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المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور االجتماع

املقدمة
    نظمت وزارة التخطيط املؤتمر العلمي األول تحت عنوان ) أهداف التنمية املستدامة .. خارطة طريق يف أطار تنموي مستدام ( وذلك 

يف يوم الخميس املوافق )2016/11/24( يف فندق املنصور ميليا– بغداد 
بحضور: السيد وزير التخطيط  و وزير الكهرباء و األمني العام ملجلس الوزراء و عدد من أعضاء مجلس النواب ومحافظ بغداد و 
وكالء وزارات و اعضاء مجالس محافظات و املستشارين وممثلني عن القطاع الخاص            ومنظمات مجتمع مدني و أكاديميني 
من الجامعات العراقية وخرباء والباحثني فضالً عن ممثيل عدد من املنظمات الدولية العاملة يف العراق  والجهات ذات العالقة  وعدد من 

منتسبي وزارة التخطيط ، وقد بلغ العدد الكيل للحضور 350 شخصاً من داخل العراق وخارجه .

اهداف املؤمتر : 
-طرح رؤية مقرتحة للعراق لعــام 2030 ورسم خارطة طريق ملستقبلنا الذي نصبو اليه االرتقاء بجودة نوعية حياة االنسان .

-الدفع بمسار التنمية تلبيًة إلحتياجات الجيل الحايل واالجيال القادمة مع توحد ملسار املجتمع والدولة     )بناء عقد اجتماعي جديد(.
-تأمني املشاركة الفاعلة للجميع بتقديم خيارات لحلول مستدامة ومبتكرة وفقاً للميزة التنافسية لالقتصاد بعيداً عن النفط .

-تحليل واقعي للحارض واسترشاف التغريات املستقبلية وتاثرياتها عىل امكانات النمو ومحركاته من خالل تبني إسرتاتيجية وطنية 
للتنمية املستدامة .

 رؤية العراق 2030 : 
 بناًء الــى ما تم عرضه يف املؤتمر من تحديات ومشاكل وعنارص قوة تم طرح رؤيـــة مقرتحة لـعراق املستقبل الذي نصبو اليـــه 
عام 2030 وهي : » عراق آمن مستقر ، مجتمع متماسك منتج ، اقتصاده متنوع تنافيس ، يف بيئة مستدامة، ينعم بحكم رشيد يحقق 

العدل ويضمن تكافؤ الفرص للجميع » .
وقد تضمنت الرؤية ابعاد التنمية املستدامة االربعة ) البعد االقتصادي ، االجتماعي ، البيئي واملؤسساتي والحكم الرشيد ( وتم التعبري 

عن كل بعد من االبعاد املذكورة أعاله بمحور منفصل  ويختص هذا الجزء باملحور األجتماعي وكاألتي : 

حمور األجتماع : 
  من خالل مناقشة البحوث املشاركة يف املؤتمر تم  طرح رؤية محور األجتماع يف أجندة  2030 وهي      » تنمية اجتماعية قائمة عىل 
منهج الحق تضمن فرص التعليم والحصول عىل الخدمات الصحية للجميع ، وتساهم يف بناء شخصية مؤثرة )انسان : رجل / امرأة (

 يسعى اىل تحقيق ذاته منجزاً ومبدعاً ومسؤوالً وفاعالً له دور مؤثر يف القيادة والبناء والتنمية بما يجعل من األمن االنساني فرصة 
متاحة للجميع » .

4-1 ركائز التنمية البشرية واألجتماعية :  
-تعليم متوافر بجودة عالية 

-مجتمع صحي معاىف 
-توسيع خيارات العمل الالئق 

-مجتمع امن مستقر 
-تمكني املراة 

-حماية الفئات الهشة وتمكينها 
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محور االجتماع

4-2 أبرز التحديات يف جمال التنمية البشرية واألجتماعية :
    ان اهداف التنمية املستدامة )2030( كاهداف دولية تعنى بالدول كافة ، وباالخــــــص الدول التي تعاني من الضعف الهيكيل 

والهشاشة ومن ضمنها العراق ، الذي يواجه تحديات خاصة فــي سعيه اىل تحقيق التنمية املستدامة  ومن هذه التحديات :
-استتباب االمن ومكافحة االرهاب ، فال تنمية بدون امن وسلــم واستقرار. 

-انتشال الشباب من براثن التطرف بجميع اشكاله والذين يعانون مــــــن البطالة وتتزايد مطالبهم بتوفري العمل الالئق . 
-تمكني املراة يف الحصول عىل التعليم الجيد والفرص االقتصادية والقضــاء علــى اشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات . 

-توفري الحماية والتمكني للفئات الهشة التي تفاقمت نتيجة للعنف واالعمـال االرهابيـة مثل ) االيتام ، املرشدين ، االطفال العاملني 
واملعاقني والنساء املعيالت( وغيــرها من الفئات التي تحتاج اىل رعاية واهتمام خاص . 

لتحقيق  واملتابعة  والرصد  القرارات  واتــــخاذ  السياسات  لتدعيم صياغة  االحصائية  البيانات واملعلومات  -توفري قاعدة قوية من 
ركائـــــــــــــــز التنمية البرشية واالجتماعية . 

4-3 توصيات حمور األجتماع :
     ومن خالل الجلسات النقاشية يف املؤتمر تم التوصل اىل مجموعة من التوصيات أالولية بخصوص محور األجتماع من اهمها :-

1.بناء ثقافـة مجتمعية للتنمية املستدامـة.
2.االبتكار يف السياسات االجتماعية التي تقوم عىل اساس توسيع أرضيات الحماية االجتماعية الشاملة واملغطية لجميع افراد املجتمع 

بما يعزز شعورهم باالستقرار والطمأنينة ويقلل امكانية تعرضهم لالقصاء والتهميش واالستبعاد.
3.تعزيز دور التنمية الحرضية املستدامة يف جوانب بيئية متكاملة تتسم بالعدالة االجتماعية يف توفري الظروف االساسية للحياة وفق 

اولوية الخدمات واحتياجات املجتمع .
4- تنمية اجتماعية قائمة عىل منهج الحق تضمن فرص التعليم والحصول عىل الخدمة الصحية للجميع ، وتحقيق مجتمع يتسم 

باألتي :
- ثقافة التسامح والسلم املجتمعي 

-تخفيف مستوى الفقر بنسبة 50% بحسب خط الفقر الوطني الحايل
-نظام حماية وضمان اجتماعي فاعل

-نظام تعليمي ذو جودة وشمول
-نظام صحي ذو جودة وشمول

-حلوالً مستدامة للهجرة والنزوح
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دراسة بعنوان؛ برنامج 
بناء القدرات وصناعة الشباب

بتنمية االفكار االبداعية لدى االجيال القادمة

                                                                                                                          اعداد وتقديم:
                                                                                                                                                                                         رئيس مهندسني اقدم

                                                                                                                                                                                             ضيغم حازم امحد احلاج بكر
                                                                                                                                                                                   مكلف بادارة قسم امللكية الصناعية

فكرة الربنامج:
يقول املثل الصيني القديم؛ )ال تطعمني سمكة باليوم بل علمني كيف اصطادها( ، جرى تعديل عىل املثل الصيني من قبل دول نامية 

متطورة ليصبح )ال تطعمني سمكة باليوم بل علمني كيف اصنع الشبكة الصطيادها(.
وآمنة  يفكرون بطرق جادة  االخرين  اجعل  بل علمني كيف  باليوم  ال تطعمني سمكة   ( الحكمة ونقول؛  لتعديل  نحتاج  ويف حالتنا 

الصطيادها( ...

 اواًل( املقدمة 
املضطردة  والزيادة  العالم  عىل  املنفتحة  االقتصادية  السياسة  مفاهيم  وتغري   2007 عام  بعد  للبلد  حصل  الذي  االنفتاح  جراء  من 
باملؤسسات التعليمية التي لم يواكبها نظام تخطيطي متكامل للتوافق مع املرحلة القادمة بعدها، تسبب هذا يف تخرج دفعات متتابعة 
وبزخم شديد الجيال شابة تكونت لديها افكار غري تفاؤلية وطبائع محبطة يف رؤاها للمستقبل الذي من املمكن ان تعيشه، رافق هذا 
ق مفهوم عام قد تمكن لدى الجميع، وهو؛ طلب التوظيف املركزي الذي استرشى لدى اغلب املتخرجني الشباب، كما نالحظ سعي  تَعمُّ
كثريين لتوظيف اوالدهم بمهن حكومية لضمان مستقبلهم. فنجد ان فرصة االنفتاح التي حظي بها العراق قد اضاعها ولم يستفد 
منها بالطريقة املالئمة كما فعلت كوريا الجنوبية التي استغلت الوجود االجنبي لديها اىل ابعد حدود االستفادة وتحويله ملنفعة لها عرب 
اقتباس مناهج تربوية عرصية واجراء التعديالت الالزمة عليها لتكون دائمة التطور ومالئمة لطبيعة مجتمعها بآن واحد. فالعراق االن 
يفقد الكثري من قوته البرشية سنويا تعادل اضعاف خسارتنا النخفاض اسعار برميل النفط. يف حني نرى ان كوريا الجنوبية انشأت 
اقتصادها وادامته باستغالل قوتها البرشية حرصا، والسبب – كما قلنا- انها صنعت برامج تنموية متسلسلة خاصة ملجتمعها تبدء 

من النشوء.
عند عمل رؤية مبسطة للوضع االجتماعي يف العراق، نراه دون الطموح املطلوب؛ فمنذ عام 2003 وما بعد عام 2008 بوجه التحديد، 
لم يتم اعادة تركيب املجتمع العراقي بالطريقة املالئمة ملواكبة العرص الجديد الذي يعيشه، وإذا استقينا االحداث؛ فالدولة – بنهاية 
العقد االول من هذا القرن- لم تأخذ بمسؤوليتها وتبذل جهدها لرتقية املجتمع العراقي بتوعيته لكيفية التعامل مع الوضع العرصي 
كما حصل يف بعض دول الخليج العربي وباالخص االمارات العربية، فالوقت الذي مر به البلد بعد انفتاحه للسوق العاملية وجد نفسه 
يف غمرة حياة غريبة عليه بالكامل شعر فيها املجتمع العراقي بوحدته ولم يُحسن اِدراة دفة مركبه لفقدانه للتوجيه الحكومي الذي 
تعود عليه، وغياب النصح القيادي الذي رافق االنفتاح الكامل بعد انغالق دام سنني طويلة، خاصة بعد مرور اكثر من خمسة عقود 
عاش خاللها جيلني تكونت لدى االغلبية منهم افكار تطبعت بسياسة قديمة بعدم القدرة عىل التحرك اال بالتوجيه الحكومي لسياقة 
العليا  التوجيه  سياسة  اعتماد  باستمرار  الحر،  االقتصادي  العالم  معاكسة  البلد  مصلحة  من  ليس  انه  كما  العراقي!  الفرد  ترصف 
السابقة )بصيغة – التوجيه املبارش( عند القيام بالتخطيط والتفكري للمستقبل وديمومتها لالجيال القادمة. وهذه الفوىض ادت اىل 

ارباك االقتصاد العراقي...
لقد الحظنا ان دول العالم تتخذ هويات للتعريف بشعوبها، فشعب املانيا يفتخر بدقة تقنية صناعته، وفنلندا تفتخر بنظامها التعليمي، 
العربية  العالم العرصي، حتى االمارات  النكهة الخاصة، وهكذا نستطيع ان نجد هوية لكل دولة يف  ايطاليا تفتخر بصناعاتها ذات 
/ كردستان،  العراق  .. ويف شمال  املستقبيل..؟  بالعرص  الرفاهية  البحث عن مضمون  لشعبها؛ وهو  اوجدت هوية  دبي،  وباالخص 

اوجدت هوية واضحة؛ النظافة وصنع الجمال.
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*املقدمة )تتمة( 
اما باقي محافظات العراق. وبغداد باالخص، فالغريب انها افقدت الكثري من هوياتها املتعددة؛ فتاريخ بغداد املرشف )وضع شارع 
الرشيد..!، او املدرسة املستنرصية..!!(، اسواقها )الشعبية والسقائف املحلية( الوجهة الحضارية التي بحاجة لالعتناء بها.. بيوتها 
االثرية املهملة)كما البتاوين، التي من املفرتض تكون مواقع سياحية كمقاهي، وليست مخازن للورق او مطابع وغريها(. ويهمنا 
هنا؛ االنجذاب السلبي من قبل املواطن العراقي القتناء بضاعة مستوردة واطئة املعايري الصناعية لتكلفتها املنخفضة، ومنها محتوية 
لدى  فليست  الصناعي..  التدوير  قابلة  املواصفات-غري  رديئة  بسبيكة  معدن  من  مكونه  او  تركيبياً  املنتهي  البالستك  من  مواد  عىل 
املواطن العراقي العادي ثقافة التوجه القتناء الحسن واملتميز، فأثر سلبا عىل منتجات وزارة الصناعة ذات املعايري العالية، وأدى اىل 

