خالصة اطروحة دكتوراه
مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة االقتصادية في الع ارق
نستعين ونستفتح باهلل العلي العظيم والصالة والسالم على رسوله واله الميامين

تثير التنمية البشرية اهتمام الدول المتقدمة والناميةة لمةا ل ةا مةم ةهميةة
في مختلف مجاالت الحياة ،إذ ان ةا ال تقتصةر ىلةل الجانةق االدتصةادج واالجتمةاىي
فحسق ،بل تجعل االنسام منطلق ا وغايت ا ،وتتعامل معه كونةه العنصةر العاىةل ب ةا،
وتنظةةر للطادةةات الماديةةة بوصةةع ا وسةةيلة لتحقيةةق التنميةةة االدتصةةادية واالجتماىيةةة دوم
ام ت م ةةل العنص ةةر البش ةةرج ،ال ةةذج يع ةةد اساس ةةي ا م ةةم مكون ةةات التنمي ةةة البشة ةرية ةج ام
التنميةةة البشةرية ال تنكةةر اهميةةة النمةةو االدتصةةادج ،كمةةا ان ةةا تسةةعل الةةل تمكةيم النةةا

واالسةةتمتاب بثمةةار التنميةةة ىلةةل شةةكل غةةذان وملةةب

ومسةةكم وخةةدمات صةةحية وحريةةات

سياسية وثقافية والمشاركة في المحيط الذج يعيش فيه.

وىلي ةةه ،ف ةةام التنمي ةةة الت ةةي

تغنةةي فئةةات اجتماىيةةة ىلةةل حسةةاق العئةةات ااكثةةر فقة ار والمنت كةةة للحريةةات البشةرية او
المخلة بالتوازم االجتماىي والسياسي والمدمرة للبيئة هي نقيض التنمية البشرية.

لة ةةذلأ بة ةةدةت مجموىة ةةة مة ةةم التوج ة ةةات فة ةةي ا ونة ةةة ااخي ة ةرة تجة ةةد صة ةةد واسة ةةع ا

واهتماما كبي ار مم دبل مجموىة مم االوساط العلميةة وادداريةة ومنظمةة االمةم المتحةدة
ووكاالت ا ب دف ايجاد طرائق ومناهج جديدة وحاسمة في ميدام التنميةة دوام ةا االفةادة

مةةم النظريةةات السةةابقة واسةةتثمار التقنيةةات الحديثةةة والتطةةورات التةةي تعرف ةةا االنسةةانية
باالىتماد ىلل القدرات البشرية بوصع ا العنصر الععال في ىملية التنمية.
ونتيجةةة لتغييةةر ظةةروف العةراق السياسةةية ،وبةةالنظر لسةةعة وىالميةةة التحةةول االدتصةةادج
واشةةاىة ثقافةةة السةةوق ،يواجةةه الع ةراق تحةةديات كبيةرة بصةةدد التحةةول االدتصةةادج الشةةامل فةةي
ظةةل االخةةتالالت ال يكليةةة الموروثةةة ،وتةةدني فةةي كافةةة الم ش ةرات االدتصةةادية والتةةي خلقةةت
مشكالت ةساسية ةثرت ىلل امكانات النمو االدتصادج والتقليةل مةم فةرل التنميةة البشةرية،
وبقةةي االدتصةةاد احةةادج الجانةةق باىتمةةاده ىلةةل دطةةاب الةةنعط دوم تنوي ة مصةةادره بعةةد ىةةام
 ،3002بل ىمقةت السةنوات الماةةية مةم هةذا االخةتالل ،اةةافة الةل تلكة اصةال واىةادة
تأهيل البنل التحتية والتي تعد ةساسا داىما للنمو المسةتدام ،ممةا يعنةي وجةود ديةودا للن ةوض

الشةةامل ب ةةذه البنيةةة ،ىةةالوة ىلةةل القيةةود االخةةر التةةي تعيةةق الن ةةوض بالتنميةةة االدتصةةادية
()1

خالصة اطروحة دكتوراه
والبش ةرية كةةةخامة حجةةم المديونيةةة وارتعةةاب مسةةتويات البطالةةة وازديةةاد العقةةر البشةةرج وتةةدني
في كافة م شرات التنمية البشرية كالتعليم والصحة والبيئة الل حدود مخيعة.

