تقديم
تطرح قضية التنمية االقتصادية في العػراؽ اليػ ـ وةػ ة وعػد ػة ط النظػاـ ال ػاوؽ منػذ

ػر

مف الث ن ات ،يأتي ىذا الطرح من جما مع ما يعانيو العراؽ مف مشا ؿ ويرة فػي المجػاالت
افة ،تأتي المش الت االقتصادية في صدارة تلؾ المش الت ،قد زاد ال ضع صع وة وعد فةػداف

العػ ػراؽ لل ي ػػر م ػػف مة مات ػػو االقتص ػػادية االجتمااي ػػة وع ػػد االي ػػتالؿ ا مري ػػي للعػ ػراؽ ف ػػي ا ػػاـ

 ،3002انييار الونية التيتية لالقتصاد الع ارقػي نتيجػة للعمليػات الع ػ رية مػا تالىػا مػف ان ػالت
ال ضػع ا منػػي الػػذ

د دلػر تػػدمير امػػؿ للعديػد مػػف المة ػػات الصػنااية الزراايػػة التجاريػػة

الخدميػ ػػة ،ا مػ ػػر الػ ػػذ خلػ ػػؽ صػ ػػع وات مضػ ػػافة للصػ ػػع وات ال ػ ػػاوةة الناجمػ ػػة اػ ػػف اليصػ ػػار

االقتصػػاد الػػد لي ال يا ػػات الخاطئػػة التػػي توناىػػا النظػػاـ ال ػػاوؽ التػػي جعلػػت مػػف االقتصػػاد
الع ارقػػي خا يػػا قيػػر قػػادر الػػر تلويػػة الياجػػات الميليػػة ،منػػذ

ػػر مػػف ػػالث ػػن ات مػػف انييػػار

ذلػػؾ النظػػاـ ،فمػػازاؿ الع ػراؽ يتخػػوط فػػي مش ػ الت اديػػدة ت ػػاد تعصػػؼ ومجتمعػػو ومجملػػو ،فمػػاويف
توني يا ات صند ؽ النةد الد لي الونؾ الد لي ماويف ياجات الشعب الملية ارت اع ا

المضطرد ،تظير المعاناة اضية في ا

اط الشعوية خص صا ال ةيرة ،لذلؾ تأتي ىذه الد ار ة

لتتصد لم اضيع قاية في ا ىمية ،ليا الويث الذ قدمو ا
مػػػد اال ػ ػػت ادة مػػػف تجروػ ػػة الػػػد ؿ ا

عار

تاذ الػد ت ر يػا ـ مي ػف يػ ؿ

ػ ػػي ية ( مجم اػػػة النم ػ ػ ره فػػػي الني ػ ػ ض وأاوػ ػػا التنميػ ػػة

االقتصادية في العراؽ ميا لة ضع د تراتيجية مالئمة لطويعة االقتصاد العراقي مػا يعانيػو مػف

مش الت اقتصادية جمة ،تأتي ىذه الميا اة لتن ػجـ مػع الطر يػات االيجاويػة فػي ال ػعي نيػ
الني ض واالقتصاد العراقي.

ما الوي اف ا خراف اللذاف ضعتيما الواي ة ىد

لدامي ،فيما يتصدياف لةضيتيف

ميمتيف ىما ،الوطالة التعليـ ،ميا لة الروط ويف مخرجات التعليـ ما يعاني منو العراؽ مف

وطالة في

اط الشواب  ،الخريجيف خاصة ،تأتي الوطالة ترتوو مف مش الت انع ا ات

اجتمااية في مةدمة المل ات التي يجب التصد

ليا اند التخطيط للني ض واالقتصاد فضال

اف ج ب د ار ة مخرجات التعليـ ت يي يا وما ين جـ مع متطلوات االقتصاد العراقي
ايتياجاتو.

م ف ىنا فاف مر ز ال رات للتمنية الد ار ات اإل تراتيجية دذ يضع ىذا المطو ع ماـ
صانعي ال يا ة االقتصادية في العراؽ ،ا اديمييف الواي يف ،فإنو ي عر دلر تعميـ ال ائدة

خلؽ اي اقتصاد

ااـ والمش الت التي يعاني منيا االقتصاد العراقي ،ما يتمنر المر ز

للواي يف د اـ الت فيؽ ،يتمنر الييـ ا تمرار التعا ف مع المر ز ،خدمة لولدنا العراؽ شعوو.
اهلل الم فؽ
د.احمد باهض تقي
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الفصل األول

مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية في دول النمور اآلسيوية

(ماليزيا وكوريا الجنوبية نموذجا ً مع اإلشارة إلى العراق )

د.حاكم محسن محمد *
* عمٌد كلٌة اإلدارة واالقتصاد  /جامعة كرببلء
تمهٌد
تعد التنمٌة هدفا ً تسعى إلٌه جمٌع الدول التً لم تصل إلى مرحلة التنمٌة وبمعنى آخر التنمٌة هدؾ الدول المتخلفة سعٌا ً
للوصول إلى مراحل متقدمة ،وقد اختلفت الدول اآلسٌوٌة فً مستوى الوصول إلى التنمٌة ،فالبعض منها تجاوز مرحلة
التنمٌة وأصبحت دوالً تعد بالمقٌاس المعتدل دوالً متقدمة وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل سهلت الوصول إلى هذا
المستوى ،ومن بٌن هذه الدول دول جنوب شرقً آسٌا ،التً أطلق علٌها مصطلح (النمور) للقفزات التنموٌة التً وصلت
إلٌها ،وبما إن االستفادة من التجارب التنموٌة لبعض الدول هً حق مشروع وهً تعبٌر عن سعة األفق الفكري والذهنً
لمتخذي القرارات على رأس هذه السلطة بعدها صاحبة القرارات الفاعلة فً مٌدان التنمٌة ،وفقا ً لذلك فؤنه من المفٌد
استعراض هذه التجارب التنموٌة لدول النمور اآلسٌوٌة التً نعمت باستقرار سٌاسً وحققت تقدما ً اقتصادٌا ً أصبح موضع
اهتمام العالم حتى أصبح ٌطلق علٌها (النمور) ومدى إمكانٌة االستفادة منها فً وضع صورة لهذا التطور التنموي
لبلقتصاد العراقً الذي تعرض لحروب عدة وآخرها االحتبلل األمرٌكً البرٌطانً الذي حطم الهٌاكل االرتكازٌة للبلد
وأصبحت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا دولتٌن محتلتٌن للعراق أساءتا استخدام القوة ضد شعب اعزل وسٌطرت
على موارده النفطٌة ،وقد جاء هذا البحث لٌستعرض تجربة دولتٌن من دول النمور هما( :مالٌزٌا وكورٌا الجنوبٌة)
موضحا ً مإشرات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً هاتٌن الدولتٌن والمقومات التً ساعدت فً وصولهما إلى مستوى
متقدم من التنمٌة ،وخلص البحث إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصٌات.
أوالً:
أ -مشكلة البحث :
ً
ً
ٌعد العراق واحداً من الدول الؽنٌة بالنفط إضافة إلى كونه بلدا زراعٌا وفٌه نهران تمٌز عن دول العالم فً ذلك ،ولكن

فقدان مقومات التنمٌة جعلته بلداً ٌعد ضمن إحصابٌات األمم المتحدة من الدول الفقٌرة إضافة إلى سوء إدارة األموال
واالستثمارات وؼٌاب الدٌمقراطٌة خبلل المدة السابقة مما جعل القرار السٌاسً قراراً منفرداً واثر ذلك بشكل سلبً على
القرارات االقتصادٌة.
ب -هدؾ البحث :
ٌسعى البحث إلى إبراز أهم مإشرات التنمٌة فً دولتٌن من دول النمور اآلسٌوٌة والتعرؾ على المقومات التً ساعدت
هذه الدول للوصول إلى مستوى متقدم من التنمٌة وإمكانٌة االستفادة منها فً صٌاؼة سٌاسة اقتصادٌة ذات أثار اٌجابٌة
على المجتمع العراقً.

ج -فرضٌة البحث :
ٌقوم البحث على فرضٌة أساسٌة مفادها (ٌعد توفر مقومات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الفاعلة ،إضافة إلى الموارد
االقتصادٌة،من ابرز عوامل النجاح للتنمٌة).
ثانٌاً :مفهوم التنمٌة االقتصادٌة ونظرٌاتها
أ -مفهوم التنمٌة االقتصادٌة :
تعرؾ التنمٌة االقتصادٌة بؤنها االنتقال من وضع اقتصادي معٌن إلى آخر أفضل من سابقه وتجعل اقتصاد الدولة قادراً
على التحرك والنمو والتطور ومواجهة تحدٌات العولمة وأنشطة الشركات متعددة الجنسٌة (بٌناٌون ،2002 ،ص-521
.)521
وتتضمن التنمٌة االقتصادٌة تؽٌرات أساسٌة فً الهٌكل االقتصادي إضافة إلى ارتفاع نصٌب الفرد من الدخل واهم
متؽٌرٌن أساسٌٌن فً الهٌكل االقتصادي هما ارتفاع مساهمة القطاع الصناعً من الناتج ٌقابله انخفاض فً مساهمة
القطاع الزراعً وتزاٌد نسبة سكان المدن قٌاسا ً بسكان الرٌؾ والعنصر الثالث هو أن ٌكون لسكان الدول المساهمة األكبر
فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة ومقابل هذه المساهمة التمتع من قبل السكان بمنافع التنمٌة وال تقؾ التنمٌة عند ارتفاع دخل
الفرد وإنما ٌتطلع الناس فً أي دولة تنهج التنمٌة إلى تحسٌن أحوالهم الصحٌة والتعلٌمٌة والتمتع بكافة أنواع الخدمات (
رومٌر وجراس،5111 ،ص.)13-15
ونعتقد أن تصور المساهمة على القطاع الصناعً فً التنمٌة تصور فً تعرٌؾ ومفهوم التنمٌة إذ إن المساهمة للقطاعٌن
الصناعً والزراعً معا ً فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة دلٌل على التنمٌة المتوازنة الصحٌحة السٌما إن نوع القوى
العاملة فً القطاعٌن تختلؾ من حٌث المهارات والقدرات وبالتالً ما ٌحتاجه القطاع الصناعً من مهارة تختلؾ عن ما
ٌتطلبه القطاع الزراعً ،وتحتاج التنمٌة االقتصادٌة إلى استقبلل سٌاسً واقتصادي للدولة وفك ارتباطها بدول قد تعمل
على تسٌٌر حكومات هذه الدول وتحتاج إلى دعم حكومً وشعبً ٌسهل تحقٌق مقاصدها التنموٌة.
ب -نظرٌات التنمٌة
عرض االقتصادٌون عدة نظرٌات وابرز هذه النظرٌات:
 -5نظرٌة الدفعة القوٌة ()Theory of the Big Push
جاءت هذه النظرٌة ردا على األسلوب التدرجً فً التنمٌة بعده أسلوبا ؼٌر مضمون النجاح وٌبرر مإٌدو هذه النظرٌة
تمسكهم بالنظرٌة ذات الدفعة القوٌة بعدم قابلٌة دوال اإلنتاج والطلب واالدخار والجهد اإلنمابً للتجزبة إضافة إلى عدم
إمكانٌة التخصٌص فً دالة الهدؾ حتى على مستوى نظرٌة التوازن الساكن ولذلك ٌتطلب تحلٌل نظرٌة الدفعة القوٌة
تحلٌل الركابز التالٌة للنظرٌة:
 )5الحد األدنى من االستثمار تحلٌبل ضمن إطار عدم قابلٌة عرض االدخارات للتجزبة0
 )2معدل النمو االقتصادي متؽٌر تابع لمتؽٌر الناتج وبالتالً فهو متؽٌر تابع لرأس المال ومعامل رأس المال والذي بدوره
ٌإشر مستوى اإلنتاجٌة0
 -2نظرٌة النمو المتوازن والنمو البلمتوزان :
()of Bul and un Balandced Growth The theory
أن النمو المتوازن ٌركز على توجٌه االستثمار إلى جبهة عرٌضة من الصناعات المتكاملة بٌنما ٌرى النمو ؼٌر المتوازن
إن تركٌز االستثمار فً عدد محدود من النقاط األساسٌة أو االرتكازٌة فً االقتصاد القومً ورؼم ما ٌشاع عن انفصال
وتناقض النظرٌتٌن إال إن فٌهما كثٌر من السمات والعناصر المشتركة ،إذ تستخدم كل منهما الموفورات الخارجٌة وقد
نادى كثٌر من االقتصادٌٌن بضرورة سٌادة التخطٌط كإطار للتنمٌة وان فعالٌة هاتٌن النظرٌتٌن ال تتم إال إذا ساد التخطٌط
كؤسلوب للتنمٌة0
 -1نظرٌة أقطاب (مراكز) النمو  Theory of Grouth Polesتركز هذه النظرٌة على قطب أو مركز (صناعة) معٌن
بعد هذه الصناعة رابجة ولها سوق رابج وتتمتع بقدرة وسٌطرة متمٌزة وان مركز النمو ال ٌتحدد بالصناعة المحركة وإنما

ٌجب علٌه أن ٌلعب دور المسٌطر على المجال المحٌط به ولذلك فان كلمة مركز النمو تدخل بشكل عام على مجال واسع
أو ضٌق وٌجب كذلك أن ٌكون مركز النمو باستطاعته إحداث تؽٌرات هٌكلٌة فً مختلؾ القطاعات األخرى وذلك من
خبلل التؤثٌر على اإلنتاجٌة لهذا القطاع وإنما اختٌاره ٌتؤثر بالثروات الطبٌعٌة فً البلد وحجم الوحدات المنتجة والطلب
الداخلً والخارجً على حد سواء0
 -4نظرٌة التؽٌرات الهٌكلٌة ()Change theory ructural
تركز نظرٌة التؽٌرات الهٌكلٌة على اآللٌة التً بواسطتها تستطٌع االقتصادٌات المتخلفة نقل هٌاكلها االقتصادٌة الداخلٌة
من هٌاكل تعتمد بشدة على الزراعة التقلٌدٌة عند مستوى الكفاؾ إلى اقتصاد أكثر حداثة وتحضر وأكثر تنوع والسٌما
باعتماد الصناعات التحوٌلٌة والخدمات وتستخدم هذه النظرٌة أدوات النظرٌة الكبلسٌكٌة المخزنة كالسعر وتخصٌص
الموارد وكذلك تستخدم القٌاس االقتصادي الحدٌث لعرض الكٌفٌة التً تتخذ عملٌة التحول موقعها وهناك أسلوبان هما
نموذج االقتصادي لوٌس والموسوم قطاعان بفٌض عمل والتحلٌل التجرٌبً أنماط التنمٌة (النجار وشبلس1115،
ص0)275-201
ثالثاً :الموارد االقتصادٌة Economic Resourceses
ً
ً
تعتمد بعض الدول فً جنوب شرقً آسٌا باستقرار سٌاسً وحققت تقدما اقتصادٌا أصبح موضع اهتمام دول العالم حتى
أطلق علٌها اسم النمور ،وشاع استخدام هذا المصطلح وتعنً كلمة النمور معدالت ؼٌر مؤلوفة تصل فٌها إلى  %50فً
السنة وهذا ٌعنً إن هذه الدول حققت نقله نوعٌة ٌشار إلٌها (المٌاح ،5111 ،ص.)41
رؼم إن مواردها االقتصادٌة ال تصل إلى ما لدى العراق من موارد بالمقارنة االعتٌادٌة.
أ -مالٌزٌا :
ٌبلػ عدد سكان مالٌزٌا ( )22.31ملٌون نسمة ومساحتها ()211.744كم 2وتقع فً قلب جنوب شرق آسٌا شمال خط
االستواء وتتكون من جزأٌن ،الجزء الشرقً وٌضم جزٌرتً صاح وسارواك والجزء الؽربً هو شبه جزٌرة المبلٌو
وٌطل الجزءان على بحر الصٌن الجنوبً ،كما ٌحٌط بالجزء الؽربً مضٌق ملقا من الؽرب ولها حدود مع ثبلث دول ٌحد
الجزء الؽربً من الشمال تاٌلند ومن الجنوب سنؽافورة ،أما الجزء الشرقً فٌحده من الجنوب اندونٌسٌا ،أما أهم منتجاتها
الزراعٌة (المطاط والزٌوت واألخشاب والكاكاو والتوابل والرز) وشملت منتجاتها الصناعٌة (الصلب ،تجمٌع وسابط
النقل ،السلع المطاطٌة واألسمدة) أما الموارد الطبٌعٌة فهً القصدٌر فً المقدمة والنفط بالدرجة الثانٌة ثم النحاس
واألخشاب والمطاط الطبٌعً وابرز صادراتها المطاط والقصدٌر واألخشاب والزٌوت والمكابن ومعدات النقل أما
االستٌرادات فهً تشمل المكابن ومعدات النقل والمواد الكٌمٌاوٌة والسلع المصنعة والمواد الؽذابٌة ،لها عبلقات دولٌة مع
مختلؾ دول العالم وتستورد النفط من السعودٌة وإٌران ومن الكوٌت ولؽاٌة  5111لم تتجاوز قوتها العسكرٌة ( )550ألؾ
فرد منها ()10ألؾ قوة برٌة و( )1ألؾ قوة بحرٌة وقواتها الجوٌة ()55ألؾ لدٌها حوالً ( )70طابرة مقاتلة.
ب -كورٌا الجنوبٌة
تبلػ مساحة كورٌا الجنوبٌة ( )11.111كم 2وعدد سكانها ( )47.14ملٌون نسمة ،وتقع فً شمال قارة آسٌا وتشكل الجزء
الجنوبً من شبة جزٌرة كورٌا ،وتطل على البحر األصفر من الؽرب وبحر الٌابان من الشرق شمال خط االستواء ولها
حدود مع دولة واحدة هً كورٌا الشمالٌة ،واهم منتجاتها الزراعٌة هً الرز والقمح والشعٌر والتبػ والخضروات ،أما
المنتجات الصناعٌة فهً تشمل المنسوجات ،األلبسة ،مواد ؼذابٌة مصنعة ،أسمدة كٌماوٌة ،المواد الكٌماوٌة والخشب
المضؽوط والفحم ومواد األجهزة االلٌكترونٌة والفوالذ وأخٌرا السٌارات وابرز موادها الطبٌعٌة هً التنجستون
والفلوراٌت والكرافٌت وابرز صادراتها السٌارات والسفن والمنسوجات والمكابن والمعدات الكهربابٌة واألخشاب
والصناعات الجلدٌة واهم االستٌرادات هً النفط والحدٌد واألخشاب والمواد الؽذابٌة والكٌمٌاوٌات والمعادن أما قدراتها
العسكرٌة ،فان عدد قواتها العسكرٌة ٌتجاوز ()305.000ألؾ فرد منها ()120ألؾ قوات برٌة و( )21ألؾ بحرٌة وقواتها
الجوٌة ٌتجاوز ( )11ألؾ فرد ولدٌها ما ٌقارب ( )100طابرة حربٌة ومعظم سبلحها من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
ولدٌها مفاعبلت نووٌة تتجاوز  7مفاعبلت لؽاٌة عام  5113والسبب فً ذلك خبلفها مع كورٌا الشمالٌة ذات النظام
الماركسً.
ج -العراق :
ً
تبلػ مساحة العراق ما ٌقارب ( )441.000ألؾ كم 2وهً ضعؾ مساحة مالٌزٌا تقرٌبا وتتجاوز أربعة أضعاؾ مساحة
كورٌا الجنوبٌة وٌقع العراق فً الجزء الشمالً الشرقً للوطن العربً وله حدود مع تركٌا شماالً والسعودٌة والخلٌج
العربً جنوبا ً وإٌران شرقا ً وسورٌا واألردن ؼربا ً واهم المنتجات الزراعٌة هً الحبوب والخضروات والفاكهة وأبرزها
النخٌل والقطن والتبػ والتنباك وٌوجد فً العراق ( )41ملٌون دونم صالحة للزراعة فضبل عن الثروة الحٌوانٌة التً
تشتمل على الماشٌة واألؼنام والدواجن وخبلٌا النحل وتربٌة األسماك ،أما الثروة المعدنٌة ،فان النفط ٌعد من ابرز
الثروات المعدنٌة والؽاز الطبٌعً والكبرٌت فضبل عن المعادن األخرى وٌعد العراق مالك ثانً اكبر احتٌاطً للنفط فً
العالم وربما سٌكون األول إذا ما أضٌفت إلٌه اكتشافات جدٌدة لم ٌتم البدء بتنفٌذها بسبب إخفاقات الحكومة السابقة فً

إدارة اقتصادٌات الببلد وانشؽالها فً حروب أنهكت البلد وقوضت معالم التنمٌة فٌه وأعاده االحتبلل إلى عشرات السنٌن
الؽابرة ولكن الموارد متوفرة إذا ما توفرت له حكومة وطنٌة مخلصة تدعم مسار التنمٌة الوطنٌة فً مجاالتها المختلفة
(المتوازنة) والمستدٌمة.
رابعا ً  :المإشرات االقتصادٌة واالجتماعٌة
 -5الدخل القومً اإلجمالً () Gross National Income
ٌعد الدخل القومً اإلجمالً واحداً من ابرز المإشرات المعبرة عن التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة رؼم إن هذا المإشر ال
ٌعبر بشكل سلٌم عن العدالة االجتماعٌة للتوزٌع وذلك الختبلؾ نصٌب األفراد من هذا الدخل ،إذ ٌرتفع هذا المستوى لدى
بعض األفراد والفبات االجتماعٌة وٌنخفض ألخرى ولكنه معبر عن مستوى الدولة وٌكشؾ الجدول رقم ( )5إن متوسط
الدخل خبلل مدة البحث البالؽة أربعة عشر سنة بلػ ( )200.111ملٌار دوالر ولكن أعلى مستوى بلػ سنة  2000إذ كان
( )151.241ملٌار دوالر فً حٌن انخفض سنة  2005إلى ( )101.133ملٌار دوالر لدولة مالٌزٌا وبلػ معدل النمو
 %50.41وهو معدل جٌد وقبول ورؼم ذلك فان هذا المعدل ٌقل عن معدل النمو فً جمهورٌة كورٌا الجنوبٌة إذ كان
 %53.41وبمتوسط دخل للمدة ( )111.143ملٌار دوالر وأعلى مستوى كان سنة  2005وأدنى مستوى سنة  5111فً
حٌن كانت أعلى نسبة نمو فً كورٌا الجنوبٌة سنة  5112وبلؽت ( ) %21.5فً حٌن كانت أعلى نسبة نمو لمالٌزٌا سنة
 5111وكانت ( ) %54.1وٌعبر ذلك عن مستوى االنتعاش االقتصادي لهاتٌن الدولتٌن فً السنوات األدنى من
التسعٌنات.
جدول رقم()5
الدخل القومً اإلجمالً ()GNI
للسنوات  ( 2005-5111ملٌار دوالر )
السنة مالٌزٌا نسبة النمو %كورٌا الجنوبٌة نسبة النمو %
51.3 515.035 54.7 17.213 5111
52.7 547.770 51.7 11.110 5111
20.1 571.321 54.1 552.057 5110
25.5 253.101 52.1 521.124 5115
21.5 241.111 55.2 542.373 5112
52.1 277.501 54.1 531.121 5111
53.1 122.152 51.1 513.041 5114
53.3 173.153 54.0 252.011 5111
50.1 457.501 5،54 245.115 5113
11.7 410.111 2،50 233.311 5117
54.2 413.111 3،4 237.122 5111
1.2 473.111 4،4 271.171 5111
1.1 151.227 1،55 151.241 2000
4.3 141.171 40،5 101.133 2005
المتوسط 53.41 111.143 14،50 200.111
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• لكن الشابع بٌن االقتصادٌٌن إن هذا المإشر اقل المإشرات والمعاٌٌر اإلحصابٌة قبوالً سواء كان للمقارنة بٌن مستوى
النمو االقتصادي داخل البلد أم للمقارنة بٌن مستوٌات الدخول فً دول مختلفة ،إذ تعد الدول األكبر فً مستوى أو معدل
النمو متقدمة قٌاسا ً بقرٌناتها (التجار وشبلش ،5115،ص.)11
 -2معدل دخل الفرد :
ٌعرض الجدول رقم ( )2معدل دخل الفرد فً كل من دولتً مالٌزٌا وكورٌا الجنوبٌة ففً سنة  5111بلػ دخل الفرد
المالٌزي ( )1.511ألؾ دوالر آخذاً باالرتفاع إلى أن وصل أعلى مستوٌاته لعام  2005إذ بلػ ( )51.311ألؾ دوالر
وبمتوسط نمو  %7.1للمدة فً حٌن بلػ أعلى نسبة نمو ( )%55.1لسنة  5111عن سنة  5117وذلك النخفاض دخل
الفرد فً هذه السنة أما دخل الفرد فً كورٌا الجنوبٌة فقد بلػ ( )1.551ألؾ دوالر لسنة  5111ثم اخذ باالرتفاع حتى
وصل أعلى مستوٌاته سنة  2005أٌضا ً إذ كان ( )55.411ألؾ دوالر وبمتوسط نمو ( )%55.1وكانت أعلى نسبة نمو

