الخطأ( كانت معممته ، ( 29)
%( من 1.72% أي تصحيح ما يعادل نحو )1بمستوى معنوية كانت أقل من  (0.017226-)نحو 

وتصحيحه في  (SOC)( في االنفاق االجتماعي t-1االختالالت قصيرة االجل في الفترة السابقة )
 وصوال الى حالة التوازن في االجل الطويل. (t)لية المدة الحا
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االنفاق وفق معالم ا جل القصير، يتضح بأن االنفاق العام الفعمي له تاثير سالب في عمى و      
(، اي ان زيادة اإلنفاق العام الفعمي لن يسهم بزيادة االنفاق 5عند مستوى معنوية )% االجتماعي العام

االنفاق عمى التعميم العالي، و االنفاق العام عمى الصحة، و االجتماعي )االنفاق العام عمى التربية، 
لم يظهر  االجتماعية(، وهو ما يخالف منطق النظرية االقتصادية، وبذلك حمايةاالنفاق العام عمى الو 

 لها أثر ايجابي في نتائ  االختبار القياسي

( يدل عمى أن سرعة التكيف بطيئة جدا، مما بعمي (cointEq_1 الخطأوقد كان معامل تصحيح      
طويمة ا جل، وبذلك نقبل فرضية العدم، وبالتالي فان مسالة تقدير العالقة  عدم وجود عالقة توازنية

معنوي في االجل الطويل في  تأثيرطويمة االجل من خالل المتغيرات الداخمة في النموذج ليس لها 
 تشير الى وجود تكامل الخطأالمتغير التاب  )االنفاق االجتماعي( ، وبالتالي فان معممة تصحيح 

 ف كونها سالبة ومعنويةمشترك زائ

 (29جدول )
 لمنموذج االول  ARDL( وفقا" لمنهجية ECMنتائ  أنموذج تصحيح الخطأ )

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
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 اختبارات التشخيص:سابعاً 

وعمى اساسها يمكن التعرف عمى مدى امكانية النموذج الحالي وقدرته في اجتيااز االختباارات القياساية 
 اآلتية: 

 (LM Test)ل  اختبار مشكمة االرتباط الذاتي من خال  .1
( LM Test)( وباالعتماد عمى Breusch- Codfrey correlationمن خالل هذا االختبار )      

يتضح من نتائ  اختبار االرتباط التسمسمي بين البواقي  النتائ  السابقة، اذيجري التأكد من صحة 
ان النموذج الحالي قيد البحث خال من مشكمة (، ان النموذج 30لمنموذج المقدر الواردة في الجدول )

( وهي اكبر من 0.3765بمغت نحو ) prob. Chi-square(2) االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة
مما يدل عمى أن النموذج المقدر ال يعاني من مشكمة االرتباط التسمسمي ( 0.05) مستوى المعنوية

 بين البواقي، وبذلك نقبل فرضية العدم .
 

 (30الجدول )

 لمنموذج االول (LM Test) موفقا   نتائ  اختبار مشكمة االرتباط الذاتي

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 .اختبار مشكمة عدم تجانس التباين2

ماان خااالل هااذا االختبااار فانااه يمكاان التعاارف عمااى  مشااكمة عاادم تجااانس التباااين فااي البااواقي ماان      
( 0.5772بمغات نحااو ) prob.Chi-square(1)ان قيماة  (31اذ تشاير معطياات الجادول ) عادمها،

( وبالتالي انها  ير معنوية، اي قبول فرضية العدم التي تؤكاد )تجاانس الباواقي( 0.05وهي أكبر من )
 وخمو النموذج الحالي من مشكمتها.
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 (31جدول )

 نتائ  اختبار مشكمة عدم تجانس التباين لمنموذج االول

 
 (EVIEWS:12) عمى البرنام  االحصائي باالعتمادالباحثةالمصدر : من اعداد 

 
 

 ARDL( لمعامالت نموذج Stablity: اختبار االستقرارية) ثامناً 
ويجري عمى اساس هذا االختبار التأكد من مدى خمو البيانات من التغييرات الهيكمية السيما المعممات 

(، وذلك من خالل ARDLالخاصة بالعالقات طويمة وقصيرة ا جل خالل مدة البحث في نموذج )
)المجموع التراكمي ب  ( الخاص23مراعاة بعض اختبارات االستقرارية، اذ يتضح من خالل الشكل )

د المستخدم مستقرة هيكميا أن المعامالت المقدرة لنموذج تصحيح الخطأ  ير المقي Cusum) لمبواقي:
ويتغير حول القيمة  محل البحث، ووقوع الشكل البياني داخل الحدود الحرجة البحث مدةخالل 

%، مما يؤكد معنوية العالقة بين االنفاق العام واالنفاق االجتماعي 5الصفرية عند مستوى معنوية 
 خالل مدة البحث.

 (23شكل )
 النموذج االولCusum) المجموع التراكمي لمبواقي:

 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
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 : بواقي النموذج المقدرة والفعميةتاسعاً 
( وجااااود تطااااابق لبااااواقي النمااااوذج المقاااادرة والفعميااااة ناهيااااك عاااان 24يتضااااح ماااان خااااالل الشااااكل )      

اذ يتضااااااح أن المقاااااادرات ثابتااااااة عباااااار  (،ARDLدقااااااة وجااااااودة النمااااااوذج المقاااااادر الخاااااااص بمنهجيااااااة )
% وال توجااااد أكثاااار، وبالتااااالي 5الاااازمن ضاااامن حاااادود الثقااااة أو داخاااال الحاااادود الحرجااااة عنااااد مسااااتوى 

( هااااو االمثاااال نظاااارا لوجااااود االنسااااجام فااااي ARDLن النمااااوذج )ا  ن المتغياااارات مسااااتقرة عباااار الاااازمن و إ
فااااي بااااواقي  اً تطابقااااالنمااااوذج بااااين نتااااائ  تصااااحيح الخطااااأ فااااي ا جاااال القصااااير والطوياااال، وان هناااااك 

 ( .  ARDLالنموذج المقدرة والفعمية تعكس دقة وجودة النموذج المقدر وفقًا لمنهجية )
 

 (24شكل )
 بواقي النموذج المقدرة والفعمية النموذج االول

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 
 الثاني: تقدير النموذج الثاني )النمو االقتصادي ( المطمب

 اوال: مصفوفة معامالت االرتباط .
بهدف التعرف عمى اتجا  انحدار العالقة ما بين المتغيرات المدروسة، فانه جرى التوصل الى     

( ومنه يتضح ان هناك عالقة موجبة بين 32مصفوفة معامالت االرتباط الموضحة في الجدول )
(، فضال عن وجود درجة ارتباط عالية فيما بينها، اذ ان الزيادة في اجمالي ,GDP EXالمتغيرين )
والبالغة درجة ارتباطها نحو (GDP) يترتب عميها زيادة في النمو االقتصادي   (EX)االنفاق العام

ة عمى ، وعمى الر م من ذلك فان هذا االرتباط قد يعجز عن تحديد االتجاهات الخاص(0.954271)
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معالقات السببية نظرا لالرتباطات لاو قد ال يعطي الدليل الكافي التأثير بين المتغيرات محل التحميل، 
عوامل مشتركة فيما بينها، و جل ذلك كمه  ضوء مسألة التزامن من خالل في  (Functionally)الدالية

 .(1)البد من التدقيق وبأساليب االختبار االحصائية ا خرى لبيان صحة تمك االرتباطات من عدمها

 (32جدول )

 مصفوفة معامالت االرتباط لمموذج الثاني

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 ثانيا": نتائج االستقرارية

بهدف التعرف عمى  سكون السمسمة الزمنية لممتغيرين محل التحميل البد من اجراء اختبار )جذر 
الوحدة( وبموجبه يتطمب التأكد من سكون هذ  السمسمة ومدى تكاممها من خالل القيام باالختبارين 

 :اآلتيين
 (  ADF: Augmented Dickey – Fullerاختبار ديكي فولر الموسع ) .3

فانه البد من اتباع اختبار ، (EX, GDP)لغرض التحقق من سكون السمسمة الزمنية لممغيرين       
لكل من  (، ان السمسمة الزمنية33(، اذ يتضح من خالل الجدول )ADFفولر الموس  ) –ديكي 

المستوى في جمي  الحاالت  عند مستقرةكانت  ير  (GDP)والنمو االقتصادي  (EX)االنفاق العام 
نظرا الن قيمة عند وجود حد ثابت واتجا  عام، وبدون حد ثابت واتجا  عام(، و )عند وجود حد ثابت، 

Prob  مما يستدي قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة التي تنص عمى  0.05كانت اكبر من
، اما عند احتساب الفرق ا ول لهذين (At Level)عدم سكون( المتغيرين المذكورين عند المستوى )

( عند حالة عدم وجود حد ثابت واتجا  عام 0.05لهما كانت أقل من ) (prob)قيمة  المتغيرين فان
                                                           

(، مصدر 1990-1970سالم عبد الجميل، االنفاق الحكومي والتغيرات السنوية في االقتصاد العراقي لمسنوات) - 1
 .119سابق،ص
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%(، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة باتجا  سكون السمسمة 5وبمستوى معنوية )
وال تحتوي عمى مشكمة جذر  I(~1من الرتبة ا ولى )الزمنية لممتغيرين اعال ، او تعد إنها متكاممة 

 الوحدة

 (33جدول)

 لمنموذج الثاني  ADFاختبار ديكي فولر الموس  

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 Phillips- Perron Test بيرون :  –إختبار فيمبس  .4

المشار اليها في الجدول ، فان نتائجه Phillips- Perron Test)بيرون ) –وباستخدام إختبار فيمبس 
كانت  prob ير مستقرين في المستوى نظرا الن قيمة  (EX, GDP)( توضح ان المتغيرين 34)

عند (GDP)في جمي  الحاالت، اال انها كانت ساكنة في الفرق االول لممتغير التاب    0.05اكبر من 
وجود حد ثابت، ولممتغيرين المذكورين كالهما في حالة عدم وجود حد ثابت واتجا  عام كون قيمة 

(Prob) ( وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة باتجا  0.05اقل من مستوى المعنوية ،)
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وال تحتوي عمى  I(~1ى )سكون السمسمة الزمنية لممتغيرين اعال ، او تعد إنها متكاممة من الرتبة ا ول
 مشكمة جذر الوحدة.