مشكلة البحث
ام العة ةراق يواج ةةه تح ةةديات كبية ةرة بص ةةدد التح ةةول االدتص ةةادج الش ةةامل ف ةةي ظ ةةل
االختالالت ال يكلية ،وتدني في كافة الم شرات االدتصادية والبشرية.

أهمية البحث
يستمد هذا البحث اهميته مم خالل استشراف مستقبل التنمية في ظل التطةورات
التي حدثت ىلل النظام االدتصادج في العراق بعد ىام .3002

فرضية البحث.
ينطل ةةق البح ةةث م ةةم فرة ةةية معاده ةةا ام البيئ ةةة االدتص ةةادية الجدي ةةدة تت ةةرأ ث ةةا ار

واةحة ىلل مستقبل التنمية البشرية في العراق.

هدف البحث.
ي دف البحث الل
 .1تحليل واد االدتصاد العرادي.
 .3تحليل م شرات التنمية البشرية في العراق.
 .2وة ة تصةةور ىةةم مسةةتقبل التنميةةة البش ةرية فةةي ظةةل التطةةورات التةةي حةةدثت ىلةةل
طبيعة النظام االدتصادج في العراق.

منهج البحث.
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اىتمدالبحث اسلوق المةن ج التحليلةي لوادة االدتصةاد الع اردةي ومعرفةة مكونةات
التنميةةة البش ةرية ،فة ةالا ىةةم اسةةتخدام المن جةةي الوصةةعي للتعةةرف ىلةةل واد ة التنميةةة
البشرية و فاد ا المستقبلية في ةون مستجدات البيئة االدتصادية الجديدة.

هيكلية البحث.
تةم تقسةيم البحةةث الةل ثالثةةة فصةول ،تناااول الفصال االول اال ااار النظااري للتنميااة
البشااااارية ،اهة ةةتم المبحة ةةث االول بة ةةالنمو والتنمية ةةة االدتصة ةةادية والمبحة ةةث الثة ةةاني ةخة ةةتل
بتوةةةيت تبلةةور ومع ةةوم التنميةةة البشةرية ،امةةا المبحةةث الثالةةث مةةم هةةذا العصةةل فقةةد اخةةتل
بتوةيت الر ية المستقبلية للمع وم.
اماااا الفصااال القااااني فقاااد اهاااتم بواقاااو االقتصااااد العراقاااي وم شااارات التنمياااة
البشااارية ،اذ اخةةتل المبحةةث االول بواد ة االدتصةةاد الع اردةةي ،واهةةتم المبحةةث الثةةاني
بم شرات التنمية البشرية ،والمبحث الثالث اختل بمعودات التنمية البشرية.

والفصل القالث اهتم با(البيئة االقتصاادية الجديادة ومساتقبل التنمياة البشارية
فاااي العاااراق اذ اخةةتل المبحةةث االول بالمرحلةةة االنتقاليةةة نحةةو ادتصةةاد السةةوق امةةا
المبحة ةةث الثة ةةاني فتنة ةةاول الدولة ةةة ودورهة ةةا فة ةةي اج ة ةرانات وب ة ةرامج التحة ةةول االدتصة ةةادج
والمبحث الثالث تناول مستقبل التنمية البشرية في العراق والسبل الداىمة ل ا.