بلؽت ( )%51.4سنة  ،5111وتعد هذه المعدالت جٌدة إذا ما قٌست بمعدالت دخل الفرد فً الدول العربٌة وبعض الدول
اآلسٌوٌة األخرى عدا الدول النفطٌة التً ٌعد النفط المصدر الربٌسً للثروة فٌها ،وقد جاء هذا التحسن بفضل النمو
االقتصادي وهو المإشر الذي ركزت علٌه كثٌر من األنشطة اإلنمابٌة الوطنٌة وبما ٌنسجم مع توجهات السٌاسٌٌن
واالقتصادٌٌن األمر الذي أدى إلى تجاهل الجانب البشري للتنمٌة ولذلك اخذ هذا االتجاه فً السنوات األخٌرة
باالهتمامٌ(،وسؾ،2000،ص )75-70وٌعود سبب انخفاض معدل دخل الفرد فً كورٌا الجنوبٌة إلى زٌادة عدد سكانها .
جدول رقم()2
معدل دخل الفرد(ألؾ دوالر)
للسنوات 2005-5111
السنة مالٌزٌا نسبة النمو %كورٌا الجنوبٌة نسبة النمو %
51.4 1.551 55.1 1.511 5111
55.3 1.415 1.2 1.321 5111
51.7 4.537 52.00 3.211 5110
51.1 4.111 1.1 3.151 5115
52.1 1.301 1.1 7.411 5112
55.1 3.275 55.1 1.115 5111
51.1 7.215 50.4 1.212 5114
51.4 1.143 50.1 50.235 5111
1.7 1.511 55.4 55.421 5113
7.0 1.101 7.7 52.151 5117
4.5 1.404 5.1 52.071 5111
1.2 50.575 2.00 52.124 5111
1.0 50.114 1.2 51.435 2000
4.3 55.411 5.4 51.311 2005
المتوسط 55.1 7.441 7.1 1.357
المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على الجدول()5
 -1الناتج المحلً اإلجمالً (: ) GDP
الناتج المحلً اإلجمالً ( )GDPألي دولة ٌعبر فً مستواه عن درجة التقدم االقتصادي الذي وصلت إلٌه تلك الدولة
ولتحقٌق مستوى معٌن من اإلنتاج بد ًء ال بد من مقومات لهذا اإلنتاج وبمعنى آخر توفر عوامل اإلنتاج وابرز هذه العوامل
رأس المال هذا العامل الذي ٌتسم بالقدرة فً الدول النامٌة عموما ً عدا بعضها التً تعتمد على النفط كمورد ربٌسً للمال،
ومن العوامل األخرى هً األرض ،العمل ،اإلدارة الكفوءة ،وبوجود هذه العوامل ٌمكن أن ٌكون هناك إنتاج زراعً أو
صناعً بعد توفر الخبرة أو االستعانة بالؽٌر وفً حدود سٌادة البلد ومن خبلل ما ٌكشؾ عنه الجدول رقم (ٌ )1تضح إن
متوسط اإلنتاج المحلً اإلجمالً بلػ للمدة  2005-5111ما مقداره( )514.771ملٌار دوالر لدولة مالٌزٌا وتجاوز ضعؾ
هذا المتوسط لكورٌا الجنوبٌة إذ بلػ ( )113.111ملٌار دوالر رؼم إن معدل النمو لئلنتاج فً مالٌزٌا بلػ ( )%1.22فً
حٌن كان فً كورٌا الجنوبٌة (  )3.44وكبل المعدلٌن مقبولٌن لهاتٌن الدولتٌن اآلسٌوٌتٌن .وكان لذلك مقومات ساعدت على
بلوغ هذا المستوى من النمو رؼم بعض المشاكل والسلبٌات التً سٌتم التطرق إلٌها فً نهاٌة البحث وكانت نسب النمو
على مستوى السنوات متفاوتة وكانت أعلى نسبة نمو حققتها مالٌزٌا بلؽت هً ( )%50سنة  5113فً حٌن بلؽت أعلى
نسبة نمو لئلنتاج الكوري الجنوبً ( )%50.11لسنة .5111
جدول رقم()1
الناتج المحلً اإلجمالً ()GDP
للسنوات ( 2005-5111ملٌار دوالر )
السنة مالٌزٌا نسبة النمو %كورٌا الجنوبٌة نسبة النمو %
43،50 134،227 1.14 11.541 5111
01،3 723،245 1.50 17.251 5111
11،1 415،231 1.05 501.177 5110
21،1 711،217 11،1 553.011 5115

44،1 114،101 11،1 523.401 5112
41،1 044،120 11،1 511.153 5111
21،1 441،143 25،1 515.751 5114
12،1 110،177 11،1 533.321 5111
71،3 125،402 00،50 511.212 5113
05،1 007،421 12،7 513.754 5117
31،3 750،114 17،7 512.225 5111
11،50 701،417 10،1 512.714 5111
11،1 111،471 13،1 201.231 2000
01،1 023،411 17،0 250.410 2005
المتوسط 44،3 111،113 22،1 514.771
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 -4نصٌب الفرد الواحد من الناتج القومً اإلجمالً:
ٌوضح الجدول رقم ( )4نصٌب الفرد الواحد من الناتج القومً اإلجمالً ،إذ ٌتضح إن هذا المإشر فً تطور مستمر
وبمتوسط نمو للمدة بلػ ( )%1،4لمالٌزٌا و( )%3،1لكورٌا الجنوبٌة وبمتوسط ( )711،7و
( )112،7ألؾ دوالر على التوالً ،وٌعد هذا المإشر واحداً من ابرز المإشرات المعبرة عن النمو االقتصادي فً هاتٌن
الدولتٌن بعدها نموذجا ً فً دول النمور اآلسٌوٌة التً حققت نمواً ملحوظا ً كان مثار إعجاب اآلخرٌن وٌرجع ذلك إلى
بعض المقومات السٌاسٌة واالقتصادٌة التً ساعدت هذه الدول على تحقٌق قفزات تنموٌة استحقت أن تسمى النمور
اآلسٌوٌة وجدٌر باإلشارة إلى إن كورٌا الجنوبٌة التً استمتعت بمعدل مرتفع للنمو االقتصادي األمر الذي أدى إلى
تخفٌض الفقر وإشباع الحاجات األساسٌة وكان النمو الكوري الجنوبً على درجة عالٌة من العدالة قٌاسا ً ببقٌة الدول
النامٌة ،إذ لم تتركز الثروة فً أٌدي القلة (رومر وجراس،5111،ص.)511

جدول رقم ()4
نصٌب الفرد الواحد من الناتج المحلً اإلجمالً
للسنوات (2005-5111دوالر)
السنة مالٌزٌا نسبة النمو %كورٌا الجنوبٌة نسبة النمو %
4،1 425،1 1،7 232،1 5111
0،1 314،1 3،4 101،1 5111
1،7 541،3 4،3 111،1 5110
5،1 341،3 1،3 211،3 5115
2،4 114،3 5،3 311،3 5112
4،4 242،7 0،7 502،7 5111
2،7 735،7 2،3 144،7 5114
1،7 131،1 1،3 035،1 5111
7،1 141،1 4،7 311،1 5113
7،1 353،1 1،4 012،1 5117
3،55 105،1 10،1 253،1 5111
1،1 145،1 1،1 411،1 5111
4،1 521،50 1،1 111،1 2000
1،2 451،50 4،1 105،1 2005
المتوسط 3،1 112،7 1،4 711،7

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على الجدول()1
 -1مٌزان المدفوعات () Payment Balance
ٌبٌن الجدول رقم ( )1إن مٌزان المدفوعات للدولتٌن (مالٌزٌا وكورٌا الجنوبٌة) كان متؤرجحا ً خبلل مدة البحث بٌن (سالب
وموجب) ففً مالٌزٌا كانت السنوات  5117-5110سالبا ً فً حٌن كانت لسنة  5111و 5111أفضل من السنوات التً
تلتها واستمر بالسالب من عام 5110الى  5117بٌنما كان هناك تحسن وذلك من سنة  5111ولؽاٌة  2000إذ لم تتوفر
إحصابٌة سنة  ،2005أما كورٌا الجنوبٌة فقد كان مٌزان المدفوعات موجب لسنة 5111و 5111فً حٌن كان سالبا ً
للسنوات  5111-5115ثم تحسن لعام  5114بٌنما استمر بالسالب لؽاٌة سنة  5111إذ بدء بالتحسن موجبا ً ولؽاٌة 2005
وربما ٌرجع هذا التحسن فً بعض السنوات لمٌزان مدفوعات الدولتٌن إلى تدفق االستثمارات األجنبٌة ،مما انعكس بآثار
اٌجابٌة على مستوى أداء الدولة ومما هو جدٌر باإلشارة إن زٌادة االستثمارات األجنبٌة إذا كان استثماراً كفإاً وفً حدود
سٌطرة الدولة ٌإدي إلى أحداث تحسن فً اإلنتاج المحلً وزٌادة الدخل أما إذا كانت االستثمارات األجنبٌة مستقلة تماما ً
وتعمل بحرٌة داخل البلد المضٌؾ فقد تكون النتابج سلبٌة بشكل واضح وستنعكس بآثار سلبٌة على الناتج المحلً والدخل
القومً تماماً.

جدول رقم ()1
مٌزان المدفوعات ( ملٌار دوالر )
للسنوات 2005-5111
السنة مالٌزٌا نسبة التؽٌر %كورٌا الجنوبٌة نسبة التؽٌر%
2،44 101،54 1،27 - 137،5 5111
01،31 - 130،1 5،11 - 151 5111
4،517 - 001،2 - 2،173 - 170 - 5110
2،151 157،1 - 1،11 - 511،4 - 5115
1،12 - 144،1 - 12،0- 537،2 - 5112
5215 - 110 11 11،2 - 5111
4،500- 137،1 - 7،57 - 120،4 - 5114
2،551 107،1 - 2،15 344،1 - 5111
4،570 003،21 - 4،41 - 432،4 - 5113
1،34 - 537،1 - 11 - 111،1 - 5117
2،114 - 131،40 7،230 - 121،1 5111
4،11 - 477،24 1،12 301،52 5111
1،41 - 245،52 1،11- 401،1 2000
 2005ــــ ــــ 3،21 - 357،1
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 -3المٌزان التجاري ()Balance Trade
 -5مالٌزٌا ٌ :بٌن الجدول ( )3المٌزان التجاري لدولة مالٌزٌا للمدة من  2005-5111وٌكشؾ إن الصادرات المالٌزٌة
فاقت الواردات ألؼلب السنوات عدا السنوات 5115و5114و 5111و 5117محققا ً متوسط نسبة نمو خبلل مدة البحث
بلؽت  %1،57وفابضا ً متوسطا ً مقداره ( )411،51ملٌار دوالر وكان اعلى فابض للمٌزان التجاري لسنة  5111إذ بلػ
( )141،71ملٌار دوالر و ( ) 474،31ملٌار دوالر لسنة  2000و( )415،35ملٌار دوالر لسنة  2005وكان متوسط
الفجوة لصالح المٌزان التجاري ( )%254،22أما نسبة نمو الواردات فقد بلؽت ( )%2،51خبلل مدة البحث.
 -2كورٌا الجنوبٌة  :أما كورٌا الجنوبٌة فٌوضح الجدول ( )7المٌزان التجاري لمدة البحث ومن خبلل مبلحظة الجدول
ٌتضح إن الفابض التجاري بلػ كمتوسط ( )141،3ملٌون دوالر وجاء هذا الفابض من السنوات  2005-5111إذ حصل
نمو فً الصادرات تجاوزت الواردات ولذلك كان الفابض التجاري لصالحها إذ بلػ ( ) 157،11ملٌون دوالر لسنة 5111

و( )5،11ملٌون دوالر لسنة  5111ثم انخفض إلى ( )147،51و( )771،52ملٌار دوالر لسنتً 2000و 2005على
التوالً.

جدول رقم ()3
المٌزان التجاري /الصادرات والواردات  /مالٌزٌا
للسنوات  (2005-5111ملٌار دوالر )
السنة الصادرات نسبة النمو  %الواردات نسبة النمو  %الفجوة
الصادرات-لواردات
421،1 3،10 120،15 1،20 141،35 5111
112،3 4،12 710،31 1،25 552،71 5111
414،2 1،21 245،13 5،51 371،11 5110
143،4- 7،27 507،550 3،51 535،501 5115
044،2 5،2 410،552 17،1 414،554 5112
572،0 0،25- 031،513 7،51 113،511 5111
514،1 - 4،10 111،577 2،21 211،574 5114
714،1- 1،22 077،251 5،20 121،201 5111
157،1 1،4 142،221 0،55- 111،212 5113
171،2 - 1،51 150،230 5،51 111،232 5117
1،32 00،2- 113،231 2،21 113،127 5111
147،71 00،1- 154،211 7،52 135،134 5111
474،31 1،21 110،111 00،57- 004،427 2000
415،35 3،1- 731،127 1،1 - 213،111 2005
المتوسط 245،22 2،51 241،512 1،57 741،255
2002Washinting ton ,USA , International financial statistics ,Your book

جدول رقم ()7
المٌزان التجاري /الصادرات والواردات  /كورٌا الجنوبٌة
للسنوات  (2005-5111ملٌار دوالر )
السنة الصادرات نسبة النمو %الواردات نسبة النمو  %الفجوة
115،1 3،22 172،11 4،51 111،41 5111
235،1 1،50 211،44 3،4- 113،47 5111
015،2- 5،22 505،14 1،1 020،12 5110
151،3- 1،25 745،31 1،51 223،11 5115
311،1- 1،1 300،75 7،54 142،37 5112
541،0 1،3 271،73 1،52 421،73 5111
702،1- 1،22 311،11 1،57 113،11 5114
132،1- 3،27 114،551 3،23 172،551 5111
515،57- 7،57 311،540 1،1 431،521 5113
354،4- 2،51 015،532 1،27 451،517 5117
157،11 11،0 - 544،535 4،40 135،220 5111
5،11 1،3 271،575 1،7- 171،204 5111
147،51 1،23 141،257 4،54 712،211 2000

771،52 1،5 012،225 1،2 117،211 2005
المتوسط 141،3 51 017،557 3،51 312،521
المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على الجدول()3

 -7إجمالً تكوٌن رأس المال الثابت
()Estae gross of fixed capital
إن تكوٌن رأس المال الثابت ال ٌقتصر على قطاع دون آخر فمن حٌث الملكٌة ال ٌقتصر على قطاع عام أو قطاع مختلط
أو خاص وإنما هو مساهمات جمٌع هذه القطاعات وسواء كان ذلك فً القطاع الصناعً أم الزراعً أم التجاري أم قطاع
اإلسكان.
وفً كل األحوال ٌعد مساهمة جادة وحقٌقٌة فً مجال التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة إذ تلعب االستثمارات أهمٌة خاصة
فً تطوٌر بنٌة التكوٌن الرأسمالً(خوري ،5111،ص )231-232وزٌادة اإلنتاجٌة لوحدة رأس المال وإنتاجٌة العمل
ورفع مستوى الطاقات اإلنتاجٌة لحجم االستثمار.
وان الجزء المهم من رأس المال الثابت هو المتعلق بوسابل اإلنتاج وهو الجزء الذي ٌعول علٌه فً زٌادة قٌمة األشٌاء
التً تدخل فً الصناعة ،وذلك بعد تحولها من حالتها األولٌة إلى الحالة الجدٌدة التً تجعل منها سلعة جاهزة لبلستخدام
(ماركس ،5137،ص.)211-212
مما ٌنعكس بشكل اٌجابً على الكفاٌة اإلنتاجٌة للدولة ،وٌكشؾ الجدول رقم ( )7رأس المال الثابت للدولتٌن ،وكانت
مالٌزٌا قد حققت أعلى مستوى لرأس المال الثابت فً سنة  5117إذ بلػ (  ) 414،525ملٌار دوالر بمتوسط مدة
( )527،70ملٌار وأدنى مستوٌاته كان عام  5111إذ بلػ ( )723،22ملٌار وبلػ متوسط النمو ( )%3،25وهو مإشر
لصالح دولة مالٌزٌا.
أما كورٌا الجنوبٌة فقد بلػ أعلى مستوى لتكوٌن رأس المال الثابت سنة  2000إذ بلػ ( ) 201،541ملٌار دوالر تلتها سنة
 2005حٌث بلػ رأس المال الثابت ( )411،547ملٌار دوالر أما أدنى مستوى بلػ ( )415،11ملٌار لسنة  5111وبلػ
متوسط النمو %3،52وكانت أعلى مستوٌات النمو لسنة  5110إذ بلػ  %1،11وأدنى مستوٌاته سنة  2005إذ كانت
النسبة  1،4وكما موضح فً الجدول رقم (.)1

جدول رقم ()1
السنة مالٌزٌا نسبة النمو %كورٌا الجنوبٌة نسبة النمو %
00،25 415،11 1،23 723،22 5111
1،20 371،47 3،14 111،10 5111
1،11 311،33 3،21 141،11 5110
7،23 107،14 1،24 523،41 5115
1،7 101،10 1،52 515،11 5112
1،50 114،500 1،25 113،33 5111
00،53 413،553 1،57 331،71 5114
1،51 411،511 1،21 137،13 5111
2،55 173،511 2،55 121،507 5113

1،1 550،511 7،52 414،525 5117
1،53- 101،512 1،17- 112،71 5111
 4،5 512،514 4،51- 145،31 5111ذ
4،50 201،541 2،11 721،17 2000
 1،4 411،547 00،1- 141،11 2005ذ
المتوسط 1،52 400،555 3،25 527،70
رأس المال الثابت
للسنوات (2005-5111ملٌار دوالر)
2002 , International financial statistics ,Your book Washinting ton ,USA
إن جمٌع هذه المإشرات االقتصادٌة تحسب لهاتٌن الدولتٌن من دول النمور اآلسٌوٌة إال إن انهٌار العملة اآلسٌوٌة بسبب
ما فعله تجار العملة لخفض عمبلت النمور اآلسٌوٌة أدى إلى االنهٌار االقتصادي وكان رد اآلخرٌن من الخبراء الدولٌٌن
والوكاالت ؼٌر الحكومٌة ووسابل اإلعبلم بان هذه الحكومات كانت سٌبة السلوك وان النمو االقتصادي المعجزة كان وهما ً
وإنهم طوال الوقت كانوا ٌسرقون الشعب وٌسٌإن إدارة اقتصادٌات بلدانهم ،وان تجار العملة والمستثمرٌن فً أسواق
البورصة لم ٌنسحبوا إال من اجل إنقاذ رأسمالهم الثمٌن ولكن رؼم ذلك فان الحقابق على األرض تقول ؼٌر ذلك نعم هناك
نمو وتطور اقتصادي ملحوظ ( محاضر بن محمد،2002،ص.)71
خامساً :واقع التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً العراق
إن ؼٌاب الدٌمقراطٌة فً العراق طوال المدة التً سبقت سقوط النظام فً نٌسان  2001أدى إلى اتخاذ اإلدارة العراقٌة
قرارات دكتاتورٌة فردٌة أوقعت العراق فً متاهات حرجة ففً ؼٌاب الدٌمقراطٌة واالنفراد بالقرار أدى إلى توقٌع اتفاقٌة
 5171مع إٌران دون استشارة احد ولم ٌعترض احد رؼم إن هذه االتفاقٌة كانت على حساب الحقوق العراقٌة فً مٌاه شط
العرب وألؽٌت هذه االتفاقٌة وبدأت الحرب مع إٌران سنة  5110دون استشارة احد ولم ٌعترض احد ودخل الجٌش
العراقً إلى الكوٌت وخرج منها نتٌجة حرب قادتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام  5115ودمر كل شًء وكان قرار
الدخول والخروج دون استشارة احد ودون أن ٌعترض احد ،وبسبب ذلك عاش العراق للمدة من  2001 – 5110فً
حروب ال طابلة منها وآخرها الحرب األمرٌكٌة والبرٌطانٌة إذ تم احتبلل العراق وتدمٌر بنٌته االقتصادٌة والعسكرٌة بكل
جوانبها وبرزت قوى وحركات وتٌارات عدٌدة فً ؼٌاب قوة عسكرٌة تردع األخطاء وتعزز ما هو صحٌح فكانت
قرارات المحتل تركز على هدم بنٌة العراق وإخراجه من الدابرة العربٌة وهذا ناتج عن سٌاسٌة النظام السابق التً لم تكن
سٌاسة رشٌدة وإنما كانت سٌاسة رعناء لم تحسب لمصلحة العراق فً شًء0
ولذلك كان هناك تراجع فً كل شًء نتٌجة عسكرة البلد ،إذ سٌق الرجال إلى جبهات الحرب وأصبحت النساء هً القوى
العاملة األساسٌة طوال مدة الحرب ،ففً عام  5117ظهر ما سمً بالثورة اإلدارٌة التً أدت إلى دمج المإسسات وإلؽاء
بعضها وكان هناك ما سمً بالعمالة الفابضة وهً مجموع الموظفٌن والعمال الذٌن التحقوا بالحرب ثم حول العمال إلى
موظفٌن بقرار رقم  510لسنة  5117الصادر عن مجلس قٌادة الثورة المنحل وهً حالة فرٌدة ،إن األعداد الفابضة من
العاملٌن والتً أصبحت كذلك نتٌجة التحاقها بالحروب وتضررهم من هذه الحروب خسروا أعمالهم فً دوابرهم التً
كانوا فٌها قبل التحاقهم بجبهات القتال بدالً من تعوٌضهم عما لحق بهم من خسابر جسدٌة ونفسٌة وفً حقٌقة األمر لٌسوا
فابضٌن وإنما كان ذلك ناتج عن تراجع االقتصاد العراقً لمختلؾ القطاعات فكانت خسابر العراق فً الحرب العراقٌة –
اإلٌرانٌة ( )10101ملٌار جنٌه إسترلٌنً هً نفقات هذه الحرب زٌادة على الخسابر البشرٌة واالجتماعٌة إذ استشهد فٌها
أعداد كبٌرة من خٌرة شباب العراق اقترن ذلك بؤعداد كبٌرة من األرامل واألمهات الثكلى واألطفال الٌتامى والمعوقٌن
الذٌن لم ٌحضوا بالرعاٌة المطلوبة لخلق أجواء عمل مناسبة لهم إذ خاضوا حربا ً مجبرٌن علٌها وؼٌر مسإولٌن عن قرار
اتخاذها ،ثم الخسابر التً لحقت بالعراق بعد الحرب  5115والتعوٌضات التً فرضت على العراق والتً تجاوزت
( )110ملٌار دوالر وصفها احد األساتذة األلمان بؤنها رهن ألجٌال لم تولد بعد أما المدة التً أعقبت سقوط النظام ولؽاٌة
المدة الحالٌة فقد كانت خسارة العراق كبٌرة إذ انهارت مإسساته بمختلؾ أنواعها وأبرزها نهب المتحؾ الوطنً الذي
ٌمثل حضارة تمتد آلالؾ السنٌن هً حضارة وادي الرافدٌن ونهب المكتبة الوطنٌة على ٌد جنود االحتبلل ومن تعاون
معهم من اللصوص والمخربٌن من دول الجوار ومن بعضها التً كانت فً ٌوم من األٌام جزء من العراق ،ونهب
المصارؾ الحكومٌة واألهلٌة من قبل األمرٌكان أنفسهم وؼٌرهم من اللصوص فكانت ملٌارات الدوالرات العراقٌة بٌن
النهب والسرقة والشعب ٌعانً من وطؤة حصار شامل بفعل اإلدارة األمرٌكٌة التً أدت سٌاستها مع العراق إلى قتل مبات
اآلالؾ من المرضى المحتاجٌن لؤلدوٌة التً منعتها عن العراق فضبل عن ما قتل من شنها للؽارات الجوٌة على العراق
طوال مدة الحصار فكٌؾ ٌمكن للمرء أن ٌفسر إن أمرٌكا جاءت لتخلٌص الشعب العراقً من نظام هً سلطته على