 (34جدول )
 لمنموذج الثاني (pp)نتائ  اختبار فيميبس بيرون 

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 ( يبين سكون المتغيرين قيد الدراسة انفا التاب  والمستقل في الفرق االول. 25والشكل )    
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 (25شكل )
 لمنموذج الثاني في الفرق االول (EX)و  (SOC)سكون 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 
في ا جل الطويل أم في االجل ً لتقدير المعممات سواء (ARDL)وفي الخطوة الالحقة نعتمد منهجية 

 القصير.
 

 ( في الفرق االولSOC) استقرارية.ب

 

 ( في الفرق االولEXاستقرارية )ب.
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  ARDLثالثا" : تقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع 
تقدير نموذج االنحدار الذاتي لبإبطاء ( والخاصة بنتائ  35وبمعاينة البيانات الواردة في الجدول )   

مطابقة لالختبارات االحصائية والقياسية ومن ثم كانت لمنموذج الثاني، يتضح انها   ARDLالموزع 
وهذا يعني بأن المتغيرات المستقمة %، 98.7والبالغة نحو  (R2)جودة النموذج، اذ بمغت قيمة المعامل 

  F-Statisticوان قيمةمن التغير الحاصل بالمتغير التاب ،  %98.7الداخمة في النموذج تفسير 
تساوي   Prob، ذلك ان قيمة 0.01، وبمستوى معنوية اقل من 4110.681كانت نحو 
لتؤكد خمو  (1.831208)بمغت نحو  (D.W)قيمة دوربن واتسن  ، فضال عن ان0.000000

 النموذج من مشكمة االرتباط الذاتي.

 (35جدول)

 الثانيلمنموذج   ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي لبإبطاء الموزع نتائ  

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
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 لمتخمف الزمني لمنموذج المقدر. (AIC: Akaike)رابعا: معيار 

( والتي تم اختيارها وفق معيار 2,2هي ) فترة االبطاء المثمى( ان 26يتضح من الشكل )      
أقل قيمة لهذا المعيار وقد تم تحديدها بشكل تمقائي من خالل استخدام  اال عطائهنظرا ، )اكايك(
 (.Eviews-12برنام  )

 (26شكل )

 لمتخمف الزمني لمنموذج الثاني (AIC: Akaike)معيار 

 

 

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 خامسا" : اختبار الحدود لمتكامل المشترك

اختبار الحدود ، نجري لبيان وجود او عدم وجود التكامل المشترك بين المتغيرين محل التحميلو       
(The Bound Test( اذ يتضح من الجدول ،)( ان قيمة )36F-Statistic المحتسبة نحو ،)
عند  I(~0والحدود الجدولية الدنيا ) I(~1( وهي اصغر من الحدود الجدولية العميا )1.524128)

( EX%( مما يستنت  منه عدم وجود تكامل مشترك بين المتغير المستقل )10مستوى المعنوية )
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(، مما يدعم رفض الفرضية البديمة وقبول فرضية العدم اي التأكيد عمى عدم GDPوالمتغير التاب  )
 وجود عالقة توازنية طويمة ا جل بين المتغيرين المذكورين.

 (36جدول )

  لمنموذج الثاني The Bound Testنتائ  اختبار الحدود لمتكامل المشترك 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 ARDL( وفق منهجية ECMسادسا: نموذج تصحيح الخطأ )
( كانااااااات CointEq_1(، ان معمماااااااة ) حاااااااد تصاااااااحيح الخطاااااااأ:37يتضاااااااح مااااااان الجااااااادول )         

% أي 5بمسااااااااتوى معنويااااااااة كاناااااااات أقاااااااال ماااااااان  (0.038760-)سااااااااالبة ومعنويااااااااة وبمغاااااااات نحااااااااو 
( فااااي t-1%( ماااان االخااااتالالت قصاااايرة االجاااال فااااي الفتاااارة السااااابقة )3.8تصااااحيح مااااا يعااااادل نحااااو )

وصااااااوال الااااااى حالااااااة التااااااوازن فااااااي  (t)وتصااااااحيحه فااااااي الماااااادة الحاليااااااة  (GDP)النماااااو االقتصااااااادي  
ال تشاااااير الاااااى وجاااااود عالقاااااة توازنياااااة طويماااااة  الخطااااأمعمماااااة تصاااااحيح االجاااال الطويااااال، وعمياااااه فاااااان 

 ئف.االجل وانما تصنف كتكامل مشترك زا

 



 (4002-4002الفصل الثالث: قياس وتحليل اثر االنفاق االجتماعي في التنمية المستدامة في العراق للمدة )

 
178 

 (37جدول )
 لمنموذج الثاني  ARDL( وفقا" لمنهجية ECMنتائ  أنموذج تصحيح الخطأ )

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 التشخيص اختبارات:سابعاً 

وعمى اساسها يمكن التعرف عمى مدى امكانية النموذج الحالي وقدرته في اجتيااز االختباارات القياساية 
 اآلتية: 

 (LM Test)ل  اختبار مشكمة االرتباط الذاتي من خال  .1
يتضح من نتائ  اختبار االرتباط التسمسمي بين البواقي لمنموذج المقدر الواردة في الجدول       

 .prob (1)  ان النموذج الحالي قيد البحث خال من مشكمة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة(، 38)
Chi-square ( مما يدل عمى أن 0.05( وهي اكبر من مستوى المعنوية )0.2338بمغت نحو .)

 االرتباط التسمسمي بين البواقي، وبذلك نقبل فرضية العدم . مشكمةالنموذج المقدر ال يعاني من 
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 (38جدول )
 لمنموذج الثاني (LM Test)ل  نتائ  اختبار مشكمة االرتباط الذاتي من خال

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائي الباحثةالمصدر : من اعداد 

 
 .اختبار مشكمة عدم تجانس التباين2

( وهاي 0.9308)بمغت نحو   prob.Chi-square(1)ان قيمة  (39تشير معطيات الجدول )      
( وبالتااالي هاااي  ياار معنوياااة، اي قبااول فرضااية العااادم التااي تؤكاااد 0.05أكباار ماان مساااتوى المعنويااة )

 )تجانس البواقي( وخمو النموذج الحالي من مشكمتها.
 (39جدول )

 نتائج اختبار مشكمة عدم تجانس التباين لمنموذج الثاني

 
 (EVIEWS:12) عمى البرنام  االحصائي باالعتمادالباحثةالمصدر : من اعداد 

 ARDL( لمعامالت نموذج Stablity: اختبار االستقرارية ) ثامناً 
ويجري عمى اساس هذا االختبار التأكد من مدى خمو البيانات من التغييرات الهيكمية السيما       

(، وذلك من ARDLالمعممات الخاصة بالعالقات طويمة وقصيرة ا جل خالل مدة البحث في نموذج )
)المجموع ب  ( الخاص27خالل مراعاة بعض اختبارات االستقرارية، اذ يتضح من خالل الشكل )

د المستخدم أن المعامالت المقدرة لنموذج تصحيح الخطأ  ير المقي Cusum) التراكمي لمبواقي:
ويتغير حول القيمة مدة البحث، ووقوع الشكل البياني داخل الحدود الحرجة مستقرة هيكميا خالل 

%، مما يؤكد معنوية العالقة بين االنفاق العام واالنفاق االجتماعي 5الصفرية عند مستوى معنوية 
 خالل مدة البحث.
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 (27شكل )
 لمنموذج الثاني Cusum المجموع التراكمي لمبواقي:

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 : بواقي النموذج المقدرة والفعميةتاسعاً 
( وجااااود تطااااابق لبااااواقي النمااااوذج المقاااادرة والفعميااااة ناهيااااك عاااان 28يتضااااح ماااان خااااالل الشااااكل )      

(، اذ يشااااار الااااى أن المقاااادرات ثابتااااة عباااار ARDLدقااااة وجااااودة النمااااوذج المقاااادر الخاااااص بمنهجيااااة )
( ARDL%، وأن النماااااوذج )5الااااازمن ضااااامن حااااادود الثقاااااة أو داخااااال الحااااادود الحرجاااااة عناااااد مساااااتوى 

هااااو االمثاااال نظاااارا لوجااااود االنسااااجام فااااي النمااااوذج بااااين نتااااائ  تصااااحيح الخطااااأ فااااي ا جاااال القصااااير 
والطويااااال، وان هنااااااك تطاااااابق فاااااي باااااواقي النماااااوذج المقااااادرة والفعمياااااة تعكاااااس دقاااااة وجاااااودة النماااااوذج 

 ( . ARDLالمقدر وفقًا لمنهجية )
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 (28شكل )
 لمنموذج الثانيالنموذج المقدرة والفعمية  بواقي

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 المطمب الثالث: تقدير النموذج الثالث )مؤشر التربية: عدد المدارس(

 اوال: مصفوفة معامالت االرتباط .
( يتضح ان هناك عالقة موجبة 40الجدول )من خالل مصفوفة معامالت االرتباط الموضحة في     

(، فضال عن وجود درجة ارتباط ضعيفة فيما بينها، اذ ان الزيادة في ,SCH EXEDبين المتغيرين )
والبالغة درجة (SCH) يترتب عميه زيادة في عدد المدارس   (EXED)االنفاق العام عمى التربية 

هذا االرتباط ليس دليال كافيا في تحديد  ، وعمى الر م من ذلك فان(0.259398ارتباطها نحو )
عوامل مشتركة  ضوء مسألة التزامن من خالل في  (Functionally)العالقات نظرا لالرتباطات الدالية