تقوية سوق استرياد املواد االحتياطية التي تعترب عملية سحق العملة الصعبة للبلد.
نجد من كل هذا ضعف التزامنا بهوية تعارص املوجود عند من حولنا. فثقافة املواطن العراقي العادي بحاجة اىل تحديث )update(؛ 
للبيئة-حماية  ابنيتها لتكون صديقة  السياحة، ومدن غريت  القديم من اجل  العرص  الحفاظ عىل  اوروبا اخذت طابع  هناك مدن يف 
التلوث. ومدن اخذت طابع العرصنة -التقنيات العرصية. هناك ثقافة مجتمعية تعرف بــ )ثقافة الزهرة(، وثقافة مجتمعية  من 

معاكسة لها بالكامل تعرف بـــ )ثقافة االستغالل الحكيم(.
ان العراق يتميز عن دول العالم اجمع يف مقدرته لتنمية جميع تلك املقومات النه اصال يحتويها، وليكون كل يشء يف مكان واحد. كبلد 

وكمدن. لكن ولالسف الشديد؛ نحن غري مستغلني ملا بني ايدينا..
لذا يتطلب االمر اىل التجديد يف سياستنا لخلق جيل، نوجهه ليأخذ املبادرة. ونرى ان هذه مسؤولية املوجودين يف اتخاذ القرار، لذا نطرح 

املوضوع امامكم ملوافقتكم عليه ورفعه للجهات املسؤولة.
ان الحاجة استلزمت ايجاد السبل الكفيلة بخلق منظومة علمية – تربوية عرصية؛ تعمل عىل تفهم الطاقات الكامنة والقدرات الغري محدودة 
لدى شبابنا، وهذه الحاجة تدفعنا لرضورة انشاء وحدة تنظيمية تخطط وتعمل عىل صناعة جيل: *مفكر*هادف*متفاعل*مبدع 
ويندمج بمرونة يف املجاالت الحياتية املختلفة وايضا كجيل فعال ومتحرك ذاتياً لتغيري حياته نحو االفضل وبمسارات اقتصادية متنوعة 

وليست صناعية حرصا.
فالربنامج هو؛ عملية خلق وصناعة جيل، وهذا يقع ضمن مسؤولية وزارة )او مسؤولية اعىل( تتعهد بهذه املهمة الكبرية وتتفهم 
الدور الكبري الذي ستأخذه عىل عاتقها وتكون مسؤولة عنه ضمن املؤسسات الحكومية النها ستاخذ عىل عاتقها سياسة »التنمية 

املستدامة لكامل املوارد البرشية املتاحة يف البلد ومن املراحل االوىل- مرحلة النشوء«.
فعملية الخلق هذه تشمل عملية تشذيب ذهني للشاب اليافع وتحويله من مادة ساكنة اىل مادة مفكرة ومبدعة، ومن شخص بحاجة 

اىل توجيه ليصبح بعد تطبيق الربنامج؛ شخص مفكر وموجه لذاته من اجل املجتمع.

)ثانيًا( ملاذا وزارة الصناعة واملعادن:
ان قيام وزارة الصناعة واملعادن لتأخذ عىل عاتقها القيام بهذا الدور املهم ضمن وزارات الدولة يف صنع الشباب وجعلهم ادوات مفكرة 
وفعالة يف املجتمع لكونها معارصة لربامج تنموية عاملية. وقد تم تحديد احتياجات تطبيق الربنامج، وهي بتوفر اقطاب املثلث االتية؛ 
أ- عنارص حكومية كفوءة تكون مدرَّبة وملتزمة بعملية الخلق هذه يف الوحدة التنظيمية املسؤولة، مع ب- توفر الدعم الرسمي من 

قبل االمانة العامة ملجلس الوزراء، وكذلك ج- تعاون الوزارات ذات العالقة.
مع  وبالتعاون  واملعادن،  الصناعة  وزارة  يف  الشباب  وصناعة  االبداعية«  االفكار  »صناعة  قسم  تشكيل  عرب  االتي؛  املقدمة  فالرؤية 
الوزارات املعنية باملوضوع، نستطيع الوصول مجتمعني اىل جيل يتميز بقدرات بناءة القتصاد تنموي من مصادر متنوعة واعدة دون 

الحاجة الِقتصاد نفطي.
وبالطبع، الكتمال ايجابي عند عملية إعادة بناء لشخصية املواطن العراقي، تستلزم ايضا توفر قوانني داعمة تساند اندفاعه الحياتي 
لكي ال يفكر فقط بالدعم املايل من الدولة )كما االن(، حيث يتطلب االمر الحاجة لتبني قوانني متخصصة لكل من: املخطط والعامل 
العراقي، باالضافة اىل تحقيق الدوامة املالية الناتجة عن سياسة »اوجد عمال« )Find a Job(، فهي سياسة عاملية منَفذة يف الدول املتقدمة 
منذ الثلث االخري من القرن املايض وحتى يف النامية املتطورة. علينا فهم تلك القوانني العاملية وتطبيق فعاليتها وليس استنساخها، 
كما هو جاري لكثري من القوانني التي تنشأ حاليا لدينا. لقد تمكن قسم امللكية الصناعية يف دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بوزارة 
الصناعة واملعادن من خلق مواد يف قانون امللكية الفكرية الجديد )تحت املناقشة يف الهيأة العامة ملجلس شورى الدولة( تعطي طابع 

النكهة العراقية العرصية، ونرجو تطبيق هذا عىل القوانني التي سرتد مواضيعها يف ما يلحق بالدراسة االتية...
كما اطلعتم؛ فقد وردت عبارة » املخطط والعامل العراقي«، وهذا يشء مهم وهو ايضاً نظام معتمد يف دول متقدمة كفرنسا واملانيا. 
فاملؤسسات بمقر الوزارات عادة تكون جهات مخططة حرصا وال يقبل فيها اال عنارص من هذا النوع مع عنارص مساعدة يف العمل 
والتنظيم، )أما ان تكون ادارية او جامعة لقيم احصائية فقط دون دراسات: فبأضيق الحدود(. اما االخرون )صفة - العامل(؛ فهم 

املنفذون: وهؤالء يكونوا خارج مقر الوزارة يف التشكيالت التابعة لها اضافة اىل العاملني بالقطاع الخاص..
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)ثالثًا(  املفهوم العلمي للربنامج:
لتطبيق اقتصاد املعرفة الذي اصبح مسارا وهدفاً مهما يف األيديولوجيات االقتصادية العاملية، نحتاج اىل تعزيز »العلمية املنهجية« يف 
كافة امليادين ذات التأثري املبارش وغري املبارش يف التنمية االقتصادية للبلد. خاصة يف الظرف الزمني القتصاد ال نفطي مَحتّم، ومفرتض 

بأهل القرار يف البلد التفكري يف كيفية تغطيته عرب منافذ تنموية متنوعة.
املعروف باقتصاد املعرفة اعتماده اساسا عىل القابلية العقلية للمتمكنني من القوة البرشية يف مقدرتها عىل تحويل املتوفر اىل قيمة 
مادية مفيدة واما الغري متوفر فنوجده بابتكار الوسائل لذلك، وبالتايل؛ االستفادة التامة من القدرات العلمية يف صنع او عمل ما يخدم 

االنسان مع بذل ادنى مجهود بدني قدر االمكان.
ان املدارس التعليمية الخاصة ملا يعرف للمتميزين او القلة املوهوبة لدينا، ال تعطي اال منظور ضيق جدا لتنمية البلد. فعاملياً؛ القلة 
املوهوبة او املتميزة يكونوا، بالحقيقة، قد خضعوا لتجارب ودراسات متعددة )وهي مفتقدة هنا( اثبتوا فيها تميزهم املتفرد، ويتم 
بني  متفاعلة  روح  الِيجاد  االخرى،  العامة  للرشائح  متوازية  اجواء  تأهيل  هذا  ويرافق  تنموية،  ملشاريع  للتخطيط  قياديا  توجيههم 

الجميع. وهذا مستعمل يف النظام الفرنيس.
يستوجب  وبهذا  فقط،  البلد  لخدمة  خالصة  )القلة(  هذه  مع  عملهم  ليكون  لهم  يخطط  )االخرى(؛  العامة  الرشائح  اىل  رجعنا  واذا 
التفكري يف االساليب الداعمة لسلوكيات الرشائح العامة، ودعم اذهانهم بمنهاج للتفكري السليم. لذا تم اقرتاح برنامج؛ »بناء القدرات 
وصناعة الشباب باطالق االفكار االبداعية لدى االجيال القادمة » ليتم ادارته من قبل قسم »صناعة االفكار االبداعية« يف دائرة التطوير 

والتنظيم الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن، وبمشاركة فاعلة ومسؤولة من قبل الوزارات ذات العالقة.
ان قسم »صناعة االفكار االبداعية« وصناعة االجيال؛ يمنح لجميع الشباب القدرة عىل التفكري واالبتكار واالبداع، بمستويات مختلفة 

ويف اي مجال حياتي يكون له تأثريه االيجابي عىل العراق واالنسانية جمعاء.
كما انه؛ من غري املؤكد ان بناء املجتمع يعتمد عىل املوهوبني او املتميزين بل بالعكس، فالتجارب االممية اثبتت وكذلك من اطالعاتنا؛ 
ان الكثري من االبداعات واالفكار االقتصادية نتجت عن اشخاص عاديني، وهذا من أمثلة عاملية معروفة يف ابتكارات علمية وتطبيقات 
استثمارية واحداث عاملية اثرت ايجابا عىل شعوب العالم, اهمها – اكتشاف النبضة الكهربائية وميكانيكية انتاجه )الكهرباء(، ثم 
االستفادة منه يف االنارة وادارة املحركات. يف حني كان دور )القلة( املتميزة تقديم افكار ابتكارية لرفع الكفاءة، او الخروج بابداعات 

علمية خاصة.

)رابعًا( الغرض من الربنامج:
يقول املثل الصيني؛ )ال تطعمني سمكة باليوم بل علمني كيف اصطادها( ، جرى تعديل عىل املثل الصيني من قبل دول نامية متطورة 

ليصبح )ال تطعمني سمكة باليوم بل علمني كيف اصنع الشبكة الصطيادها(.
ويف حالتنا علينا ان نقول؛ ) ال تطعمني سمكة باليوم بل علمني كيف اجعل االخرين يفكرون بطرق جادة وآمنة الصطيادها( ...

سبق ان اشرتَكت وزارة الصناعة واملعادن، وعرب دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، بربنامج ملنظمة اليونيدو لتنمية القابليات للشباب 
يف التنمية الصناعية للبلد، اال ان الربنامج اصطدم بحواجز عديدة؛ اهمها تفكري الشباب انفسهم وطريقتهم يف منهاج الحياة التي 
الشباب بسبب  املفرتضة لدى عموم  االبداعية  الحركة  افتقدنا روح  لقد  التي درجوا عليها،  للعمل بحسب طبيعة رؤياهم  يطلبونها 
الطريقة الذهنية التي بنيت بها شخصيتهم يف مايض نشوءهم، والتي هي وجوب وجود دعم مايل، رغم اندفاعهم لطلب التغيري والتطور 
الحياتي. لم يقرص احد من املدربني او مطبقي برنامج )تنمية االعمال( يف يشء عند تنفيذه، بل بالعكس لقد تنوعت فقرات الربنامج 
وغطت جميع احتياجات الصناعيني الشباب آنذاك، وحتى كان هناك متابعة لهم بعد الربنامج، لكن النسبة التي افلحت بايجاد طريقها 
كانت دون املعدل املطلوب، ودليلنا هو الوضع الصناعي االن للقطاع الخاص. لذا فنرى رضورة احداث تغيري بالتفكري بآليات العمل 
بتفكريه  خصوصية  له  مجتمعنا  ان  متناسني  هنا  وتطبيقه  االجنبي  من  االخذ  هو  اتُبعت  التي  الخاطئة  السياسة  الشباب.  لتنمية 
وسلوكه الحياتي. يف حني ان مثل هذا الربنامج عندما ُطبق يف املانيا )يف هذا العام 2016( لالجئني سوريني نجح نجاحا باهرا؛ ِلتوفر جو 
التجاذب بني ثقافة السوريني واندماجها مع ثقافة املجتمع االملاني، عندما ُوجدت الثقافة بمجتمع مغاير ملجتمعها. لذا نرى؛ واجب 

علينا البحث عن الخطأ يف الجذر واصالحه للجيل القادم.