الشعب وهً التً ساعدته فً خوض الحرب مع إٌران ،والدلٌل على ذلك زٌارات رامسفٌلد وزٌر الدفاع األمرٌكً سنة
 5111إلى العراق ولقابه بقٌادة النظام ،إن مرور سنتٌن وزٌادة على سقوط النظام وعدم وجود ما ٌلوح فً األفق من
شًء ٌستحق الذكر ،بل هناك انفبلت امنً وإرهاب وأزمات اقتصادٌة فً كل شًء ،فتار ًة بالوقود بؤنواعه المختلفة
وأخرى بمفردات البطاقة التموٌنٌة وثالثة بالبطالة المتفاقمة والى جانب ذلك فساد إداري متفاقم ومتفشً فً كل مكان نتٌجة
فقدان المصداقٌة وعدم االستقرار للعاملٌن فً القٌادات اإلدارٌة نتٌجة القرارات التً تكاد أن تكون فردٌة هً األخرى
ألنها لم تكن قرارات آتٌة من سلطة مركزٌة وإنما قرارات من أحزاب وتٌارات سلطت نفسها بقوة السبلح وأصبح القادة
اإلدارٌون متخوفٌن من فقدان مواقعهم وتبعا" لذلك أصبحوا حرٌصٌن على ضمان ذاتهم ومستقبلهم حتى لو كان ذلك
بارتكاب األخطاء.
إن السٌاسات السابقة أخرجت العراق من دابرة النمو إلى دابرة التخلؾ ،حٌث صنؾ العراق فً إحصابٌات األمم المتحدة
ضمن الدول المتخلفة واألكثر فقرا" رؼم موارده الطبٌعٌة فكان تسلسله ٌسبق الٌمن الدولة األكثر فقرا" وبلؽت نسبة الفقر
فً العراق %41هذا هو حال التنمٌة فً العراق0
سادسا ً  :االستنتاجات والتوصٌات
أ – االستنتاجات :
من خبلل ما تقدم تبٌن للباحث إن دول النمور اآلسٌوٌة رؼم مواردها المحدودة حققت معدالت نمو اقتصادي أثارت
إعجاب االقتصادٌٌن والمالٌٌن على السواء ،تبٌن ذلك من خبلل مإشرات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة التً أشٌر إلٌها
فً متن البحث ولذلك ال حاجة لتكرارها ،وكان ذلك ناتجا ً عن مقومات ساعدت هذه الدول على تحقٌق هذا المستوى من
المعدالت وابرز هذه المقومات:
 -5االستقرار السٌاسً فً دول النمور اآلسٌوٌة إذ قامت فٌها أنظمة سٌاسٌة ذات قدر من الدٌمقراطٌة الذي ٌسمح
لآلخرٌن بالمشاركة باتخاذ القرارات سواء كان ذلك بشكل مباشر أم ؼٌر مباشر.
 -2تسخٌر الحكومات الوطنٌة فً هذه الدول لمواردها إمكانٌتها المتوفرة لدٌها وما تحصل علٌه من مساعدات ألؼراض
التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.
 -1عدم تورط هذه الدول بحروب عسكرٌة كما حصل للعراق الذي استمر فً حالة حرب منذ الستٌنٌات
مرورا"بالسبعٌنٌات الذي تمثل بحرب الشمال مرورا" بحربً الخلٌج األولى والثانٌة ،ثم االحتبلل للعراق.
 -4هامش الحرٌة ورعاٌة اإلبداع والمبادرة للمواطن دون كبت للحرٌات العامة0
 -1السماح باالستثمارات األجنبٌة مما انعكس بشكل اٌجابً على مسار التنمٌة ولكن هذه االستثمارات لم تنظم بقوانٌن
وتشرٌعات تقلل من أثار سحبها المفاجا مما أدى إلى خفض العملة اآلسٌوٌة ولكن رؼم ذلك فؤن واقع الحال ال ٌمكن
نكران النمو والتطور الذي حصل فً هذه الدول ،بل كان حقٌقٌاً.
ب – التوصٌات :
ٌوصً الباحث باألتً:
 -5تحتاج التنمٌة إلى استتباب األمن والنظام وسٌادة القانون ولذلك فؤن هذه األمور مرهونة بتشكٌل الحكومة الوطنٌة
المنتخبة وبالتالً البد من تهٌبة شروط ومستلزمات تدوٌر عملٌة االقتصاد واستبناؾ العمل بجمٌع مإسسات الدولة.
 -2وضع برنامج استثماري وطنً متوازن للقطاعات االقتصادٌة المختلفة وخلق قاعدة اقتصادٌة متوازنة ومستدٌمة تستفٌد
منها األجٌال الحالٌة والمقبلة من خبلل االستفادة من اكبر مصدر للمال وهو النفط فهو ثروة ٌجب أن تستفٌد منها األجٌال
الحالٌة والمقبلة تعببة الموارد المحلٌة واألجنبٌة لتموٌل مشروعات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وذلك باستخدام ما تقدمه
الدول المانحة للعراق للمساعدات وتشجٌع عودة رإوس األموال الوطنٌة وتقدٌم التسهٌبلت للعراقٌٌن فً الخارج الذٌن
ٌرومون باالستثمار داخل العراق.
 -1تنظٌم االستثمارات األجنبٌة فً العراق بتشرٌعات تضمن للعراق حقوقه من هذه االستثمارات دون اإلخبلل بسٌادة البلد
وبثرواته الطبٌعٌة.
 -4إتاحة الفرصة للكفاءات العلمٌة والتقنٌة واإلدارٌة ألخذ مكانتها المناسبة فً قٌادة إدارة مشروعات التنمٌة من العناصر

الوطنٌة المختلفة.
 -1تطوٌر العاملٌن فً أجهزة الدولة من خبلل دورات تطوٌرٌة فً الدول المتقدمة وان ال ٌكون مبعث الترشٌح االستفادة
المادٌة والمحسوبٌة االجتماعٌة والشخصٌة.
 -3إتاحة الفرصة لئلبداع والمبادرة من حٌث سماعها وتشجٌعها ومدى إمكانٌة االستفادة منها.
 -7تشكٌل هٌبة رقابٌة لئلشراؾ على سٌر تنفٌذ المشروعات المقترحة من المخلصٌن والذٌن ٌتسمون بالوالء للوطن
واألمناء ،على أن ال تكون لؤلحزاب والقٌادات السٌاسٌة وؼٌر السٌاسٌة تدخل فً شإون اإلدارات ،إذ إن السماح بذلك
ٌإدي إلى الفوضى واإلرباك وتخبط بالتوجٌهات.
المصـــــــــادر :
 -5المٌاح ،علً محمد ،العراق ودول جنوب شرق آسٌا ،مجلة الحكمة ،العدد ( – )55بؽداد . 5111
 -2النجار وشبلس(،دكتور)ٌ ،حٌى ؼنً ،آمال شبلش ،التنمٌة االقتصادٌة نظرٌات ،مشاكل ،مبادئ وسٌاسات – الموصل،
دار الكتب للطباعة والنشر. 5115 ،
 -1خوري،عصام ،تطور البنٌة الهٌكلٌة لتكوٌن رأس المال فً ظل أنظمة تشجٌع االستثمار فً سورٌا ومنعكساته
االقتصادٌة واالجتماعٌة ،بحوث الندوة الفكرٌة التً نظمها المركز الوطنً للدراسات والتحالٌل الخاصة بالتخطٌط،
الجزابر ،إصدار مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت.5111،
 -4بن محمد ،محاضٌر (دكتور) ربٌس وزراء مالٌزٌا ،العولمة ،االستحواذ على ثروات العالم ،مجلة الحكمة ،العدد،51
بؽداد .2002
 -1رومر وجراس ،ماٌكل  /مالكولم جلٌز و دونالة ،دوابت بٌركنز ،اقتصادٌات تنمٌة ،ترجمة د.طه عبد هللا منصور و د.
عبد العظٌم مصطفى ،الرٌاض. 5111،
 -3ماركس ،كارل ،رأس المال ،نقد االقتصاد السٌاسً ،الجزء األول ،لندن ،5137،ترجمة محمد عتٌانً ،عن الطبٌعة
الفرنسٌة لعام.5110
monetary fund , International Financial statistics ,year Book ,Washington International -7
. 2002USA,,
ٌ -1وسؾ ،باسٌل ،حقوق اإلنسان كمرجعٌة مفاهٌمٌة للتنمٌة البشرٌة ،بحث منشور فً دراسات فً التنمٌة البشرٌة
المستدامة فً الوطن العربٌة فً أعمال القدرة المنعقدة فً بٌت الحكمة ،بؽداد.2002،
 -1دلٌل العالم الصادر عن وزارة الخارجٌة العراقٌة لسنة .5111
 -50بٌتاٌون ،ادرٌانو ،العولمة نقٌض التنمٌة ،دور الشركات ؼٌر الوطنٌة فً تهمٌش البلدان النامٌة من خبلل
االستثمارات األجنبٌة المباشرة ،ترجمة علً حسٌن السودانً ،مراجعة د .عمار عبد اللطٌؾ سالم ،بؽداد.2002،

الفصل الثاني

البطالة في العراق 6
واالنعكاسات

الىاقع

هدى زوٌر ألدعمً *

* تدرٌسً  /كلٌة اإلدارة واالقتصاد  /جامعة كرببلء
تمهيد

الوطالػػة

العطالػػة ،ال لمتػػاف ليمػػا ن ػػس المعنػػر الوطالػػة مػػف الواطػػؿ ىػ الشػػر الضػػالؿ ،ل ظػػة العاطػػؿ صػػليا مػػف
الخلؿ .روما انت لغتنا العروية تن رد ويذا المعنر التي تعوػر انػو اللغػات الالتينيػة وأل ػاظ يياديػة

العطؿ ى ال اد ال
تعني ادـ العمؿ ال قير(5ه.

ما منظمة العمؿ الد لية  ILOفتعرؼ العاطؿ اف العمؿ وأنو " ؿ مف ى قادر الر العمؿ ،راقب فيو ،يويث
انو ،يةولو اند م ت

ا جر ال ائد ،ل ف د ف جد ".

دف ظاىرة الوطالة تعني العجز اف ديجاد فرص امؿ منا وة لليص ؿ الر دخؿ ذ م ت
شخص اليؽ في العمؿ

يرية اختياره ما دف لو يؽ اليماية مف الوطالة ،فالعمؿ ليس لغرض زيادة اإلنتاج تي يف

ن ايتو فةط وؿ ى يةا مف ية ؽ اإلن اف
في ض

معيشي الئؽ ،فل ؿ

تلوية لياجة مف ياجاتو ا

ا ية.

التي الت التغييرات الجديدة في العراؽ التي ت تداي جي دا ا ت نائية للعمؿ مف اجؿ الرقي االقتصاد

االجتمااي ،فمف خالؿ انع ا ات ي ادث الماضي الرةية الم تةولية للظاىرة فالوطالة ىي يا ة دفةار ،دذ لـ يعد خافيا
الر ايد ضرار ىذه ا فة الر امتداد ال ن ات الماضية ي ار ما طنوت الجيات الر مية المنظمات في اليديث اف ىذه
المعضلة يا ؿ العدد مف الواي يف المختصيف في تشخيص ت ير الوطالة ويدؼ التي ـ

ال يطرة الييا.

دال دف الوطالة صويت مف اخطر المش الت التي تيدد المجتمعات المعاصرة ام ما ايد
الم تةولية التي ن اجييا ،قد

رت الوطالة وص رة مدىشة في العراؽ لـ تن ع ؿ الم ااي لليد مف ىذه الظاىرة

تأ يراتيا المدمرة ل ئات ا عة مف ونا المجتمع
واإلم اف تيملو

ال

التيديات الراىنة

الر ا خص الشواب منيـ مما د

دلر ا تشرائيا دلر يد لـ يعد

ت الية.

فشي ع الوطالة شية فرص العمؿ مةارنة ون وة الراقويف والعمؿ ،ت اقـ الوطالة ي ماً وعد ي ـ ،ي ف ليا آ ار
انع ا ات اجتمااية اقتصادية

يا ية لوية ،د ف دنر شؾ تش ؿ ىذه ا ار خط ار الر المجتمع اند ارت اع ن وة

العاطليف اف العمؿ تر يـ د ف مصدر رزؽ ما يترتب الر ىذه ا ار مف انع ا ات اجتمااية خالقية اقتصادية
يا ية ،فاجتماايا تةد دلر
اليو مف

العالقات االجتمااية ،خالقيا االنيراؼ الجريمة العنؼ ،اقتصاديا ال ةر ما يترتب

الرااية الصيية انخ اض الم ت

التعليمي والتالي انخ اض م ت

اإلنتاجية،

يا يا ما يترتب الييا مف

تيديدات ت ترات الر النظاـ ال يا ي الةائـ ،ىذه ا وعاد مت االة فيما وينيا فالوطالة تةد دلر ال ةر ى ود ره يةد دلر
الصرااات االجتمااية ارت اع ن ب الجريمة العنؼ والتالي فاف ىذه ا وعاد تةد دلر ادـ ا تةرار الد لة.
فمف تداايات االيتالؿ قياب الد لة الةان ف دخ ؿ الولد في يالة مف ال ضر انعداـ ا مف ترد
االقتصادية ارت اع ن وة الوطالة،

ا ضاع

رة الجرائـ ،ذ قالوا ما ترت ع ن وة الوطالة قات الير ب ا زمات مما تش ؿ خط ار

الر المجتمع الف ذلؾ يم ف ف يةد ووعض العاطليف دلر االنيراؼ م از لة اماؿ قير شراية في ىذه اليالة يجب ف
ت ضع اليل ؿ المعالجات المنا وة ليا.

اف ادـ ج د معالجة يةيةة ملم ة لتشغيؿ العاطليف انةاذىـ مف ضنؾ العيش خلؽ مصدر م تةر
للرزؽ ليـ ،دال دف ذلؾ لـ ياتي ومعالجات ريعة ملم ة في تط يؽ الوطالة ،يتر صؿ الياؿ دلر زمة
وطالة تخيـ الر المجتمع العراقي وا ره ،ال ةاؿ الذ تمليو ىذه الظاىرة يتعلؽ وا
ال امنة ار ىا.

اليو يتيدد ىدؼ الويث في وياف اقع الوطالة
وت ليط الض

واب اليةيةية االنع ا ات

واويا فضال اف ن اع الوطالة التي يعانر منيا ال رد العراقي،

الر االنع ا ات االقتصادية االجتمااية الن ية الناتجة اف ا تمرار الوطالة

وعض االقترايات في معالجة

ذلؾ

ي ية ضع يد ليا اور

واويا د افعيا ال تيعاويا معالجاتيا و راة مف خالؿ اجت اث ىذه ا فة قوؿ

شي

خر ،ما مش لة الويث فتشير تةديرات اديدة دلر دف ن وة الوطالة ،التي انت صال مرت عة في ايد النظاـ ال اوؽ،
ولغت ياليا م ت
ال يا ية

ااؿ ما لذلؾ مف تداايات ج يمة ،مف ىميا ما يشيده العراؽ مف اضطراوات في ا ضاع

االقتصادية االجتمااية.

ونا ا الر ما وؽ فاف ال رضية التي ية ـ الييا الويث ىي دف ىذه الشريية اليامة مف المجتمع يم ف ف تصوح
اامؿ ادـ ا تةرار في ياؿ ت اصؿ الوطالة نتيجة فةداف مصدر الرزؽ الذ يةمف االيتياجات ا

ا ية لأل رة ما ينتج

اف ذلؾ مف شع ر العاطؿ واإليواط اليأس ما ينذر ويد ث ار ة اجتمااية اقتصادية وؿ يضاً يا ية،
قد ت اىـ ىذه الشريية في رفع م ت

الر الع س

ا دا االقتصاد العراقي تيةيؽ التنمية الشاملة.
أوالً  :واقع و أسباب البطالة فً العراق

يولغ ادد

اف العراؽ 21.301ملي ف ن مة تةريوا

تةدر ال ئة العمرية في ف العمؿ  31-51لل اف وي الي

 %13.2تولغ ن وة الة ة العاملة مف مجم ع ال اف  ،%27.1وينما تةدر ن وة الوطالة وني %10مف الة ة العاملة وي ب
اإليصائيات الر مية وينما تشير تةديرات خر الر انيا تصؿ ني  %10ل ف في ال قت ن و دف ىذه الن وة لي ت
والضر رة ف ت ف دقيةة ما شارت وعض التةارير ،الر دف الت ا ت ويف الن ب الميددة في ن وة الوطالة يع د دلر ادـ
ت افر ديصائيات م يات ديمغرافي و دقيةة اف ال اف ادـ ش افية ويانات المتعلةة والوطالة ،دال دنيا تدؿ الر مد

يجـ الطاقة الوشرية الميد رة الميمشة يج د خط رة الوطالة وااتوارىا مش لة اجتمااية اقتصادية

يا ية و ؿ وعادىا

مضاا اتيا ىي تزداد ات ااا طالما دف فرص العمؿ الجديدة تعجز اف ا تيعاب ا اداد المتزايدة مف طالوي العمؿ(2ه.
ليذا فخارطة الوطالة في العراؽ قير اضية المعالـ دال دنيا تدؿ الر ج د منخ ضات شا عة للعاطليف اف العمؿ
تن ع في تضاريس الوطالة ،في م ح ل ازرة التخطيط التعا ف الد لي العراقية ورنامج ا مـ المتيدة اإلنمائي في العراؽ ،د
ارت اع ن وة الوطالة في العراؽ.
دال نو لمح دلر ف معظـ العامليف وا ت نا ازرتي الدفاع االاالـ ا تطاا ا االيت اظ و ظائ يـ التي ان ا يشغل نيا قوؿ
مارس  2001ف الوطالة تنتشر ويف افة شرائح الة ة العاملة دال دنيا تتر ز في ال ئات التي تويث اف فرصة امؿ

ؿ مرة

مف امر  24-51ي ب نتائج الم ح ،ولغ مت ط دخؿ ال رد العراؽ ي الي  211د ال ار ااـ  ،2001تناقص في النصؼ
ا ؿ مف ااـ  2004دلر  544د الرا ،نتيجة ل ؿ ذلؾ تدى ر معدؿ الدخؿ الة مي ال ن
م ت

لل رد ال ايد في العراؽ الر

منخ ض جدا دنر مما اف اليو في نياية ا روعينيات وداية الخم ينيات وعد ف صؿ في ااـ  5171ي الي

 4400د الر الن وة ال ور مف الدخؿ انت مف ا ائد الن ط الخاـ.
مف جية خر

شؼ مصدر في ازرة العمؿ الشة ف االجتمااية العراقية دف معدؿ الوطالة ويف ال اف وعمر (51ه

ااما فأ ر يولغ  %21,5ل ال الجن يف،

ضح دف معدؿ الوطالة للذ ر ولغ  % 2,10في مةاوؿ  %53لإلناث في

المناطؽ اليضرية ولغ  %10مةاوؿ  % 21,4في المناطؽ الري ية اند المةارنة ويف معدالت الوطالة في الميافظات فاف
ميافظة الناصرية تتصدر الميافظات ومعدؿ ولغ  %43,2ل ال الجن يف ي ؽ المعدؿ اند الذ ر و ير ما ى اليو لد
اإلناث ( % 41, 1مةاوؿ % 1, 3ه.
ما معدؿ الوطالة في ميافظة االنوار ولغ  % 11,1تلييا ميافظة الوصرة ومعدؿ % 51,1
م ت ياتو في ميافظة روال دذ ولغ  %54للجن يف( %54,2ويف الذ ر

جؿ معدؿ الوطالة دنر

 %52,1ويف اإلناثه ولغ معدؿ الوطالة ويف

اإلناث  % 3,7في المناطؽ الري ية  %21,1في المناطؽ اليضرية ولغ  % 21,1ويف الذ ر في المناطؽ الري ية
 %15في المناطؽ اليضرية(1ه.
فوالمةارنة ويف تةديرات ا مـ المتيدة التي تشير دلر ف ن وة الوطالة في العراؽ تصؿ دلر  ،% 72في ييف يشير
الوعض في ازرة التخطيط التعا ف اإلنمائي دلر نيا ال تتجا ز  %10مف الة

الةادرة الر العمؿ ،اذا انت الن وة

ا لر االية جداً ،فأف الن وة ال انية وعيدة ؿ الوعد اف اقع العراؽ الراىف مغالطة ال معنر ليا،

فؽ د ار ة قدمت مف

قوؿ جمعية االقتصادييف العراقييف قدرة الوطالة قوؿ ة ط النظاـ في يينيا ويد د  % 31مف مجم ع الة

الةادرة الر

العمؿ ،ىي في ال قت الياضر ال تختلؼ ي اًر(4ه ،وؿ قد ت ف قد زادت اف الن وة ال اوةة.
دف ادـ ج د ديصائيات

ا ية في الوالد ىذا يعني انو ليس واإلم اف معرفة المعدالت اليةيةية للوطالة ،فلي ت لدينا

ديصائيات يم ف االاتماد الييا في تةدير اقع الوطالة في العراؽ ،خاصة ف تةدير الوطالة متوايف مف مة ة
دلر آخر فؽ الطريةة التي ي تخدميا في التعرؼ الر الوطالة،

ذلؾ الة

التي يدخليا في دطار الة

شخص

الةادرة الر

العمؿ ـ اليدؼ مف ىذا التةدير ،فل ىمؿ العنصر الن ائي مف ا يد العاطلة اف العمؿ ،اندىا ينخ ض ادد العاطليف

دلر النصؼ

يتر

ر مف النصؼ ،ل ف في ما دذا خذ العنصر الن ائي ضمف الة

انو ،اندىا يرت ع العدد دلر

ر مف ضعؼ الرجاؿ العاطليف اف العمؿ وذلؾ ترت ع الن وة يضاً ،دع انؾ اليديث اف

الوطالة المةنعة الراىنة ،ال يم ف لوايث ف ي توعد المرة مف ايت اب الة
الة

الةادرة الر العمؿ تلؾ العاطلة

العاطلة اف العمؿ في العراؽ ،فيي جز مف

الةادرة الر العمؿ التي ي ترض ديجاد فرص امؿ ليا فتح الواب ماـ تشغيليا و ؿ ال وؿ المت فرة ،دذ نيا يد

ىـ

ال وؿ لتيرير المرة مف او ديتيا الراىنة اليياة المزرية التي تشمؿ الغالوية العظمر منيف في الوالد.
الر الرقـ مف دف المرة العراقية تمتلؾ ال ير مف المةىالت التي تم نيا مف الةياـ و ؿ النشاطات الذ

ية ـ ويا

الرجاؿ مشيرة دلر د ارىا المشي دة م اق يا الم الية في التاريخ الةديـ المعاصر مف خالؿ قيادتيا لدفة الزرااة الصنااة
التعليـ قلب قطااات النشاط االقتصاد ،
النشاط االقتصاد الم تةولي

ج دىا في نشطة المجاؿ ال يا ي الذ

ينع س واإليجاب الر د رىا في

المدارس االقتصادية اىتمت وعمؿ المرة لما ليا مف انع ا ات ميمة الر اقتصاديات الولد

ييث يعتةد االقتصادي ف ال ال ي ي ف و ج ب تعظيـ م ارد المرة ف ت ف ضمف ق ة العمؿ ال االة فضال اف ا توعادىـ
التمييز ويف المرة الرجؿ في ي اوات صايب العمؿ التي مف المة د نيا تةلؿ مف روايو ،مة دة وأف التمييز في ا ج ر
دف جد في ي ر وا ذ اؽ ،دف منينر امؿ الن ا قد تغير في ن ات الت عينيات اندما ازفت ال ير مف الن ا اف
العمؿ في الةطاع العاـ اتجيف ص ب الةطاع الخاص الذ

اف ميد دا في ادده في ت جياتو االقتصادية في ظؿ تزايد

اداد الياصالت للمةىالت العلمية العالية فضال اما ي تنؼ الةطاع الخاص مف ادـ وات الر المشر اات ضماف
يوةر امؿ المرة

للم تةوؿ قير مة د ،ف ىذه المع قات يدت والمرة لترؾ العمؿ لتصؿ ادادىف دلر رقاـ االية،
مرى نا وت فير ا ج ا المنا وة ا ج ر المجزية التي تجعؿ المرة تةدـ قصر طاقتيا (1ه.