يق وبأساليب فيما بينها، و جل ذلك كمه البد ولبيان صحة تمك االرتباطات من عدمها البد من التدق
  اختبار احصائية أخرى
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 (40جدول )                                       

 مصفوفة معامالت االرتباط لمنموذج الثالث

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 ثانيا": نتائج االستقرارية

 :من سكون هذ  السمسمة ومدى تكاممها البد من القيام باالختبارين اآلتيين لمتأكد
 (  ADF: Augmented Dickey – Fullerاختبار ديكي فولر الموسع ) .1

لكل من  تشير الى ان السمسمة الزمنية   (Prob)( إن قيمة41يتضح ذلك من خالل الجدول )   
المستوى في جمي   عند ساكنةكانت  ير  (SCH)وعدد المدارس  (EXED)االنفاق العام عمى التربية

نظرا عند وجود حد ثابت واتجا  عام، وبدون حد ثابت واتجا  عام(، و الحاالت )عند وجود حد ثابت، 
وبالتالي قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة التي تنص  0.05كانت اكبر من  Probكون قيمة 

(، اما عند احتساب الفرق ا ول لهذين At Levelلمذكورين عند المستوى )عمى عدم سكون المتغيرين ا
 (SCH)والتاب   (EXED)( لممتغيرين المستقل  0.05كانت أقل من ) (prob)قيمة  المتغيرين فان

%(، باستثناء سكونهما في حالة )بدون حد ثابت واتجا  عام( 5عند جمي  الحاالت وبمستوى معنوية )
(، وبالتالي نرفض فرضية  0.10و  0.05كانت اقل من مستوى المعنوية ) probنظرا الن قيمة 

العدم ونقبل الفرضية البديمة باتجا  سكون السمسمة الزمنية لممتغيرين المذكورين، او إنها متكاممة من 
 وال تحتوي عمى مشكمة جذر الوحدة. I(~1الرتبة ا ولى )
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 (41جدول )

 ( لمنموذج الثالث  ADF: Augmented Dickey – Fullerالموس  ) نتائ  اختبار ديكي فولر

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 Phillips- Perron Test بيرون :  –إختبار فيمبس  .2

 ,EXED)( توضح ان المتغيرين 42المشار اليها في الجدول )ووفقا لهذا االختبار، فان نتائجه        
SCH)  ير مستقرين في المستوى نظرا الن قيمة prob  في جمي  الحاالت،   0.05كانت اكبر من

هي اقل من مستوى  (Prob)اال انها كانت ساكنة في الفرق االول عند جمي  الحاالت كون قيمة 
باتجا  سكون السمسمة الزمنية  ، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة0.05المعنوية 

 وال تحتوي عمى مشكمة جذر الوحدة. I(~1لممتغيرين المذكورين، او إنها متكاممة من الرتبة ا ولى )
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 (42جدول )
 لمنموذج الثالث Phillips- Perron Testبيرون :   –نتائ  إختبار فيمبس 

 
 (EVIEWS:12) عمى البرنام  االحصائي باالعتمادالباحثةالمصدر : من اعداد 

 
 ( يبين سكون المتغيرين قيد الدراسة انفا التاب  والمستقل في الفرق االول. 29والشكل )    
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 (29شكل )
 لمنموذج الثالث في الفرق االول (SCH)و  (EXED)سكون 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 
في ا جل الطويل أم في االجل ً لتقدير المعممات سواء (ARDL)وفي الخطوة الالحقة نتب  منهجية 

 القصير.

 في الفرق االول (EXED)سكون أ.

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 في الفرق االول (SCH)سكون ب.
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  ARDLثالثا" : تقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع 
تقدير نموذج االنحدار الذاتي ( والخاصة بنتائ  43وبمعاينة البيانات الواردة في الجدول )       

مطابقة لالختبارات االحصائية والقياسية كانت لمنموذج الثالث، يتضح انها   ARDLلبإبطاء الموزع 
وهذا يعني بأن المتغيرات المستقمة  %،97.8نحو  (R2)ومن ثم جودة النموذج، اذ بمغت قيمة المعامل 

  F-Statisticوان قيمة  من التغير الحاصل بالمتغير التاب  %97.8الداخمة في النموذج تفسير 
، 0.0028تساوي   Prob، نظرا الن قيمة 0.01، وبمستوى معنوية اقل من 479.0955كانت نحو 

لتؤكد خمو النموذج من مشكمة  (1.907387)بمغت نحو  (D.W)قيمة دوربن واتسن  فضال عن ان
 االرتباط الذاتي.

 (43جدول )

 لمنموج الثالث ARDLنتائ  تقدير نموذج االنحدار الذاتي لبإبطاء الموزع 

 
 (EVIEWS:12) عمى البرنام  االحصائي باالعتمادالباحثةالمصدر : من اعداد 
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 لمتخمف الزمني لمنموذج المقدر. (AIC: Akaike)رابعا: معيار 

وفق معيار عمى ( والتي تم اختيارها 2,2هي ) فترة االبطاء المثمى( ان 30يتضح من الشكل )
أقل قيمة لهذا المعيار وقد تم تحديدها بشكل تمقائي من خالل استخدام  اال عطائهنظرا ، )اكايك(
 (.Eviews-12برنام  )

 (30شكل )

 لمتخمف الزمني لمنموذج الثالث (AIC: Akaike)معيار 

 
 

 خامسا" : اختبار الحدود لمتكامل المشترك
(، ان 44الجدول )( المبينة في The Bound Test)اختبار الحدود يتضح من خالل نتائ         
 I(~1( وهي اقل من الحدود الجدولية العميا )1.234175(، المحتسبة نحو )F-Statisticقيمة )

%(، ويستنت  منه عدم وجود تكامل 10عند درجة ومستوى المعنوية ) I(~0والحدود الجدولية الدنيا )
المتغير التاب  الممثل لعدد ( و EXEDمشترك بين المتغير المستقل الممثل لالنفاق العام عمى التربية )

(، وبالتالي يدعم قبول فرضية العدم لمتأكيد عمى عدم وجود عالقة توازنية طويمة SCHالمدارس )
 ا جل بين المتغيرين المذكورين وان العالقة بينهما محدودة.
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 (44جدول )

  لمنموذج الثالث The Bound Testنتائ  اختبار الحدود لمتكامل المشترك 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 ARDL( وفق منهجية ECMسادسا: نموذج تصحيح الخطأ )
( ، اذ يتضح 45التعرف عمى نتائ  العالقة قصيرة االجل من البيانات الواردة في الجدول ) باإلمكان

-)( كانت سالبة و ير معنوية وبمغت نحو CointEq_1منه، ان معممة ) حد تصحيح الخطأ:
%، وهذا يؤكد عدم وجود عالقة توازنية طويمة االجل 5كانت اكبر من  probوان قيمة  (0.039298

 بين المتغيرين محل الدراسة.
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 (45جدول )
 لمنموذج الثالث  ARDL( وفقا" لمنهجية ECMنتائ  أنموذج تصحيح الخطأ )

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 اختبارات التشخيص:سابعاً 

وعمااى اساسااها يمكاان التعاارف عمااى ماادى امكانيااة النمااوذج الحااالي وقدرتااه فااي اجتياااز االختبااارات      
 القياسية اآلتية: 

 (LM Test)ل  اختبار مشكمة االرتباط الذاتي من خال  .1
(، ان 46االرتباط التسمسمي بين البواقي لمنموذج المقدر الواردة في الجدول )يتضح من نتائ  اختبار 

-prob. Chi (2) النموذج الحالي قيد البحث خال من مشكمة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة
square ( وبالتالي 0.05( وهي اكبر من مستوى المعنوية )0.8133بمغت نحو ) أن النموذج المقدر

 االرتباط التسمسمي بين البواقي، وبذلك نقبل فرضية العدم . مشكمةال يعاني من 
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 (46جدول )
 (LM Test)ل  اختبار مشكمة االرتباط الذاتي من خالنتائ  

 

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائي الباحثةالمصدر : من اعداد 
 
 .اختبار مشكمة عدم تجانس التباين2

( وهاي 0.9473بمغات نحاو ) prob.Chi-square(1)ان قيماة  (47تشير معطيات الجادول )      
( وبالتالي انها  ير معنوية، وبالتالي قبول فرضية العادم التاي تؤكاد )تجاانس الباواقي( 0.05أكبر من )

  وخمو النموذج الحالي من مشكمتها.
 