)خامسًا( سياسة وفكرة الربنامج:
كما توضح يف املقدمة، فان طلب انشاء قسم لصناعة االفكار االبداعية وادارة برنامج تنمية القدرات العقلية للشباب هو الجل تبني 

االفكار العرشة التالية:
1. تعليم الشباب عىل اهمية الوقت وكيفية ادارته ، وفهم معنى التنظري الزمني يف التخطيط الداء العمل.
2. توجيه الشباب من عمر مبكر مع تغيري بنية تفكريهم، للوصول اىل قواعد مثلث الوعي الذهني، وهي؛

أ - منطق الشاب وكالمه بثقة وايمان عن تفكريه املستقبيل لحياة يرغب بانتهاجها.
ب - ان يكون مبدعا وقادرا عىل التكيف مع الظرف الحياتي الذي يعيشه ودفعه بتطوير هذا الوضع لالفضل.

ج-  دمج افكار الشاب مع سرتاتيجية عامة واضحة املعالم للبلد، بعمل تعريف لها عند الشباب واِحداث توافق زمني بينهما.
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الدراسة االعدادية، ومن  الدولة، وهذا يتم خالل سنني  ايجابية يف املجتمع دون تدخل مبارش من  3. توجيه الشباب ليكونوا عنارص 
تحديث مستمر للوعي التدرييس الرتبوي.

4. الربنامج يقوم عىل انبات بذرة االبداع يف نفسية الشاب العراقي من عمر صغري نسبيا وتبدأ خالل فرتة التعليم االساس ألوالدنا. 
5. ليس للربنامج عالقة بسياسة االصالح االقتصادي يف البلد او ألية وزارة، فهو ال يقدم اصالح للموجود وتغيري مواقع. فعمل الربنامج 

هو؛ التخطيط والعمل عىل انشاء جيل جديد.
6. التدريب عىل الطالقة الذهنية والفكرية والقدرة عىل تحسس املشكالت قبل وقوعها، ووضع حلول متعددة لها.

7. التفكري يف خطوات تطويرية للمجتمع، قبل ان يحتاجها االخر. علم »التفكري خارج الصندوق«.
8. التدريب عىل االقدام واملبادرة، وحب االستقاللية، لبناء مشاريع خاصة.

9. زرع روح االمانة والصدق لتكون غريزة مجتمعية. اضافة اىل تقوية العادات والتقاليد للمجتمع العراقي.
10. واالهم؛ تقوية العلمية املنهجية والبحث والتقيص واالستفادة من املعلومة وكل ما حولنا يف الطبيعة، وهو ما يعرف بعلم »الفيزياء 

الحيوية« وعلم »امليكانيكا الحيوية«.

)سادسًا( تعريف الوحدة التنظيمية الدارة الربنامج:
يتم تشكيل قسم لرعاية وتطبيق االفكار االبداعية يعرف بقسم »صناعة االفكار االبداعية« يف وزارة الصناعة واملعادن. عىل ان يعمل 
مستقبال برفع حجم عمله ليكون مركزا يعمل بقانون خاص ضمن الوزارة بعد ثالث سنوات من العمل الفعيل، ليتحول بعدها اىل »هيئة 

تخطيط سياسات التنمية« – بفرعيها االقتصادي واالجتماعي. ثم اىل »الوكالة العراقية للتنمية الدولية« بقانون خاص.
يكون عمل القسم واهدافه العامة، والجهات املشاركة ونظام العمل والعاملني فيه وجميع االمور التنظيمية كما يف ادناه...

)سابعًا( هدف الربنامج ومهام القسم:
ان قسم »صناعة االفكار االبداعية« وصناعة االجيال املقدم بطلب الِنشاءه يف دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، يسعى لتحقيق هدف 

الربنامج وهو؛ صنع قاعدة شابة مفكرة ومبدعة، عرب تنفيذ املهام التالية:

1- تطبيق مستدام لربنامج تنمية القابليات العقلية للشباب، عرب مراجعات مستمرة لخطوات التنفيذ قبل العمل وبعده لكل مجموعة 
خطوات.

2-   التعاون املثمر مع الوزارات ذات العالقة من اجل استيضاح اية افكار لتنشيط الربنامج بصورة مستمرة.
3-  االستعانة بخرباء علم النفس التنموي من اساتذة وذوي اختصاص، لالستنارة بآرائهم يف تنفيذ فكرة الربنامج، حيثما اقتضت 

الحاجة.   
4-  الخروج عن الروتني يف التعليم االساس والتدريب لبناء القابليات الذهنية حيثما استوجب ذلك.

الربنامج  لتطور  البيانية  املخططات  لوضع  املتخصصة،  دوائرها  التخطيط عرب  وزارة  بالتعاون مع  املستمرة  املسوحات  اجراء    -5
وتحديد نقاط التعثر.

6-   الهدف العام هو الوصول اىل نسب متزايدة لشباب ُمخِطط وهادف لحياته. 
7-   وضع هدف سامي بالوصول بنسبة اعالة ال تزيد عن اثنني لكل واحد. )بمعنى؛ ان كل واحد يعمل ال يعيل اكثر من اثنني- كما يف 

النظام املعتمد يف االتحاد االوربي(.

ثامنًا( اجلهات املشاركة واالسباب املوجبة هلا:
-وزارة الصناعة واملعادن: الجهة الرئيسية املنفذة للربنامج عرب قسم »صناعة االفكار االبداعية« يف دائرة التطوير والتنظيم الصناعي. 

وتعمل عىل وضع السياسات الصحيحة لتنمية عقول الشباب لتمكينهم لصناعة حياتهم من خالل تنفيذ الربنامج ....
-وزارة الرتبية والتعليم: وضع الربنامج الرتبوي الحديث ليكون قيد التنفيذ، ودون تطبيق برامج اجنبية بصفة االستنساخ بل لالستعانة 
فقط بها، وبالتعاون مع وزارة الصناعة واملعادن كجهة ارتباط والتخطيط الرئييس. ووضع خطة تعليم تسلسيل وتطوير املنظومة 

التعليمية وتحويرها اىل التشجيع عىل التفكري بدل عن الحقن والتلقني، واالبتعاد عن التعليم االلكرتوني البحت قدر االمكان.
-وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: تكوين مراكز توظيف اولية ملساعدة القطاع الخاص مع رعاية حاضنات االعمال وبضمنها ) 
الحاضنات التكنولوجية(، واالستفادة من خربة االساتذة يف مجال علم »النفس التنموي«. والعمل لتطبيق التوظيف االلزامي يف رشكات 

القطاع الخاص حسب قانون خاص.
التقنية؛ اشخاصا ومعدات ومستلزمات  بالخربة  الحاضنات  تزويد  العايل يف  التعليم  التعاون مع وزارة  والتكنولوجيا:  العلوم  -وزارة 

تدريبية.
-وزارة املالية: التعاون مع وزارات الرتبية والعلوم والتكنولوجيا مع التعليم العايل، يف اقامة مراكز علمية وتوفري مستلزماتها، استنادا 

اىل رؤى وزارة التخطيط بنوعية الرشائح لكل منطقة سكنية.
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-وزارة العمل والشؤون االجتماعية: التعاون مع وزارة التعليم العايل يف تأسيس رشكات التوظيف، وايضاً مع وزارة التخطيط و«مركز 
تنفيذ الربنامج- قسم صناعة االفكار االبداعية« يف توفري االحصاءات ونوعية الرشائح العاملة حسب املناطق ونوعية العمل.

-وزارة التخطيط: ولها دور مهم، بوضع احصاءات تعطي فائدة تحليلية وتقدم نتائج تتجاوز القيم االحصائية التقليدية، فمثال؛ بدل 
ذكر عدد املدارس االهلية فقط، يجب ان تشمل االحصائية؛ اين تمركز تلك املدارس االهلية وما هي رشائح مجتمع كل منها، من ناحية 
املستوى املادي والعلمي، وغريها من االحصاءات التي تنفع الدارسني بتفكر لتطوير املجتمع عرب معرفة اتجاهات تفكريه وكل منطقة 

بذاتها.
وتكون الوحدة التنظيمية االساس )حاليا – قسم صناعة االفكار االبداعية( هي املركز الجامع للمعلومات واملخطط ملنظومة التطوير 

التنموي للموارد البرشية، ومركز التعاون واالرتباط بني الجهات املشاركة اعاله.

تاسعًا( خملفات ِتَقنية سابقة ومتغلغلة، معاكسة للتنمية:
اندفعت  التي  العاملية  االوضاع  االطالع عىل  ان تكون عرصية، وبعد  البعيدة عن  الحارضة  والرؤية  املاضية،  الخمسني  العقود  بسبب 
للتطور منذ خمسينيات القرن املايض، وعكسها عىل الواقع الذي يعيشه البلد، يمكن درج حاالت التخلف التقني الغري تنموي والذي 

يعاني منه البلد، مع ذكر مقرتحات آللية عالجها:
-يوجد اختالل يف توازن القوى بني؛ قوة العمل املطلوبة وقوة املوارد البرشية املتاحة وقوة تقنية العمل. والحل املقرتح هو:

oسحب قوة العمل اىل مستويات مالئمة للتطور الحاصل بدول املنطقة، ويتم استقراءها من خالل مدى التقنيات املستعملة باالعمال؛ 
كأداء االعمال الخدمية بطرق مكننة مربمجة كاملة، او اعتماد الدولة عىل الرشكات الخاصة يف امور حياتية مفصلية كتوفري مصادر 
الطاقة وادارة البنى التحتية عرب رشوط محددة غري مطلقة ومشددة عىل تحسني الخدمة للمواطن )ظهرت لدينا باالونة االخرية تحرك 

محدود بهذا االتجاه- وهذا يُعرف عامليا بالتحرك البنّاء الخجول(.
-وجود مطابقة لوضع الريف بالوضع الحياتي يف املدينة، وهذا يؤدي الِرباك يف الحياة الريفية.

oلذا نجد الحاجة لتغيري طبيعة الرتبية والتعليم الريفية وفصلها عما هي عليه باملدينة. تقوية مفهوم الحياة البيئية الريفية كتشجيع 
الريفية اضافة  املرأة  تنمية زج  العربي يف  املغرب  العراقي، كما رضورة تطبيق تجربة مرص وبعض دول  الريف  املحلية يف  السياحة 

للشباب الريفي يف املصانع الغذائية والنسيجية، اضافة اىل الحرفية الغراض التجارة السياحية. 
-وجود انتماءات خارجة عن رضوريات تقيص العلوم، ضمن حقول املدارس واملعاهد والجامعات وباملؤسسات العلمية او البحثية.

oال بد من اعادة النظر يف هذا املوضوع، اذا كانت هناك رغبة واجماع عىل بناء اقتصاد معريف للبلد.
حيث نالحظ وبصورة جلية ان املؤسسات العلمية والبحثية يف الدول املتقدمة )وباالخص املانيا( بعيدة تماما عن هذه االنتماءات، بل 
اثناء االحصاءات اظهرت النتائج انه ال يوجد لديها اية فكرة عن هذه االمور لكونها مؤسسات تكوين اجيال لتنمية البلد، ولهذه االجيال 

كامل الحق يف ان تحدد مستقبلها وانتماءاتها الحقا، وبعد اكمالها ملراحل تعليمها.
 

عاشرًا( املراحل التطويرية للقسم:
القسم له هدف تنموي مهم للبلد، لذا نرى انشاءه بطريقة علمية كنواة ضمن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي. ونقدم ادناه مقرتحات 

ملستقبل القسم ناتجة عن رؤى ملا سيحصل وحسب املتغريات الغري معروفة حاليا لكنها متوقع حدوثها بعد استقرار البلد سياسياً.
-زيادة عدد العاملني وتنويعهم وباالخص العاملني يف علوم النفس والتطوير الذاتي لالنسان.

-زيادة الكوادر العلمية العاملة يف مجاالت الفيزياء والكيمياء وعلوم االرض- املجاالت العلمية ذات الطبيعة املتشعبة الغري محدودة.
بدأ  يزيد عن سبع سنوات من  اىل هيأة وبعد عمل ال  لتتحول  بعد عمل ثالث سنوات،  لتكون مركزا  للقسم  االدارية  الوحدة  -تطوير 
عمله لتكون عندها منفصلة وملحقة باالمانة العامة ملجلس الوزراء، وتحول عملها بعد ذلك الوقت كـ )وكالة عراقية دولية للتنمية 
االقتصادية IIAED( للعراق ولباقي الدول يف العالم، ليكون للعراق دورا مستقبليا يف االقتصاد العاملي. )مفرتض – وكنظام تطويري 
مستقبيل- تاخذ شطرا من وزارة التخطيط ذات التعامالت الدولية/املحلية املندمجة يف خطط التنمية- ويبقى الجزء االخر من وزارة 

التخطيط //االصيل// العمال االحصاء املحيل والتنسيق بني الوزارات(. 