ما مش لة وطالة الشواب مف المش الت التي اانت تعاني منيا معظـ ولداف العالـ ،التي لـ تعاف منيا ا ف قد ت ف
اانت منيا في مريلة تاريخية ما ،ال يما الولداف التي مرت
الير ب

ا زمات االقتصادية

اجيت صع وات اقتصادية ويرة ،لعدة

التغيرات ال يا ية اليادة ،فضال اف ادـ التنا ب ويف متطلوات

الشواب الداخلة في ف العمؿ وش ؿ مت اصؿ ،الذيف اقلويـ قد ي ن ف مف ذ
ايتمالية يص ليـ الر فرص امؿ دنر مف ذ

التيصيؿ الد ار ي العالي

التي تعاني منيا الولداف التي ال ي جد فييا تخطيط مورمج

ؽ العمؿ ف اج

التيصيؿ الد ار ي الو يط ،دذ ت ف
المت ط ،ىي مف اورز مشا ؿ الوطالة

منا ب للتنمية االقتصادية تغيرات

دلر ت افر اداد ويرة مف العماؿ الشواب ل ف ال ي جد اية في

واب مف ىميا

ؽ العمؿ ،مما يةد

ؽ العمؿ ال تيعاب ىذه ا اداد المتزايدة الم تمرة مف

الشواب الداخليف دلر ف العمؿ.
ما ديصائيات وطالة الشواب في العراؽ خالؿ العةد ا خير مف الةرف العشريف فلي ت دقيةة و وب ادـ ج د ديصا
اني ،ليذا ال وب ا تخدمت التةديرات ال انية مف قوؿ الجيات التي تتعامؿ مع ىذه المش لة ال يما الر صعيد
منظمات المجتمع المدني الد لية ،فشملت تلؾ التةديرات ج انب ميمة
الشاوات العاطليف اف العمؿ قيا ا والشواب الشاوات العامليف في

ا ية ليا االقة والمش لة ،م ؿ ادد الشواب
ؽ العمؿ

د ائر الد لة ،فضال اف ديصائيات

خر م ؿ ادد الطلوة المتخرجيف خالؿ ادة نيف لـ يلتية ا و ؽ العمؿ دلر ا ف ،ادد الملتيةيف منيـ فعال في ىذا
ال ؽ ،ادد الطلوة الذيف

يتخرج ف خالؿ مدة زمنية قصيرة الذيف ييتاج ف دلر ف ييصل ا الر امؿ منا ب

لتخصصاتيـ قوؿ ف يلتية ا وط اوير العاطليف اف العمؿ ،فيضي ا اوئا جديدا يضاؼ دلر اب العاطليف فتت اقـ المش لة
ا ور ا ور(3ه.
دف اجز النظاـ المخل ع اف ت فير الم ارد المالية الضر رية إلاادة دامار ما خروتو الير ب
تجديد الةائـ منيا والتالي اجزه اف ديجاد فرص امؿ جديدة للةادريف الر العمؿ،

دقامة مشاريع جديدة

واب يرة ا تمرت الوطالة في

العراؽ الر ياليا وعد ة ط النظاـ ،خاصة وعد يؿ الجيش ق ات الشرطة ا مف الة ات الخاصة اليرس الجمي ر
وعض ال ازرات المة ات ،مع اتخاذ جملة مف اإلج ار ات فأف ىذه الوطالة ال تةؿ الي ـ اف  %31مف دجمالي ادد
الة

الرجاؿ في العراؽ ،الماً وأف الوطالة ويف الن ا ىي ور و ير جداً مف الوطالة ويف

الةادرة الر العمؿ مف الن ا

الرجاؿ التي ىي ا عة يةاً ،اذا انت الوطالة ويف الرجاؿ ا عة جداً في ال قت الياضر ،فإنيا ويف الن ا تزيد اف
ضعؼ العاطليف اف العمؿ ويف الرجاؿ(7ه.

فالوطالة ىي في جانب منيا م ر ث للنظاـ ال اوؽ ىي وا

اس نتاج الختيارات اجتمااية

جانب آخر ،ل ف وةا ىا ا ت ياليا ا ف ية د وما ال يدع مجاال للشؾ دف ي ـ النظاـ ال اوؽ ال يعد
ت اصال لواقي جرائمو وجعؿ العراؽ

يا ية مف
في ف

ر تخل اً فة اًر ،يرماف العاطليف اف العمؿ الذيف يم ل ف آالؼ الع ائؿ

مف العيش ال ريـ في اليص ؿ الر لةمة ايشيا و رامة.
مف ا فضؿ لنا ف نيدد ا

واب الخاصة والوطالة في العراؽ ن اايا التي مف خالليا تـ تط ر ال يا ات المنا وة

التي تعالج المش لة.

-1

واب الوطالة
ل قارنا ن وة الوطالة في العراؽ مع الد ؿ العروية ندرؾ يجـ المش لة التي نعيشيا فعلر ويؿ الم اؿ ال

اليصر في ا ردف صلت دلر  %51في ديراف %51في مصر  %5.3في ال يت  %5.5مف الة ة
العاملة،

يم ف ماليظة ىذا التوايف مع واقي د ؿ العالـ مف خالؿ االطالع الر اإليصائيات الد رية

ال ن ية التي تنشرىا وعض المنظمات ذات العالقة التاوعة ليا.
ىذا يدفعنا في تيليؿ د ار ة ا

واب الع امؿ التي دت دلر ور ز المش لة ويذا االرت اع ال وير قيا ا وواقي الد ؿ

فعلر العم ـ يم ف يصرىا في التالي
 -5اجز النظاـ ال اوؽ اف ت فير فرص امؿ جديدة للةادريف الر العمؿ،
الةطاع العاـ الر الت ظيؼ ضعؼ الةطاع الخاص في النشاط االقتصاد

واب

مما د

يرة منيا التراجع في قدرة
دلر ف ي ف معدؿ الوطالة

ت ار مي.
 -2ادـ قدرة الد لة اليالية في ديجاد فرص العمؿ،
اللج

دلر تةليص فرص العمؿ،

ا في الةطاع الي مي نتيجة التشوع ال ظي ي والتالي

ذلؾ و وب ادـ ت فر الت ييالت ال افية دلر ىذه ال ترة للةطاع الخاص

لالضطراوات ا منية دت دلر التردد في تدفةات اال ت مارات ا جنوية

ذلؾ ادـ ت فر العمالة المةىلة ال تخداـ

الت ن ل جيا اليدي ة التي تعتمد الييا ىذه اال ت مارات.
 -1ونا ا الر ما وؽ فاف ادـ م ائمة مخرجات التعليـ ماً مع ايتياجات
العلمي ة الت ن ل جية التي الت االقتصادية الجديدة ،والتالي تةد

ؽ العمؿ ن اا في م ا وة التط رات

دلر ارت اع ن وة العاطليف مف يملة الشيادات

الجامعية مف جملة العاطليف.
 -4ذلؾ ضعؼ االقتصاد تراجع معدالت النم .
 -1تت ـ الوطالة في العراؽ وأنيا مش لة م ت يلة مةاوؿ اقتصاد و يط ييا ؿ الني ض ،ما دف ال يا ة المالية
النةدية التي تي ز اإلنتاج اإلنتاجية

ترفع مف م ت

النم االقتصاد

ا تيداث فرص امؿ جديدة دضافية ،ضع ت لي ت والم ت

تشجع الةطاع الخاص الذ

ي يـ في

المطل وة للمريلة اليالية.

 -3ارت اع ن وة الداخلييف ل ؽ العمؿ خص صا الشواب منيـ والمةاوؿ قص ر في جانب الطلب اف ا تيعاب
المعر ض مف الة ة العاملة.
 -7النظرة الد نية لوعض الميف لعمؿ المرة والخص ص والتالي ارت اع ن وة وطالة اإلناث الذ ر.
 -1ادـ ت فر الويانات اف الة ة العاملة الوطالة.

 -2ن اع الوطالة
دف تصنيؼ الوطالة ي ف ي ب

واويا وما دف ا

واب قد تن ات فا ن اع ذلؾ

يم ف التطرؽ دلر ا ن اع

الرئي ية للوطالة في العراؽ.
وداية ىناؾ وعض العاطليف اف العمؿ ل نيـ لـ يتم ن ا وص رة مةقتة مف الع ر الر امؿ يال ـ

ا اتيـ الر

الرقـ مف امتال يـ خورات امؿ تجعليـ يت قع ف اليص ؿ الر امؿ و راة روما الر معرفة واف ىناؾ امال معينا
(1ه

يت فر قريوا ىـ منتظر ف

فيناؾ ويف المنتظريف

اتذة ميند يف لجأت ن وة ويرة منيـ دلر ا اماؿ ال ضيعة

العرضية لتأميف ياجاتيا ،تي ل ا دلر ائةي يارات جرة

مترجميف اماؿ لييف ت فر العمؿ المالئـ ل ا اتيـ يدار

ىذا الن ع والوطالة االيت ا ية  Unemployment Frictionalىذا ى الن ع اال ؿ.
ينشأ ىذا الن ع لعدـ الت افؽ ويف ال ظائؼ الشاقرة ا فراد العاطليف اف العمؿ فةد ت ف فرص العمؿ الشاقرة
وياجة دلر فراد ذ

مةىالت خاصة ليس مف العاطليف مف يي ز ىذه المةىالت قد ت ف فرص العمؿ الشاقرة مت فرة

في منطةة مف المناطؽ العماؿ العاطل ف م ج ديف في منطةة خر

ي د ىذا ال ضع اادة اندما يي ؿ الم قؼ

االجتمااي مف العمؿ د ف قياـ العماؿ الميرة وةو ؿ العمؿ في مجاؿ تعليميـ
قير مطل وة في

اندما تنتج اف النظاـ التعليمي ميارات

ؽ العمؿ في العراؽ ي جد ىذا الن ع مف الوطالة منذ فترة ط يلة الناجمة اف

ت زيع ق ة العمؿ

الذ نجـ انو انخ اض دنتاجية العامؿ العراقي مةارنة وأقرانو في د ؿ خر
خوراتو م ت

دف دنتاج ال رد ادني مف قدراتو

تعليمو(1ه.

مة ن ع قريب مف ىذا الم ي ـ

ى ما يدار والوطالة الم مية  Unemployment Seasonalىي الن ع

ال اني ،ىذه الوطالة قالواً ما تظير في ا نشطة االقتصادية الم مية التي يةتصر اإلنتاج فييا خالؿ فصؿ معيف مف
ال نة ما ى الياؿ في الةطاع الزرااي

ذلؾ في وعض الصنااات ف ي فصؿ الشتا م الً قالواً ما يتعطؿ ال الييف

اماؿ الصنااات اال تيال ية الم مية.
ىناؾ ن اع خر

الوطالة االختيارية ىذا الن ع ينشأ والرقـ مف ت فر الةدرة الرقوة الر العمؿ دال دف ادـ ت فر

فرص العمؿ الالئؽ النخ اض ا ج ر تةد

دلر ف ي ضؿ الناس الوطالة الر العمؿ دذ دف ظر ؼ

صعوة للغاية في ال ترة ال اوةة و وب يا ة النظاـ ال اوؽ

ؽ العمؿ انت

اف ن ع مف يالة التعطؿ ىي ا ت الـ للوطالة ال ةر فيي

اختيارية دجوارية ىي الن ع ال الث.

م ت

الن ع الراوع ى الوطالة اإلجوارية ىي ؿ مف ى قادر الر العمؿ

ا جر ال ائد مع ىذا ال يجده ى ما يعانيو الي ـ العماؿ العاطل ف.
ما الوطالة المةنعة Disgnised Unemployment

راقب فيو وايث انو يةولو اند

ىي ناتجة اف ت ظيؼ فراد في وعض الةطااات

المة ات الي مية د ف ياجة فعلية دلييـ تعاني العديد مف مة ات الد لة دذا اف ى الةطاع الم يطر

ذلؾ في

الةطاع الزرااي ىي الن ع الخامس.
فعلر الرقـ مف دنيـ ية م ف وميماتيـ ل ف المش لة ت مف في دنتاجيتيـ اليدية (النيائيةه ت ا

ص ار

روما

ت ف الوة ىذا الن ع مف الوطالة م ج د في العراؽ خاصة في ظؿ الظر ؼ الجديدة التي يمر ويا وعد يؿ العديد مف
المة ات المشاريع ت قؼ اددا مف مشاريع الةطاع الخاص مما اضطر العديد مف العامليف دلر الت جو دلر مة ات
الةطاع العاـ التي تعاني صال فائضاً في ق ة العمؿ لليص ؿ الي فرص امؿ خاصةً وعد ارت اع

زيادة م ت

الر اتب للعامليف في مة ات الد لة مما نجـ اف ذلؾ تضخـ في ادد العامليف في الةطاع العاـ انخ اض دنتاجيتو فضال
اف ت قؼ ادد مف مشاريع الةطاع العاـ خاصة الصنااية مما ش ؿ ذلؾ اوئاً جديداً الي االقتصاد العراقي يعتور ىذا
الن ع مف الوطالة مف اخطر ن اع الوطالة الر اإلطالؽ لصع وة تةييس ق ة العمؿ المطل وة في ال قت اليالي(50ه.
ما الن ع ال ادس مف الوطالة ى الوطالة اليي ليةStructural Unemployment
ت ازف ويف العرض الطلب الر العمؿ في مختلؼ ا

اؽ الةريوة يتر ل

إلجمالي ال مية المطل وة(55ه ،ىذا الن ع مف الوطالة ينتج
الراقويف فيو و وب فشؿ ال يا ات التشغيلية ادـ انتظاـ
تمتد ام ماً ل ترة زمنية ط يلة

التي تنتج اندما ي جد ادـ

اف دجمالي ال مية المعر ضة للعمؿ م ا

ا ا و وب ادـ ت فر امؿ لألشخاص الةادريف الي العمؿ
اؽ العمؿ ضعؼ الةدرة اال تيعاوية للنشاط االقتصاد

ومعني دف ىذه الوطالة ناتجة اف فيض ا يد

العاملة قير ال نية التي ال يم ف

ا تخداميا في الصنااة اليدي ة التي تتطلب ا ات فنية تتال ـ مع طرؽ اإلنتاج اليدي ة.

ىذا الن ع مف الوطالة صوح شائعاً وش ؿ ا ع في العراؽ منذ مدة زمنية ط يلة و وب اجز ال ا ات ال نية
ال طنية اف د ايتياجات
الم ت

ؽ اإلنتاج ادـ دم انية ال اد ا اظـ مف العماؿ الر تلوية ىذه االيتياجات و وب تدني

العلمي الت ني ي لدييـ الر

اس ذلؾ صوح االقتصاد العراقي يعاني مف ىذا الن ع مف الوطالة ييث تر ز

معظـ ق ة العمؿ قير الماىرة في قطاع الخدمات ىجرة العمالة ال نية ال ا ات العلمية خارج العراؽ لتدني م ت يات
الر اتب ا ج ر المصااب االقتصادية التي مر ويا العراؽ مما يتطلب دنعاش الطلب الت ار مي الر اليد العاملة
ا تيداؼ ميارات معينة تط ير آليات تعليـ تدريب الة
الر جانب ىذا الن ع

العاملة(52ه.

مةارب لو ى ن ع الوطالة ال نية التي تشير دلر دف التةدـ العلمي_ الت ني ي الود اف يترؾ

آ ا ار جانوية الر المجتمع والتالي فاف التط ر الت ن ل جي لو تأ ير في نش

الوطالة.

ثانٌا ً  :البطالة واالنعكاسات االقتصادٌة (رإٌة خاصة)
دف الة ة العاملة تنيصر ضمف فئة مف ال اف تم ؿ ارض العمؿ مف اجؿ دنتاج ال لع تةديـ الخدمات
االقتصادية

تولغ ام ار ميدد يختلؼ وي ب الولداف المجتمعات

فةا للتط ر االجتمااي الذ

ولغو ؿ ولد ،تعد ن وة
رفع م ت

ال اف العامليف مف دجمالي ال اف مةش ار ميما يع س الونية االقتصادية للولد  .ويدؼ داـ ىذه الونية
المعيشة زيادة دخؿ ال رد ت لي الي مات لخططيا التنم ية انايتيا ال املة لت فر فرص العمؿ ل ؿ طالويو(51ه.
ييث دف مف ضرار انتشار الوطالة انخ اض م ت
ينخ ض م ت

الناتج الميلي الدخؿ تختؿ ا

لتأميف االيتياجات ا

الرفاىية االقتصادية للمجتمع ،ييث تيدر الطاقات اإلنتاجية

عار ،ا مر الذ

ا ية لم اطنييا ،مزيداً مف اللج

ينجـ انو زيادة ااتماد الد لة الر العالـ الخارجي

دلر الةر ض المع نات لتم يؿ ش ار ىذه االيتياجات ،مما يعيد

دنتاج التوعية لم ار ز االقتصاد العالمي ،تضعؼ الةدرة التناف ية لالقتصاد الميلي في ا

اؽ الخارجية ،في المةاوؿ فإف

الةضا الر الوطالة يرفع الطاقة اإلنتاجية للد لة ،فيزيد الناتج ت تطيع الي مات الميافظة الر ن ع مف اال تةرار في
ا

عار فتزيد قدرتيا التناف ية في ا

داانة الوطالة يةع الر الد لة

اؽ الخارجية تنجح في دفع اجلة التنمية االقتصادية ،ضؼ دلر ذلؾ ف اب

ي اًر ما ييدث ذلؾ اج اًز في ميزانيتيا(54ه.

ل ف الوطالة ال ةر ينتشراف يتر في الد ؿ التي تزاـ نيا متةدمة ،فعةد ال مانينات ى العةد ا ؿ لع لمة ال ةر
الوطالة" ،اةد اإلفةار ال ني" ،ما ي ميو االقتصاد

ال ند

ميشيؿ

ش د ف ي(51ه ،مع التا يد الر خ ض ا ج ر،

والعمؿ ال يؼ ،والتصدير ،والتعليـ الجامعي ال ني التدريب ل ي تيةة ا النم فتةض ا الر الوطالة ال ةر ،الجميع يطوؽ
ىذا وإخالص جد ،فيون ف الجامعات المعاىد المصانع ييصل ف الر الم اادات الةر ض خ ض ا ج ر لمضاا ة
الةدرة التناف ية التصدير دلر الد ؿ الغنية ،ل ف النم ال يأتي ،اذا ما تر فال يتغير شي
ينتشر الي ة ويف ا قنيا

الوطالة توةر تزداد ال ةر

ال ة ار تتعمؽ في ؿ م اف مف العالـ يتر في الد ؿ التي انت تتجو دلر الم ا اة الن وية

د ؿ روا الغروية الصيف وعض العالـ ال الث.
نعمؿ ضد الوطالة ال ةر التخلؼ نطوؽ ؿ ص ات صند ؽ النةد الد لي لإلصالح االقتصاد
اليي لي ،ل ف ال الوطالة تتراجع ال النم ي رع والمجي

المالي الت يؼ

ال ال ةر يتةلص ال التخلؼ يز ؿ ،ما الي ة ويننا ويف د ؿ

الشماؿ الغنية فتزداد ااماً وعد ااـ في ؿ المجاالت ،ادا روما في مجاؿ الرشا
المتعلميف ال نييف ا طوا

الن اؽ ال اد ىر ب ا م اؿ ىجرة

قيرىـ مف ال ادر الخويرة التي جر تدريويا في مة اتنا ،م النا وناةنا

تيرب مف ويف يدينا فيزداد ويا الغرب ار

ر اتنا اليةيةية

نزداد نيف فة اًر وة اً(53ه.

دف التناقضات التي تنشأ مف ازدياد ادد الميمشيف مف الطوةة العاملة نتيجة الوطالة الناجمة اف التط ر في تةنيات
اإلنتاج ال تطعنا ف نتلمس امؽ التناقضات الداخلية التي تيمليا الع لمة(57ه ،قد جلت ال قائع العديد مف المظاىر
ال لوية في

اؽ العمؿ العروية م ال ارت اع معدالت الوطالة ال افرة زيادة التعطيؿ الم تتر نةص التشغيؿ

معدالت ا ج ر اليةيةية فضال اف تنامي اداد المشتغليف في

اؽ العمؿ قير الر مية انخ اض م ت

تدى ر
الدخ ؿ

المتيةةة فييا مما د دلر اشتداد يدة ال ةر تزايد اداد ال ة ار  ،ى ذا تل ح اورز يئات الع لمة في المجاؿ االجتمااي
دذ دف مخاطر الع لمة ال تةتصر فةط الر تيةيؽ ن ب مرت عة في د ؿ الشماؿ الر ي اب د ؿ الجن ب في ب وؿ تعمؿ
يضا الر ن ؼ الم ا ب االجتمااية الةديمة رمي فئات اجتمااية متعدد انت تيضر وعمؿ مالئـ م ت

ميترـ دلر

ى ة الوطالة ال ةر(51ه.
يش ؿ ال ةر الوطالة تيدييف ويريف ت اجييما التنمية الم تدامة في العراؽ ت مف ا
في نمط النم االقتصاد

واب اليي لية للوطالة

ا ا

المرت ز الي ا تغالؿ الم ارد الطويعية في خصائص الة ة العاملة التي ال تن ؾ ترت ع فمنيا

ن وة الشواب التي ت تةر دلر التدريب الالزـ لتلوية ايتياجات

ؽ العمؿ مف ىـ

ؽ العمؿ

واب الضعؼ في دا

شدة االاتماد الي الةطاع العاـ في خلؽ فرص العمؿ دضافة دلر ا امؿ تشتمؿ الير ب يالة اليصار االقتصاد
ىجرة اليد العاملة تيديات دمج الةطاع قير النظامي في االقتصاد النظامي ما دف الةطاع النظامي اخذ في ا تيعاب
يد

ااملة قير ماىرة ل ف ج ره المتدنية لـ ت اىـ

ي اًر في التخ يؼ مف يدة ال ةر فتضافر تدني ا ج ر اليةيةية مع

ضيؽ فرص العمؿ لت يع ال ةر تعميةو اال ة الر ذلؾ د النم المعتمد الر الم ارد الطويعية دلر روط التنمية الر
نطاؽ ا ع وتةلوات

عار الن ط ايراداتو الر شؿ الجي د التي توذؿ مف اجؿ التن يع االقتصاد

اس ذلؾ نجـ

الر

انو ميد دية التن يع تةليؿ فرص العمؿ خاصة ماـ الشواب يدي ي التخرج(51ه.
فاإلش الية التي توةر تاليةنا ت مف في اقتصاد العراؽ ال ييد الجانب ،في اقتصاد يعتمد الر م ارد الن ط الخاـ
في تغطية ن ةات الميزانية االاتيادية ميزانية التنمية(20ه،

لـ يود العراؽ وعد التجا ب مع مضاميف

رة التةانة

ما

نعرؼ دف قطاااتو متخل ة ال ضع يع س اقتصادا ياد متخلؼ ىذا يتطلب منا نيف العراقييف ف نود وتوني ال يا ات
الصييية المالئمة للولد المريلة التي نعيشيا ،فةد جلت ال ن ات الماضية ا ور ن وة ان ماش اقتصاد
الناتج الميلي ،اما اف اليو قوؿ اة د ،ارت عت ن وة الوطالة دلر م ت

تراجع دجمالي

قيا ي قدره  ،%70-31ىي تطاؿ وص رة

خاصة الشواب ،الر ااتوار دف يؿ مش لة الوطالة يتطلب تيةيؽ نم اقتصاد

ن

االي جدا ،اف رفاه اإلن اف

التنمية االقتصادية يعتمداف الر خلؽ فرص امؿ منتجة للعاطليف اف العمؿ ،الر الرقـ مف دف م ت

ا دا

مشجعة.
االقتصاد العراقي في المريلة الراىنة لـ يظير ليد ا ف مةشرات ّ
دف زيادة معدؿ النم في االقتصاد العراقي يعتمد الر االقة يةة ما ويف اال ت مار النم االقتصاد  ،وما ف
االقتصاد العراقي قد اانر مف اختالالت ىي لية ويرة تتم ؿ وةلة المدخرات نتيجة لالرت اع في الميؿ اليد

لال تيالؾ

نتيجة النخ اض الدخؿ التي رت وش ؿ وير في اال ت مار ،مما دفع واالتجاه ني الخارج مف جؿ اليص ؿ الر
الةر ض لتم يؿ العمليات اال ت مارية قير المجدية ،ىذا ترؾ العراؽ يرضخ تيت مدي نية ويرة ،فضال اف م ت يات
الوطالة ال ويرة في االقتصاد العراقي ،ؿ ذلؾ ترؾ تدااياتو الر انخ اض الدخؿ الة مي والتالي انخ اض معدؿ النم
االقتصاد العراقي ام ما.

ىنا ذف تأتي ىمية ت فير ا م اؿ الالزمة مف جؿ الةياـ واال ت مار والتالي تيةيؽ ن ب ت ظيؼ خ ض ن وة
الوطالة في العراؽ ،ىذا يترؾ ود ره آ اره الر زيادة الدخؿ الة مي مف ـ رفع معدالت النم في االقتصاد العراقي ،مف
ىنا يضا تأتي ىمية دقامة
ا

اؽ المالية

ؽ مالية متط رة في العراؽ ت يـ في تعوئة الم ارد المالية تنمية المدخرات،

ر تط را ،لما انع س في ي لة ويع ش ار ا

لما انت

يـ ال ندات و راة و ل ة مالية منخ ضة تي يليا دلر

نةد ائؿ.
اف اتجاه العراؽ ني ت عيؿ الةطاع الخاص

فةا للت جيات اليالية المعززة لد ر الةطاع الخاص في االقتصاد

العراقي ت ف وم اوة ياجة متزايدة لتلوية االيتياجات التم يلية ،لما اف الةطاع الخاص في ال ترة ال اوةة تاوعا للد لة
ي ير فؽ ت جياتيا

يا اتيا ،لذا في ييصؿ الر التم يؿ مف الد لة اور مة اتيا المالية المصرفية ( الونؾ الزرااي

الونؾ الصنااي ونؾ الت ليؼه ،اليو فانو في ظؿ الت جيات اليالية ني دتواع يا ات مالية نةدية(ا تةاللية الونؾ
المر ز ه

ر مالئمة(25ه.