االستنتاجات

توصل البحث إلى جملة من االستنتاجات هي:
 .1تدني نصيق العرد مم الناتج المحلي ادجمالي حتل وصل إلل  765دوالر
سنوي ا ىام  ، 3002بعد ةم كام نصيبه ةكثر مم ثالثة ةالف دوالر في ىام 1890
 ،مما انعك

ىلل سون معيشة ادفراد والتعليم والصحة ،اال انه حصل تحسم

بصورة تدريجية حتل وصل الل ( )916318دوالر لعام  3009بسبق زيادة االيرادات
النعطية ،وىلل الرغم مم
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هذا االرتعاب اال انه ال ينعي حاالت التبايم في مستو المعيشة بيم السكام اذ تتلقل
اغنل  %30مم االسر ( )6اةعاف ماتتلقاه افقر  % 30مم االسر العرادية.
 .2يعك

موشر التعليم انخعاض معدالت البقان في التعليم االبتدائي وانخعاض نسبة

معرفة القرانة والكتابة بيم الشباق  ،وارتعاب معدالت اامية ،وىدم المساواة بيم
الجنسيم في المراحل التعليمية المختلعة  ،مما يشكل تحدي ا ىلل الجانق التعليمي
للتنمية البشرية في العراق.
 .3انخعاض م شرات الصحة في العراق كموشر البقان وارتعاب نسبة ااطعال نادصي
الوزم وارتعاب ىدد ادصابات بادمراض المعدية وسون التغذية  ،إذ يعاني واحد مم
كل خمسة ةطعال مم التقزم.
 .4يتسم االدتصاد العرادي بأنه ادتصاد حرق  ،مما ةد

إلل تحطيم البني التحتية

وتدهور م شرات التنمية البشرية  ،وةخامة حجم دينه الخارجي  ،إذ تقدر ديوم
العراق م التعويةات بة (  )930مليار دوالر  ،وما يواز ( )17مرة مم الناتج
المحلي ادجمالي المقدر للعراق في السنوات ااخيرة  ،واذا ما ةريد استخدام نصف
إيراداته لتسديد ديونه م العوائد فانه يستغرق ىدة ىقود لتسديدها  ،لذا يواجه العراق
واحدا مم التحديات التي يتطلب ا واد التنمية البشرية وديدا شديدا ةخ ار دىادة ةىمار
العراق.
 .5شيوب العساد المالي واددارج في العراق بعد إحداث ىام  ، 3002إذ احتل العراق
ثالث ةسون دولة في تقرير الشعافية العالمية لعام  ، 3005والجدير بالذكر ام العراق
ةدرج في سلم العساد العالمي ابتدانا مم ىام .3002
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 .6ام ىدم االستقرار السياسي واالمني ةثر سلبا ىلل النمو االدتصادج والتنمية
البشرية في العراق  ،اذ اد

الل هجرة العقول واالموال الوطنية الل الخارج خاصة

بعد احداث ىام  ، 3002فإم اىمال العنف ةدت الل ت جير دسرج الىداد كبيرة مم
المواطنيم داخليا وخارجيا  ،اذ ددر  6/1العراديم هم مم الم اجريم .،

التوصيات
لقةةد توصةةل الباحةةث مةةم خةةالل ماتقةةدم الةةل مجموىةةة مةةم التوصةةيات يتطلةةق
االخةةذ ب ةةا لتحقيةةق التنميةةة البش ةرية فةةي ظةةل مسةةتجدات البيئةةة االدتصةةادية ف ةي الع ةراق
وهي
 .1ام م شرات التنمية البشرية تمثل انعكاسا لتطور التنمية البشرية ىبر المراحل
الزمنية المختلعة  ،لذا ال بد مم انتقان هذه الم شرات والتي تتالنم م ظروف
البلد وفي الودت نعسه تكوم ل ا القابلية للمقارنات الدولية  ،لتكوم اكثر مصدادية
لمعرفة درجة التطور الذج حصل في المجتم  ،ىالوة ىلل معرفة ترتيق البلد
في دليل التنمية البشرية ليتمكم البلد مم معرفة ترتيبه العالمي ومد

التطور

الحاصل في هذا الدليل.
 .3تحسيم ةدان القطاب النعطي مم خالل إىادة تأهيله ووةعه في صدارة االستثمار
ليكوم مم ةهم وسائل التنمية االدتصادية والبشرية  ،وموج ا رئيس ا لالدتصاد
العرادي  ،وذلأ ىم طريق االستثمار في بنان ةر