 (47جدول )
 التباين لمنموذج الثالث نتائ  اختبار مشكمة عدم تجانس

  
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 ARDL( لمعامالت نموذج Stablity: اختبار االستقرارية ) ثامناً 
ويجري عمى اساس هذا االختبار التأكد من مدى خمو البيانات من التغييرات الهيكمية السيما      

(، وذلك من ARDLالخاصة بالعالقات طويمة وقصيرة ا جل خالل مدة البحث في نموذج )المعممات 
)المجموع ب  ( الخاص31خالل مراعاة بعض اختبارات االستقرارية، اذ يتضح من خالل الشكل )

أن المعامالت المقدرة لنموذج تصحيح الخطأ  ير المقيد المستخدم  Cusum) التراكمي لمبواقي:



 (4002-4002الفصل الثالث: قياس وتحليل اثر االنفاق االجتماعي في التنمية المستدامة في العراق للمدة )

 
191 

خالل مدة البحث، ووقوع الشكل البياني داخل الحدود الحرجة ويتغير حول القيمة  مستقرة هيكميا
%، مما يؤكد معنوية العالقة بين االنفاق العام واالنفاق االجتماعي 5الصفرية عند مستوى معنوية 

 خالل مدة البحث.
 (31شكل )

 CUSUM( )(The Cumulative Sum of the recursiveالمجموع التراكمي لمبواقي)
residuals) 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 : بواقي النموذج المقدرة والفعميةتاسعاً 
( وجااااود تطااااابق لبااااواقي النمااااوذج المقاااادرة والفعميااااة ناهيااااك عاااان 32يتضااااح ماااان خااااالل الشااااكل )     

يتضاااااااح مناااااااه الاااااااى أن المقااااااادرات (، اذ ARDLدقااااااة وجاااااااودة النماااااااوذج المقااااااادر الخااااااااص بمنهجيااااااة )
%، وأن النمااااوذج 5ثابتااااة عباااار الاااازمن ضاااامن حاااادود الثقااااة أو داخاااال الحاااادود الحرجااااة عنااااد مسااااتوى 

(ARDL هاااو االمثاااال نظاااارا لوجاااود االنسااااجام فااااي النماااوذج بااااين نتااااائ  تصاااحيح الخطااااأ فااااي ا جاااال )
قاااااة وجااااااودة فاااااي بااااااواقي النماااااوذج المقاااااادرة والفعمياااااة تعكااااااس د اً القصاااااير والطوياااااال، وان هنااااااك تطابقاااااا

 ( .  ARDLالنموذج المقدر وفقًا لمنهجية )
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 (32شكل )
 بواقي النموذج المقدرة والفعمية

 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 
 المطمب الرابع: تقدير النموذج الرابع )مؤشر التعميم العالي: عدد الخريجين(

 االرتباط . اوال: مصفوفة معامالت
(، فضال عن ,GRAD EXHI( ان هناك عالقة موجبة بين المتغيرين )48يتضح من الجدول )    

يترتب عميها   (EXHI)وجود درجة ارتباط ضعيفة فيما بينها، اذ ان الزيادة في اجمالي االنفاق العام
وعمى الر م  ،(0.348883والبالغة درجة ارتباطها نحو )(GRAD) الجامعات يزيادة في عدد خريج

من ذلك فان هذا االرتباط قد ال يعد بالدليل الكافي في العالقات السببية نظرا لالرتباطات 
عوامل مشتركة فيما بينها، و جل ذلك كمه  ضوء مسألة التزامن من خالل في  (Functionally)الدالية

 رتباطات من عدمها.البد من التدقيق وبأساليب االختبار االحصائية ا خرى لبيان صحة تمك اال

 

 

 

 



 (4002-4002الفصل الثالث: قياس وتحليل اثر االنفاق االجتماعي في التنمية المستدامة في العراق للمدة )

 
193 

 (48جدول )

 مصفوفة معامالت االرتباط لمنموذج الراب 

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 ثانيا": نتائج االستقرارية

 :لمتأكد من سكون هذ  السمسمة ومدى تكاممها يجري ذلك من خالل القيام باالختبارين اآلتيين
 (  ADF: Augmented Dickey – Fullerاختبار ديكي فولر الموسع ) .1

( يتضح منه، ان 49( الواردة في الجدول )ADFفولر الموس  ) –من خالل نتائ  اختبار ديكي       
 (GRAD)الجامعات يوعدد خريج (EXHI)لكل من االنفاق العام عمى التعميم العالي السمسمة الزمنية

عند وجود حد ثابت واتجا  و المستوى في جمي  الحاالت )عند وجود حد ثابت،  عند مستقرةكانت  ير 
مما يستدي قبول  0.05كانت اكبر من  Probنظرا الن قيمة عام، وبدون حد ثابت واتجا  عام(، 

(، اما عند At Levelفرضية العدم التي تنص عمى عدم سكون المتغيرين المذكورين عند المستوى )
في  (EXHI)( لممتغير المستقل 0.10كانت أقل من ) (prob)قيمة  ل، فيتضح اناحتساب الفرق ا و 

( وبالتالي 0.05حالة م  وجود حد ثابت وحالة )عدم وجود حد ثابت واتجا  عام( وبمستوى معنوية )
يعد ساكنا في حالة واحدة فقط )عدم وجود حد ثابت واتجا   (GRAD)تعد ساكنة، بينما المتغير التاب  

 (.0.05مستوى معنوية )عام( وب
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 (49جدول )

 ( لمنموذج الراب   ADF: Augmented Dickey – Fullerنتائ  اختبار ديكي فولر الموس  )

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 Phillips- Perron Test بيرون :  –إختبار فيمبس  .2
لكل من االنفاق  ( الى ان السمسمة الزمنية50النتائ  الواردة في الجدول )يتضح من خالل         

المستوى  عند مستقرةكانت  ير  (GRAD)الجامعات يوعدد خريج (EXHI)العام عمى التعميم العالي
في جمي  الحاالت )عند وجود حد ثابت، عند وجود حد ثابت واتجا  عام، وبدون حد ثابت واتجا  

مما يستدي قبول فرضية العدم ورفض الفرضية  0.05كانت اكبر من  Probنظرا الن قيمة عام(، 
(، اما عند احتساب At Levelالبديمة التي تنص عمى عدم سكون المتغيرين المذكورين عند المستوى )

اي انها  (EXHI)( لممتغير المستقل  0.05كانت أقل من ) (prob)قيمة  الفرق ا ول فيتضح ان
يعد ساكنا في  (GRAD)%(، بينما المتغير التاب  5في جمي  الحاالت وعند مستوى المعنوية )ساكنة 

، وبالتالي نرفض (%5)حالة )بدون حد ثابت واتجا  عام( في الفرق االول ايضا وعند مستوى معنوية 
د إنها متكاممة فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة باتجا  سكون السمسمة الزمنية لممتغيرين اعال ، او تع
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ذلك البد من االنتقال الى اتباع  وتبعاوال تحتوي عمى مشكمة جذر الوحدة،  I(~1من الرتبة ا ولى )
 هال نفي ا جل الطويل أم في االجل القصير، نظرا ً لتقدير المعممات سواء (ARDL)واعتماد منهجية 

 االفضل واالكفأ في هذا المجال .
 (50جدول )

 ( لمنموذج الراب ppنتائ  اختبار فميبس بيرون )
 

 
 EVIEWS:12) )  باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد    
 
 ( يبين سكون المتغيرين قيد الدراسة انفا التاب  والمستقل في الفرق االول. 33لشكل )او 
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 (33شكل )
 لمنموذج الراب  في الفرق االول (GRAD)و  (EXHI)سكون 

 
 

 EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

  ARDLثالثا" : تقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع 
تقدير نموذج االنحدار الذاتي ( والخاصة بنتائ  تقدير 51وبمعاينة البيانات الواردة في الجدول )   

مطابقة لالختبارات االحصائية والقياسية كانت لمنموذج الراب ، يتضح انها   ARDLلبإبطاء الموزع 

 في الفرق االول (EXEHI)سكون أ.

 

 في الفرق االول (GRAD)سكون ب. 
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وهذا يعني بأن المتغيرات  %،99.7والبالغة نحو  (R2)ومن ثم جودة النموذج، اذ بمغت قيمة المعامل 
-Fوان قيمة  من التغير الحاصل بالمتغير التاب ، %99.7وذج تفسير المستقمة الداخمة في النم

Statistic  ذلك ان قيمة 0.01، وبمستوى معنوية اقل من 4776.856كانت نحو ،Prob   تساوي
لتؤكد خمو  (2.036365)بمغت نحو  (D.W)قيمة دوربن واتسن  ، فضال عن ان0.000000

 النموذج من مشكمة االرتباط الذاتي.

 (51جدول )

 منموذج الراب ل ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي لبإبطاء الموزع 

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 لمتخمف الزمني لمنموذج المقدر. (AIC: Akaike)رابعا: معيار 
وفق معيار عمى ( والتي تم اختيارها 1،2هي ) فترة االبطاء المثمى( ان 34يتضح من الشكل )

نظرا العطائها أقل قيمة لهذا المعيار وقد تم تحديدها بشكل تمقائي من خالل استخدام برنام  ، )اكايك(
(12-Eviews.) 
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 (34شكل )

 لمتخمف الزمني لمنموذج الراب  (AIC: Akaike)معيار 

 
 

 (EVIEWS:12) عمى البرنام  االحصائي باالعتمادالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 خامسا" : اختبار الحدود لمتكامل المشترك
، يتضح من خالل نتائ  لبيان وجود او عدم وجود التكامل المشترك بين المتغيرين محل التحميلو      

(، المحتسبة F-Statistic(، ان قيمة )52( الواردة في الجدول )The Bound Test)اختبار الحدود 
 I(~0والحدود الجدولية الدنيا ) I(~1( وهي اقل من الحدود الجدولية العميا )1.442945بمغت نحو )

مما يستنت  منه عدم وجود تكامل مشترك بين المتغير المستقل  (10%)عند درجة ومستوى المعنوية 
(EXHI(  والمتغير التاب )GRADمما يدعم قبول فرضية العدم، اي التأكيد عمى عدم وج ،) ود عالقة

 ة ا جل بين المتغيرين المذكورينتوازنية طويم
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 (52جدول )

  لمنموذج الراب  The Bound Testنتائ  اختبار الحدود لمتكامل المشترك 

 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 ARDL( وفق منهجية ECMسادسا: نموذج تصحيح الخطأ )
( كانااااات ساااااالبة CointEq_1(، ان معمماااااة ) حاااااد تصاااااحيح الخطاااااأ:53يتضاااااح مااااان الجااااادول )     

% أي تصاااااحيح ماااااا يعاااااادل 5بمساااااتوى معنوياااااة أقااااال مااااان  (0.012803-)ومعنوياااااة وبمغااااات نحاااااو 
 ي( فااااااي عاااااادد خريجااااااt-1%( ماااااان االخااااااتالالت قصاااااايرة االجاااااال فاااااي الفتاااااارة السااااااابقة )18.5نحاااااو )

وصاااااوال الاااااى حالاااااة التاااااوازن فاااااي االجاااااال  (t)وتصاااااحيحه فاااااي المااااادة الحالياااااة  (GRAD)الجامعاااااات 
 الطويل.