مف ىنا تورز ىمية ت عيؿ الةطاع الخاص في االقتصاد العراقي لزيادة ت فير فرص العمؿ ،دال دف االتجاه ني
الع لمة انتشار المعل مات الت ن ل جيا يتطلب يد
ا مر الذ يتطلب ف ت ف العمالة فضؿ تعليماً

ااملة ماىرة يةلؿ الياجة دلر اليد العاملة ال ي ة مع مر ر الزمف،
ر ميارة قدر الر ا تخداـ الت ن ل جيا اليدي ة

مزيداً مف المعرفة

الدراية في التعليـ التدريب تط ي اًر م تم اًر للميارات.
ىنا الود ف ان ه واف مش لة الخريجيف العاطليف اف العمؿ قد ت اقمت وص رة ويرة ،ذلؾ لرفض معظـ الشر ات
ا جنوية العاملة يالياً في العراؽ تشغيليـ ،ىذا ما صرح وو المدير العاـ إليد ىذه الشر ات التي تتخذ مف ديد د ؿ
ضؿ تشغيؿ ا يد العاملة ا جنوية خاصة ا
قر وأنو ي ّ
الج ار مة ار ليا ،ييث ّ

ي ية منيا متذراا وأنيا

ر منا ارخص

مف ا يد العاملة العراقية.

ما صرح مدير ااـ شر ة جنوية خر وأنو يريص الر تشغيؿ ا يد

العاملة ا جنوية

نيا

ر ال اً

اخالصا ىذا يذ ّ ر وما يصؿ خالؿ اليرب العالمية ا لر اندما ايتلت الة ات الوريطانية العراؽ تـ تشغيؿ ا يد
ي ية ودال مف ا يد

العاملة العراقية لأل واب المذ رة االه الماً واف الشر ات العراقية الصغيرة تن ي ذلؾ

العاملة ا

تة د الر ف العمالة العراقية

طنيـ العراؽ ما ف ال ا ات التي يتمتع ويا العراقي ف

ر مناً اخالصا ت انياً في ونا

ت ؽ دلر يد وير تلؾ ال ا ات ا جنوية(22ه.

فالرفاىية االقتصادية
لـ يتم ف

ظر ؼ العمؿ وةيت قير مةاتية في العراؽ تدى ر في قالوية الياالت الواي يف اف العمؿ

ؽ العمؿ النم االقتصاد

المتزايدة مف الداخليف يدي ا دلر

مف االرت اع وييث ي ي لتاميف فرص امؿ للعاطليف ال تيعاب ا اداد

ؽ العمؿ صويت مش لة الوطالة المزمنة تم ؿ تيديا وي ار في ال قت الياضر ل ر

الواي يف اف العمؿ.
ثالثا ً  :اآلثار االجتماعٌة الناجمة عن البطالة
تورز لنا ظاىرة الوطالة تعوير اف
االجتمااي،

العالقات االجتمااية اجيافيا،

جو آخر ل

ت زيع الدخؿ ال ر ة ،الر الم ت ييف الميلي ال طني ،الر الم ت

ت زيع

تة يـ العمؿ

العالمي ويف الد ؿ الغنية الد ؿ

ال ةيرة ،والتالي يتضح لنا يضاً ،ف الوطالة الةير اليرماف التي تش ؿ آفات اقتصادية اجتمااية خالقية معاً ،لي ت
نتيجة طويعية للتةدـ التاريخي ،وخاصة لي ت نتيجة يتمية للتةدـ العلمي التةني ،ما يزاـ ال ر الميافظ المدافع اف
المصالح االمتيازات الم ت وة ضد منطؽ العلـ التاريخ ،انما ىي ناجمة اف ف اد ج ر خلؿ

ا ي في النظاـ

االجتمااي ال ائد ،في العملية االقتصادية-االجتمااية ليا الجارية الي ـ في ظؿ الع لمة الر جميع ا صعدة ،الد لية
اإلقليمية الميلية(21ه.
دذ يترتب الر الوطالة مجم اة مف ا ار االجتمااية الن ية ييث يشعر العاطل ف واإليواط اليأس ادـ االنتما
للد لة ،فتنتشر الجريمة وأن اايا ،خاصة في ص ؼ العاطليف الذيف ال يتلة ف داانة وطالة خالؿ فترة تعطلو ،ي ف اقع
الوطالة ما ينجـ انيا نتيجة ل ةداف مصدر العيش (ال به شد الر الةطااات ا ضعؼ في المجتمع ،ىـ ال ة ار
الن ا  ،ضؼ لذلؾ االنيرافات ال رية انتشار الشع ر واليةد الوغضا ني الطوةات التي تييا في ويو ية مف العيش،
مما ى جدير والذ ر انو لما طالت فترة التعطؿ لما صار ضررىا ج يماً ييث تة ر تأ ي اًر لوياً الر الم اىب ال نية
العةلية للعامؿ فتضميؿ مياراتو وؿ ي ةد اإلن اف ميزة التع د الر العمؿ اتةانو ينيط م ت اه.
ت ااد الوطالة الر زيادة يالة ما ي مر والتشرذـ االجتمااي ،تةد يالة التعطؿ الدائـ المةقت اف العمؿ ما
يصايويا مف مش الت اجتمااية ضغ طات اقتصادية الر دصاوة قالوية الشواب المتعطؿ اف العمؿ ويالة مف اإليواط
الشديد المزمف يالة مف ادـ ال ةة والن س خاصة لد الشواب مف يملة الشيادات المت طة الجامعية ،مما يدفعيـ ىذا
الشع ر دلر الت ير جدياً واالنتةاـ مف المجتمع الذ

يرفض منييـ فرصة العيش ال ريـ ،تي يف ضاايـ االجتمااية،

تيةيؽ ذ اتيـ تج يد طم ياتيـ مف خالؿ تيصنيـ والعمؿ يضاً يدفعيـ ىذا الشع ر دلر الت ير جدياً واليجرة دلر
مجتمعات خر (24ه.
ف ي الـ الر ؿ (صه خير دليؿ ،فعف اوف و ير اف وي الي ف (عهقاؿ قاؿ ر ؿ اهلل (صه "دف الن س ذا
يرزت ق تيا ا تةرت" فشع ر العامؿ وخيوة ا مؿ االجتمااي ما يتعرض رب ا
ناتجة اف يالة ال ةر التي تعيشيا

رة مف ضغ طات ن ية اجتمااية

رتو يةد دلر االضطراب االنيراؼ نتيجة لعدـ قدرة الد لة الر ت فير العيش ال ريـ

ليـ لمف يعيل ف مف خالؿ ت فير فرص العمؿ.

ما دف فةداف المجتمع لوعض الض اوط االجتمااية قياب الةان ف الذ يي ظ اال تةرار في المجتمع يدث ن ع مف
العنؼ ويف فراد و وب قياب د ر المة ات الي مية ل ترة لي ت والةصيرة خاصة جيزتيا ا منية نتيجة لما تعرضت
دليو مف تدمير ايالؿ ال ضر نتيجة اليرب

االيتالؿ.

دف معدالت الوطالة العالية في العراؽ ،التي نجمت اف الير ب الخا رة التي خاضيا النظاـ الوائد خالؿ العة د
المنصرمة ،لـ ت ف دىدا ار للطاقات الوشرية العراقية في ب ،وؿ ّدت في ا نة ا خيرة دلر ت اقـ المشا ؿ االجتمااية
زازاة ا مف اال تةرار في اراقنا الجديد .ىذا واإلضافة دلر الشع ر واإليواط الذ ود يتنامر ويف ص ؼ العاطليف اف
العمؿ مف خريجي الجامعات العراقية و وب تل ة الم ة ليف في ديجاد اليل ؿ الناجية ليذه المش لة ،ال ؿ يعلـ وأف
ا الؼ مف ىةال الخريجيف العاطليف اف العمؿ قد صاويـ ال ير مف الترد في ياالتيـ الن ية وعد تلؾ ال نيف المضنية
التي فةد ىا مف امارىـ خالؿ يياتيـ الد ار ية ظر ؼ اليصار التي ني تيـ دواف العيد الوائد(21ه.
يم ف ف ت ف الت اليؼ الشخصية ضارة جدا ييانا ت تمر ل ترة ط يلة ما يم ف للت اليؼ االجتمااية اإلضافية
ف تنم ىذه الت اليؼ الشخصية فالوطالة قد تة د وعض ا شخاص للةياـ وأاماؿ قير شراية إلاالة ن يـ

رىـ ف ضع

الوطالة ن و روما ية د وعض ا شخاص الرت اب الجرائـ روما تمتد الت اليؼ االجتمااية دلر اوعد مف ىذا ما انخ ضت
العناية الطوية

رة ا مراض(23ه.

دذ قالوا ما تتالزـ الوطالة

التغذية ا مية ترد

ضاع اإلناث

التعرض للمخاطر الويئية ادـ ت فر

الخدمات الصيية االجتمااية مع ال ةر(27ه.
ما يترتب مف النايية االجتمااية دف الشواب العاطليف اف العمؿ ال يةدم ف الر الز اج الف مف الشر ط
ا

ا ية للز اج قير مت فرة لعدـ ت فر فرص امؿ لعدـ يص ؿ الشواب الر جر يم نيـ مف م اجية متطلوات اليياة

المتزايدة ىذا ال ضع يةد دلر العز ؼ اف ف رة ت يف

رة والتالي ي لد قدر ا ور مف اال تيا .

فاليرماف مف العمؿ اليص ؿ الر دخؿ منا ب والتأ يد يةد
ادـ دلر اليأس الضياع روما دلر ممار ة العنؼ داخؿ ا

دلر االنيراؼ اللج

دلر اماؿ قير شراية

رة يضا فمف خالؿ الت اجد في الويت وش ؿ م تمر و وب

ادـ ج د امؿ يةضر العامؿ قتو فيو ،فممار ة العنؼ التطرؼ الجريمة خير دليؿ الر اال تئاب االقتراب اليالة
الن ية ال يئة التي يعيشيا العاطؿ اف العمؿ.
وما دنيـ يش ل ف اوئاً ةيالً الر ن يـ اائالتيـ المجتمع خزينة الد لة ال يم ف اال تمرار الر ذلؾ ،ما نيـ
يش ل ف مر ز ت تر اجتمااي دائـ قاوؿ لالن جار في ؿ ليظة ،يم ف ا تغالليـ مف قوؿ الة

التي ال تريد اال تةرار

الخير للوالد.
مف الخط رة وم اف ا تمرار ذلؾ ،دذ ف ىةال يم ف ف يتي ل ا دلر لةمة ائغة للة

اإلرىاوية التخريوية لجرىـ

دلر جانويا زجيـ في امليات تخريوية الر الصعيد الد لي لةا نة د ييتاج نيا إلشواع ياجاتيـ فراد ق ائليـ(21ه.

دف معالجة المش الت االجتمااية التي ي اجييا المجتمع ،التي ال تةتصر الر م ض ع الوطالة الخدمات العدالة
االجتمااية ،وؿ تمتد لتشمؿ العالقات في ما ويف فراد المجتمع ويف الد لة جيزتيا المختل ة مف جية المجتمع مف جية
خر  ،دضافة دلر ضماف تط ر اليياة ال ةافية

ص ليا دلر فراد المجتمعيف تعزيز د ر الم ةؼ في اليياة العامة اليياة

ال يا ية االجتمااية في ونا اإلن اف الت جو ني تشغيؿ ور ادد مم ف مف العماؿ العاطليف اف العمؿ في مشاريع
دنتاجية خدمية في مختلؼ ميافظات الوالد يتر ل
دذ ف ا تمرار الوطالة ويذا الم ت

اف اليدؼ مجرد التشغيؿ.

الراىف ي اىـ ودرجة االية في تنشيط زيادة المش الت االجتمااية ا تعداد

مجم اات جديدة مف الشواب الر االنخراط في العمليات اإلرىاوية ايجاد فراد يش ل ف ايتياطياً منا واً للتنظيمات
اإلرىاوية ،دضافة دلر اقع الضياع انعداـ الرةية ال اضية لم تةوؿ فضؿ.
فاليص ؿ الر فرصة امؿ جر منا ب لعيش ريـ يلعب د ره المواشر في تغيير م قؼ اإلن اف ،خاصة
الشواب ،مف الد لة المجتمع مف العمليات اإلرىاوية الجارية في الوالد ،في العراؽ ما ي ي مف ياجات فعلية لتشغيؿ
ادد وير جداً مف العماؿ الناس العاطليف اف العمؿ لتغيير اقع المدف الش ارع العراقية(21ه.
فناق س الخطر يدؽ في المجتمع العراقي دذا ما نظرنا دلر ن وة الوطالة في العراؽ التي ال م يؿ ليا في واقي الد ؿ
قد انتشر ال ةر ى ا مر الذ

فاقـ مف معدالت ا مية انخ اض الم ت

االجتمااي يةد والنتيجة دلر تخلؼ اقتصاد

الصيي ضعؼ ةافة المجتمع فالتخلؼ

الع س صييح.

فاالنع ا ات التي تت لد مف ج ار ت شي الوطالة في المجتمعات اديدة الر الصعيد االقتصاد

االجتمااي

ال يا ي ،ف ييا دىدار لةيمة العمؿ الوشرية فةداف الشع ر واالنتما للمجتمع.

الخ ػػاتمة

ختاما يم ننا الة ؿ واف تيد ظاىرة الوطالة يأتي في مةدمة التيديات التي ت اجو د لة العراؽ الرت اع ن وتيا وش ؿ
قير طويعي ،يرتوط ويا ون س الدرجة مف ا ىمية االنع ا ات ا ار ال لوية الناتجة انيا الر المجتمع نتائج التنمية.
ف م ألة ادـ ت فير ظائؼ لألاداد المتزايدة مف العاطليف اف العمؿ اف ليا ارىا انع ا اتيا ال لوية الر المجتمع
العراقي

والخص ص الر الشواب ييث دفعت الوعض منيـ دلر انتياج ل ؾ لوي يضر المجتمع اإلرىاب العنؼ

الة ة يتر داخؿ الويت يضا .
دذ لـ ت ِؿ الي مة العراقية ال اوةة مش لة الوطالة االىتماـ الذ

يجب ف ترقر دليو ،لـ تجتيد في ديجاد

يؿ

جذر ليذه المش لة االقتصادية االجتمااية التي خذت تشيد تزايداً في اداد العاطليف اف العمؿ ،مما جعؿ المش لة
آ ارىا تنتج اف ضع ت ار مي ،فضعؼ االقتصاد
التةني والخص ص تدى ر ن ايتو

تيجيـ د ر الةطاع الخاص تدني م ت

التعليـ التعلـ الميني

ميتو دذ تم ؿ الوطالة خاصة ويف المتعلميف تيديا مع تزايد ن وة ال ئة العمرية الشاوة

زيادة ادد الخريجيف نة وعد خر
ايتياجات

ذلؾ لعدـ ت فر فرص امؿ منا وة نتيجة ادـ الم ائمة ويف المة ات التعليمية

ؽ العمؿ ،ذلؾ ضعؼ م اىمة المرة في االقتصاد ارت اع معدالت الوطالة ويف الن ا  ،ما ف مف ويف

الع امؿ التي تة ر وش ؿ لوي الر وؿ معالجة مش لة الوطالة تلؾ ا ار االنع ا ات ال لوية الناتجة انيا دضافة دلر
مجم اة خر مف الع امؿ التي اشرنا ليا في الويث ،قد دت ىذه الخصائص مجتمعة دلر ارت اع معدالت الوطالة
الدخؿ ارت اع معدؿ اإلاالة والتالي زيادة ال ةر الع ز فةداف العيش ال ريـ في مجتمع اقتصاد ي ترض

انخ اض م ت

ف ال ي ف م اف للياجة ال ةر ،مما د

مز لة اماؿ قير شراية مف اجؿ ت فير لةمو العيش للوةا
دلر االنيراؼ ا

الر قيد اليياة  ،ما يليظ وما ال يدع مجاالً للشؾ وأف ىذه المش لة الر الرقـ مف خط رتيا تزايد يجميا دال دف ىناؾ
وصيص مف ا مؿ لتأميف وؿ العيش الوةا و رامة

في ض

ير
ة وواقي المجتمعات ني اراؽ اراقي ُ

يـ.
رُ

اال تنتاجات ال اوةة قد ي ف مف الميـ ا خذ في االاتوار المةتريات ا تية ا تراتيجيات

للتعامؿ مع الظاىرة وأ ل ب المي،

التي يم ف مف خالليا اليد مف ج د الوطالة اتخاذ تداوير اجتمااية

في معالجة ال ير مف المشا ؿ الن ية االجتمااية المترتوة اف ىذه الظاىرة انتشارىا.
.5

دف مش لة الوطالة يجب ف تيضر وأ ل ية قص

مف قوؿ الي مة الجديدة ىمية تضافر الجي د في ديجاد

المزيد مف ال ظائؼ لليد مف الوطالة المرت عة ييث دف خلؽ المزيد مف فرص العمؿ ي ف لو ا ر في تي يف
ال ضع ا مني.
.2

في زيمة الويث اف مخارج الئةة إلش اليات الوطالة فمش لة تيتاج دلر ورنامج ا تراتيجي متعدد ا وعاد

ط يؿ ا جؿ لونا

يا ات خطط تراتيجية تروط التنمية الشاملة العمالة دذ دف قضية الوطالة ااادة ىي لة

اؽ

العمؿ تش ؿ ىـ التيديات التي ت اجو الجي د الموذ لة مف قوؿ الي مة خاصة فيما يتعلؽ وخطط التنمية االقتصادية
االجتمااية.

.1

دف تيةيؽ النم االقتصاد

مر ال قنر انو مف جؿ تيةيؽ التنمية الم تدامة الةضا الر الوطالة ال ةر

في العراؽ النم اليالي يويف ضعؼ الم ت  ،لف يت نر تيةيؽ ذلؾ د ف ف ي ف ىناؾ نم في الةطاع الخاص
أداة

ا ية رئي ية للنم االقتصاد

لت ليد فرص العمؿ ،ازالة ؿ ما يعترضو مف اةوات ضر رة التر يز الر

المشر اات الصغيرة المت طة التي مف شانيا تشغيؿ ا ور ادد مم ف مف العاطليف اف العمؿ.

.4

ف زيادة اال ت مارات في العراؽ تدفع دلر يؿ مش لة الوطالة التي يم ف ف تزيد مف فرص العمؿ الشؾ دف

ج د امالة متعلمة يعد م تايا للم اىمة في االـ يت ـ والع لمة ،فخلؽ ظائؼ ىي ل ية ال ت وةيا ل ية مف
اجؿ ت يع ال رص الود مف خلؽ المناخ الذ يتم ف فيو الةطاع الخاص
الر ىذه الظاىرة

اال ت مارات ا جنوية في اإل ياـ للةضا

تاميف فرض امؿ للعراقييف الود مف ضع شرطا للةو ؿ في قان ف اال ت مار الجديد ،ذلؾ ومنع

الشر ات ا جنوية مف ا تخداـ ا يد العاملة ا جنوية االقتصار الر العمالة ا جنوية المتخصصة

التي ييتاجيا

ؽ العمؿ في ال قت الياضر لييف داداد تدريب ادر اراقية ،الر ف تعتمد الر ا تخداـ افة ا يد العاملة
في المشاريع.

.1

دنشا ىيئة

الويانات اف

مر ز متخصص وال اف النشطيف اقتصاديا ايجاد قاادة معل مات مت املة تة ـ ت فر افة

ؽ العمؿ اج ار وي ث م يية

داداد الد ار ات الخاصة والظاىرة يالياً

ونا التص رات الم تةولية

التي ت ااد الر ضع يا ات خاصة والعمالة لمجاوية المش لة اإل راع في ضع اإل تراتيجية لضماف ت فر
فرص العمؿ م تةوالً تيليؿ ا ار المختل ة للظاىرة ورامج اليد منيا.

.3

ضر رة م اىمة مة ات المجتمع المدني في تدايـ شو ات ا ماف االجتمااي اةد ند ات ف رية

لتعريؼ الم اطف وا ار ال لوية لتزايد يجـ الوطالة الر مختلؼ ج انب اليياة،

ذلؾ ىمية د ر

ةافية

ائؿ اإلاالـ

المختل ة.
.7

تم يف المرة ت ظيؼ قدراتيا مشار تيا في اليياة العامة لتصوح اض ا فااال في المجتمع زيادة مجاالت

فرص امؿ المرة وااتوارىا طاقة امنة ميد رة.

.1

تشجيع التعليـ ال ني الميني ل ال الجن يف وياف ىمية التعليـ الميني في تنمية الميارات الةدرات الوشرية

المعرفية التةنية للعمالة

ي ف لو د ر ىاـ في تجييز العمالة العراقية لم اجية التغيرات اليي لية التي الت التي

طرت الر طلب اليد العاملة في

ؽ العمؿ ،ما يتطلب فتح م ار ز تدريب لتم يف االقتصاد

لل رد العراقي

خص صا فيما يخص اليا ب اللغة الذ ي اادىـ في اليص ؿ الر امؿ.

.1

د ف ريب ىنالؾ م تةوالت وديلة ،ذلؾ مف المت قع تزايد يدة مش لة الوطالة م تةوال خاصة دف ق ة العمؿ

الوشرية في تزايد

ر ذلؾ نتيجة النم ال اني م تةوال.
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الفصل الثالث

االستثمار في التعليم
مدخل لدعم عملية التنمية الشاملة المستدامة

هدى زوير الدعمي*
*تدريسي  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء
تمهيد

دف مف ورز مظاىر التخلؼ االقتصاد
ّ

االجتمااي ى ضعؼ اإلم انات المادية انخ اض م ت

الوشرية الضر رية إليداث التنمية ،يعد اال ت مار في التعليـ المطلب ا

اإلم انات

ا ي لتيةيؽ التنمية االقتصادية االجتمااية،

اف االىتماـ وت يف الةدرات الوشرية اف طريؽ التعليـ التدريب ويدؼ ا ت اويا الميارات الةدرات الالزمة للمشار ة في
العملية التنم ية التي مف خالليا ي تمد النم االقتصاد مادتو يخ ض م ت

ال ةر ،دذ يم ف تيةيؽ النم االقتصاد

تخ يؼ يدة ال ةر مف خالؿ التنمية التي ال يم ف تيةيةيا(التنميةه دال مف خالؿ االىتماـ والتدريب التعليـ و افة مرايلو،
فالشخصية المتعلمة الود مف ف ت ف منتجة ت اىـ في املية التنمية ،ما ف التعليـ يتأ ر و يا ات التنمية وأ ل يات
اال ت مار في مجاؿ التنمية الوشرية.
مقـــدمة
انطالقاً مف ىمية التعليـ في صنع اليضارة ونا اإلن اف الود مف ف ييظي قطاع التعليـ واىتماـ وير اف ت ف
النةلة ويرة في م يرة التعليـ مف ييث ضع
الن اي ال مي

س انطالقة النيضة التعليمية ومعطياتيا نتائجيا

ا مف ييث الت ع

مف ييث ت ااؿ نشاطات مة ات التعليـ النظامي قير النظامي مع متطلوات التنمية االجتمااية

االقتصادية.

مما الشؾ فيو ف الرقي وم ت
التي تيتـ ويذا الةطاع اىتماما والغاً

التعليـ في ي ية ا تيعاب مخرجات التعليـ العديد مف الج انب ا خر
ا والتعليـ

الر تنمية تط ير الم ارد الوشرية التي ىي

التدريب وشتر مرايلو تخصصاتو ،ى مف منطلؽ اليرص

اس التنمية الشاملة.

لةد ش ؿ التعليـ مي ار رئي يا ل افة خطط التنمية ما انو ر يزة

ا ية مف مرت زات الرةية الم تةولية للتنمية

االقتصادية االجتمااية ،ىذا واإلضافة دلر المياـ الرئي ة ا خر المرتوطة والن ايي االجتمااية ال ةافية يتر ال يا ية.

تورز ىمية الت ن ل جيا أيد اناصر اإلنتاج فضال اف د رىا في ت ريع املية التنمية االقتصادية،
د رىا في زيادة فعالية اناصر اإلنتاج ،ىمية الةطاع الخاص في تي يز ت ريع تيرة النم ،

في توني

المعرفة الت ن ل جيا ت فير مة مات التعليـ ليا اف طريؽ التعليـ الخاص ،تورز ىمية التعليـ مف خالؿ تط ير

ال ادر الوشرية لتيةيؽ التنمية الشاملة ،اف النم االقتصاد

ال قنر انو مف جؿ تيةيؽ ا ىداؼ التنم ية

خاصة الةضا الر ال ةر الوطالة ا مية التي تنتج اف قص ر في امتالؾ رس الماؿ المالي ،اف
ا تغالؿ رس الماؿ الماد  ،ضعؼ ردا ة
النامية منيا مشا ؿ في مجاؿ الرقي وم ت
في ض

ا ة رس الماؿ الوشر  ،تعاني العديد مف الولداف وا خص

التعليـ( ما ن ااه في ي ية اال ت مار في التعليـ التدريب.