احد عشر( االهتمام بالقوانني:
هناك حاجة ملحة لقوانني تنظيمية اقتصادية لها دور فعال عىل االمور التنظيمية املجتمعية، ندرجها ادناه:

القطاع الخاص وكل ما له عالقه بالعمل الخاص؛ بتوضيح االجازات، والحد  العمل والضمان االجتماعي لرشكات  * تعديل بقانون 
االدنى لالجور، والعطل الرسمية والدينية. والحد االعىل للسن الوظيفي، واالستثناءات القانونية وبضمنها العمل الحكومي اىل جانب 

العمل الخاص.
* قانون املشاريع الصغرية واملتوسطة، وبضمنه االنشطة االقتصادية املتنوعة وذكر تصنيفاتها وحاالت العمل الخاص بها.

* قانون مزاولة االنشطة الخاصة )بائعني عىل االرصفة، وعمال املهن الخاصة، والسواق الخاصني- كاالجرة، وغريهم(.
* قانون رشكات التوظيف التابعة لوزارة العمل وللجامعات واملعاهد.
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* قانون النقل العام.
اضافة اىل قانون اجتماعي مهم؛ وهو قانون املواطن وحق الشارع. وهو يعالج نواحي اجتماعية مهمة تساعد عىل العمل بذهنية 

متفرغة من املشاكل االجتماعية، وله تاثري ايجابي عىل اقتصاد البلد.

اثنى عشر( معوقات متوقعة عند تنفيذ الربنامج:
سوف يالقي الربنامج صعوبات متنوعة تواكب تنفيذه بعد عبوره املراحل االوىل من قبوله للتنفيذ، وندرجها باالتي:

-) فنياً(؛ وجود عنارص غري كفوءة عند تطبيق الربنامج، او ال تعي بالكامل وال يتوفر عندها التصور )من قريب( والرؤية )املستقبلية( 
، او عدم تفهم الخطوط العامة لتنفيذ الربنامج.

-) فنياً(؛ عدم نكران الذات لدى العاملني عىل الربنامج، او عدم توفر الرغبة بتقديم النصح من تجارب مفيدة للربنامج يعرفونها.
-) تنظيمياً(؛ تكون الوزارات ذات العالقة، غري مندفعة بالكامل لتفهم ان الغاية من الربنامج هو نمو شامل للبلد، واية ترصفات غري 

)ايجابية او تفاعلية( لن تكون يف صالح العموم عىل املدى الطويل.
-) تنظيمياً(؛ عدم التعشيق اآليل ملسار التحول للنظام العلمي الرتبوي )املدريس( مع مسار تقرير املصري والتطبيق العميل لسياسة 

الربنامج بعد التخرج الجامعي او )ما يُعرف بمحول السكة(.
-) اقتصادياً(؛ عدم وجود اتفاق سيايس عام لوضعية متفق عليها لنمو مستدام، لكبح التجارة االستريادية السلبية وتعزيز التجارة 

االيجابية وموازنتها مع االستثمار الداخيل والصناعة، تطبيق مفهوم )االقتصاد السيايس( الهادف لبناء البلد.
-) اقتصادياً - اجتماعياً(؛ ضعف التفاعل من قبل الرشائح العلمية املتوسطة والعالية، اضافة لضعف ضمان حقوق العاملني بالقطاع 

الخاص، وعدم وجود امتيازات الصحاب املشاريع الخاصة ذات العائد عىل القيمة املضافة، والخدمية االخرى.
-) اجتماعياً(؛ ال يمتلك الربنامج حق مرونة التعامل مع الرتكيبة االرسية وحجم االرسة، ونوع ثقافة ارباب االرس والظرف االجتماعي 

والحياتي الذي تعيشه تلك االرس، لدفع االرسة للتفاعل مع الربنامج.

ثالثة عشر( مقرتحات حلول املعوقات املستقبلية:
ال يمكن التكهن بالكامل بالصعوبات التي سرتافق الربنامج، لكن حسب طبيعة وتفكري املجتمع العراقي، وبساطة متطلباته، تمنحنا 

بعض املقدرة لتفهم تلك املعوقات التي ذُكرت انفا، ونوضح ادناه رؤية آلليات من اجل إذابة تلك املعوقات:
-يمكن اعطاء الوقت الكايف لالرس - وباالخص الرباب االرس- لتفهم طبيعة الربنامج مع التثقيف؛ كالتأكيد باالهتمام بغرس مفاهيم 

اهمية رعاية ونشوء األجيال القادمة اجتماعيا وتربويا وتأهيلهم ثقافياً.
ايجاد فرص  والعمل عىل  بالبحث  الواضح  تفاعلها  يثبت  لم  ان  ابقاءها  بالرضورة  فليس  بالربنامج،  العاملة  العنارص  متابعة  -يتم 
عرصية تالئم املجتمع العراقي يف صناعة الجيل الجديد. وملسؤول الوحدة التنظيمية انهاء عمل وارتباط بالربنامج؛ كل من ثبت عليه 

عدم كفاءته العلمية والعملية وعدم اتباعه السياقات الوظيفية الصحيحة بالعمل.
-تحديد اجتماعات بني دائرة التطوير والتنظيم الصناعي و ممثلو الجهات املشاركة )بدرجة مدير عام( اسبوعية او شهرية بالحد 
االقىص لقراءة مستويات العمل والخطوات التي تم انجازها وما سيتم الحقا، مع وضع استقراءات كل ثالثة اشهر مستقبلية لتكون 

نقطة برص الحقة.
-متابعة من قبل القسم املعني )قسم صناعة االفكار االبداعية( بمدى تفاعل الوزارات ذات العالقة لتقوم بواجباتها حسب انجازاتها يف 
االجتماعات املتوالية وترفع تقارير دورية اىل االمانة العامة بالخطط وجداول التنفيذ، والجهات املتقدمة واملتخلفة واسباب املعوقات.

-يكون للقسم املعني )عرب دائرة ارتباطه(، رأيه الفني يف كافة املشاريع الخاصة برتقية الشباب، من ناحية قرارات الدولة ويف الترشيعات 
القانونية، وايضا فيما يخص املخصصات واملنح لكافة الربامج الرتبوية، والقرار بشان اية قوانني لها عالقة بعمل الشباب والتنمية 
االستثمارية وادارة املشاريع، وايضا يف قوانني العمل الخاص والضمان االجتماعي الصحاب العمل والحرف والعمال واملوظفني بالقطاع 

الخاص وتعديالتها، واِعالم مجلس شورى الدولة بذلك الغراض التعاون، اضافة للجهات ذات العالقة.
-اعطاء الرؤية يف سياقات انشاء وعمل حاضنات االعمال وبضمنها الحاضنات التكنولوجية، وجهات االرتباط عىل ان يكون القسم هو 
املرشف )وليس املسؤول عن ادارتها( يف تقديم الرؤى واملعد لتقارير العمل وتقديم املقرتحات ورفعها اىل اللجنة االقتصادية يف االمانة 

العامة ملجلس الوزراء الجراء التعديالت املطلوبة يف سياسة العمل لتلك الحاضنات والجهات الراعية لها.

* مقرتحات حلول املعوقات املستقبلية: )جزء تكمييل(
ومن ضمن الحلول:

-منح التسهيالت من قبل االمانة العامة ملجلس الوزراء يف ظروف عمل الكوادر العاملة بالقسم ورفع كفاءتها اضافة اىل توفري تسهيالت 
مالية الداء عمل القسم بحسب خطط مقرة يف نظام عمله وبموجب خطة سنوية معدة.

-للقسم الحق بقبول مستوى محدد من االستشاريني والخرباء من العاملني بالقطاع الخاص او املتقاعدين يف مجاالت تربوية وعلمية 
ومالية وقانونية، واعالم االمانة العامة ملجلس الوزراء بذلك، واعتبارهم من الكوادر املهمة عند عدم توفر االختصاصات املطلوبة من 
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املوظفني الحكوميني، وحسب النظام املعمول به.
-وضع سرتاتيجية بعيدة االهداف، تبدأ من تقسيم االعمال املطلوبة يف املجتمع اىل ستة فئات، تهدف اىل تقوية العلمية املنهجية والعمل 

بها؛
* زراعية، وتلحق بها البحوث الزراعية

* صناعية؛ وتلحق بها البحوث وبراءات االخرتاع وغريها. اضافة العمال البناء واالنشاءات.
* خدمات اجتماعية، ثقافية، تعليمية: والتي لها تاثري عىل راحة املواطن الذهنية والجسدية؛

ومنها اعمال التنظيف والخدمات املنزلية بانواعها )كاعمال املشاتل والحدائق(. كافة مؤسسات التعلم واملعرفة والثقافة، وتلحق بها 
اعمال الفن والتمثيل وغريها من املهن االجتماعية.

* خدمات سياحية؛ وتلحق بها الفنادق واملطاعم
* خدمات تجارية: وبضمنها اعمال النقل والشحن بانواعه، وادارة وعمل املخازن

* خدمات مالية؛ مصارف والتحويل املايل
مع مالحظة انه يجب تصنيف العاملني حسب املهن املطلوبة وليس فقط حسب معرفتهم او مؤهلهم، فيمكن ان يكون مؤهلهم يسمح 

باالختيار بني اكثر من مهنتني.
 

اربعة عشر( هيكلية قسم »صناعة االفكار االبداعية«:
يتم تشكيل القسم من الشعب التالية، بصورة رئيسية:

-الشعبة الفنية؛ وتختص باالمور الفنية يف تقديم الرؤى املستقبلية عرب االطالع عىل التقدم والتطور العاملي والعمل عىل معاصرة ذلك 
التطور مبنهاج علمي - عملي.

-شعبة القانونية؛ العداد كافة القوانني التي تساعد عىل النهوض باالنشطة والعمل الخاص.
-شعبة العالقات العامة؛ تسهيل العمل مع الجهات ذات العالقة واعداد كافة االجتماعات واملراسالت معها ومع االمانة العامة ملجلس 

الوزراء. اضافة اىل تسهيل امور التعاقدات الخاصة.
-شعبة التخطيط والدراسات؛ وضع الخطط التفصيلية لخطوات العمل والتنفيذ وتقديم التقارير باالجراءات املنفذة.

ستة عشر( الطريقة العلمية لرسم االجراءات املطلوبة:
بسبب الثقافات املاضية، يهتم الربنامج بتغيري تلك الثقافات وجعلها تدعم الحياة العرصية، ونبذ االفكار املهمشة للتكوين الشخيص 
للفرد العراقي والتي تنبع من قناعته بعدم قدرته ان يكون فعاال ايجابيا يف الدولة: لذا يكون الفكر املعتمد لتنفيذ الربنامج يسري باتجاه 

تنفيذ الخطوات التالية، بمنهاج علمي يبدأ من التعليم االساس:
-تعميق مفاهيم حقوق الدولة بانها االكثر اهمية من حياة الفرد الخاصة )كالعمل الحكومي بالوقت الكامل ودفع الحقوق الرضيبية 

من قبل املواطنني...الخ(، وان املشاركة مع االخرين رضوري لحياة جميع املنتمني لهذا البلد والعاملني فيه.
وضع  مع  التعليمية،  الكوادر  مسؤولية  من  لتكون  منه،  واالستفادة  الفائدة  جوانب  هي  وما  هذا..؟(،  اتعلم  )ملاذا  مفهوم  -تعميق 

مقررات االستفادة من كل فصل ملادة تعليمية واوجه الفائدة اثناء التعليم االساس، والرتكيز عليها من خالل املراكز العلمية.
-يجب االرساع بحشو اذهان صغار الشباب بالعلم وطلب املعرفة العلمية، قبل ان يتم اشغال الفراغ الذي تحتويه عقولهم وحقنها 
بامور معاكسة لحاجات املجتمع الحياتية، فبناء البلدان ال يتم اال من مقدرة وسياسة اهل القرار يف سياقة افكار بنّاءة لصغار الشباب.
املطالعة  عىل  والتشجيع  والتلقني،  الحشو  دروس  الغاء  ثم  خفض  نحو  التحرك  التعليمي؛  والنظام  التدريسية  املواد  يف  -مراجعات 
والتحليل، وتقوية تعددية اللغات االجنبية لتعلمها يف املدارس، عىل اال تقل عن ثالث لغات اجنبية )علمية –عاملية( بضمنها االنكليزية 

دون االهتمام بالناحية التقييمية لتلك اللغات.
-السيطرة عىل العشوائية يف التعامل مع املتغريات الحياتية.