المال البشرج  ،وتنوي

القاىدة ادنتاجية ومم ثم تقليل االىتماد ىلل موارده النعطية.
 .2زيادة الج ود المبذولة في مجال إصال النظام التعليمي وذلأ مم خالل
ة .زيادة ادنعاق ىلل دطاب التعليم ال كنسبة مم الناتج المحلي ادجمالي ،
النه غير كاف للداللة ىلل اس ام ذلأ االنعاق في التنمية البشرية  ،وانما
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مم خالل زيادة حجم االنعاق ىلل حاجات النظام التعليمي  ،كزيادة ىدد
اابنية المدرسية للقةان ىلل ظاهرة االكتظاظ المدرسي  ،وام تمتلأ كل
مدرسة مكتب اة ومختب ار ىلميا ومختب ار للحاسوق لتعزيز تمكيم الطلبة مم
االستعادة مم فرل التنمية ولممارسة المواطنيم لحق مم حقود م.

ق .تشجي القطاب الخال في المشاركة للن وض بواد القطاب التعلمي.
ج .إىادة النظر بالمناهج التعليمية  ،بما يمكم الطالق مم مواكبة التطور
المعرفي الل جانق التأهيل الحتياجات العمل .
د .يتعيم ىلل المس وليم تحقيق التعليم االبتدائي مم خالل العمل ىلل تمكيم
ااطعال مم الجنسيم مم إكمال المن ج الدراسي للمرحلة االبتدائية ىم
طريق تعميم التعليم االلزامي لوصوله الل معدالت مرتععه اسوة بالدول
العربية والقةان ىلل االمي ة مم خالل القيام بحمالت شاملة لمحو االمية
ولجيم العئات العمرية والجنسية.
 .9اصال النظام الصحي بخطل سريعة وواىية مم خالل
ة .ايصال الخدمات الصحية للمواطنيم  ،وباالخل المناطق النائية  ،ولي
العك

بما يةمم وصول الخدمات العالجية والودائية للنا

وانعكاسه ىلل

تحسيم اوةاب التنمية البشرية.
ق .تنمية الموارد البشرية في القطاب الصحي مم خالل سياسات التطوير
والتدريق وتحسيم نوىية الخدمات المقدمة للمواطنيم  ،وتعزيز مشروب الرىاية
المتكاملة حول ةمراض الطعولة لرف م شر البقان او الحد مم نقل التغذية
والتقزم لتقليل العجوات في التنمية البشرية.
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 .7إيجاد حل سري وشامل مم دبل الحكومة العرادية للديوم والتعويةات مم خالل
ىقد االتعاديات لتخعيض تلأ الديوم ةذا مااريد الن وض بالتنمية الشاملة وتجنق
تحميل ااجيال القادمة  ،ديوم وةىبان مالية دد تثقل كاهل ا.

 .6مم الةرورج ام تحافظ الدولة ىلل دورها العاىل في المرحلة االنتقالية م
تاميم االنسحاق التدريجي  ،كلما توافرت الظروف المالئمة لذلأ  ،ومم خالل
الخارجي ،ام االنسحاق السري سيلحق

النظر الل واد االدتصاد المحلي ولي

ةر ار بالقطاب الخال اكثر مما ينععه ،ىالوة ىلل العبئ

الذج سيلحق

بالمجتم وطبقاته الةعيعة ومستقبل التنمية االدتصادية والبشرية
وختامااليسعني اال ام اتقد م بالشكروالتقديرالل السادة االفاةل رئي

واىةان لجنة

المناشة لقبول م منادشة هده االطروحة وابدائ م المالحظات البنانة كما اتقدم
بالشكروالتقدير الل االستاد العاةل الدكتورمازم ىيسل الشيخ راةي الدج ابد
مالحظاته القيمة طيلة مدة البحث ومم الوفان ايةا ام اتقدم بالشكر والتقدير الل
اساتدتي وزمالئي في كلية االدارة واالدتصاد وكل مم ساىدني في كتابة االطروحة
داىيا مم اهلل ىز وجل ام يجزج الجمي ىني خير الجزان
واخر دىوانا ام الحمد هلل رق العالميم
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