ما تةدـ يورز ىدؼ الويث في وياف د ر اال ت مار في التعليـ ت يف رس الماؿ الوشر  ،فضالً

در ة ت لي ة (اال ت مار في التعليـ ،تيةيؽ النم االقتصاد
اف ا
االقة الةطاع الخاص

تخ يؼ ال ةر ،التنمية الشاملةه ،التعرؼ الر

التعليـ مف خالؿ رةية خاصة ،مع ا تعراض إل تراتيجية التعليـ في العراؽ

وؿ تيةيؽ

التنمية الشاملة الم تدامة ص ال دلر اال تنتاجات المةتريات ،ونا الر ما وؽ فاف فرضية الويث م ادىا دف
للتعليـ د ر رئيس في صنع اليضارة ونا اإلن اف تنمية الم ارد الوشرية التي ىي
قلة التيصيؿ التعليمي ،ردا ة ن ايتو يةد دلر التخلؼ االقتصاد

اس التنمية الشاملة

دف

االجتمااي.

أوالً :االستثمار فً التعلٌم وتكوٌن رأس المال البشري
نذ ر وداية ف م ي ـ اال ت مار في التعليـ دذا ما تـ تعري ة وطريةة
الشاملة ى مف ل يات

وأخر في يلعب د ر ميـ يي

في التنمية

ا يات التنمية الشاملة الم تدامة الصييية.

دف مشاريع اال ت مار في التعليـ النظامي الذ

يشمؿ(التعليـ االوتدائي ا

ا ي ،ال ان  ،العاليه التعليـ الغير

نظامي (التدريب مي ا ميةه ال يم ف ف تنجح دال دذا ت فرت ليا الويئة المالئمة المي زة دلر زيادة التعليـ اال تةرار
االقتصاد

االجتمااي ال يا ي.

دف اال ت مار في الم ارد الوشرية مف خالؿ التعليـ ى للةضا الر ال ةر تيةيؽ النم االقتصاد

الر

اس ف

فعالة في المجتمع.
التعليـ جز ال يتجز مف تنمية الم ارد الوشرية الذ يتم ؿ في ونا قدرات ميارات وشرية ّ
يم ؿ اليرماف مف التعليـ ،ؿ مرايؿ الي ـ الر الوشر وال ةر ،يميؿ ىذا اليرماف لي ف ق ر في يالة الن ا
ا ط اؿ ،مف المة د ف قلة التيصيؿ التعليمي ،ردا ة ن ايتو ،ترتوط وة ة وال ةر.
يرجح تيليؿ خصائص ا

ر ال ةيرة مف ييث ف معاملي االرتواط الرئي ييف لل ةر ىما الم قع الري ي انعداـ

التعليـ ،يرتوط ال ةر وص ة اامة وانعداـ التعليـ للظاىرة الري ية وص ة
الذيف يصل ا الر تعليـ ضئيؿ

ا ية ،ييث يولغ (ال ةره الر م ت

ويف ا فراد

لـ ييصل ا الر تعليـ الر اإلطالؽ ينخ ض وص رة يادة مع ارت اع م ت يات التعليـ

التي ييةةيا ا فراد (5ه.
ال ضع

في المناطؽ الري ية دذ ينخ ض معدؿ االلتياؽ والتعليـ ضؼ دلر ذلؾ انخ اض ن وة التياؽ اإلناث

مةارنة والذ ر اد ار ا ىمية تيةيؽ التياؽ شامؿ ،الذ

يتم ؿ التيد

اليةيةي المتعلؽ وتيةيؽ التعليـ للجميع في ف

يشمؿ التعليـ ا ط اؿ مف م ت يات فةيرة اجتماايا اقتصاديا مف ال الجن يف ،دذ تويف المةشرات االجتمااية

مةشرات

التنمية الوشرية والن وة لمةشرات التعليـ م ؿ دلماـ الوالغيف والة ار ة ال تاوة االلتياؽ الصافي والمدارس االوتدائية ،ما يع س
في

ر الج انب نةصا في مجاؿ التعليـ ،قير ف مما تجدر ماليظتو ف ال ج ة ويف الجن يف في المةشرات االجتمااية

ويرة جداً.
ير ز قطاع التعليـ في ت يف رس الماؿ الوشر

االجتمااي الالزـ للنم االقتصاد

خالؿ الداـ التيليلي داـ المشر اات اف طريؽ تةديـ الخورة الد لية الممار ة الجيدة الر
الد لة ىي اال ت ماؿ الشامؿ للتعليـ اإلجوار الجيد الن اية
ينشئ تاليما اجتماايا لداـ تنمية مجتمعات
االلتياؽ الشامؿ لت فير التعليـ ا

اإلنما االجتمااي ،مف
اس خاص و ؿ ولد ،ميمة

فعالية النظاـ التعليمي في ت يف رس الماؿ الوشر

الذ

ا يا المعرفة يجب ف ي ف ىناؾ ن اؽ مالي افي للتعليـ ،اف ي ف

ا ي ل ؿ ا ط اؿ.

دف ىناؾ االقة توادؿ من عة ويف المجتمع المة ات التعليمية
الر تيةيؽ التنمية الوشرية في المجتمعات الر ني يصوح ال رد

تتضافر المة ات التعليمية في افة مرايليا

يلة ىدؼ التنمية في ال قت ن و.

نو ال يم ف تيةيؽ تنمية اقتصادية ناجية ما لـ تصيويا تنمية للم ارد الوشرية ،التي تت لر ميمتيا
ام لية التروية التعليـ ،ىذه ال يم ف النظر دلييا الر نيا خدمة ا تيال ية وةدر ما ىي املية ت ظيؼ ا ت مار
م مر لرة س ا م اؿ تيةؽ للمجتمع اائدا ي ؽ ضعافا مضاا ة يجـ اإلن اؽ الييا.
اليةيةة ف اقع الياؿ ية ؿ دف الصلة ويف الخطة الترو ية الخطة االقتصادية ت اد ت ف مةط اة ،نظ ار

لضعؼ خي ط الن يج التي تصؿ ويف ياجات التروية ياجات التنمية االقتصادية ،فيناؾ توااد وير ويف التروية
الةائمة ويف التروية التي تةد دلر التنمية الوشرية االقتصادية ،ىي وم اص اتيا اليالية ااجزة اف روط المدر ة
و ؽ العمؿ ،يتر مدارس التعليـ ال ني الةائمة لـ ت تطع تلوية ايتياجات

ؽ العمؿ ،ذلؾ لضعؼ الم ت

العملي لخريجييا ،ى ما يجعؿ المدر ة و اقعيا اليالي ااجزة اف داداد الناشئة دادادا جيدا ل ؽ العمؿ(2ه.
دف اإلن اؽ الر التعليـ لو خاصيتاف في

ما يعتور دن اؽ ا تيال ي ييث يتم ؿ تأ يره في المنافع قير المي

اند ج د ال رد في المدر ة تلةيو العلـ تزيد يضا مف قدرتو الر جعؿ يياتو الم تةولية
في دن اؽ ا ت مار

ة

ر فائدة ،ما الجانب ا خر

يم ؿ تأ يره في الع ائد الخاصة الخارجية الر ؿ مف ال رد المجتمع.

مف المت قع ف ي ف ليذا التأ ير التعليمي نتائج اقتصادية اجتمااية الر المد الط يؿ ىذا ا مر قد وت مف
خالؿ الد ار ات ا وياث ال اوةة ،ييث تـ التأ يد الر العالقة االيجاوية ويف التعليـ النم .
في نتائج لػ(13ه د ار ة نماط معدؿ العائد الر التعليـ في ال تينات ال وعينات مف الةرف العشريف لػ(41ه د لة
مف د ؿ العالـ تويف ف معدالت العائد مف اال ت مار في التعليـ ىي ف ؽ %50معيار مشترؾ لل رصة الوديلة لرس
الماؿ ىي في الد ؿ النامية الر والن وة دلر الع ائد المشاوية في

ر الد ؿ المتةدمة(4ه ،انظر جد ؿ (5ه.



جدول ()1

عوائد التعميم بالنسبة لممناطق والبمدان
المنطقة
أو البمد

عدد

الدراسات

العوائد االجتماعية%

العوائد الخاصة%
المرحمة

المرحمة

التعميم

المرحمة

المرحمة

التعميم

األساسية

الثانوية

العالي

األساسية

الثانوية

العالي

إفريقيا

8

18

11

21

18

26

21

آسيا

7

21

26

28

25

21

22

أمريكا
الالتينية
البمدان

المصدر:

4

13

12

12

33

26

27

11

18

28

13

16

25

22

George(1981)Returns to education:an updated ،Psacharopoulos
p.329. ،international comparison.Comparative Education

دال دف صع وات تط ير الويث العلمي التةاني متن اة مف ىذه الصع وات ودرجة لر ادـ االىتماـ ال افي وو
لعدـ اتضاح مرد دة الر الرقـ مف ف د ياـ اإلنتاج المرت ز الر العلـ ازداد وش ؿ شديد ،في الي ـ يش ؿ ي الي(10
الر10ه والمائة مف الناتج الة مي الميلي لمعظـ الولداف ا روية ،معنر ذلؾ ف الولداف التي لـ تدخؿ ال ـ التةانة الر
اقتصادىا ةافتيا ت ف ضعت ن يا الر ىامش االقتصاد العالمي الجديد(1ه.
دف ا ت ماؿ تط ير الونر التيتية المة ية للنظاـ التعليمي ليزداد مرد ده االقتصاد
قاد ار الر اال تجاوة و ا ة فعالية لتيديات الياضر مش التو،

االجتمااي ال ةافي يصوح

ي اجو تي الت الم تةوؿ مياذيره يت يؼ مع التغير

اتجاىات التط ر ميليا اقليميا االميا ،اف زيادة يجـ المشار ة المجتمعية في تخطيط تم يؿ ادارة التعليـ تيةيةا لمود
التعليـ يؽ للجميع اف التعليـ شأف مجتمعي،

ذلؾ فاف تيةيؽ الت امؿ ويف يلةات التعليـ العاـ ال ني الجامعي التةني،

الر جميع الم ت يات ،اصالح

يلةة مف يلةات التعليـ ،تي يف اناصر الج دة الن اية في

خلؿ ىي لي ي جد في

النظاـ التعليمي ،االىتماـ ومدخالتيا املياتيا (ا ىداؼ ،المناىج الم اد التعليمية ،المعلـ

اياتو التدري ية ،منيجيات

اليب د ات التة يـه ،ى مف جؿ داداد جيؿ مف المودايف الةادريف الر اإلوداع االوت ار(3ه.
ف ي ف ىناؾ ت امؿ ويف نظمة التعليـ نظمة التدريب ،نيما جياف لعملة

مف ىنا ،يصوح مف الضر ر

ايدة ،وؿ انو ييانا مف مش الت التدريب ج د

واويا في نظاـ م ت

التعليـ ،ييانا وعض ال يا ات في التعليـ

اندما ي ف لديؾ خريج ف في تخصصات ال تيتاجيا تضطر دلر داادة تدريويـ ،ومعنر آخر دف المجتمع يتيمؿ ت اليؼ
مزد جة

مضاا ة ل نو تعليـ ال يةد

دلر نتائج ايجاوية ى ي ضي دلر الوطالة ،مما يضطر ىذا المجتمع دلر ف

يصرؼ ن ةات دضافية الر داادة تأىيؿ ىةال ا شخاص مف خالؿ ورامج جديدة .ل ؿ شي مزايا اي ب ،ل ني اتةد
دف التدريب ال يم ف النظر دليو ومعزؿ اف قضايا الة

العاملة ا خر

قضايا التعليـ(7ه.

اف التعليـ الميني لل وار ى ذلؾ الطراز مف التعليـ المة س الر العالقة ويف اإلن اف العمؿ مع اخذ لمة العمؿ
ومعناىا ال ا ع الذ

يروط تنمية ال رد العامؿ والتنمية الشاملة للمجتمع الذ
انو ذلؾ الطراز مف التعليـ الذ

المجتمع مف نايية خر

ي فؽ ويف مصلية ال رد مف نايية مصالح

ي ااد الر داداد ال رد الةادر الر خلؽ ال ر ة المادية

المعن ية تم يف ال رد ت يع خياراتو مما يش ؿ مجاال ىاما مف مجاالت تعليـ ال وار الم ضي دلر التنمية الوشرية،
خاصة في المجتمعات الم تيد ة التي تت شر فييا ا مية الر الش ؿ الذ يع ؽ التنمية(1ه.
دذ تش ؿ ا مية اةوة تعترض ويؿ تنمية المجتمعات
يتوعو تي يف دا العمؿ الذ
ذا ارت اع م ت

يةد

الني ض ويا اقتصاديا اجتماايا وشريا ...فمي ا مية

دلر ارت اع الطاقة اإلنتاجية ىذا ود ره يتوعو نم اإلنتاج والتالي زيادة الدخؿ،

المعيشة ى ذا تتيةؽ التنمية الوشرية المةدية دلر التنمية الشاملة(1ه.

نر دف اإلنتاجية في الولداف النامية مت اضعة للغاية والمةارنة مع اإلنتاجية في الد ؿ المتةدمة يم ؿ ايد ا
اليامة لوط املية التنمية االقتصادية ،يرجع االنخ اض اليائؿ لإلنتاجية في الولداف النامية دلر ا
 -5انخ اض م ت

واب

واب االتية

التعليـ ودرجة ىائلة.

 -2انخ اض ن وة اإلن اؽ الر التعليـ.
 -1انخ اض الةيمة اليةيةية لمرتوات التدري ييف ا

اتذة

 -4وط تزايد ادد المة ات التعليمية للمرايؿ المختل ة مةاوؿ تزايد

ريع لألاداد الجديدة التي تلتيؽ ن ياَ

والمدارس نتيجة طويعية للنم ال اني مما يةد دلر ت ديس التالميذ في المدارس ىذا يزيد مف ردا ة م ت

يعد اال ت مار في التدريب الميني يد ىـ مجاالت التعا ف التنم
المواشر إلنشا

لتعزيز الونية التيتية مف خالؿ الداـ

تجييز م ار ز تدريب مينية ،ال تةتصر الر مجرد اإلنشا

المناىج الم اد التعليمية في ب وؿ التر يز وش ؿ وير الر تأىيؿ

التعليـ(50ه.

التجييز ار ا

س لتط ير

ادر ددارية فنية ،فةد اف "ونا اإلن اف"

الةادر الر م اصلة املية الونا

التط ير ى الةاادة التي انطلةت منيا التي تع د دلييا النيضة التي تشيدىا

د لة صنااية امالقة ألمانيا ،ال ةيرة في ال ر ات الطويعية الغنية والة

الوشرية المةىلة ،ىذا ما نشيده الي ـ

ييث نجد ف تلؾ ال ادر التي ىلت خالؿ تلؾ ال ترة منتشرة في العديد مف الم اقع مد ار

م جييف

مدرويف

في م اقع امؿ انتاج قيرىا لتةد د رىا في املية الونا (55ه.

يزيد التعليـ الرد

الن اية التدريب قير المالئـ مف صع وة يص ؿ ال افديف الجدد الر امؿ منتج نتيجة لذلؾ

ي جؿ فائض في المعر ض مف المتعلميف الواي يف اف امؿ الم تةريف للخورة فائض في الطلب الر العمؿ ذ الخورة
العالية،

يم ؿ ىذا االتجاه تيديا ىي ليا خطير للي مة الةطاع الخاص مع دف ي مات اديدة وادرت دلر االلتزاـ

وتي يف التدريب ال ني الميني ال تزاؿ الياجة قائمة لت يؼ العمؿ مف اجؿ تي يف ن اية التعليـ تز يد الطالب والمزيد
مف الميارات المةىالت ال نية ال يما ت ن ل جيا المعل مات(52ه.
دذ ي يـ نم الةطاع التعليمي تط ره دلر يد وير في تي يف الدخ ؿ والتالي تيةيؽ م ت يات فضؿ للمعيشة مف
خالؿ تأ يراتو الت عية الت ار مية التي ت ااد الر ا ت اب الخورة الميارة لزيادة اإلنتاجية والتالي يجـ اإلنتاج تاميف
م تلزمات التنمية االقتصادية االجتمااية ،زيادة فرص اليص ؿ الر امؿ زيادة الناتج اليةيةي لل رد نظ ار الف ىي ؿ
الةطاع التعليمي مازاؿ يت ـ والتخلؼ ضعؼ شديديف خاصة في الولداف النامية مف ييث الن ع

ال ـ فاف االرتةا

والجانب الن اي ال مي للمة ات التعليمية المتعلميف تط ر المناىج ت يع نشطتيا ام انياتيا يم ف ف يتيةؽ مف
خالؿ منيجيف
األول ى ضر رة االىتماـ والمة ات التعليمية تط يرىا ت يعيا ل د ياجة

ؽ العمؿ

انييا ضر رة

االىتماـ ون اية المناىج تي ينيا وما يع د وال ائدة الر المجتمع لو لتيةيؽ التنمية الشاملة ،اف د ر التعليـ ي ف
ال ةر.

ر تأ ي اًر في تيةيؽ قايات التنمية الشاملة المتم لة في زيادة الدخ ؿ تةليص م ت

جدول ()2
المؤشرات التعميمية في الدول المنخفضة والمتوسطة وعالية الدخل
معدل القيد الصافي %

اإلنفاق
العام

2886

عمى التعميم

%

من

2886GNP

ابتدائي

لممراحل
ثانوي

معدل األمية  %من
 24فما فوق 2887
ذكور

إناث

المصدر:

الدول

World Bank
,world
Development
Report,
2000/2001, Warld
Bank, Washington
D.C.

4.5

78

-

69

-

عالية
الدخل
الدول

5.7

81

68

1
0

المتوسطة

مف الجد ؿ االه تظير لنا ف ىناؾ االقة ويف م ت

2
0

الدخؿ المةشرات التعليمية فالد ؿ منخ ضة الدخؿ ي ف

التعليـ منخ ضة مةارنة والد ؿ مت طة االية الدخؿ فاإلن اؽ العاـ الر التعليـ ن وة مئ ية مف الناتج الة مي اإلجمالي
يةدر ب 1.1مةارنة ب  1.4 4.1الر التعاقب ى ذا والن وة للمةشرات ا خر انظر جد ؿ(2ه.
ي ضح الجد ؿ يضا الث مف الد ؿ الر ويؿ الم اؿ ال اليصر ،ال اليات المتيدة ا مري ية وااتوارىا مف الد ؿ
االية الدخؿ مصر مت طة الدخؿ ونيف منخ ضة الدخؿ ،يتويف دف ىناؾ فرؽ في المةشرات في معدالت الةيد الصافي
للمريلة االوتدائية ويف مري ا مصر ونيف  %31 %11 %500الر التعاقب
ا مية اإلن اؽ العاـ

ذا ال رؽ في المريلة ال ان ية معدؿ

ما م ضح في الجد ؿ(2ه.

ىناؾ ادـ رقوة في التعليـ و وب الوطالة التي يعاني منيا ال ير مف يملة الشيادات ىي وطالة تزداد ي ما وعد
ي ـ نتيجة ليذا ال ضع يشعر ا وا واف تعليـ ونائيـ قير مضم ف النتائج تظير الد ار ات الصلة ال يةة ويف التيصيؿ
التعليمي المنخ ض ا مية ال ةر ،مما ينوغي داادة النظر في نظـ مناىج التعليـ التدريب الي مي الخاص ازالة
ال ر ؽ الجن ية في التعليـ ،ضر رة االرتواط ويف النظاـ التعليمي التنمية ذلؾ اف طريؽ تط ير مناىج التعليـ والص رة
التي تخدـ العملية التنم ية التي تروط اال ت مار في التعليـ والةطااات ا خر .
دذف فالتعليـ ى يؽ مف ية ؽ اإلن اف ا
يتطلواف تعليما ااما تةنيا ذا

ا ية ،ما ف االقتصاد الي ـ ية ـ الر

ا ة االية ،ما ف املية التنمية تتطلب

اس الويث التط ر ،ىما

ا ات المية متن اة ،اف ميد دية الم ارد

االقتصادية ا خر تة د الر ىمية ضر رة التعليـ المعرفة اف فضؿ ا ت مار يجب ف ي جو لال ت مار في داداد
اإلن اف مف خالؿ التعليـ التدريب.

ثانٌا ً  :تولٌفة (( االستثمار فً التعلٌم ،تحقٌق النمو االقتصادي وتخفٌؾ الفقر ،التنمٌة الشاملة ))
يعد ا ال ت مار في التعليـ في افة مرايلو ى شرط ضر ر
تي يف رفع م ت
االقتصاد

يلة لتيةيؽ النم االقتصاد الم تديـ الةادر الر
تيةيؽ النم

المعيشة مف خالؿ التنمية الشاملة الم تدامة ىناؾ االقة ويف اال ت مار في التعليـ

الةضا الر ال ةر ص ال دلر التنمية الشاملة ،النطالقة تنم ية فعالة الود مف ف ت تند دلر ت عيؿ د ر

اال ت مار في التعليـ في النشاط االقتصاد

تي يف ن او

مو التأ يد الر الن اية.

تتعامؿ دويات التنمية الوشرية مع التعليـ مف الث ز ايا ىي
 -5االىتماـ وت فيره أداة ال ت اب التةانة.
 -2روط التعليـ وايتياجات

ؽ العمؿ.

-1اد التعليـ يةا دن انيا ييدؼ دلر تي يف ضع ا فراد المجتمعات(51ه.
ية ؿ آندر نات ي س ،مدير ال الة ا مير ية للتنمية الد لية ،دنو ال يم ف
يم ف لشعويا ف ييةؽ م ت

د لة ف تيةؽ دم انياتيا ما ال

معيشة الئؽ ود ف تي يف م ت يات الصية العامة التعليـ فييا ،يظير نات ي س نو مف

ِ
مضااؼ الر النم االقتصاد
قير المرجح ف ت تشؼ الي مات ما للتعليـ مف تأ ير

الديمةراطية الي ـ ،االنطالؽ

منو(التعليـه لزيادة اإلنتاجية النم االقتصاد  ،يعد التعليـ ذا ىمية خاصة و وب تأ يره المضا ِاؼ الذ
الة ار ة ال تاوة الر النم االقتصاد

يتخطر معرفة

الديمةراطية الي ـ الرشيد .ي ااد التعليـ الناس الر اإلدال وأص اتيـ الر

اس

م تنير(54ه.
دف ىمية التعليـ و ص ة ايد الع امؿ المة ر والنم االقتصاد
دين ف،

ل ه لما ي لد لد

الناس مف معرفة رفع م ت

ا دا

ىذا ما ده ادد مف االقتصادييف م اؿ (ش لتز،
وذلؾ في يعد ال ق د الميرؾ للتنمية و افة وعادىا

ال يما زيادة اإلنتاج الدخؿ ازالة ال ةر.
ينع س االرت اع في اإلنتاجية الر نصيب ال رد مف الناتج الميلي الذ يعد مةشر الر مد م اىمة التعليـ
في ت ليد الدخؿ ال رد

في ييد وص رة قير مواشرة مف تداايات ظاىرة ال ةر ذلؾ اف طريؽ تم يؿ مشاريع التنمية

زيادة يجـ التشغيؿ ما اف طريؽ الويث التط ير ا تخداـ الت ن ل جيا
يد

دلر تي يف م ت

ال ةر الوطالة،

المعيشة فعف طريؽ اال ت مار في التعليـ مع تي يف الن اية للم اىمة في اليد مف ظاىرتي

ذلؾ تيةيؽ نم اجتمااي واإلضافة دلر النم االقتصاد .

دف اال ت مار
قد يود

مف خالؿ ت فير الخدمات ا

ا ية ى ما

دن اؽ ا م اؿ الر الورامج االجتمااية -التعليـ

ر ىمية و ير والن وة للتنمية االقتصادية مما

ؿ ىلة ،دف اإلصاليات ال يا ية االقتصادية ىي ما يتطلوو ا مر قوؿ ف يم ف لد لة ما ف تنطلؽ تولغ

م ت ً جديدا مف النم  ،وتةليص ال ةر اف طريؽ تيةيؽ زيادة ويرة في م ار النم االقتصاد
اال ت مار في التعليـ الذ يزيد مف دم انيات م ت

ىذا يتطلب والتأ يد

اإلنتاج ال يم ف للتنمية ف تتيةؽ ود ف نم اقتصاد .