عدد سالب في  تأثيروفق معالم ا جل القصير، يتضح بأن االتفاق العام عمى التعميم العالي له عمى 
(، اي ان زيادة اإلنفاق العام عمى التعميم يؤدي الى تراج  في عدد 5عند مستوى معنوية )% الخريجين

الخريجين، وهو ما يخالف منطق النظرية االقتصادية، ويمكن تبرير ذلك ان ا مب المؤسسات التعميمية 
العمل،  ومتطمبات سوق ال تتناسبفي العراق ال تساهم بشكل كبير في النات ، إذ أن تمك المؤسسات 
 الخطأوقد كان معامل تصحيح ، وبذلك لم يظهر لها أثر ايجابي في نتائ  االختبار القياسي
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cointEq(-1)  يدل عمى أن سرعة التكيف بطيئة جدا، مما يعني عدم وجود عالقة توازنية طويمة
ل المتغيرات ا جل، وبذلك نقبل فرضية العدم، وبالتالي فان مسالة تقدير العالقة طويمة االجل من خال

معنوي في االجل الطويل في المتغير التاب  )عدد الخريجين( ،  تأثيرالداخمة في النموذج ليس لها 
 تشير الى وجود تكامل مشترك زائف كونها سالبة ومعنوية. الخطأوبالتالي فان معممة تصحيح 

 (53جدول )
 اب  لمنموذج الر  ARDL( وفقا" لمنهجية ECMنتائ  أنموذج تصحيح الخطأ )

 

 
 EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 اختبارات التشخيص:سابعاً 

وعمااى اساسااها يمكاان التعاارف عمااى ماادى امكانيااة النمااوذج الحااالي وقدرتااه فااي اجتياااز االختبااارات      
 القياسية اآلتية: 

 (LM Test)ل  اختبار مشكمة االرتباط الذاتي من خال  .1
(، ان 54يتضح من نتائ  اختبار االرتباط التسمسمي بين البواقي لمنموذج المقدر الواردة في الجدول )

-prob. Chi (2) النموذج  الحالي قيد البحث خال من مشكمة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة
square ( 0.05( وهي اكبر من مستوى المعنوية )0.9324بمغت نحو،)  مما يدل عمى أن النموذج

 االرتباط التسمسمي بين البواقي، وبذلك نقبل فرضية العدم مشكمةالمقدر ال يعاني من 
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 (54جدول )
 الراب  ج( لمنموذLM Testنتائ  اختبار مشكمة االرتباط الذاتي من خال ل )

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائي الباحثةالمصدر : من اعداد 
 
 .اختبار مشكمة عدم تجانس التباين2

( وهاي 0.7944بمغات نحاو ) prob.Chi-square(2)ان قيماة  (55تشير معطيات الجادول )      
( وبالتالي انها  ير معنوية، اي قبول فرضية العدم التي تؤكد )تجانس البواقي( وخماو 0.05أكبر من )

 مشكمة االرتباط( النموذج الحالي من مشكمتها.   )نفس جدول
 (55جدول )

 .اختبار مشكمة عدم تجانس التباين لمنموذج الراب 2

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 ARDL( لمعامالت نموذج Stablity: اختبار االستقرارية ) ثامناً 

خمو البيانات من التغييرات الهيكمية السيما ويجري عمى اساس هذا االختبار التأكد من مدى         
(، وذلك من ARDLالمعممات الخاصة بالعالقات طويمة وقصيرة ا جل خالل مدة البحث في نموذج )

)المجموع ب  ( الخاص35خالل مراعاة بعض اختبارات االستقرارية، اذ يتضح من خالل الشكل )
أن المعامالت المقدرة لنموذج تصحيح الخطأ  ير المقيد المستخدم  Cusum) التراكمي لمبواقي:

مستقرة هيكميا خالل المدة محل البحث، ووقوع الشكل البياني داخل الحدود الحرجة ويتغير حول القيمة 
%، مما يؤكد معنوية العالقة بين االنفاق العام واالنفاق االجتماعي 5الصفرية عند مستوى معنوية 

 حث.خالل مدة الب
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 (35شكل )
 CUSUM( )(The Cumulative Sum of the recursiveالمجموع التراكمي لمبواقي)

residuals) 

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 : بواقي النموذج المقدرة والفعميةتاسعاً 
النمااااوذج المقاااادرة والفعميااااة ناهيااااك عاااان ( وجااااود تطااااابق لبااااواقي 36يتضااااح ماااان خااااالل الشااااكل )      

(، اذ يشااااار الااااى أن المقاااادرات ثابتااااة عباااار ARDLدقااااة وجااااودة النمااااوذج المقاااادر الخاااااص بمنهجيااااة )
( ARDL%، وأن النماااااوذج )5الااااازمن ضااااامن حااااادود الثقاااااة أو داخااااال الحااااادود الحرجاااااة عناااااد مساااااتوى 

ا جاااال القصااااير  هااااو االمثاااال نظاااارا لوجااااود االنسااااجام فااااي النمااااوذج بااااين نتااااائ  تصااااحيح الخطااااأ فااااي
فاااااي باااااواقي النمااااااوذج المقااااادرة والفعمياااااة تعكااااااس دقاااااة وجاااااودة النمااااااوذج  اً والطويااااال، وان هنااااااك تطابقاااااا

 ( . ARDLالمقدر وفقًا لمنهجية )
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 (36شكل )
 بواقي النموذج المقدرة والفعمية

 

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 الخامس: تقدير النموذج الخامس )مؤشر الصحة: عدد المستشفيات والمراكز الصحية( المطمب
 اوال: مصفوفة معامالت االرتباط .

( ومنه يتضح ان هناك عالقة 56يتضح من مصفوفة معامالت االرتباط الواردة في الجدول )      
فيما بينها، اذ ان  (، فضال عن وجود درجة ارتباط محدودة,HOS EXHEموجبة بين المتغيرين )

يترتب عميها زيادة في عدد المستشفيات   (EXHE)الزيادة في اجمالي االنفاق العام عمى الصحة
، وعمى الر م من ذلك فان هذا (0.239857والبالغة درجة ارتباطها نحو ) (HOS) والمراكز الصحية 

 في  (Functionally)باطات الداليةاالرتباط قد ال يعطي الدليل الكافي في العالقات السببية نظرا لالرت
 عوامل مشتركة فيما بينها ضوء مسألة التزامن من خالل

 (56جدول )

 مصفوفة معامالت االرتباط لمنموذج الخامس

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
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 ثانيا": نتائج االستقرارية

 (  ADF: Augmented Dickey – Fullerاختبار ديكي فولر الموسع ) .2

(،إن 57(، ويتضح من خالل الجدول )ADFفولر الموس  ) –بموجب اختبار ديكي        
وعدد  (EXHE)لكل من االنفاق العام عمى الصحة  تشير الى ان السمسمة الزمنية   (Prob)قيمة

المستوى ولجمي  الحاالت )عند وجود  عند مستقرةكانت  ير  (HOS)المستشفيات والمراكز الصحية 
كانت  Probنظرا الن قيمة عند وجود حد ثابت واتجا  عام، وبدون حد ثابت واتجا  عام(، و حد ثابت، 
كانت أقل من  (prob)قيمة  ، اما عند احتساب الفرق ا ول لهذين المتغيرين فان 0.05اكبر من 

بدون حد ثابت واتجا  عام وبمستوى معنوية عند وجود حد ثابت و  (HOS)( لممتغير التاب  0.05)
 ير ساكن في جمي  الحاالت، وبالتالي نرفض فرضية العدم  (EXHE)%( بينما المتغير المستقل 5)

 ويعد ساكنا. (HOS)فيما يتعمق بالمتغير التاب  

 (57جدول )
 لمنموذج الخامس ADFاختبار ديكي فولر الموس  

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
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 Phillips- Perron Test بيرون :  –إختبار فيمبس 

المبينة في الجدول ، فان نتائجه Phillips- Perron Test)بيرون ) –وباستخدام إختبار فيمبس     
 prob ير مستقرين في المستوى نظرا الن قيمة  (EXHE, HOS)( التي توضح ان المتغيرين 58)

في جمي  الحاالت، اال انها كانت ساكنة في الفرق االول عند جمي  الحاالت   0.05كانت اكبر من 
%( وعميه نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة باتجا  سكون السمسمة 5وبمستوى معنوية )

عمى مشكمة جذر وال تحتوي  I(~1الزمنية لممتغيرين اعال ، او تعد إنها متكاممة من الرتبة ا ولى )
لتقدير المعممات سواء في  (ARDL)الوحدة، االمر الذي من خالله يتطمب االنتقال الى اتباع منهجية 

 ا جل الطويل أم في االجل القصير.
 (58جدول )

 لمنموذج الخامسPhillips- Perron Test بيرون :  –ختبار فيمبس ا
 

 
 (EVIEWS:12) عمى البرنام  االحصائي باالعتمادالباحثةالمصدر : من اعداد 

 
 ( يبين سكون المتغيرين قيد الدراسة انفا التاب  والمستقل في الفرق االول. 37والشكل )  
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 (37شكل )
 لمنموذج الخامس في الفرق االول (EXHE)و  (HOS)سكون 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد  
في ا جل الطويل أم في االجل ً لتقدير المعممات سواء (ARDL)وفي الخطوة الالحقة نعتمد منهجية 

 القصير.
  ARDLثالثا" : تقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع 

تقدير نموذج االنحدار الذاتي  ( والخاصة بنتائ 59وبمعاينة البيانات الواردة في الجدول )        
مطابقة لالختبارات االحصائية والقياسية كانت لمنموذج الثاني، يتضح انها   ARDLلبإبطاء الموزع 

يعني بأن  وهذا %،97.88والبالغة نحو  (R2)ومن ثم جودة النموذج، اذ بمغت قيمة المعامل 

 في الفرق االول (HOS)سكون أ.