-مراجعة املخططات الحتياجات البلد من املوارد البرشية بحسب مقدرتها وثقافاتها وتوجهاتها.
-التشجيع عىل اقامة مشاريع ذات طبيعة عامة االستفادة تعطي ترفية حياة وبنفس الوقت تعترب مصدر مورد للمجتمع. ومثالنا؛ 
النقل العام: بما فيها انشاء منظومة املرتو، وتاكيس بغداد العائيل )بتصميم خاص للمركبة وتصنيع عراقي بنسبة ال تقل عن %30 
تزايدي(. وايضا املشاريع السياحية يف املناطق الريفية والصحراوية، وعىل الجداول واالنهار، وأيضا بمناطق غري متوقعة عىل الخارطة 

السياحية.
-تبني ثقافة البحث والتقيص يف الفيزياء والكيمياء وامليكانيكا الحيوية، وخلق التنافس العلمي التطبيقي.

-تعظيم جانب الرياضة البدنية لتكون اساس مهم اىل جانب الدروس العلمية.
* الطريقة العلمية لرسم االجراءات املطلوبة: )جزء تكمييل(

ومن ضمن الطرق العلمية التي ستنتهج اثناء تنفيذ الربنامج:
-الحاجة اىل ايجاد مخطط لطرق توفري فرص العمل، مع وضع خطوط متوازية لنوع رشائح العمل، بنسب رقمية )كما نقول طبيب 
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نسبة  العايل،  والتعليم  التعليم  سياسة  امام  االحتياجات  وضع  ثم  شخص...وهكذا(.   700 لكل  بنّائني  ومسؤول  شخص،   300 لكل 
لالحتياج والتضخم السكاني.

-رضورة التنسيق بني سياسات االستثمار وسياسة تنمية القوى العاملة، مع االحتياج من العمالة.
-وضع دالالت واضحة لنسبة االعالة الحالية ، والوصول بنسبة اعالة ال تزيد عن اثنني لكل واحد.

-ايجاد منظومات عمل عرصية تعطي وجهة حضارية للبلد، كمواقع تجمع العمال، واالسواق وغريها.
-تغيري مفهوم خدمة العلم االلزامية للشباب لتصبح مرادفة لها مفهوم الخدمة االجتماعية واالنسانية، والتعاون مع وزارة الدفاع 

لتعميق هذا املفهوم، للعمل يف مؤسسات الدفاع املدني والعمل التطوعي.
-وضع برامج التعشيق بني الجامعات واملعاهد واملراكز العلمية والثقافية ومراكز التاهيل العميل )التي تعرف عامليا بحاضنات االعمال(.

-االستفادة من التدريسيني الحكوميني يف العمل يف املراكز العلمية يف فصل الصيف لتاهيل الشباب يف املراحل الدراسية، واالعداد للتفكري 
بمنهاج حياتهم وتحديد طريق الحياة العملية.

-انشاء مكاتب التوظيف يف الجامعات لتشكيل مجاميع عمل ممتزجة من مكونات متعددة لتكون وحدات عمل صغرية. وتكون معشقة 
مع رشكات التوظيف املتعاقدة مع وزارة العمل.

سبعة عشر( متويل الربنامج:
-يعتمد الربنامج بتمويله ضمن انشطة وزارة الرتبية والعلوم والتكنولوجيا ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التعليم العايل، 
مع تخصيصات محددة سنويا من اللجنة االقتصادية يف االمانة العامة ملجلس الوزراء الغراض التدريب والزيارات واملتابعات امليدانية 
يف عموم البلد. ويكون كل من مدير عام الدائرة ومسؤول القسم ممثال عن ادارة الربنامج يف اللجان الخاصة برعاية الشباب ابتداءاً 
من عمر العرشة اعوام ولغاية الثمانية عرش عاماً، يف وزارات اعاله، وان تؤخذ بآرائهم ضمن الربامج الرتبوية والتعليمية. اضافة اىل 

املساهمة يف اعمال رشكات التوظيف ومراكز التأهيل العميل )حاضنات االعمال(.

مثانية عشر( مسعى الربنامج:
1.بناء مراكز علمية باقسام فنية وتقنية متنوعة تعطي افاق وابعاد ذهنية ال حدود لها لدى الشباب، وهو اساس الربنامج 
)الصناعي- االبداعي( الذي نطلب دعمه من قبل االمانة العامة ملجلس الوزراء. حيث ان املطلوب هو تحوير املنهاج الرتبوي 
السائد اىل سلوك ابداعي ينتهجه الجيل القادم، وهي مسؤولية واقعة علينا يف تحضري الجيل القادم لتحمل مسؤوليته مواكبة 

للتطورات الغري متالحق عليها يف وقتنا الحارض.
الرتبوية، وبالتايل  الشباب ضمن مناهجهم  املنطقي لدى  التفكري والتحليل  القدرة عىل  اىل صناعة  ان برنامج يعمد  2.كما 

كيفية اتخاذ الخطوات الصحيحة بالتوقيت الصحيح.
3.دفع الشباب نحو املشاركة يف العمل االنتاجي والتفاعل مع النطاقات املحيطة به، وعدم التقوقع من ان يكون له دور يف 

مجتمعه عرب سياسة »اوجد نفسك، وافعل ما تراه مناسبا ملن حولك« 
بالبناء  رغبته  حقن  تم  البلد  الدارة  جديد  لجيل  والتهيئة  املؤسساتي.  االصالح  عن  واالبتعاد  لالبداع  تمكينية  بيئة  4.خلق 

والتفاني الجله.
5.تعزيز الحرية الفكرية التجاه البناء الشخيص والعلمي.

6.إذكاء تعريف االقتصاد الحر، وتسيري الدولة نحو مبدء ليربايل خاص بمجتمعنا؛ بمعنى تشجيع االقتصاد الفردي ودعم 
الرؤى  وطرح  التدريب  الغراض  به  واالحتفاظ  االقتصادي،  والتحريك  التوجيه  يف  العام  القطاع  ابقاء  مع  عمله،  منهاج 

التطويرية وتحمل االزمات االقتصادية واالجتماعية.
7.تقليص االعتماد عىل املشاريع الصغرية واملتوسطة ذات النوعية الغري بنّاءة، اىل انشاء مشاريع كبرية ذات ثقل استثماري 
كاملحركة لعصب الصناعة )معامل السباكة والصب وحبيبات البالستك( او الفنادق الضخمة يف كافة املحافظات واملنتجعات 
الرياضية والسياحة العالجية، لتكون حافز ابعد لالنسان العراقي وخلق جو الطموح االخالقي يف املنظومة االقتصادية للبلد.
العمل  وزارة  يف  وتسجيلها  مختلفة،  عمل  مجاميع  بتشكيل  الشباب  لتحريك  مجتمعية«  رشاكات  »تشكيل  نظام  8.اقرار 

والشؤون االجتماعية، ضمن قانون؛ رشكات التوظيف وحاضنات االعمال.

انتهى التقديم وشكرا
                                                                    ضيغم حازم احمد الحاج بكر
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رأس املال البشري بني مقومات النهوض  وهجرة الكفاءات العراقية.

    م. د زاهد قاسم بدن                                                                                                                                                      م.م  إيهاب عباس الفيصل
كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد                                                                                                         كلية االدارة واالقتصاد / االقتصاد

املقدمة:
يعد رأس املال البرشي ميزة كربى لتحقيق التنمية يف أية دولة حتى اذا لم تكتلك املوارد املتمثلة بالثروات فهي تمتلك اسمى مورد وهو 
املهارات واملعارف البرشية كما هو الحال يف اليابان ، فهجرة ذوي الكفاءات العالية والعلماء واملهنيني تسمح للدول التي استقبلتها 
بتنمية قدراتها العلمية ، وهذا يسمى النقل املعاكس للتكنولوجيا الذي تمارسه الدول املتقدمة ، مما اثر بشكل كبري عىل الدول النامية 
وعمق حالة االختالل وعدم التوازن وتوسيع الفجوة بني الدول املتقدمة والنامية ، تؤكد النظريات االقتصادية بشكل عام عىل الدور 
الكبري والبارز الذي يمكن ان يلعبه راس املال البرشي يف تنمية االقتصادات خاصة وان العديد من التجارب يف البلدان املختلفة قد اثبتت 
اهمية راس املال البرشي كثروة طبيعية فالكثري من البلدان كانت قد تفوقت حضارياً وثقافياً وعلمياً بسبب النجاحات التي حققتها 

يف مجال االستثمار يف املوارد البرشية يف حني فشلت بلدان اخرى يف تحقيق هذا النجاح.
ويف ظل السعي املتواصل لكثري من البلدان يف بناء مالكات علمية قادرة عىل النهوض بواقع اقتصاداتها يصبح من الرضوري بمكان 
تقف  التي  واالسباب  والعلمية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  ابعادها  دراسة  ثم  ومن  العلمية  الكفاءات  هجرة  ظاهرة  دراسة 

وراءها كونها تتصل باملنظومة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع. 
ان ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية هي ظاهرة عاملية تحدث يف جميع البلدان حتى املتقدمة منها ولهذا السبب اصبحت هذه الظاهرة 
لكل الحكومات ومنظمات املجتمع عىل حد سواء. ملا تسببه من خسائر مالية كبرية عىل املستوى االقتصادي، وما  هاجساً مخيفاً 
العلمية،  لكفاءاته  العراق هجرة كبرية  فيه  الذي يشهد  الوقت  العراق يف  ينطبق عىل  الهجرة  البلدان يف موضوعة  ينطبق عىل جميع 
عن  فضالً  االمني  االستقرار  عدم  حاالت  بسبب  املتقدمة  البلدان  يف  العمل  يف  العلمية  الكفاءات  رغبة  يف  االساسية  املشكلة  تكمن  اذ 

الضغوطات التي تقف عائقاً امام االهتمام بهذه الكفاءات او حتى عدم اتاحة الفرصة امامها للبحث واالبداع والتطوير.
اهمية البحث:  تنبع اهمية البحث يف كونها تمثل دراسة تحليلية تناقش وبشكل مفصل تكوين رأس املال البرشي وظاهرة هجرة 

الكفاءات واملخاطر الكبرية الناجمة عنها خاصة االقتصادية منها. 
فرضية البحث: ينطلق البحث من فرضية مفادها: ان تكوين رأس املال البرشي هدف لتحقيق التنمية ولكن هجرة الكفاءات العراقية 
تشكل خطراً كبرياً وعائقاً امام مستقبل  التنمية االقتصادية يف العراق، خاصة وانها ال تزال تشهد تزايداً من حيث نطاقها وتعقيدها 

وتأثريها.
هدف البحث:   يهدف البحث اىل:

  معرفة مقدار رأس املال البرشي يف العراق
تسليط الضوء عىل حقيقة هجرة الكفاءات وتحديد اشكالها بهدف الوقوف عىل اسبابها.  

الرتكيز عىل البعد االقتصادي لهذه الظاهرة كون االسباب التي تؤدي لها تختلف من بلد اىل اخر.  
  وضع جملة من املقرتحات التي من شانها الحد من هذه الظاهرة. 