تة د العديد مف الد ار ات الر ىمية التةدـ الت ن ل جي
م ت

ما يد تو ال رة المعل ماتية مف زيادة في اإلنتاجية زيادة

النم االقتصاد .
في قت تشتد المناف ة في الت ن ل جيا

ف الرىاف ليس فةط الي النايية االقتصادية ل نو يضا

يا يا

ا تراتيجيا ود يورز نظاـ د لي جديد في العلـ الت ن ل جيا مف شأنو داادة تة يـ ع ة االقتصاد العالمي ومةتضاه صار
االختراع االوت ار اإلوداع اىـ ا
اال قتصاد ى الذ
الذ

لية الرئي ة للريادة االقتصادية ،صارت المعرفة ىي التي تيرؾ االقتصاد ليس

ييرؾ المعرفة ،ال يتأتي ذلؾ دال مف خالؿ "ونية دل تر نية" للد لة ىي نظاـ االتصاالت المعل مات

يروط جيزتيا مة اتيا المختل ة ما يروطيا والعالـ الخارجي ون ؾ المعل مات الد لية ،ى ما صطلح الر

ت ميتو "والطرؽ ال ريعة ال ائةة" ييث تة ـ شو ة االتصاالت المعل مات وأ د لة وةياـ شو ات الطرؽ ال ريعة في اصر
ال رة الصنااية تم ؿ والتالي "الجياز العصوي اإلل تر ني" القتصاد الةرف الةرف ال ايد العشريف(51ه.
يويف ش ؿ رقـ(5ه ت لي ة العالقة ويف اال ت مار في التعليـ

تيةيؽ النم االقتصاد

التخلص مف قالؿ ال ةر

ص ال دلر تيةيؽ ىداؼ التنمية الشاملة مف خالؿ الت لي ة التي تضـ روعة ج از ىذه ا ج از ىي
شكل ()2

المدخالت

العمليات

المخرجات

التغذية العكسية

 -2المدخبلت :اال ت مار في التعليـ ىي العناصر التي ت ف ا
التي تغذ النظاـ

ا

انت ملم ة

اس لود ونا الةاادة وم اوة المادة ا

ا ية

قير ملم ة.

 -1العملٌات :ىي مجم اة مف اإلج ار ات ال عاليات المعتمدة داخؿ الت لي ة

النظاـ للتعامؿ مع مدخالت

اال ت مار في الم ارد الوشرية تجاه تي يليا دلر ش ؿ آخر يت افؽ مع ىداؼ التنمية مف خالؿ ت فير فرص العمؿ
تيةيؽ النم االقتصاد

الةضا الر ال ةر.

 -2المخرجات :ىي النتائج التي ت رزىا الت لي ة وما يت ؽ مع ىداؼ المجتمع

النظاـ في تيةيؽ التنمية الشاملة.

 -3التؽذٌة العكسٌة :ىي المخرجات الم ترجعة مف ناتج الت لي ة لغرض تةييميا مطاوةتيا مع ا ىداؼ
الم ض اة ىي خلؽ مجتمع متةدـ متعلـ مف خالؿ قيد جميع ا ط اؿ في المدارس االوتدائية ازالة ال ارؽ الجن ية في
التعليـ تط ير ت يع المة ات التعليمية االقتيا والمجتمع المة ات اإلنتاجية.
ف النم االقتصاد المت ارع التنمية الم تمرة ىما شرطاف

ا ياف للةضا الر ال ةر ،فالتنمية االجتمااية يجب

ف تأخذ في االاتوار ىداؼ تلوية االيتياجات ىدؼ ا تم اررية النم ،
العناصر ال الث ،اال ت مار في التعليـ النم
الصية التنمية الري ية الر

الخطة التي تيدث الت ازف الصعب ويف

الةضا الر ال ةر ،مف خالؿ التي ينات في قطااات ميمة م ؿ التعليـ

اس ف التنمية االقتصادية تتيدد

ا ا وول غ ادد مف المعطيات م ؿ زيادة اإلنتاجية

تيةيؽ قدر مف الم ا اة االقتصادية االجتمااية نشر المعرفة اليدي ة تط ير المة ات التعليمية ،ميا لة ديداث
معدالت االية مف النم د ف معدالت مرت عة مف التضخـ ،ومجم اة مف ا ىداؼ ال ان ية ا خر .
ي ر في االـ الي ـ مف ي تةر دلر التعليـ الضر ر

التدريب الالزـ لليص ؿ الر ظائؼ جيدة منتجة ،ما ت ر

ال ظائؼ قير المنتجة منخ ضة ا جر ،التعليـ يود وتعلـ الة ار ة ال تاوة الر الرقـ مف ج د تي ينات ور ي تمر
ج د ى ة ضخمة في مجاؿ معرفة الة ار ة ال تاوة ،في ير مف الولداف ال يزاؿ التدريب وعيدا اف ايتياجات
ي ار ما ي تةر الشواب دلر دم انية ال ص ؿ دلر خدمات

ؽ العمؿ،

ؽ العمؿ الداـ الالزـ لم اادتيـ الر اليص ؿ الر امؿ

الئؽ منتج ،قد ياف ال قت ل ر الدائرة المغلةة التي يةد فييا ضعؼ التعليـ التدريب دلر ضعؼ ال ظائؼ الر ال ةر،
يتعيف الر جميع الولداف ف تعيد النظر الت ير الت جيو فيما يتعلؽ و يا اتيا الخاصة والتعليـ التدريب الميني

ؽ

العمؿ وغية تي ير االنتةاؿ مف المدر ة دلر العمؿ ااطا الشواب ،خص صا مف يتعرض منيـ لليرماف و وب العجز
الذيف ي اجي ف التمييز و وب العرؽ

الديف

اإل نية ،المجاؿ للدخ ؿ دلر يياة ااملة ،ينوغي ل ؿ ولد ف يضع

مجم اة مف المةاصد ا ىداؼ ت تند دلر فضؿ الممار ات فضؿ ا دا لال ت مار في التعليـ التدريب قير ذلؾ مف
تداوير تعزيز دم انية العمالة مما يةد دلر يص ؿ الشواب الر ال ظائؼ الر العدالة االجتمااية(53ه.
ترتوط

اية التعليـ االوتدائي ارتواطا يةا وإم انية الير ب مف ال ةر،

تش ؿ الونات قلوية الذيف لـ يتح ماميـ

فرصة ل ليص ؿ الر تعليـ نظامي ،مع ذلؾ فإف تعليـ الونات يعد وغير جداؿ يد الم اتيح التي ت ضي دلر اليد مف
ال ةر ،قد دامت الي ني يؼ التعليـ ا

ا ي والتر يز الر تعزيز الج انب المعرفية ال ي اجتمااية لرااية الط لة

المو رة ،يشمؿ ذلؾ التر يج إلتاية ال رص الشاملة لتعليـ

ا ي جيد مع ا ت ماؿ ىذا التعليـ وما في ذلؾ تييئة ويئة تعلّـ

صيية فعالة يمائية ،مف الج انب الميمة للداـ تعزيز مشار ة المجتمع الميلي ال الديف في م ر المدارس(57ه.

دف الةدرة الر الة ار ة ال تاوة يا مة ا ىمية والن وة للتنمية ،ت مح للعماؿ وممار ة اماؿ تدر دخالً

ور ،تم ّ ف الناس مف التعلـ اف ا خطار الصيية فرص المشاريع التجارية مف خالؿ ق ار ة الصيؼ

النشرات ،تن ؽ وعض الد ؿ الميد دة الدخؿ ال ير مف ا م اؿ الر التعليـ ،ل ف ال ير مف تلؾ ا م اؿ ين ؽ
الر در اؿ ونا النخوة دلر الجامعات مجانا ودال مف تأميف التعليـ االوتدائي للجميع ،ما دف ااتماد ا م اؿ مف

الن وة المئ ية التي يش ليا اإلن اؽ الر التعليـ االوتدائي الي مي مف الناتج الميلي اإلجمالي للتعليـ
االوتدائي ،يتر في ياؿ يد و ،قد ال يضمف ويد ذاتو خلؽ مجم اة

انية متعلمة ،فةد يترؾ ال اد الم ت

الضعيؼ للتعليـ امالة ا ط اؿ منع الونات مف الذىاب دلر المدارس

التعليـ الديني ط اال يريف وم ت

تعليمي مف الضعؼ وييث نو يي ؿ د ف مشار تيـ في التنمية ،لذلؾ ي ف معدؿ د ماؿ التعليـ االوتدائي
اامال ميما لتيةيؽ زيادة اإلنتاجية النم االقتصاد (54ه.

ما يعد اال ت مار في التعليـ العالي ،ضمف الوعد االقتصاد

االقتصاد

النم

عائد لت ار ـ رس الماؿ الوشر

ت فير العمالت الصعوة ،دضافة دلر ت فير فرص امؿ

اداد

دفع اجلة

ويرة مف اإلدارييف

ا اديمييف ،ناىيؾ اف تلوية رقوة الطلوة في الد ار ة الجامعية ت فيرىا في الد لة ودال مف االقتراب ،قني
اف الذ ر د ر الجامعات في الم اىمة في جعؿ الوالد مر ز جذب دقليميا للتعليـ العالي ،دضافة دلر الر الة

الترو ية االجتمااية االقتصادية اليامة التي تةدييا للمجتمع ،يعد التر يز الر ن اية التعليـ الجامعي الخاص
الخريجيف فييا مف فضؿ ال ائؿ التي يم ف للجامعات د وات ج دىا ،فالن اية ىي الرد المنا ب الر

م ت

(55ه

انتةاد قد تتعرض لو الجامعات وش ؿ ااـ
دف التنمية االقتصادية االجتمااية

.

اس النم االقتصاد  ،التعليـ ال يم ف اال ت ادة منو د ف ي ف

ت جيو ،اف ىمية رس الماؿ الوشر ت مف في تن يذ خطط التنمية مف خالؿ ت عيؿ د ر التعليـ في التنمية
االقتصادية االجتمااية،

تم ؿ تلؾ العالقة اف ارتواط التعليـ مع ايتياجات المجتمع اللذيف يعتوراف شرطيف

ضر رييف لنجاح العملية التنم ية في


مجتمع.

ثالثا :القطاع الخاص والتعلٌم (رإٌة خاصة )
دف النظرة دلر التعليـ الخاص ،الر الرقـ مف نم الةطاع الخاص نم ا مطردا مت اراا م اىمتو وش ؿ فااؿ

مة ر في العملية الترو ية ،دال دف ىناؾ ال ير مف يش ؾ في دف التعليـ الخاص لي ت لديو ىداؼ ترو ية
رويية فةط ليس لو

ف ىدافو

ىمية في ونا المجتمع التنمية ،دال دف التعليـ الخاص ييظر واىتماـ الم ة ليف نظ ار لد ره الياـ

اليةيةي في الونا التعليمي في ا ت ماؿ الونية التيتية الالزمة لالنطالؽ ني تيةيؽ التنمية الشاملة مف خالؿ تعاظـ
د ر الةطاع الخاص

ىمية مشار تو في العملية التنم ية للني ض واالقتصاد لـ يةتصر د ر الةطاع الخاص في ونا

المة ة االقتصادية وؿ تعد

ذلؾ دلر المشار ة في ونا

تراوطا وي ار ويف المة تيف اف دخ اؽ

نجاح

تأىيؿ المة ة ا اديمية ييث صوح مف ال اضح دف ىناؾ

منيما ية ر لوا

ديجاوا الر المة ة ا خر  ،اف ىمية ىذا

الةطاع ىمية ال ظي ة التي ية ـ ويا قطاع التعليـ الخاص لخدمة التنمية الشاملة مف اجؿ تيةيؽ الت ازف ويف مدخالت
مخرجات الونا التنم  ،لف يت نر تيةيؽ ذلؾ د ف ف ي ايره نم في الةطاع الخاص الميلي الذ
الرئي ية للنم االقتصاد

يش ؿ الةاطرة

لت ليد فرص العمؿ ،دذف الود مف فتح الواب ماـ الةطاع الخاص لي اىـ ود ره الميـ ،اف

ضعؼ تراجع د ره ى ما يع س ضعؼ الم ت

اليالي للتعليـ اقتصاد المعرفة في وعض الولداف.

دف اليرماف مف التعليـ مف الرااية الصيية ،الجيداف ،ؿ مرايؿ الي ـ الر الوشر وال ةر ،يميؿ ىذا اليرماف
لي ف ق ر في يالة الن ا  ،مف المة د ف قلة التيصيؿ التعليمي ،ردا ة ن ايتو ،ترتوط وة ة وال ةر ،ياليظ ف ؿ
ذلؾ يةع في ياؽ ضعؼ شو ات اليماية االجتمااية ،الر تناقص مةدرة ا
الصيية ا

ر ال ةيرة الر تيمؿ ت ل ة التعليـ الرااية

ا ييف ،مع ات اع االاتماد الر الةطاع الخاص في تةديـ الخدمات ،ا تش ار ال ةر ،فال مناص مف ف تتآ ؿ

قدرة ال ة ار الر تيمؿ ىذه الت اليؼ(20ه.

دال دف ادداً مف ا اديمييف جمع الر دف ف رة دخ ؿ الةطاع الخاص في مجاؿ اال ت مار في التعليـ

العالي جا ت نتيجة الطلب االجتمااي المتزايد الر االلتياؽ والجامعات ،ادـ قدرة الجامعات الي مية الر
ا تيعاب ا اداد المتزايدة مف خريجي ال ان ية العامة الراقويف وااللتياؽ والتعليـ العالي ،اف ا مر ال يتعلؽ وعدـ

المةدرة الر اإلي ا ومتطلوات ال ؽ وؿ ينوع مف يا ة المشار ة ال االة للةطاع الخاص في قطاع التعليـ

ال عالي وما ينع س ديجاوا الر خطط التنمية،

دف الجامعات الخاصة ت اىـ في داـ االقتصاد ال طني وعدة

طرؽ ،ىميا تشغيؿ اداد ويرة مف العامليف

دذا ض نا دلر ذلؾ ل ة

ا مف ا اديمييف

اإلدارييف،

الد ار ة المرت عة في الخارج ارت اع معدؿ النم ال اني در نا ضر رة تأ يس المزيد مف الجامعات ودؿ الت جو

دلر الخارج ،اف ا ور تيد ي اجو الةائميف الر تأ يس ادارة الجامعات الخاصة ى الت فيؽ الم ا مة ويف
تيةيؽ الروح الماد
دف تيةيؽ ىذا الشرط

ت فير تعليـ جامعي متميز يلوي ايتياجات المجتمع ي ا ب م تجدات العصر متطلواتو،
يؿ وازدياد الطلب الر االلتياؽ ويذه الجامعة د ف قيرىا ،فضال اف ت فير العناصر

ال يلة ونجاح العملية التعليمية مف تأىيؿ اضا ىيئة التدريس

االتصاالت العالمية ومصادر المعل مات قير ذلؾ مف

ا اتيـ ت فير الم توات المراجع

ائؿ ايتياجات.

ائؿ

دف دخ ؿ الةطاع الخاص في دطار منظـ ن اي مراقب ى ال رصة التي يجب ف تشجعيا الي مة ،انو
يجب ف ينظر دلر الروح في

مة ة خاصة م ألة مشر اة ضر رية لال تمرار ،فال يم ف

مة ة

خاصة دف ت تمر تت ع ترتةي ميا ن ايا د ف تيةيؽ رواح معة لة مةو لة ت اادىا الر اال تمرار
اال ت مار في متطلوات الت ع الم تةولي ،ل ف ىناؾ فرؽ وير ويف الروح الذ

تةتضيو طويعة خدمة رس

الماؿ الم ت مر ويف التجارة في مرفؽ العلـ د ف االىتماـ ون اية التعليـ الض اوط التعليمية (35ه مف قوؿ
الةطاع الخاص العاـ نظ اًر لل ائدة ال ويرة التي يأتي ويا مف خالؿ تي يف ن اية التعليـ التدريب تعزيز فرص
اليص ؿ الر فرص امؿ وعد التخرج.

انو ميما م ف للد لة مف ت فير مة ات التعليـ العالي الي مية،

ميما انت عة ا تيعاب ىذه

المة ات فاف ا اداد المتزايدة مف خريجي ال ان ية العامة تجعؿ ادـ دم انية اال تيعاب ظاىرة شوو االمية،
لذلؾ فاف الت جو العالمي صار يني ني تيريؾ الةطاع الخاص للةياـ ود ر في العملية التعليمية في ظؿ
ال يا ات العالمية لجعؿ الةطاع الخاص الميرؾ ا

ا ي لالقتصاد الة مي لعملية اال ت مار.

والعمؿ الر دا ة الةطاع الخاص لال ت مار في ىذا المجاؿ ذلؾ وإنشا

ليات جامعات خاصة ،الر تةديـ

الداـ الت ييالت الالزمة لذلؾ..
ىنا يجب ف ي ف التعا ف جليا ويف الي مة الةطاع الخاص الم اطنيف ل ضع ال يا ات ال ائؿ تن يذىا
ويدؼ اال ت ادة الةص

مف مخرجات ال ان ية العامة وتأىيليـ تأىيال االيا متجا وا مع ايتياجات ال ؽ الن اية ال مية،

ل ي يتيةؽ فيما وعد الت ظيؼ الذ
المة ات ف ت جو جي دا
ىداؼ التعليـ
اضطراب ا

ا ية

تدا دليو املية التنمية فاف ضع خطة لت فير الميف مف ـ فإف الر ىذه
اوة للويث العلمي الجاد اليادؼ دلر م اجية المشا ؿ المعاصرة في المجتمع الف

مر مف قصرىا الر ال ق ؼ مع مريلة ال ان ية العامة ل ي تتم ف المة ات الي مية مف تخ يؼ يالة
رة قلةيا الر ونائيا الذيف قد ال تت افر ليـ فرص التعليـ العالي الذ ي فر ليـ فرصا الر للعمؿ فال ان ية

العامة لـ تعد تةنع المة ات المعاصرة الجتذاب مةىلييا للعمؿ في اصر تتزايد فيو الياجة دلر ال ادر المةىلة فنيا
تةنيا(22ه.

وما ف مةاصد التعليـ العالي مر زة في ال ة شيا

ىي نشر المعرفة اج ار الوي ث خدمة المجتمع

اليو ينوغي التر يز الر ضع مرات العلـ في خدمة المة ات اإلنتاجية قطااات المجتمع وش ؿ ااـ فاف
العالقة ويف الةطاع الخاص مة ات التعليـ العالي االقة ق ية دذ ال قنر إليداىا اف ا خر فالةطاع الخاص
ميتاج دلر دم انيات المة

ات التعليمية لتز يده والم ارد الوشرية المدروة ال

ة مة ات التعليـ العالي

وياجة دلر فيـ ياجات ىذه الةطااات وص رة ا ور لتتم ف مف تيةيؽ ا ىداؼ المن طة وتلؾ الةطااات
الم ائمة ويف المةتضر ا اديمي (العلـ مف اجؿ العلـه المةتضر الذرائعي (العلـ لخدمة ىداؼ تجارية
صنااية مرئيةه...
انطالقا مف م ي ـ دذا اف الةرف العشر ف ى قرف الشيادات فاف الةرف الياد

العشريف ى قرف

ال ا ات فةد صيوت الشر ات المة ات تعطي قد ار ا ور مف االىتماـ لل ا ة الخورة لد
فاف الممار ة الميارة الخورة العملية تعد الي ـ

منت وييا ،اليو

ا ا لتةييـ العامليف ىذه العةلية المتغيرة المتط رة التي ي ر ويا

الةطاع الخاص ىي التي يتمتيا في ال اقع ظر ؼ متغيرات ال ؽ الع لمة التنافس الياجة دلر الوةا (32ه.
فللةطاع الخاص قطاع ا اماؿ وش ؿ ااـ نظرتو دلر قضية مخرجات التعليـ ياجة
ا يد

ؽ العمؿ مف

العاملة الماىرة المدروة ،ال يما قد تردد ف رجاؿ ا اماؿ يش ف مف ادـ ت فر ا يد

الماىرة،

مف ف مناىج التعليـ ال تلوي ايتياجات ا

اؽ مف ا يد العاملة(31ه.

العاملة

اليو فأف زارة التروية التعليـ ال ت تطيع يدىا تيةيؽ معادلة روط التعليـ و ؽ العمؿ ،فالود مف دشراؾ

افة شرائح المجتمع في العملية ،ف مة ات المجتمع االـ العمؿ شر ا

ا ي ف في دا ميمة التروية

التعليـ ،الييـ جميعا التعا ف تن يؽ الجي د في داداد ا جياؿ لمختلؼ ا د ار ا اماؿ التي تتطلويا املية
التنمية و افة ج انويا وعادىا المختل ة ...وغية تيةيؽ تنمية اقتصادية وشرية شاملة ناجية.
الود مف تغيير مناىج ورامج التعليـ التدريب ،التر يز الر ت ن ل جيا المعل مات أ اس ،وييث تتماشر
العشريف ،تتال ـ مع ايتياجات

مع المتغيرات العالمية ال رة الت ن ل جية التي ن اجييا في الةرف الياد
العمؿ مف الميف التخصصات العلمية المختل ة(31ه.



ؽ

رابعا ً  6إستراتيجية التعليم في العراق وسبل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة

دف اقع التعليـ في العراؽ ومة اتو التعليمية المختل ة

وإيجاوياتو

لوياتو يتطلب االرتةا وػ(التعليـ التدريبه ،وما

يم نو مف خدمو المجتمع تةدـ الولد م ا وة م يرة التط ر في العالـ المتةدـ وعد ن ات مف العزلة.
الما ،ظي ر اراؽ مف ىذا الن ع
مزدىر
ًا
ولدا
دف تجديد النظاـ التعليمي مر ال قنر انو لجعؿ العراؽ ً
ً
ناجيا م ً
يع د والخير الر المنطةة

ؿ الر العالـ

ي يـ وص رة نشطة في مياديف العل ـ الت ن ل جيا االتصاؿ ال ةافة

وأ ره ،فالعراؽ يملؾ دم انات ضخمة م ارد طويعية ىائلة يم ف ف ت ت مر في التعليـ العل ـ ال ةافة،

تةتي مرد دىا

في د ار ر ة العراؽ المتم لة في م ارده الوشرية(23ه.
دف العراؽ الذ

اف اوةا يةدـ لم اطنيو تعليما اوتدائيا شامال صوح ي تةر يتر

ا ط اؿ يتر ف المدارس وأاداد ويرة مف اجؿ العمؿ

ب م اؿ ت ااد

ا يات العملية التعليمية ،صوح

رىـ التي تعاني تيت طأة اة وات

اقتصادية صارمة فرضتيا ا مـ المتيدة و وب الغز العراقي لل يت في العاـ  .5110صوح  37في المائة فةط مف
ط اؿ العراؽ في ف ال اد ة يلتيؽ والمدارس ...ىذا يعني ف ؿ ال ة ط اؿ في ف ال اد ة في العراؽ يذىب ا ناف
فةط دلر المدر ة وعد ف اف

ر مف  10في المائة مف ط اؿ العراؽ يلتية ف والمدارس اند ال ص ؿ ل ف ال اد ة

اخر العاـ  5110قوؿ فرض العة وات(27ه.
جدول ()2
المؤشرات التعميمية في العراق
معدل األمية %

معدل القيد اإلجمالي لممراحل

من 24فما فوق

2872

 1221 2882االبتدائية الثانوية العميا
ذكور

32

23

22812

6415

2215

إناث

56

65

22613

2616

415



2145

1113

معدل القيد اإلجمالي لممراحل 1222

االبتدائية


*

22213


*

8212


2182

2171

2142

2151




الثانوية


*

العميا


*

3612

2614





*

1812

2137

*

814

2141

البيانات لعام 1222
دليل المساواة بين الجنسين في األمية

 دليل المساواة بين الجنسين في التعميم

المصدر :صندوق النقد الدولي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد ،1223أبو ظبي ،أيمول ،1223 ،ص
ص.146-142
يةدر معدؿ ا مية مف امر 51نة فأ ر وػ  41%ويف الذ ر  %37ويف اإلناث ااـ  5110ما في ااـ 2002
فةد انخ ض المعدؿ للذ ر دلر  %14ارت ع دلر  %73ويف اإلناث ما والن وة لدليؿ الم ا اة ويف الجن يف في ا مية
الذ

يةيس معدؿ ا مية ويف اإلناث دلر معدؿ ا مية ويف الذ ر يتضح فرؽ الن وة ف ي ااـ  5110اف  5.13وينما

ارت ع دلر  2.24ااـ  ،2002اليظ جد ؿ (1ه(21ه.

ما معدالت الةيد اإلجمالي للمرايؿ ال ال ة فةد تراجعت ادا المريلة العليا ناليظ ال رؽ ويف الجن يف ييث دف
معدالت الةيد اإلجمالية للذ ر ىي الر مف اإلناث وص رة اامة،
االوتدائي ال ان

يود دف فج ة الن ع االجتمااي في مريلة التعليـ

قد انخ ضت مف 0.10 0.10دلر  0.41 0.32الر ا س المريلة (ال ال ةه العليا ،ما دليؿ الم ا اة

ويف الجن يف في التعليـ الذ

يةيس الةيد اإلجمالي لإلناث دلر معدؿ الةيد اإلجمالي للذ ر ام ما في يةدر وأ ر مف

 0.10ادا مريلة ال ان ية ااـ  2005فيةدر وػ 0.41

ما ى م ضح في جد ؿ (1ه.