 

 في الفرق االول (EXHE)سكون ب. 
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وان  من التغير الحاصل بالمتغير التاب ، %97.88المتغيرات المستقمة الداخمة في النموذج تفسير 
  Prob، ذلك ان قيمة 0.01، وبمستوى معنوية اقل من 386.1163كانت نحو   F-Statisticقيمة 

لتؤكد خمو  (2.209659)بمغت نحو  (D.W)قيمة دوربن واتسن  ، فضال عن ان0.000000تساوي 
 النموذج من مشكمة االرتباط الذاتي.

 (59جدول )

 لمنموذج الخامس ARDLنتائ  تقدير نموذج االنحدار الذاتي لبإبطاء الموزع 
 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 
 لمتخمف الزمني لمنموذج المقدر. (AIC: Akaike)رابعا: معيار 

وفق معيار عمى ( والتي تم اختيارها 1،2هي ) فترة االبطاء المثمى( ان 38يتضح من الشكل )
أقل قيمة لهذا المعيار وقد تم تحديدها بشكل تمقائي من خالل استخدام  اال عطائهنظرا ، )اكايك(
 (،Eviews-12برنام  )
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 (38شكل )                                      

 الخامس لمتخمف الزمني لمنموذج (AIC: Akaike)معيار 

 
 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 
 

 خامسا" : اختبار الحدود لمتكامل المشترك
( وهي 1.437253(، المحتسبة بمغت نحو )F-Statistic( ان قيمة )60يتضح من الجدول )     

عند درجة ومستوى المعنوية  I(~0والحدود الجدولية الدنيا ) I(~1العميا )اقل من الحدود الجدولية 
( والمتغير التاب  EXHE%(، ويستنت  منه عدم وجود تكامل مشترك بين المتغير المستقل )10)
(HOS مما يدعم قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة والتأكيد عمى عدم وجود عالقة توازنية ،)

 المتغيرين المذكورين. طويمة ا جل بين
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 (60جدول )

  لمنموذج الخامس The Bound Testنتائ  اختبار الحدود لمتكامل المشترك 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 ARDLوفق منهجية عمى ( ECMسادسا: نموذج تصحيح الخطأ )
(، ان معممة 61العالقة قصيرة االجل من البيانات الواردة في الجدول )يتضح من خالل نتائ        

بمستوى  (0.036334-)( كانت سالبة ومعنوية وبمغت نحو CointEq_1)حد تصحيح الخطأ:
%( من االختالالت قصيرة االجل في 3.63% أي تصحيح ما يعادل نحو )1معنوية كانت اكبر من 

 (t)وتصحيحه في المدة الحالية  (HOS)فيات والمراكز الصحية  ( في عدد المستشt-1الفترة السابقة )
 وصوال الى حالة التوازن في االجل الطويل.

عدد وفق معالم ا جل القصير، يتضح بأن االنفاق العام عمى الصحة له تأثير سالب في عمى      
لم (، اي ان زيادة اإلنفاق العام عمى الصحة 5عند مستوى معنوية )% المستشفيات والمراكز الصحية

، وهو ما يخالف منطق النظرية االقتصادية،  والمراكز الصحيةفي عدد المستشفيات  النموالى  يؤد  
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ويمكن تبرير ذلك ان ا مب االنفاق العام المخصص لقطاع الصحة في العراق هو انفاق تشغيمي لم 
 ى االرتكازية لهذا القطاع.يسهم في تطوير البن

 (61جدول )

 لمنموذج الخامس ARDL( وفقا" لمنهجية ECMنتائ  أنموذج تصحيح الخطأ )

 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 اختبارات التشخيص:سابعاً 

وعمااى اساسااها يمكاان التعاارف عمااى ماادى امكانيااة النمااوذج الحااالي وقدرتااه فااي اجتياااز االختبااارات      
 القياسية اآلتية: 

 (LM Test)ل  اختبار مشكمة االرتباط الذاتي من خال  .3
( LM Test)( وباالعتماد عمى Breusch- Codfrey correlationمن خالل هذا االختبار ) 

( ان النموذج الحالي قيد 62السابقة، اذ يتضح من خالل الجدول )يجري التأكد من صحة النتائ  
بمغت نحو  prob. Chi-square (2) البحث خال من مشكمة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة
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نقبل فرضية العدم التي تنص عمى  وبالتالي,( 0.05( وهي اكبر من مستوى المعنوية )0.3161)
 اقي.عدم وجود مشكمة االرتباط الذاتي لمبو 

 (62جدول )

 لمنموذج الخامس (LM Test)ل  نتائ  اختبار مشكمة االرتباط الذاتي من خال

 

 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائي الباحثةالمصدر : من اعداد 
 .اختبار مشكمة عدم تجانس التباين2

( وهاي 0.2668بمغات نحاو ) prob.Chi-square(1)ان قيماة  (63تشير معطيات الجادول )      
( وبالتالي انها  ير معنوية، اي نقبل فرضية العدم التي تؤكد )تجانس الباواقي( وخماو 0.05أكبر من )

 النموذج الحالي من مشكمتها.
 (63جدول )

 لمنموذج الخامس اختبار مشكمة عدم تجانس التباين نتائ 

 
 

 (EVIEWS:12) االحصائيباالعتماد عمى البرنام   الباحثةالمصدر : من اعداد 
 ARDL( لمعامالت نموذج Stablity: اختبار االستقرارية ) ثامناً 

ويجري عمى اساس هذا االختبار التأكد من مدى خمو البيانات من التغييرات الهيكمية السيما المعممات 
(، وذلك من خالل ARDLالخاصة بالعالقات طويمة وقصيرة ا جل خالل مدة البحث في نموذج )

)المجموع التراكمي ب الخاص  (39مراعاة بعض اختبارات االستقرارية، اذ يتضح من خالل الشكل )
خدم مستقرة هيكميا أن المعامالت المقدرة لنموذج تصحيح الخطأ  ير المقيد المست Cusum) لمبواقي:

ل القيمة الصفرية عند مستوى البحث، ووقوع الشكل البياني داخل الحدود الحرجة ويتغير حو  خالل مدة
 %، مما يؤكد معنوية العالقة بين االنفاق العام واالنفاق االجتماعي خالل مدة البحث.5معنوية 
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 (39شكل )
 ( CUSUMالمجموع التراكمي لمبواقي)

 

 
 (EVIEWS:12) باالعتماد عمى البرنام  االحصائيالباحثةالمصدر : من اعداد 

 : بواقي النموذج المقدرة والفعميةتاسعاً 
( وجااااود تطااااابق لبااااواقي النمااااوذج المقاااادرة والفعميااااة ناهيااااك عاااان 40يتضااااح ماااان خااااالل الشااااكل )      

(، اذ يشااااار الااااى أن المقاااادرات ثابتااااة عباااار ARDLدقااااة وجااااودة النمااااوذج المقاااادر الخاااااص بمنهجيااااة )
( ARDLالنماااااوذج ) %، وأن5الااااازمن ضااااامن حااااادود الثقاااااة أو داخااااال الحااااادود الحرجاااااة عناااااد مساااااتوى 

هااااو االمثاااال نظاااارا لوجااااود االنسااااجام فااااي النمااااوذج بااااين نتااااائ  تصااااحيح الخطااااأ فااااي ا جاااال القصااااير 
والطويااااال، وان هنااااااك تطاااااابق فاااااي باااااواقي النماااااوذج المقااااادرة والفعمياااااة تعكاااااس دقاااااة وجاااااودة النماااااوذج 

 ( . ARDLالمقدر وفقًا لمنهجية )
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 :االستنتاجات والتوصيات

 .الخاصة بالجانب النظري والتحليلياوال: االستنتاجات 

 نحو موجية مالية ومبالغ تحويالت باعتباره العام االنفاق من ميماً  جزءاً  االجتماعي االنفاق يعد .1
 اقتصادية اغراض تحقيق بيدف, االجتماعية الحماية عن فضال(, الصحةو , التعميم) قطاعات

 االمن وتوفير, االجتماعي التماسك وتعزيز االفراد رفاىية زيادة في ألىميتو نظرا, واجتماعية
 االىتمام السيما المستدامة, التنمية اىداف تحقيق بغية ىامة تنفيذية وسيمة وبالتالي,  المالي

 من يعد ألنو البشري المال راس تكوين الى ييدف ااستثماري اانفاق بوصفو التعميم عمى باإلنفاق
 .االستثمار انواع اىم

 قطاعات عمى واالنفاق العام االنفاق بين طردية عالقة وجود الى االقتصادية االدبيات تشير .2
 الصحة عمى واالنفاق والمعرفة, لمعمم اىمية يعطي التعميم عمى االنفاق ان اذ االجتماعية, التنمية
 طاقة الى تقود لمفرد االمراض وزياده الصحية الحالة تدىور وان الفرد صحة مستوى بتعزيز يسيم

 ينعكس الذي االمر,  والخدمات السمع انتاج في عام انخفاض الى يؤدي مما منخفضة انتاجية
 البشري العنصر نوعية تحسين  نحو ايجابية عوامل تحقيقو  االجتماعي االنفاق زيادة بموجبو
 بين وثيقو عالقو ىناك تصبح اي منيا, والغاية المستدامة التنمية عممية اساس يعتبر الذي

 الحماية عمى االنفاق اسيام عن ناىيك المستدامة, التنمية ومتطمبات االجتماعية التنمية قطاعات
  مستوى وانخفاض والبطالة الفقر ومكافحة من البؤس لمتخفيف مرحمية آلية بمثابة االجتماعية

 الدعامات حدوأ المجتمع شرائح بعض وتمكين والشيخوخة والعجز المرض وحاالت المعيشة
 الفقر من التقميل الى يؤدي سوف القطاع ىذا عمى االنفاق زاد فكمما الضعيفة, لمفئات األساسية