أواًل :- مفهوم رأس املال البشري
 A.(إىل الكتابات األوىل ألدم سميث )Human Capital(العديد من أدبيات التنمية ترجع اهتمام علم االقتصاد بقضية رأس املال البرشي    
Smith(  والفريد مارشال) A. Marshall ( يف نهاية القرن الـ)18( ،إال أن هذا االهتمام قد اكتسب زخما شديدا منذ بداية عقد الستينات 
من القرن الـ)20( ، حيث أوضح سيمون كوزنتس)S. Kuznets( أن ما يقارب من)90%( من النمو االقتصادي الذي حققته الدول 
الصناعية خالل عقد الخمسينات يرجع يف األساس إىل تحسني قدرات اإلنسان واملعرفة والتنظيم األمر الذي أدى إىل التميز بني الجانبني 

الكمي والكيفي للبرش والحديث عن رأس املال البرشي واالستثمار يف البرش . 
 )Theodore Schultz( هكذا ظهر مفهوم رأس املال البرشي باعتباره جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجيات النمو االقتصادي، ويف ذلك يقول   
أن رأس املال البرشي قد نما يف املجتمعات الغربية بمعدل أرسع من رأس املال التقليدي ، وان هذا النمو كان احد أهم السمات التي ميزت 
النظام االقتصادي يف تلك الدول ، وانتهى شولتز إىل أن فكرته األساسية عن رأس املال البرشي قادته اىل فكرة االستثمار يف رأس املال 

البرشي بمعنى االستثمار يف تعليمهم ويف صحتهم ويف تدريبهم ويف تنمية مهاراتهم التنظيمية واإلدارية .)1(.
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   ال شك أن اإلسهامات الرائدة لالقتصادي املعروف غاري بيكر)Gary Becker(  قد ساهمت إىل حد بعيد يف انتشار فكرة رأس املال 
 specific(وتدريب متخصص )General Training(البرشي ، حيث فرق بيكر يف هذا الصدد بني نوعني أساسيني من التدريب ، تدريب عام
Training( يف حني يستفيد العامل بدرجة اكرب من النوع األول من التدريب )رأس املال البرشي( فان املنشأة هي املستفيد األكرب من 
النوع الثاني ، ومن ثم يكون من املنطقي أن يتحمل العامل الجانب األكرب من تكلفة التدريب العام بينما تتحمل املنشأة كل أو معظم 

التكلفة يف حالة التدريب املتخصص. 
   كما انه ال يمكن اغفال الدور الرئييس الذي لعبته الكتابات الهامة لالقتصادي الهندي الشهري آما رتيا سن)AMARTIA SEN( يف 
البرشية من خالل منظومة  القدرات  ببساطة تحسني  تعني  رتيا سن كانت  آما  التنمية عند  ،ان  البرشي  املال  الرتويج ملفهوم رأس 
متكاملة من التكنولوجيات الحديثة واملؤسسات الداعمة والقيم االجتماعية الرصينة التي تشجع جميعها إذكاء روح اإلبداع والتميز 

داخل اإلنسان .
   وعىل الرغم من شيوع استخدام مصطلح رأس املال البرشي يف عدد من الكتابات االقتصادية واالجتماعية خالل النصف من القرن 
املايض ، إال انه ال يوجد لحد اآلن تعريف موحد ومستقر لهذا املصطلح ،غري أن هذا ال ينفي وجود درجة عالية من التشابه يف التعريفات 
املستخدمة والتي تنظر اغلبها إىل رأس املال البرشي باعتباره » مجموعة من املهارات والقدرات واإلمكانات والخربات التي يكتسبها 
والصحة  التعليم  يف  االستثمار  خالل  من  تحسينها  يمكن  والتي  الدخل  واكتساب  االقتصادية  الحياة  يف  املشاركة  من  وتمكنه  الفرد 
والتدريب وغريها من أشكال االستثمار يف رأس املال البرشي األخرى . ومن التعريفات واسعة االنتشار ملصطلح رأس املال البرشي ،ذلك 
التعريف الذي تتبناه منظمة اليونيسيف التي ترى بأنه املخزون الذي تملكه دوله ما من السكان األصحاء املتعلمني األكفاء واملنتجني 
والذي يعد عامال رئيسيا يف تقدير إمكانياتها من حيث النمو االقتصادي والتنمية البرشية. أيضا التعريف الذي يتبناه برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي بأنه كل ما يزيد من إنتاجية العمال املوظفني من خالل املهارات املعرفية والتقنية التي يكتسبونها أي من خالل العلم 

والخربة .)2(

ثانيًا:- رأس املال البشري يف إطار نظرية النمو الداخلي
   عرفت نظرية النمو االقتصادي تطورا هائال ، وذلك عىل يد مجموعة من االقتصاديني باختالف توجهاتهم وأيديولوجياتهم انطالقا 
من املدرسة الكالسيكية متمثال بآدم سميثA .Smith وريكاردو)Ricardo( ومالثوس)Malthus(، وقد تلتها بعد ذلك بعض املحاوالت 
 )1928(Ramsey الجريئة االخرى ،التي استعملت فيها النماذج الرياضية عىل نطاق واسع وأول هذه النماذج قدمت من طرف كل من

 )3(.)1947(Dommarو )1939( Harold باإلضافة إىل كل من  )1943( Schumpeterو )1928( Youngو
 ) R.SOLOW( )يف ظل االنتقادات املوجه وخاصة النموذجني األخريين ظهر نموذج أكثر تحليال مقدما من قبل الباحث)النيو كالسيكي
كان هدف البحث عن أسباب االختالفات بني الدول يف درجة الغنى والفقر ، لكن هذا النموذج رغم فائدته التحليلية التي قدمها لنظرية 
النمو االقتصادي لعقدين زمنيني أو أكثر ، اال انه افرز عن بعض السلبيات التي جعلت معظم االقتصاديني يشككون يف صحة تحليالته 
ومن بني تلك املسائل التي تؤخذ عليه مسألة تناقص معدل النمو يف املدى الطويل ، وهذا األخري ناتج عن فرضية تناقص اإلنتاجية 
الحدية التي اعتمد عليها سولو يف بناء نموذجه والتي آخذها من أفكار املدرسة الكالسيكية ، باإلضافة اىل اعتبار التقدم التكنولوجي يف 
نموذجه كمتغري خارجي . وهذه املشاكل التحليلية التي افرزها نموذج سولو حاول بعض االقتصاديني االستفادة منها يف بناء نماذج 

أخرى أكثر تطورا وأكثر فائدة تحليلية وهي ما تعارف عىل تسميتها فيما بعد بـ »نماذج النمو الداخيل« .
   أن الدافع الرئيس لنظرية النمو الحديثة هو األداء الضعيف لنظرية التقليدين الجدد )Neoclassical( يف تفسري مصادر النمو االقتصادي 
طويل األجل ، فالزيادة يف مقدار الناتج القومي اإلجمايل ال يمكن أن تفرس او تنسب كلها للعمل ورأس املال ، بل ينبغي أن تعزى إىل 
 SOLOW(التكنولوجي » أو كما أطلق عليه علماء االقتصاد مصطلح »بواقي سولو التقدم  التقني او  يشء ثالث يسمى بـ »التطور 
مستقل  هو  النظرية  هذه  حسب  ألنه  التقني  التطور  محددات  تفسري  عىل  قادرة  غري  كالسيكية(  )النيو  فالنظرية   ،)RESIDUAL
النمو  أن هناك جزءا هاما من مقدار  بينت  النمو  ، وان تفسريات معدالت  بمثابة عنرص خارجي  أي  االقتصادية  القرارات  كليا عن 
يبقى دون تفسري بواسطة العوامل التقليدية )العمل ورأس املال (، فإذا كان التطور التقني هو العنرص الذي يعزى إليه الجزء غري 
املفرس وان مقداره ثابت يف جميع أنحاء العالم ،فان الدول النامية سوف تلحق بالدول املتقدمة وهو ما يعرف بـخاصية »التقارب« 
)Convergence(. إال أن الواقع خالف ذلك ، فالكثري من الدول النامية لم تحقق التطور املطلوب ، كما أن التطور التقني ليس هبه من 
السماء كما يدعي سولو ، فالنظرية الحديثة للنمو تمدنا باإلطار التحلييل للنمو الداخيل ، والذي يتحدد بالنظام الذي يحكم عملية 
اإلنتاج وليس عن قوى خارج النظام اإلنتاجي ، كما ان املبدأ الرئيس املحرك لنظرية النمو الحديثة هو تفسري كل اختالفات معدالت 
القومي  الناتج  نمو  تحدد حجم ومعدل  التي  العوامل  تفسري  تبحث عن  الحديثة  النمو  نظرية  فان  ادق  ، وبصفة  البلدان  بني  النمو 

اإلجمايل الذي لم يفرسه نموذج سولو ) بواقي سولو ( .
   وقد كانت هناك عدة محاوالت يف هذا املجال قام بها مجموعة من االقتصاديني من أمثال بول رومر )Paul Romer ( ويركز أبحاثه 
يف هذا املجال عىل البحث والتطوير )R & D( ،أما لوكاس)Lucas( فقد ركز عىل رأس املال البرشي يف بناء نموذجه ، يف حني ركز روبرت 
بارو) Barro & Rebert (عىل البنى التحتية والنفقات العمومية ، وركزAghion – Howitt  عىل التجديد التكنولوجي، وركز البعض 
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اآلخر عىل االنفتاح االقتصادي ودوره يف النمو ، وال تزال نظرية النمو الداخيل قيد التطوير  هذا وبقدر تعلق األمر يف موضوع البحث 
فإننا سنركز عىل احد أول نماذج النمو الداخيل وأكثرها بساطة والتي يكون فيها للسياسات االقتصادية دور وانعكاسات عىل النمو يف 

  .)Jones( من خالل دمجه مع نموذج )AK(املدى الطويل، ذلك النموذج املعروف بـ
تناقص  مشكلة  أي  كالسيكية(  النمو)النيو  نماذج  يف  املشكل  لتعالج  جاءت   )AK( نموذج  رأسها  وعىل  الداخيل  النمو  نماذج  أن     
فرضية  إلغاء   )AK( نموذج  يفرتض  املشكلة  هذه  لتفادي  وعلية  االقتصادي،  النمو  انخفاض  وبالتايل  املال  لرأس  الحدية  اإلنتاجية 

تناقص اإلنتاجية الحدية أي أن    )a =1(، ودالة اإلنتاج املعتمدة يف نموذج )AK( تأخذ الشكل الخطي البسيط التايل:)4( .
                                     )1(..………………………………Y=AK

حيث ان املعادلة )1( تبني ان الناتج القومي اإلجمايل )Y( يعتمد عىل )A( التقدم التكنولوجي كمتغري داخيل ، باإلضافة اىل رأس املال 
. )K( املادي والبرشي املعرب عنه بـ

إذن )K( كما يف املعادلة )2( تتكون من شقني : األول رأس املال البرشي وهو )Ht( ، أما الشق الثاني فيمثل رأس املال املادي أي تكوين 
. )Kt( رأس املال الثابت وهو

     )2(…………….………………) K=f)Ht ,Kt
وفقا لنموذج Jones تمثل )Ht( رأس املال البرشي الكيل الداخل يف إنتاج السلع ، وهو رأس املال البرشي للفرد ) ht ( مرضوب بعدد 

العمال الحاصلني عىل التعليم بمراحله املختلفة )Lt( كما يف املعادلة )3( .
                           )3(..…………………………………Ht=ht .Lt

أن رأس املال البرشي للفرد )ht( يتكون بعد أن يقوم أي فرد بتخصيص وقت معني ) S ( لغرض الدراسة أو التدريب الكتساب املهارة 
والخربة . وان هذا التدريب والتأهيل سيؤدي إىل مردود مادي معني )r( ، أي أن رأس املال البرشي للفرد ينمو بمعدل آيس ثابت كما يف 

املعادلة )4( .
                         )4(..……………………………………) ht=e^)r .s

الوقت  تعتمد عىل  التأهيل  نوعية وجودة  وان   ،  )%4.8( بمعدل  املادي  املردود  والتي حصلت عىل  السابقة  الدراسات  إحدى  بناًء عىل 
املخصص للتعليم كمعدل يف العراق هو ) 4.5( سنة ، لنفس السنة التي تم احتساب معدل العائد عىل التعليم كما سبق . وفقا للدراسة 

التي أجراها )بنجيب واسبيجل(.)5( .
وان ) Lt ( هي قوة العمل املتعلمة يف العراق ، كما يف املعادلة )5( .

      )5(………..…………)Lt=f)St+ Wt+Ct+Ut
حيث ان :

)St( : تمثل الحاصلني عىل التعليم الثانوي من )15( فأكثر .
)Wt( : تمثل الحاصلني عىل التعليم املهني من )15( فأكثر .

)Ct( : تمثل الحاصلني عىل التعليم يف املعاهد من )18( فأكثر .
)Ut( : تمثل الحاصلني عىل التعليم الجامعي ) الدراسات األولية والعليا ( من )18( فأكثر .

وتم الحصول عىل البيانات من ) املجاميع اإلحصائية ( الصادرة من وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي بأعداد مختلفة خالل سنوات 
الدراسة )1990 -2013( .

أما ) Kt ( فإنها تمثل رأس املال املادي ) تكوين رأس املال الثابت ( ، وتم الحصول عليها ايضا من )املجاميع اإلحصائية ( الصادرة من 
وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي. بأعداد مختلفة خالل سنوات الدراسة )1990 -2013( 

وتمثل املعادلة )6( التقدم التكنولوجي كمتغري داخيل :
                                 )6(……..………………………………A=Y/K

الجدول )1( يمثل حصيلة العمليات الرياضية للمعادالت السابقة .