تةدما في العالـ العروي قوؿ ااـ  ،5110ويد ف ىذا النظاـ
وعد ف اف النظاـ التعليمي في العراؽ مف ر النظـ ً
وير نتيجة الير ب التي ت رط فييا النظاـ ال اوؽ ما اةويا مف فرض اة وات د لية الر الوالد مما
تدى ر تدى ًار ًا
دخليا في دائرة اإلىماؿ االنعزاؿ

رث مش الت ضخمة ما زالت الوالد تعانييا في ال قت اليالي ،قد ت اقمت ا ضاع

نتيجة اماؿ التدمير النيب التعطيؿ لمة ات الد لة ،التي قعت منذ شير مارس 2001ـ في اةاب ة ط العاصمة
وغداد انييار النظاـ ال يا ي دخ ؿ الة ات ا مري ية الوريطانية للوالد.
نعرض النظاـ التعليمي الةائـ يتر ا ف في العراؽ ػ الذ
نت قع ف ال يتغير في ىي لو العاـ في المد
تدا لزيادة مريلة التعليـ ا

يشاوو

ير م يلو في معظـ الد ؿ العروية ػ الذ
ًا

الةريب ال تة ارره منذ زمف ط يؿ م ايرتو مع ورامج التعليـ العالمية التي

ا ي اإللزامي ط ؿ مدة مم نة تناقمو مع ورامج «التعليـ للجميع» التي تتخذىا منظمة

االميا ليا(21ه ،فمواني المدارس العراقية تيتاج إلصاليات ااجلة ،ف ني  %11مف المدارس ال ت تطيع
شعار
ًا
ً

الي ني

تةديـ خدمة تعليمية جيدة و وب اليالة المتدااية للمواني ،تظير تةديرات ازرة التعليـ العراقية دف مانية آالؼ مدر ة
تيتاج دصاليات دنشائية اف ىناؾ ياجة لونا خم ة آالؼ مدر ة جديدة.
تعمؿ وعض المدارس قتيف

الث

قات ي ميا ال تيعاب التالميذ،

دف نةص المياه

يالة الصرؼ

الصيي ادـ ت فر معدات منا وة قلة ادد المدر يف ليا ا امؿ ت اىـ في تزايد معدالت الت رب مف التعليـ ،تتراجع
ا ة التدريس و وب ت دس ال ص ؿ قياب صيانة نةص ال تب المدر ية د ات ال تاوة ال رؽ ،اف ىناؾ ياجة يضا
م اؿ لتم يؿ قراض م ؿ تدريب المدر يف ،ين ؽ صند ؽ ا مـ المتيدة للط لة وعضا مف م الو الخاصة ل د وعض
العجز ،تيا ؿ الي ني يؼ مع منظمات دقا ة خر اليد مف ت رب التالميذ مف التعليـ الم اادة في تم يؿ دصالح
المواني المتدااية ت فير م تلزمات

تب د ار ية جديدة(10ه.

والن وة ليي ؿ النظاـ التعليمي فتمتد الد رة التعليمية الر مية في العراؽ دلر 52نة منيا  3ن ات دلزامية لمريلة
التعليـ االوتدائي ،الذ يود مف امر ت ن ات ،يتوعيا  1ن ات للمريلة المت طة ،ـ  1ن ات لمريلة التعليـ ال ان ،
الذ

ينة ـ دلر ان

ااـ المي

دوي ان

الد ار ة فيو  1ن ات وعد التعليـ المت ط.

ميني صنااي

زرااي

يضا معيد المعلميف مدة
تجار  ،ىناؾ ً

يم ف للطالب الذيف يني ف المريلة ال ان ية ييصل ف الر مةىالت اليد ا دنر للمتاوعة ف ينضم ا مواشرة دلر
الجامعات
طالب ال ان

المعاىد ال نية التي تمتد الد ار ة فييا لمدة روع ن ات يد دنر ،ي تطيع طالب معيد المعلميف

ذلؾ

الميني وأن ااو الذيف ييصل ف الر درجات ممتازة في االمتيانات النيائية ف يلتية ا وال ليات الجامعات

لمتاوعة تعليميـ العالي.

ما التعليـ قير الر مي فيشمؿ م ار ز مي ا مية ،قد طلةت الد لة ااـ 5171ـ يملة شاملة للةضا اإلجوار
الر ا مية ،ييث ت جب الر ؿ م اطف في ال ئة العمرية ما ويف 51نة دلر 41نة ف يلتيؽ وم ار ز مي ا مية
إلنيا الصؼ الراوع مف تعلـ الة ار ة ال تاوة الي اب.
اف نتيجة ىذه اليملة ف انخ ضت ن وة ا مية في ال ئة العمرية مف  51نة دلر 41نة مف %41ااـ5171ـ
دلر  %1.51في ااـ 5117ـ ،و وب فعالية ىذه اليملة منيت الي ني

خمس ج ائز للعراؽ ،في ال قت الياضر،

تصؿ ن وة الذيف يعرف ف الة ار ة ال تاوة مف الرجاؿ  %75مف الن ا 15(%41ه.
ي تأ ر التعليـ في العراؽ واىتماـ افة الطوةات الر يد

ا لما يش لو مف مصدر اطمئناف الر م تةوؿ ا ونا

ارتةا وعةليتيـ العلمية ،ىناؾ دقواؿ شديد الر التعليـ العالي مف قوؿ الشواب الطم ح ،دال دف ىناؾ ار ة تنتظر التعليـ
الجامعي في والد الرافديف ،و وب ازدياد اداد الطلوة في الجامعات العراقية وطريةة قير مدر ة فةد يد ت مش لة ادـ
قدرة الد ائر الي مية مف ا تيعاب اداد المتخرجيف فضال اف ادـ ج د مشاريع اقتصادية يم ف ف ت يـ في ا تيعاب
ا اداد اليائلة مف الخرجيف الشواب قد د ذلؾ دلر ول رة جديدة لص رة العمؿ ،ييث تةدمت وعض الميف ا اماؿ لـ
الدرجات المينية ،وينما تراجع الوعض ا خر مما د

دلر يد ث ان صاؿ في وعض ا يياف ،ويف العمؿ المنتج،

اليص ؿ الر ال ر ة وينما يدث الع س مع ش اؿ خر للعمؿ قير المنتج قير الشريؼ يد ث الصراع ويف قيـ العلـ
ال ةافة الةيـ المادية التي رايت تت شر ت رض ن يا لتيدد االقة ال رد والعمؿ،

لعؿ ىـ ما فرزتو ىذه النةاط ى

الص رة ال لوية للتعليـ الميف التعليمية التي تيتؿ ا ما ف ا خيرة في لـ اىتمامات الشواب و وب المرد دات االقتصادية
الضعي ة التي ييصل ف الييا فيما وعد لـ يةتصر ذلؾ الر الطلوة الجدد الذيف يدخل ف الجامعات الي ـ وؿ تعدتو

اتذة

الجامعات الذيف خرج ا مف العراؽ وعد ف جد ا ن يـ ماـ خيارات ترؾ المينة التعليمية العمؿ في ميف ال تنا ب
ضعيـ االجتمااي ا خالقي،
التعليـ العالي ما يلي

ال ر التغريب اف ال طف ا ىؿ(12ه ،تتضمف المش الت الةضايا ال ور لمة ات

(11ه



ادـ اية الونية التيتية الت ييالت ،المختورات الم توات.



ادـ اية المعدات ،في ليات اليند ة العل ـ المعاىد ال نية.



الياجة دلر دنشا قن ات اتصاؿ ويف ال ليات في العراؽ الجامعات ا جنوية.
ؽ العمؿ.



ضعؼ العالقة ويف التعليـ العالي خريجيو



الياجة دلر مراجعة شاملة نظمة اإلدارة للتعليـ العالي ،وما في ذلؾ ت ييؼ المناىج ميت يات ال ص ؿ الد ار ية
لم ا وة تغيرات اليالة االجتمااية االقتصادية في الوالد ،يجب ضع خطة د تراتيجية للتأ د مف ف الجامعات
تةد

د ر ال يط في املية التي ؿ الديمةراطي ،ضماف ص ؿ الجميع دلر م اقعيـ ي ب جدارتيـ،

س مينية ليس



فؽ

س يا ية.

تخ يض الداـ الي مي للطلوة ،تشجيع الةطاايف العاـ الخاص الر االضطالع ود رىـ في داـ التعليـ العالي،
التعجيؿ وإج ار مشر اات اصالييات اقتصادية لتخ يؼ الضغ ط التي يعيشيا المجتمع تة ر في تط ره العلمي.

الود مف توني د تراتيجية جديدة لتنمية الة

الوشرية تة ـ الر تط ير مة ات التعليـ التدريب الر التزاـ ق

واال ت مار ال افي الم تداـ في تنمية الم ارد الوشرية ،ال شؾ ف ىناؾ ياجة ما ة ا ف لورنامج تأىيؿ ااادة ونا
ل لمعاىد المرافؽ الالزمة لتةديـ التعليـ قير الر مي تشجيع ا مييف الر االنخراط في ورامج معرفة الة ار ة ال تاوة خاصة
قد فات الوالد ال ير و وب الظر ؼ التي مرت ويا ،يتر دف ا مية صويت منتشرة ال ويف ال وار ل ف ويف مف ىـ في
ف التعلـ الد ار ة و وب ارت اع ن ب الت رب مف التعليـ تدى ر الظر ؼ االقتصادية و وب الير ب المت ررة التي
ضيعت ر ات الوالد(14ه.
الود مف تيةيؽ الم ازنة ويف مخرجات التعليـ االيتياجات ال علية لالقتصاد مع داطا د ر ا ور للةطاع الخاص
وير
تيديا ًا
للمشار ة في الورامج التعليمية التدريوية التأىيلية للم ارد الوشرية ،اف اإل تراتيجية الجديدة والتأ يد ت اجو
ً
صع وات في تط ير مة ات مناىج التعليـ التي ت يـ وش ؿ وير في تم يف الة

الوشرية تيةيؽ تنمية شاملة

م تدامة في العراؽ.



خامساً 6االستنتاجات والمقترحات
اال تنتاجات

 -2دف التعليـ ارت اع الم ت

التعليمي لل اف ي ااد الر ت يع الخيارات الةدرات التي تم ف اإلن اف مف

ممار ة ية قو االقتصادية االجتمااية دذ يم ؿ التعليـ ا

اس في التنمية االجتمااية االقتصادية .

 -2دف ضعؼ اال ت مار في التعليـ التدريب انخ اض ن وة اإلن اؽ الر التعليـ مف الناتج الميلي اإلجمالي وط
تزايد ادد المة ات التعليمية التدريوية يةد دلر انخ اض م ت

التعليـ ردا تو والتالي انخ اض اإلنتاجية تزايد ال ةر

ضعؼ معدالت النم االقتصاد  ،في ا ت مار (التعليـه لو اائد اقتصاد

اجتمااي ةافي

يا ي.

 -1ونا الر ما و ؽ فاف ما يزيد مف تيديات العملية التنم ية ى ت رب ا ط اؿ مف المدارس ت شي ا مية ويف
ال وار ضؼ دلر ذلؾ الت رقة ويف الجن يف (الن ع االجتماايه في التعليـ.
-4دف نم الةطاع الخاص يش ؿ الةاطرة الرئي ية للنم االقتصاد

لت ليد فرص العمؿ،

لل ص ؿ دلر التنمية

الشاملة اف ضعؼ تراجع قطاع التعليـ الخاص ى ما يع س ضعؼ اقتصاد المعرفة ادـ الةدرة الر ا تخداـ
الت ن ل جيا اليدي ة والتالي ادـ قدرة الولد الر المناف ة االقتصادية.
 -1دف ضعؼ الصلة ويف المة ات التعليمية المة ات المجتمعية
وايتياجات

ذلؾ ادـ ارتواط التعليـ التدريب

ؽ العمؿ ،تةد دلر ضعؼ التنمية االقتصادية االجتمااية الشاملة.

 -3دف مة ات التعليـ التدريب في العراؽ تتطلب االرتةا فيي مف الضعؼ وما ال يم ف ف يخدـ المريلة
اليالية ي ا ب التي الت التغيرات ال يا ية االقتصاد

االجتمااية الجديدة ،ال ي از ما يملؾ مف دم انات ضخمة

م ارد طويعية ىائلة يم ف ف ت ت مر في مجاؿ العل ـ ال ةافة ،نتيجة ضعؼ مخرجات التعليـ (الن اية ال ميةه ادـ
الم ائمة مع ايتياجات

ؽ العمؿ ضعؼ د ر الةطاع الخاص في الورامج التعليمية التدريوية التأىيلية للم ارد الوشرية

االقتصادية.
المةتريات

 -2وما دف ىمية التعليـ
ف رية فاالة لرفع

خط رتو تزايدت مع التةدـ الياصؿ في اقتصاد المعرفة لذلؾ الود مف اتخاذ دج ار ات

ا ة مة ات التعليـ المتعلميف الود مف تعزيز قدرات الويث التط ير في مجاؿ الت ن ل جيا لداـ

وعدىا ر يزة
قدرة الوالد الر المناف ة الت جو ني ااتماد الم ارد الوشرية المدروة المةىلة ّ

ا ية في املية التنمية

العمؿ الر تط يرىا ويدؼ تلوية ايتياجات الةطااات التنم ية تخطيط اال ت مار في التعليـ الر ني مت امؿ ل افة

مرايؿ التعليـ التدريب الر ف تتضمف امليات التخطيط ااتوارات التنمية الةائمة الر مود اال تدامة.
 -2ت يؼ الجي د لرفع معدالت النم االقتصاد

ا تخداـ الت ن ل جيا االرتةا وم ت

التنمية الشاملة ،اطالؽ طاقات المجتمع ت ظي يا في خدمة النم
الوشرية
النم

التعليـ يتر يتيةؽ النم

التنمية مف خالؿ داادة النظر في تنمية الم ارد

مة ات مناىج التعليـ تشجيع الةطاع الخاص الر اال ت مار وةطاع التعليـ ،ا مر الذ
االزدىار

تعزيز الة ه االقتصادية ييث دف تدى ر م ت

يعد مف ا
التعليـ ّ

ية ر ديجاوا الر

واب الرئي ة ل شؿ تيةيؽ التنمية

الم تدامة.
 -1التر يز الر ج دة مخرجات مة

ات التعليـ التدريب (الن اية ال ميةه مف خالؿ رفع م ت

ا دا

االنجاز

تيديث مة ات التعليـ تط ير الونر التيتية المة ية للنظاـ التعليمي اال تمرار في تنمية الم ارد الوشرية الر ف
ي ف اليدؼ مف العملية التعليمية ى تنمية اإلن اف ت يع خياراتو الً.
 -4توني د تراتيجية لتنمية م تدامة تيدؼ دلر ت يع قاادة المتعلميف تيةيؽ الر ن وة مم نة مف خالؿ ضماف
دلزامية التعليـ ما قوؿ التعليـ الجامعي لجميع مف ىـ في ف التعليـ

ضماف مجانيتو،

تم يف ا الد الونات مف

االلتياؽ وجميع م ت يات التعليـ د ف تمييز الذ ر الر اإلناث.
 -1ضر رة الت ااؿ ويف مة ات التعليـ التدريب المختل ة المة ات المجتمعية
م ت

الةطاع الخاص ويدؼ رفع

ا ة المة ات التعليمة ال تلوية ايتياجات الةطااات ا خر مف ال ادر الوشرية الوي ث التطويةية.

الي امش المصادر

 -1الونؾ الد لي ،ال ةر ،الر م قع االنترنت
 -3الونؾ الد لي ،التعليـ التدريبhttp://www.albankaldawli.org ،

http://www.albankaldawli.org \ http://wbln0018.التعليـ ،الر م قع االنترنت

ا ي

 -2الةطاع الخاص لو د ر

worldbank.org

في
الروط ويف الورامج الترو ية االقتصادية لعالج خلؿ تر يوة

اف تغيير مناىج التعليـ  ،ص ية مف االنترنت ود ف ان اف.

ؽ العمؿ لتتماشر مع ال رة الت ن ل جية ال وديؿ

د ار ة تيليلية ،مجلة وي ث

 -1الـ ت فيؽ النج ي ،اوراىيـ مراد الدامة ،التنمية الوشرية النم االقتصاد
اقتصادية اروية ،العدد ،3005 ،32ص.32

 -1الطاىر لويب" ،التنمية االجتمااية اتجاىات في الولداف العروية" مجلة الم تةوؿ العروي ،مر ز د ار ات ال يدة
العروية ،وير ت ،ال نة  ، 211 ،2000ص .47

 -2ميمد مصط ر م ر ،خطط تط ير التعليـ يتر ااـ  3030في د لة االمارات ،جريدة الوياف الر م قع
 http://www.alsaha.comاالنترنت
 -3يمد ال ييلة ،مخرجات التدريب ال نجد ت ااال ظي يا ىؿ يم ف
جريدة الرياض 32 ،ذ
-4

تدريب الشواب دلر الةطاع الخاص،

اليجة  5131العدد  5201ال نة ،25ال ع دية ،الر م قع االنترنت
http://www.alriyadh.com

ف ا ماف اود اللطيؼ" ،التنمية الميلية ،الةضايا ا

الةاىرة ،مصر ،5551 ،ص.332

ا ية النماذج الياالت" ،م توة ايف الشمس،

 -1المصدر ن و ،ص.271-274
 -50لمزيد مف الت اصيؿ انظر  ،دقيـ ،ايمد الي" ،الطريؽ دلر المعجزة االقتصادية تي ؿ الد ؿ النامية دلر د ؿ
متةدمة" ،الشر ة العروية للنشر الت زيع ،الةاىرة ،5114 ،ص.552-501

 -55الش ار ة مع الةطاع الخاص مي ر ميـ دامو ا لماف ،3001 ،ادد رقـ ،5533ص ية مف االنترنت

ود ف ان اف.
 -52ال

ا ،اللجنة االقتصادية االجتمااية لغروي آ يا" ،آ ار ال ةر الوطالة الر التنمية الم تدامة في منطةة ال

ا" مةتمر الةمة العالمية للتنمية الم تدامة ،ج ىان ورغ 23 ،ق طس4-

وتمور/ /2002/51 ،2002 ،

 .E ESCWA /ENRا مـ المتيدة.2002 ،
 -51الـ ت فيؽ النج ي ،اوراىيـ مراد الدامة ،مصدر اوؽ ،ص.74-71

 -51آندر نات ي س ،الصية التروية انصراف

ا ياف في خطة المع نة الخارجية الجديدة ،ال الة االمري ية

 http://www.usinfo.state.govللتنمية الد لية ،الر م قع االنترنت

 – 51شريؼ دال ر ،التيديات العشرة التي ت اجو االقتصاد المصر  ،الر م قع االنترنت،
http://www.cipe.org
 52ػ ت صيات ال ريؽ الرفيع الم ت

التاوع لشو ة االمية الشواب ،الشواب الوطالة ،م قع الشو ة ال ل طينية

لتشغيؿ الشواب ،الر م قع االنترنت

http://www.p-yen.net

 -53تةرير االميف العاـ اف ااماؿ المنظمة  ،3002الجمعية العامة-32 ،اب ،3002-الر م قع
 http://www.un.orgاالنترنت،
 -54آندر نات ي س ،مصدر اوؽ.
فا مطالةة ،التعليـ العالي في ا ردف انجازات طم يات ،ميدؿ اي ت ا ناليف ،3002/2/51 ،الر 55-
 http://www.middle-east-online.comم قع االنترنت
 -30نادر فرجاني ،رفعة العرب في صالح الي ـ في الولداف العروية ،مر ز المش اة ،مصر ،فوراير،3000 ،
 http://www.almishkat.orgالر م قع االنترنت
 -35فا مطالةة ،مصدر اوؽ.
 -33مصط ر المعمر  ،التعليـ التدريب فضؿ ا ت مار اماني يجب اف ي جو في ااداد االن اف ،رقة امؿ،
قرفة تجارة صنااة اماف ،ا ياؿ ،اماف ،مف االنترنت.
 -32مصط ر المعمر  ،الوراز د ر الي مة في تي يز الةطاع الخاص لال ت مار في مجاؿ التعليـ العالي،
ار ية الو عيد ترار افتتاح مشغؿ وعن اف (الش ار ة التعا فه ،مف االنترنت.
 -31الةطاع الخاص لو د ر

ا ي  ،مصدر اوؽ.

 -31الةطاع الخاص لو د ر

ا ي ،مصدر اوؽ.

 -32ايمد و زيد ميمد ،التعليـ في العراؽ ،المعرفة شيرية ترو ية ةافية ،العدد  533جماد

ا لر

5132 http://www.almarefah.comىػ الر م قع االنترنت
 -33الي ني يؼ "انييار نظاـ التعليـ العراقي ،جريدة ال ير 3000/2/51 ،الر م قع االنترنت
http://www.assafir.com
 -21صند ؽ النةد الد لي ،التةرير االقتصاد العروي الم يد ،2004او ظوي ،يل ؿ.2004 ،

 -35ايمد و زيد ميمد ،مصدر اوؽ.

- 20الي ني يؼ "انييار نظاـ التعليـ العراقي ،جريدة ال ير 3000/2/51 ،الر م قع االنترنت
http://www.assafir.com
 -25ايمد و زيد ميمد ،مصدر اوؽ.
-23ي ف ال داني،

ي التت ر المأ اة

ماليظات اف التروية

التعليـ في العراؽ الر م قع

 http://www.inciraq.comاالنترنت
 -22ايمد و زيد ميمد ،مصدر اوؽ.
 -34المصدر ن و.
George(1981)Returns to education:an updated international - Psacharopoulos
p.329. ،comparison.Comparative Education
- ، world Development Report 2000/2001 world Bank ، World Bank
2000. ،Washington D.C.

الموضـــــــــــــــــــــــــوع
تقديم
الفصل األول

رقم
الصفحة
4

8

مإشرات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً دول النمور اآلسٌوٌة
الفصل الثاني

33

البطالة فً العراق  :الواقع واالنعكاسات
الفصل الثالث

73

االستثمار فً التعلٌم مدخل لدعم عملٌة التنمٌة الشاملة المستدامة
دعوة للمشاركة

يسر مركز الفرات لمتنمية والدراسات اإلستراتيجية أن يعمن عن رغبته في التعاقد مع الباحثين من األساتذة
األكاديميين وذوي االختصاص وفقاً لآللية اآلتية :

 .1يةدـ الوايث طلواً ل تاوة د ار ة

وي اً في م ض ع معيف يتنا ب ىداؼ المر ز مش ااً وملخص اف الم ض ع .

 .2يلتزـ المر ز والرد الر الطلب خالؿ فترة

و ايف مف تاريخ تةديمو .

يتعيد المر ز في يالة قو ؿ طلب الوايث الةياـ وا م ر ا تية


التعاقد مع الوايث والش ؿ الذ ُيت ؽ الييا اليةاً .



ي عر المر ز دلر ت ييؿ يص ؿ الوايث الر المصادر التي تعينو في تاوة وي و مما يت فر في م توة
المر ز

الر شو ة االنترنت .

 .3يلتزـ الوايث وأتواع

اليب الويث المت ؽ اليو المياً .

 .4والن وة دلر الد ار ات المةدمة دلر المر ز يجب ف ال تةؿ ادد ص ياتيا اف (40ه ص ية ،ما الوي ث فيجب ف ال
تةؿ اف(51ه ص ية ت ف مطو اة وال موي تر تر ؿ الث ن خ واإلضافة دلر(CDه .
 .5تةدـ الد ار ة خالؿ مدة ُيت ؽ الييا مع ددارة المر ز ال تزيد و ؿ ا ي اؿ اف ال ة شير ،شيريف والن وة للويث.
ُ .6يراار في الويث


الد ار ة المةدمة ا م ر ا تية

ف ال ت ف الد ار ة



ت تب



ُيةدـ ملخص للويث

الويث قد نشر اوةاً

قدـ للنشر في م اف آخر.

ما الواي يف انا يف ظائ يـ درجتيـ العلمية.
الد ار ة واللغة العروية واللغة اإلن ليزية.

 .7ي ف مف يؽ المر ز يص اًر نشر ت زيع الويث

الد ار ة و افة طوعاتو.

 .8تةدـ طلوات الوي ث الد ار ات في مةر المر ز،

للوريد االل تر ني للمر ز

.8

يةمف الوايث طريةة االتصاؿ المنا وة مع ددارة المر ز.
ّ

الوريد الخاص ومدير المر ز.

طُبعت بمطبعة مركز الفرات لمتنمية والدراسات اإلستراتيجية
العنوان :العراق – كربالء المقدسة -حي الضباط مقابل جامعة كربالء
هواتف مدير المركز
26621645224
26722212452
26822342426
www.fcdrs.com
ahmedbahid@yahoo.com
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