 .  البشري المال راس مستوى وتحسين االنتاجية مستوى ورفع التفاوت من والحد
االتجاه المتزايد لمسياسة االنفاقية السيما عمى ىيكل الموازنة العامة لمدولة العراقية يالحظ  .3

وطبيعة السياسة  مءيتال العمى حساب التخصيصات االستثمارية, وىذا  التخصيصات الجارية
نيا التعميم ماالنفاقية التوسعية من جية, وحاجة البمد الى تحسين مستوى التنمية البشرية و 

 . ة االعمار وتطوير البنى التحتيةداعااالجتماعية و  الحمايةة و والصح
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االثر الذي يتركو االنفاق العام عمى االستثمار في رأس المال البشري ومدى اىتمام  وفي صدد .4
ان التخصيصات المالية لقطاع التربية في مة في النيوض بواقع قطاع التعميم, يستنتج منو الحكو 

, اال ان ىذه الزيادة لم ترتق الى المستوى المطموب, 2004ما بعد عام الموازنة العامة قد ازدادت 
اذ لم تكن تتناسب مع اىمية ىذا العنصر الحيوي,  اضف الى ذلك ان نسبة كبيرة منو تذىب 

 .نحو االنفاق الجاري عمى حساب االنفاق االستثماري
اىداف الدولة  ال تعكسبية ان فاعمية الحكومة من خالل نسب االنفاق العام المخططة لقطاع التر  .5

االجتماعية في ىذا المجال, السيما في مجال الموازنة االستثمارية  التربوية التي ال تدع 
مما يشير ذلك كمو الى ضعف االىتمام الحكومي في  ر في التخطيط لالستثمار التربوي,لالستقرا

مجال توجيو الدعم المالي واالرتقاء بيذا القطاع, وانعكاس ذلك سمبًا في تطوير البنى التحتية في 
نحو التربية  ةمجال التربية وبالتالي اخفاق السياسة المالية من خالل التخصيصات المالية الموجي

تنمية المستدامة وتحقيق اىدافيا العامة وخاصة ما يتعمق باألبعاد في االرتقاء بتامين متطمبات ال
 االجتماعية المختمفة.

عمى االستثمار في راس المال البشري  الم يعكس اىتمام الحكومة في قطاع التعميم العالي اثر  .6
مقارنة الىتمام الحكومي  في ىذا القطاع ضعف اوانما يعكس منيوض في واقع التعميم العالي, ل

 ذلك فانانسجاما مع الموازنات السنوية, و  معظمفي االتحادية  حجم التخصيصات االستثماريةمع 
اختالل واضح في تطور ذلك النمو وقد  تعكس فاعمية السياسة االنفاقية في مجال التعميم العالي 

اق نتج ذلك عن انخفاض نسبة إسيام االنفاق العام الفعمي عمى التعميم العالي إلى إجمالي اإلنف
بينما  2010%( في عام 3.7دل ليا حوالي)متواضعة بمغ اعمى مع االعام الفعمي الذي حقق نسب

بمغ متوسط نسبة االنفاق عمى التعميم العالي من االنفاق العام الفعمي خالل مدة الدراسة حوالي 
 . 2013تنفيذ المشاريع االستثمارية ال سيما ما بعد عام  مما انعكس سمبا عمى%( 2.6)

 :يما يأت فيعكست معظم مؤشرات االنفاق االجتماعي عمى قطاع التربية ان .7
التمكؤ الواضح في االىتمام بالبنى التحتية لرياض االطفال وعدم السعي الى زيادة عدد المعممين  . أ

مقارنة بتزايد عدد الممتحقين برياض االطفال, ناىيك عن تزايد عدد االطفال لكل روضة من 
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من جية, 2019في عام  طفل لكل روضة (242)الى  2004ة عام طفل لكل روض (130)
 .2019تمميذ لكل معمم عام  (30)الى  2004عام  (15)وتزايد مؤشر طفل لكل معمم من 

في معدالت االلتحاق في مرحمة التعميم الثانوي فبعد ان بمغ عدد الطالب الممتحقين  اان ىناك ارتفاع . ب
فضال  2019عام  طالب (3140110)ازداد ليصل الى  2004في عام  اطالب (1571288)نحو 

 ية واالجتماعية التي كان ليا دور رئيسعن التسرب من المدارس بسبب الظروف األمنية واالقتصاد
 .عمى التأثير في معدالت االلتحاق الصافي التعميم الثانوي

يتضح ان ىناك ارتفاعا السيما طالب لكل مدرس( و )طالب لكل مدرسة( , اما ما يتعمق بمؤشري ) . ت
مما يشكل ضغطًا عمى  طالب لكل مدرس 19طالب لكل مدرس الى نحو  16من  2012بعد عام 

 الكادر التدريسي والمدارس .
 في عدد الطالب من اولمعرفة التطور الحاصل في مؤشرات التعميم الميني فان ىناك انخفاض . ث

, 2019عام  طالبا( 50603)انخفض بشكل مستمر ليصل الى  2004عام  طالبا (89902)
يذا النوع من التعميم لرفد التنمية االقتصادية وعدم التوجو نحو ل منو عدم االىتمام الكافيويستنتج 

االستفادة من الكوادر الوسطى إلقامة المشاريع االقتصادية المختمفة التي تعتمد باألساس عمى 
 ال ترتقي الى تطوير االقتصاد الوطني العراقي. سياسات اقتصادية

حجم التخصيصات الموجية فاق العام المخطط عمى قطاع الصحة فان مؤشر االناما ما يتعمق ب .8
عمى حساب التخصيصات االستثمارية ىي  التخصيصات الجارية الصالح قطاع الصحة تفوقت فيي

عميو الحال في قطاعي التربية والتعميم ن كانت األفضل مما ىو ا  و ولطول مدة البحث,  االخرى
العالي فقد كان ما مخصص لقطاع الصحة سواء من التخصيصات الجارية ام االستثمارية وبشكميا 

%(, االمر الذي 4.4لمتوسط  لممدة كميا نحو )اإلجمالي الى اجمالي التخصيصات المالية في ا
لخدمات الصحية ا بعض فيس سمبا انعكالوااإلخفاق في تمبية االحتياجات المطموبة لمصحة اسيم ب

 :يأتيوايجابا في بعضيا االخر, وكما 
ان القطاع الصحي في العراق قد نال نصيبو من االىمال الذي طال معظم مؤسساتو الخدمية, وعمى  . أ

انو ال يتناسب وحجم الموارد المالية التي  اال ,التحسن الذي حصل في المؤشرات الرغم من بعض
 . 2003انفقت من خالل الموازنات الضخمة بعد عام 
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فقد سجمت عجزًا كبيرا وفقا لممعايير الدولية والمحمية,  ن,تناسب وعدد السكايان عدد المستشفيات ال  . ب
 ةتكن مواكب ويمكن إيعازه إلى ضعف االىتمام الحكومي بيذا القطاع لكون التخصيصات الموجية لم

, ناىيك عن تراجع نسبة التنفيذ في تمك الموازنات وعدم استغالليا بشكل يؤمن لمنمو السكاني المتزايد
 تطوير الواقع الصحي.

 مرتفعًا مقارنة والمعدل العالمي. مؤشر الوالدات فانو يعدوباتباع  . ت
االعتبار انخفاض عدد  ن العمر المتوقع عند الوالدة في العراق يعد مرتفعا اذا ما اخذنا بنظرإ . ث

الوفيات لدى االطفال الرضع, وىذا ناتج عن تحسن الظروف المعيشية نتيجة الرتفاع مستويات 
 .2009الدخول وانخفاض معدل الوفيات العام ما بعد عام 

حصول عمى الخدمات الصحية عمى المما يعكس زيادة القدرة , ؤشر وفيات الرضعىناك تحسن في م . ج
 الصحية اثناء الوالدة.السيما الرعاية 

عمى وجود ضغط في استيعاب السكان يدل ضعف مؤشرات الموارد البشرية الصحية, وىو مؤشر  . ح
شخص( بينما  1000العالمي ) طبيب واحد لكل  , ووفقا لممعيارمن ناحية تقديم الخدمات الطبية

ىذا و شخص لكل طبيب,  (4111)( نحو  2019-2004يظير في العراق في متوسط المدة ) 
سمبية  االسكان, وبالتالي يعكس آثار  بعدديعطي مؤشرا سمبيا ويولد ضغطا كبيرا عمى األطباء مقارنة 

 العالج . امفي مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمسكان سواء من حيث التشخيص 
ارتفاع نسب االمية وتدني المستوى التعميمي رت النتائج ايضا ارتفاع معدالت البطالة بسبب اظي -9

والصحي وتخمف برامج التدريب والتأىيل وضعف النشاط االقتصادي وعدم قدرة االقتصاد الوطني 
من استيعاب اكبر قدر ممكن من االيدي العاممة, اضف الى ذلك عدم االستقرار السياسي وتناقض 

ضعف اداء السياسات االقتصادية و النمو السكاني,  برامج التنمية االقتصادية المتبناة وارتفاع معدل
كالصدمة الداخمية المتمثمة المتبعة, والى تعرض االقتصاد الوطني الى مجموعة من الصدمات 

باحتالل مناطق من االراضي العراقية من قبل العصابات االرىابية وما خمفو من اعمال تخريب 
في ضياع الفرص  اسيمت , والتي بدورىاونيب وسمب وصدمة انخفاض أسعار النفط العالمية

 وزيادة معدالت الفقر االساسية لمحصول عمى الدخل ومن ثم التأثير في مستوى معيشة الفرد العراقي
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 ( 2011-2007في السنوات قيد الدراسة وخاصة خالل المدة ) اان نسب الفقر سجمت ارتفاع -10
ي الذي شيده ما بعد االحتالل العسكري وسبب ذلك تعرض البمد الى حالة من عدم االستقرار السياس