الجدول )1( الناتج املحيل اإلجمايل ورأس املال املادي والبرشي والتقدم التكنولوجي يف العراق للسنوات )1990 – 2013 (                                                    



16

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور االجتماع

حتقيق التنمية املستدامة بالتكامل مع متطلبات احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية  -
 حبث تطبيقي يف البنك االسالمي العراقي لالستثمار والتنمية

إعداد 
        د. اهلام حممد واثق العبيدي                                                        و                                                                   د.ندى سلمان حبيب العزاوي
اجلامعة العراقية / كلية االدارة واالقتصاد                                                                                                جامعة بغداد / كلية الزراعة

                                           
               

            حبث مقدم اىل املؤمتر االول لوزارة التخطيط العراقية 
» اهداف التمية املستدامة 2030 خارطة طريق يف اطار تنموي مستدام »2016

امللخص 
هدفت هذه الدراسة اىل بيان مفهوم املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية وبيان دور الوحدات االقتصادية يف تطبيق متطلباتها وتأصيل 
مقاربة بني مفاهيم ومتطلبات املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية املعارصة مع ماجاء فيها وفق املنظور االسالمي والوقوف عىل 
أدراك الوحدات االقتصادية ألهمية تطبيق متطلبات املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية وأهميتها للمجتمع ككل من جهة وللمجتمع 
االسالمي بصفة خاصة وافرتضت الدراسة  ) ضعف الدور الذي تمارسه ادارات الوحدات االقتصادية يف العراق – املصارف االسالمية 
خاصة-  يف ارساء متطلبات املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية وتأصيلها يف ضوء السرية النبوية ( وتم اختبار فرضية البحث عىل 
عينة الدراسة املتمثلة )البنك االسالمي العراقي لالستثمار والتنمية ( من خالل االطالع عىل تقريرهم السنوي لعام 2015 ودراسة كافة 
النفقات واالنشطة التي تم االشارة اليها يف التقرير ، ملالحظة مدى ادراكهم و توجيه انشطتهم نحو ارساء متطلبات املحاسبة عن 

املسؤولية االجتماعية.
Abstract

 This study aimed to release an accounting concept for social responsibility and indicate the
 role of economic units in the application requirements and rooting approach between concepts
 and accounting requirements for contemporary social responsibility with the policies included
 in accordance with the Islamic perspective and stand to recognize the economic units of the
 importance of the application of the accounting requirements for social responsibility and
 its importance to the community as a whole on the one hand For the Muslim community in
 particular, I assumed the study (double role played by the departments of economic units in
 Iraq - Islamic banks privet- in establishing accounting requirements for social responsibility and
 establish it in the light of the Prophet›s biography) was hypothesis test on a sample study of (the
 Iraqi Islamic Bank for Investment and Development) through access to their report annual for
 and examine all expenses and activities that have been mentioned in the report, to note the 2015
 extent of their awareness and direct their activities towards establishing accounting requirements
.for social responsibility

مقدمة 
ان زيادة املشاكل االجتماعية يف مختلف دول العالم وتفاقمها االسالمية منها عىل وجه الخصوص ، القى عىل عاتق الوحدات االقتصادية 
دورا كبريا يف االسهام يف حل هذه املشاكل االجتماعية كونها تملك ادوات استغالل املوارد االقتصادية يف البلدان ، وانيط بها التوجه نحو 
تحقيق الرفاهية االجتماعية والحفاظ عىل البيئة وتوفري االستقرار االقتصادي وتقليل التمايز الطبقي ، االمر الذي يدفع للقول ان 
ترشيعات ديننا االسالمي الحنيف لم تنس يوما إرساء دعائم املجتمع السليم من خالل فروض التكافل االجتماعي والحماية البيئية 
والفغاء التمايز بني االفراد واالخذ بيد الضعفاء واملساكني وغريها من التعليمات العظيمة ، التي لو التزم بتطبيقها اي من املجتمعات 

ألرتقى مجتمعها وانتعش اقتصادها ..
املبحث االول

منهجية البحث ودراسات سابقة
1-1 : مشكلة الدراسة 
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تطور الدور الذي تقدمه الوحدات االقتصادية من قيامها بتقديم معلومات تخص أدائها املايل فقط اىل قيامها باالفصاح عن معلومات 
حول مدى إسهامها يف خدمة املجتمع ، وهذا ينبثق من كون ان الوحدات االقتصادية هي جزء من منظومة البيئة االجتماعية ككل ، 
ويقع عىل عاتقها تحقيق النجاح االجتماعي من خالل توفري الخدمات للمجتمع ككل ، ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالتساؤل 

االتي : 
التنمية املستدامة املطلوبة يف  ) هل  للوحدات االقتصادية دور يف تطبيق متطلبات املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية وتدعم بذلك 

املجتمع  ؟ ( 

1-2 : أهمية الدراسة 
تتأتى اهمية الدراسة من أهمية الدور الذي أنيط بالوحدات االقتصادية مؤخرا ، وتحميلها مسؤولية االفصاح عن الخدمات املمكن 
تقديمها للمجتمع ومساهماتها يف الحفاظ عىل البيئة جنبا اىل جنب تحقيق أنشطتها االقتصادية ، وتنبع أهمية الدراسة من أهمية 
املسؤولية االجتماعية من  التي أصَلت مفهوم  املستدامة  التنمية  للمحاسبة االجتماعية مع متطلبات  الحديثة  املفاهيم  املقاربة بني 
خالل ) مسؤولية الفرد نحو نفسه ، مسؤولية الفرد نحو االرسة ، مسؤولية الفرد نحو الجريان ، مسؤولية الفرد نحو القبيلة او املدينة 

، مسؤولية الفرد نحو االصدقاء والزمالء   ، مسؤولية الفرد نحو الوطن ، مسؤولية الفرد نحو العالم ( .

1-3 : أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة اىل : 

1- الرتكيز عىل مفهوم املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية وبيان دور الوحدات االقتصادية يف تطبيق متطلباتها .
األطر  يف  املستدامة  للتنمية  محاور  من  ماجاء  مع  االجتماعية  املسؤولية  عن  املحاسبة  ومتطلبات  مفاهيم  بني  مقاربة  تأصيل   -2

النظرية .
3- الوقوف عىل دور الوحدات االقتصادية يف تطبيق متطلبات املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية وأهميتها لدعم التنمية املستدامة  

للمجتمع ككل.

1-4 : : فرضية الدراسة 
يف ضوء ما تم طرحه يف مشكلة الدراسة واهدافها يمكن بناء فرضية الدراسة كاآلتي :

) ضعف الدور الذي تمارسه ادارات الوحدات االقتصادية يف العراق – املصارف خاصة-  يف تطبيق متطلبات املحاسبة عن املسؤولية 
االجتماعية بما يؤثر سلبا عىل التنمية املستدامة للمجتمع ككل( 

1-5 : عينة الدراسة 
تم اختبار فرضية البحث عىل عينة الدراسة املتمثلة )البنك االسالمي العراقي لالستثمار والتنمية ( من خالل االطالع عىل تقريرهم 
السنوي لعام 2015 ودراسة كافة النفقات واالنشطة التي تم االشارة اليها يف التقرير ، ملالحظة مدى ادراكهم و توجيه انشطتهم نحو 

ارساء متطلبات املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية ودعم التنمية املستدامة يف املجتمع  .

1-6 : دراسات سابقة 
1- دراسة الحنيطي وحسن )مدى تطبيق محاسبة املسؤولية االجتماعية يف البنوك اإلسالمية العاملة يف األردن(

هدفت هذه الدراسة إىل تحديد مدى تطبيق محاسبة املسؤولية االجتماعية يف البنوك اإلسالمية يف األردن و ذلك من خالل التعرف عىل 
مدى إدراك إدارات هذه البنوك ملفهوم املسؤولية االجتماعية و مجاالت تطبيق محاسبة املسؤولية يف البنوك املذكورة.

 ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت باليد عىل املدراء و مساعديهم يف البنوك اإلسالمية، حيث تم توزيع )75( استبانة 
اعتمد منها لغايات التحليل و الدراسة )62( استبانة.

املسؤولية  محاسبة  تطبق  أنها  و  االجتماعية  املسؤولية  مفهوم  تدرك  األردن  يف  اإلسالمية  البنوك  إدارات  أن  الدراسة  نتائج  وبينت 
االجتماعية بدرجات متفاوتة، فقد جاء التطبيق يف املجال ذا العالقة بالعمالء بدرجة مرتفعة، و كان بدرجة متوسطة يف مجايل خدمة 
املجتمع و العاملني يف تلك البنوك، أما مجال حماية البيئة فكان التطبيق فيه بدرجة ضعيفة. كما تقدم البحث بمجموعة من التوصيات 

من اجل تعزيز تطبيق محاسبة املسؤولية يف البنوك اإلسالمية.

2- دراسة الغامدي 2007:
» الـتنمية املسـتدامة بني الحق يف استغالل املوارد الطبيعية واملسئولية عن حماية البيئة«
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التنمية وخاصة يف مجال  تبنيه يف نظرية  املرتتبة عىل  السلبية  الحداثة والنتائج  النقدي ملفهوم  اىل االستعراض  الدراسة  هدفت هذه 
البيئة ،التعريف بمفهوم التنمية املستدامة ، التعريف بوجهات النظر املختلفة حول األزمة البيئية وسبل مواجهتها ، استعراض الجهود 
استدامتها.  عىل  والعمل  البيئة  بحماية  يتعلق  فيما  واالقرتاحات  التوصيات  بعض  تقديم   ، استدامة  أكثر  تنمية  تبني  حيال  الدولية 
وخلصت الدراسة اىل أن العالم بحاجة إىل تنمية مستدامة ومتوازنة تركزعىل مبدأ الوقاية بدال من العالج. وهذا يعني أن االستدامة 
ليست فقط مسألة بيئية، بل أنها تتعامل مع التغريات واملشاكل يف املجاالت الزراعية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية، مما دفع بعض 
املهتمني بهذا الشأن أن يطلقوا عىل حركة االستدامة هذه »الثورة البيئية« مقارنة لها بالثورتني الزراعية والصناعية اللتني كان لهما 

تأثريا تاريخيا هائال عىل الثقافة اإلنسانية الكونية.  
واستهالكية،  إنتاجية  وأنماط  اقتصادية،  ونشاطات  اجتماعية،  بناءات  عن  للبحث  جديدة  برؤية  فلسفة  هي  االستدامة  فإن  ولذا 
وتقنيات تعمل عىل استدامة البيئة وتمكني الجيل الحايل وتحسني حياته وضمان حياة مالئمة لألجيال القادمة. ولتحقيق ذلك ال بد 
من إعادة صياغة النشاطات الحالية أو ابتكار طرق أخرى جديدة ثم العمل عىل دمجها يف البيئة القائمة لخلق تنمية مستدامة عىل 
أن تكون مقبولة ثقافيا، وممكنة اقتصاديا، ومالئمة بيئيا، وقابلة للتطبيق سياسيا، وعادلة اجتماعيا. ومن ثم فإنه من املالئم البدء 

مبارشة يف تبني عدد من املمارسات الداعمة الستدامة البيئة ومنها: 
•استهالك املوارد باعتدال وكفاءة ومراعاة األسعار األفضل للموارد، واالستخدام األكثر كفاءة للموارد، واألطر الزمنية الستبدال املوارد 

غري املتجددة بموارد بديلة، واالستخدامات البديلة املحتملة للموارد. 
•عدم استهالك املوارد املتجددة بوترية أرسع من قدرتها عىل التجدد أو بطريقة يمكن أن تؤذي البرش أو النظم الداعمة للحياة عىل 

األرض وخاصة تلك التي ليس لها بدائل.
•التوسع يف مجال االعتماد عىل الطاقة النظيفة املتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة املائية وطاقة الرياح.

التخلص منها عند الحاجة وبطريقة ال ترض بالبرش ونظم دعم الحياة عىل  التقليدية كموارد قدر اإلمكان مع  •استخدام الفضالت 
األرض.

•النضال من أجل التخلص من املبيدات السامة واملخصبات الكيميائية وخاصة تلك التي تعترب ضارة بالبيئة.

1-7 : مامييز الدراسة احلالية 
جاءت الدراسة السابقة االوىل مركزة عىل قياس مستوى االدراك الدارات الوحدات االقتصادية ) بنوك او رشكات مساهمة ( ملفهوم 
واركان املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية ومدى تطبيقها يف االردن ، اما الدراسة الثانية فقد ركزت عىل مفهوم التنمية املستدامة 
ووضع خطة للتنمية املستدامة بوصفها العالج واالهتمام بمالحظة التطورات التكنولوجية ومؤثراتها عىل البيئة والبحث عن حلول 
للمشاكل قبل حدوثها ..اما البحث الحايل فأهتم بتسليط الضوء عىل وجوب اهتمام الوحدات االقتصادية بتطبيق متطلبات املحاسبة 
عن املسؤولية االجتماعية يف البيئة العراقية معتربة ان مستوى االدراك لهذا التطبيق تم البحث فيه وقياسه يف الدراسات السابقة وتم 
التوجه نحو تحليل ومالحظة مدى تطبيق وارساء اركان املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية االختياري واالجباري  واثرة عىل التنمية 

املستدامة .