االجنبي وانتشار ظاىرة االرىاب فضال عن انتشار ظاىرة الفساد التي ألقت بظالليا عمى التطورات 
 . دية واالجتماعية لممجتمع العراقيالسياسية واالقتصا

 .الخاصة بالجانب العمليثانيا: االستنتاجات 
 ,EX, SOC,GDP, SCH), ان جميع المتغيرات افرزت نتائج السكون الختبار جذر الوحدة -1

EXED, EXHI, GRAD, EXHE)  غير مستقرة في المستوى وباتجاه سكون السمسمة الزمنية
 وال تحتوي عمى مشكمة جذر الوحدة I(~1عند الفرق االول , او تعد متكاممة من الرتبة األولى )

لجميع النماذج المقدرة , يتضح و   ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع  بموجب -2
مطابقة لالختبارات االحصائية والقياسية ومن ثم جودة النموذج, فقد بمغت قيمة كانت انيا 

 خمو النموذج من مشكمة االرتباط الذاتي.فضال عن  ,(%99.6)والبالغة نحو  (R2)المعامل 
( وبعد الحصول عمى نتائج The Bound Test) وبموجب اختبار الحدود لمتكامل المشترك -3

(, يستنتج منيا عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المستقمة F-Statistic) اختبار
والمتغيرات التابعة, مما يدعم رفض الفرضية البديمة وقبول فرضية العدم اي التأكيد عمى عدم 

 وجود عالقات توازنية طويمة األجل بين المتغيرات المبحوثة .
( كانت في جميع النماذج سالبة ومعنوية, وان CointEq_1حد تصحيح الخطأ:ان معممة )  -4

 كانت تشير بعضيا الى وجود عالقة توازنية طويمة االجل وانما تصنف بعضيا كونو تكامال
طويمة االجل بين المتغيرين  , بينما االخر من النماذج يؤكد عدم وجود عالقة توازنيةازائف امشترك

 :يما يأتمحل الدراسة, ويظير منيا 
عنااااااد مسااااااتوى  عااااادد الخااااااريجينسااااااالب فااااااي  تاااااأثيرأن االنفااااااق العااااااام عمااااااى التعمااااايم العااااااالي لااااااو  - أ

(, اي ان زياااااااادة اإلنفاااااااااق العاااااااام عمااااااااى التعمااااااايم يااااااااؤدي الاااااااى تراجااااااااع فاااااااي عاااااااادد %5معنوياااااااة )
ويمكااااااان تبرياااااار ذلاااااااك ان اغماااااااب  الخااااااريجين, وىاااااااو مااااااا يخاااااااالف منطاااااااق النظريااااااة االقتصاااااااادية,

ال المؤسسااااات التعميميااااة فااااي العااااراق ال تساااااىم بشااااكل كبياااار فااااي الناااااتج, إذ أن تمااااك المؤسسااااات 
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ومتطمباااااات ساااااوق العماااااال, وباااااذلك لااااام يظياااااار لياااااا أثااااار ايجااااااابي فاااااي نتاااااائج االختبااااااار  تتناساااااب
 القياسي.

 ز الصاااااحيةعااااادد المستشااااافيات والمراكاااااوان االنفااااااق العاااااام عماااااى الصاااااحة لاااااو تاااااأثير ساااااالب فاااااي  - ب
(, اي ان زيااااادة اإلنفاااااق العااااام عمااااى الصااااحة يااااؤدي الااااى تراجااااع فااااي %5عنااااد مسااااتوى معنويااااة )

, وىاااااو ماااااا يخاااااالف منطااااق النظرياااااة االقتصاااااادية, ويمكااااان  والمراكاااااز الصااااحيةعاااادد المستشااااافيات 
تبرياااااار ذلااااااك ان اغماااااااب االنفاااااااق العاااااااام المخصااااااص لقطاااااااع الصاااااااحة فااااااي العاااااااراق ىااااااو انفااااااااق 

 تشغيمي لم يسيم في تطوير البنى االرتكازية ليذا القطاع.

 : التوصيات.ثالثا

كافة  بأشكالواالجتماعي فاق االنتعمل عمى زيادة كفاءة  اقتصادية وماليةاتباع سياسة ضرورة  -1
ع مصادر التمويل تنو  ة االجتماعية( فضال عن ضرورةحماياالنفاق عمى الو الصحي, و التعميمي, )

تعميمية  ة لبناء سياسةقياتباع توجييات حقيو  االنفاق االستثماري في المجاالت المذكورة, لزيادة
وتحقيق , ومواكبة التطورات الحاصمة في العالم ات العالميةتصنيفالفق عمى و صحية وطنية و 

عمى  والتأكيد, وكذلك التنسيق بين السياسات االقتصادية واالجتماعية لمستدامةاالتنمية اىداف 
ووضع األولويات التي تساىم في توليد فرص العمل والدخل , تنويع مصادر النمو االقتصادي

تماعية التغمب عمى مشكمة الفقر واالج صاديةاالقت لألفراد, وتمكنيم من الحصول عمى الحقوق
 .التخفيف من آثاره عمى المجتمع والدولةو 

العمل عمى تفعيل االنظمة والقوانين وأجيزة الدولة القضائية من خالل استراتيجية حقيقية لمقضاء  -2
في جيات الرقابة  تفعيل دورو  ,عمى ظاىرة الفساد المالي واالداري , والرقابة عمى تنفيذ المشاريع

 .عمى نحو يزيد من كفاءة المخرجات الصحية داريمكافحة الفساد المالي واال
تأىيل العنصر االمر الذي يتطمب  ,العمود الفقري ألي عممية تنموية يعتبر العنصر البشري ىو -3

منو المعاشي لمقيام بالدور المطموب  التعميمي والمستوىو الىتمام بو في الجانب الصحي او البشري 
 ., وذلك سوف يقمل من االعتماد عمى العمالة األجنبية التي تزاحم العمالة المحمية

ايالء القطاعات االجتماعية السيما التعميمية والصحية اىمية كبيرة حال الشروع بالتخصيصات  -4
 المالية في الموازنات العامة السيما الجانب االستثماري لمنيوض بمستوى البنى االرتكازية.
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العمل عمى و  بشكل جاد عمى سد النقص الحاصل في األبنية المدرسية والكوادر التدريسية , العمل -5
تطوير النظام التعميمي في البمد من خالل زيادة التخصيصات المالية ليذا القطاع , وتوفير 

ميل تقالالثنائي والثالثي , و  األبنية المدرسية الكافية الستيعاب الطمبة والقضاء عمى حاالت الدوام
 .معدالت التسرب من المدارس من 

 كما ونوعا وذلك من خالل اعطاء أولوية إلصالحوالصحة التعميم  اتالعمل عمى تطوير مؤشر  -6
 من خالل بناء المدارس والمعاىد والجامعات ين المذكورينقطاعماألنظمة والبنى التحتية ل

 والمستشفيات وتوفير المستمزمات الخاصة بيا والكوادر الالزمة .
التي من شانيا اعادة النظر بسعر صرف الدوالر مقابل استخدام أدوات السياسة االقتصادية,  -7

 الفقيرة. الطبقات ولصالح الدينار العراقي
انشاء مؤسسات حكومية متخصصة بشؤون الفقراء ترتكز في أعماليا عمى تقديم العمل عمى  -8

اد لمن ىم دون خط الفقر وتوفير الدراسات والفني وتوفير البيانات والمعمومات, واألفر  الدعم المالي
والمشاريع التي تخدم الفقراء ولكي يستطيع واضع  االستراتيجياتإعداد واقامة  الحقيقية , من أجل

تتبع أثر أىداف تمك االستراتيجيات حول الفقر من خالل نسبة الفقر  السياسة االقتصادية من
  .ومعدالتو

اعية لتوسيع نطاق عمميا بيدف استيعاب الفقراء المستحقين إعادة ىيكمة برامج الحماية االجتم -9
مع إقامة برامج لشبكات الحماية االجتماعية السيما التدريب المنتفعين من تمك البرامج  وغير

  .القروض والمساعدة الفتية إلقامة المشروعات الصغيرة والتأىيل وتمك التي تقدم
سيكون ليا دور  قروض لمثل ىذه المشاريع, وىذهتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة, ومنح ال -10

ن تكون ىناك حمول واالبطالة التي بمغت معدالت مرتفعة  امتصاصوألجل  في زيادة فرص العمل
 لمعالجة مشكمة البطالة
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Abstract 

       Social spending is one of the main components of public spending as it 
relates to spending on the various social sectors, and it represents a 
requirement and a necessity to achieve the goals and requirements of 
sustainable development, whether economic or social, as it contributes to 
ensuring the achievement of social justice, reducing poverty, enhancing 
human capital and achieving sustainable growth. Given the importance of 
this type of spending and its significant contribution to achieving the welfare 
of society and increasing the GDP of individuals and its role in providing 
basic services, interest in it has increased by many countries of the world, 
including Iraq. This research came to demonstrate the effectiveness of this 
type of spending and to know the development in the amounts allocated to it 
and the method of its distribution to (education, education, health, social 
care) during the period (2004-2019) and the extent of its contribution to 
achieving the requirements of sustainable development in Iraq, through 
Striving to follow up and analyze the development in social spending and its 
components and their impact on some indicators of sustainable 
development, and then stand on the most important challenges that hinder 
the achievement of the goals set for them, and for the purpose of achieving 
the desired goals of the research and reaching the desired results, in The 
researcher has used the descriptive analytical method to study and analyze 
the relevant indicators on the one hand, with the use of the quantitative 
method to know the type of relationship using the Autoregressive Distributed 
Deceleration Model (ARDL) on the other hand, and the research reached a 
set of results, the most important of which was the absence of a long-term 
equilibrium relationship between Some of the variables included in the 
approved models, as well as the violation of some relationships to the logic 
of economic theory through the presence of relationships that have an 
opposite effect to what is expected in the research hypothesis. 
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