املبحث الثاني
املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية مدخل مفاهيمي

 سيتم الرتكيز يف هذا املبحث عىل طرح و ايضاح مفهوم املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية وبيان اهم أركانها ومزاياها والتطرق اىل 
منافعها واىل الفروض واملبادئ االساسية لنظامها

2-1 : مفهوم احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية  
تعد املسؤولية االجتماعية أساس املحاسبة االجتماعية أذ لم تظهر املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية كأطار فكري او تطبيقي أال بعد 
ظهور التوجهات الفكرية للمسؤولية االجتماعية للوحدة االقتصادية ، ثم تكاملت حتى اعدت مدخال للمحاسبة أالجتماعية ويمكن 

تناول مفهوم املسؤولية االجتماعية بثالث إتجاهات رئيسة : 
أالتجاه االول : تتحدد املسؤولية االجتماعية بقيام الوحدة االقتصادية يف املوازنة بني توجيه املوارد املتاحة يف تحقيق االرباح وبالوقت 

نفسه االلتزام ومراعاة القيم السائدة يف املجتمع .
أالتجاه الثاني : حول مدى تحمل الوحدة االقتصادية من املسؤولية االجتماعية وهذا يكون عىل نوعني هما : 

1- مسؤولية اجتماعية : املساهمة يف تحقيق الرفاهية االجتماعية 
2- مسؤولية خاصة : تحقيق الربح الصحاب الوحدة االقتصادية 

نظام  داخل  نظام فرعي  االقتصادية هي  الوحدة  ان  اذ  العامة  النظم  لنظرية  االجتماعية وفقا  املسؤولية  اىل  ينظر   : الثالث  أالتجاه 
اجتماعي أكرب وان عىل أدارة املنشأة ان تحقق التوازن مع النظام االكرب فاملسؤولية االجتماعية تتحدد يف تحقيق التوازن بني تعظيم 
الربح وتحقيق مستوى مريض ضمن مدى معني من االهداف االجتماعية واملتمثلة بأهتمامات اصحاب املصالح مثل مطالبة العاملني 
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بأجور لفضل ومراعاة املستهلكني بسعر منخفض وجودة اعىل .
ويف الوقت الحارض تعني املسؤولية االجتماعية للوحدة االقتصادية القيام بأنشطة ) الزامية وتطوعية ( تهدف اىل الحد من النتائج 
الخارجية السلبية من نشاطها ، واملساهمة يف حل املشاكل الخاصة باملجتمع وقد التعود هذه املساهمات االجتماعية بمنفعة مبارشة 
 Drucker للوحدة االقتصادية . ) عبود و خلف ، 2011 : 40 (. وقدم الباحثون العديد من التعريفات للمسؤولية االجتماعية، فقد  بنَي
 Holmos   584،  و من وجهة نظر.p ,1977,Drucker( ) ان املسؤولية االجتماعية هي التزام املنشأة تجاه املجتمع الذي تعمل فيه
تمثل التزام عىل منشأة األعمال تجاه املجتمع الذي تعمل فيه و ذلك عن طريق املساهمة بمجموعة كبرية من األنشطة االجتماعية 
مثل محاربة الفقر و تحسني الخدمات الصحية و مكافحة التلوث و خلق فرص عمل و حل مشكلة اإلسكان و املواصالت و غريها  
، Holmos,1985,435(( كما عرفها مجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامة املسؤولية االجتماعية بأنها االلتزام املستمر من قبل 
العمل عىل تحسني نوعية الظروف املعيشية للقوى  التنمية االقتصادية و  و املساهمة يف تحقيق  رشكات األعمال بالترصف أخالقياً 
تجاه  للمنظمة   األخالقية  املسؤولية  بأنها  االجتماعية  املسؤولية  كما عرفت  املجتمع ككل.  و  املحيل  املجتمع  و  العاملة وعائالتهم، 
مجموعة أصحاب املصالح التي تتأثر بشكل مبارش أو غري مبارش بأعمال املنظمة )Jones 2001.p ,153,(، و يبني هذا التعريف أن 
لألخالق دور كبري يف املسؤولية االجتماعية. اماPride  فيعرف املسؤولية االجتماعية عىل أنها اإلقرار بأن نشاطات األعمال لها تأثري عىل 
املجتمع واعتبار ذلك التأثري يف إتخاذ قرارات األعمال )p ,2005 ,Pride. 42(. فيما بني   Williams بأنها التزام قطاع األعمال بمتابعة 

.))42 .p ,2002 ,Williams السياسات و األعمال التي تفيد املجتمع

2-2 : متطلبات احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية 
بصفة عامة تتحدد مجاالت املسؤولية االجتماعية يف الوقت الحارض باالتي ) بدوي ، 2007 : 84-80( : 

1- متطلب املساهمات البيئية 
2- متطلب املساهمات العامة 

3- متطلب املوارد البرشية 
4- متطلب املنتج 

وبهذه املتطلبات تكون املسؤولية االجتماعية أمام اهمية فاعلة يف تحقيق أهداف املجتمع والتقليل من االثار السلبية البيئية مع العلم 
ان املسؤولية االجتماعية قد تكون إلزامية من خالل مجموعة من القوانني او تطوعية من خالل الشعور باملسؤولية االخالقية .

البيئي ، ويمتد نطاق هذا املتطلب الكثر من  التدهور  التي تؤدي اىل تخفيف او منع  : يتضمن االنشطة  البيئية  فمتطلب املساهمات 
تلوث  لتجنب مسببات  القانونية  للمتطلبات  االقتصادية  الوحدة  بأمتثال  انشطته  ، وترتبط  االقتصادية  للوحدة  الجغرافية  املنطقة  
االرض والهواء واملياه والضوضاء ، ووضع برامج للتخلص من املخلفات الصلبة واتباع اكثر الطرق الفنية كفاءة لتقليل كمية املخلفات 
، ومساهمة الوحدة االقتصادية يف املحافظة عىل املصادر النادرة للمواد الخام والطاقة ومحاولة اكتشاف مصادر جديدة لها . ويعترب 
هذا املتطلب من اهم متطلبات املسؤولية البيئية واالجتماعية للوحدة االقتصادية بسبب التوسعات الضخمة والتقدم التقني ومانتج 
عنهما من استخدام متزايد للموارد الطبيعية غري القابلة للتعويض ، وزيادة املخلفات الصناعية من ادخنة وكيماويات ، وتوسع يف 

استخدام االسمدة الكيميائية واملبيدات الزراعية مما ادى اىل تلوث مياه االنهار والبحريات والرتبة . 
اما متطلب املساهمات العامة : فيتحدد باالنشطة التي تؤدي اىل تحقيق منافع لكافة افراد املجتمع وليس الفراد املنطقة الجغرافية 
التي تعمل بها الوحدة االقتصادية . وترتبط انشطة هذا املتطلب بمساهمات الوحدة االقتصادية يف تدعيم املؤسسات العلمية والثقافية 
والخريية ، واملساعدة يف التسهيالت الخاصة بالعناية الصحية وبرامج الحد من االوبئة واالمراض ، والعمل عىل حل املشاكل االنسانية 
فيما يتعلق بتوظيف االقليات واملعوقني والعناية بالطفولة ، وتوفري وسائل النقل للعاملني بما يؤدي اىل تخفيف الضغط عىل وسائل 
النقل العامة ، واالشرتاك يف برامج التخطيط الحضاري التي تهدف اىل تخفيف معدل الجرائم ، واملساعدة يف تنفيذ برامج االسكان التي 

تختص بأنشاء املساكن وتجديدها .
ومتطلب املوارد البرشية يتحدد : باالنشطة التي توجه تلبية ملتطلبات العاملني بالوحدة االقتصادية من حيث تحسني احوالهم بصفة 
الوحدة االقتصادية يف توفري فرص عمل متكافئة  . وتتضمن انشطته مساهمات  املتطلب يمثل مجاال داخليا  ، لذلك فأن هذا  عامة 
، واتباع  لزيادة مهاراتهم  العاملني  ، واعداد برامج تدريب لكل  العقيدة  او  اللون  او  الجنس  االفراد دون تفرقة بينهم حسب  لجميع 
سياسة للرتقية تحقق رضائهم الوظيفي ، واتباع نظام اجوروحوافز يحقق لهم مستوى معييش مناسب يتفق مع املستويات املوجودة 

يف الوحدات االقتصادية االخرى يف املجتمع ، وتوفري ظروف عمل امنه .
واخريا فيما يخص متطلب مساهمات املنتج او الخدمة :  فيتحدد نطاق هذا املجال باالنشطة املرتبطة بالعالقات مع الزبائن من حيث 
تحقيق رضائهم عىل املنتج او الخدمة . وتتضمن هذه االنشطة القيام بالبحوث السوقية لتحديد االحتياجات التي تتالئم مع املقدرة 

االستهالكية للزبائن واعالمهم بخصائص السلعة او الخدمة ، وبطريقة استخدامها ، وبحدود ومخاطر ومدة صالحية االستخدام . 
2-3 : منافع املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية 

تقدم املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية للوحدات االقتصادية فوائد تجارية مبارشة منها بناء األعمال التجارية الواسعة باالعتماد 
عىل السمعة، الذي يعزز مكانتها يف املجتمع والسوق. فالعديد من املستهلكني يفضلون الحصول عىل منتجات او خدمات من وحدات 
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اقتصادية معروفة بتعامالتها األخالقية ، كما ان الوحدات االقتصادية  تفضل التعامل مع املوردين الذين يظهرون سياسات مسؤولة 
النفايات الصناعية  البيئة مثل الحد من  . اما مسألة الحفاظ عىل  ألن ذلك يساعدهم عىل تقليل مخاطر حدوث أي رضر لسمعتهم 
واالنبعاثات من الوقود املستخدم فهي بطبيعة الحال ال توفر املال عىل املدى الطويل ولكن يمكن  االستفادة عن طريقها من الحصول 
عىل إعانات نقدية رسيعة من جهات معينه . ومما يعزز سمعة الوحدة االقتصادية  ووصفها بالتزامها بالجانب االخالقي قيامها عىل 
توظيف واستبقاء وتحفيز القوى العاملة لديها وكذلك تشجيعها ملوظفيها وإرشاكهم يف األنشطة الخريية واالجتماعية بدًء بأرباب 
التنظيمي، وتعزيز  االمتثال  ايضا عىل ضمان  االجتماعية يساعد  املسؤولية  االقتصادية. وممارسة  الفخر يف وحدتهم  لتعزيز  العمل 
أسهل  لها  التجارية  األعمال  يجعل ممارسة  ، مما  فيها  تعمل  التي  واملجتمعات  التنظيمية  السلطات  االقتصادية مع  الوحدة  عالقة 

)ViNSiGN  ( )2-2005,1,. وأخريا، فإن املستثمرين سوف يكون استعدادهم اكثر لتمويل تلك الوحدات

2-4 : الفروض واملبادئ االساسية لنظام احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية 
حدد بعض الكتاب فروض ومبادئ اساسية لنظام املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية ، حيث يقوم النظام عىل اربعة فروض اساسية 

كالتايل ) اللولو ، 2009 : 31(
الذي تعمل فيه ، وهو يقبل تحمل هذه االلتزامات وتحمل هذه  التزامات ومسؤوليات تجاه املجتمع  1- ان عىل الوحدة االقتصادية 

املسؤوليات .
2- تتصف املوارد االقتصادية للمجتمع بالندرة ، ويتوجب استغاللها بفاعلية قصوى ، بشكل يؤدي اىل تعظيم العائد االجتماعي املحقق 

من االستثمار االجتماعي .
3- التعد املوارد االقتصادية العامة التي تستنفذها الوحدة االقتصادية يف نشاطها التشغييل كاملاء والهواء سلعا مجانية وانما موارد 

اقتصادية اجتماعية يتوجب عىل الوحدة االقتصادية تعويض املجتمع عما تستنفذه منها .
عليها  املتعارف  واملبادئ  االسس  وذلك ضمن  تجاهه  االقتصادية ملسؤولياتها  الوحدة  تنفيذ  االطالع عىل مدى  يف  الحق  للمجتمع   -4

لالفصاح املحاسبي .   

املبحث الثالث
التنمية املستدامة مدخل نظري

3-1 : تعريف التنمية املستدامة 
اىل  االهتمام  هذا  ويعود  بالبيئة  واملهتمني  الباحثني  لدى  هامة  مكانة  ليحتل  املايض  القرن  اواخر  يف  املستدامة  التنمية  ظهر مفهوم 
املستدامة كثريا يف االدب  التنمية  بدأ استخدام مصطلح  ، حيث  املتقدم واملتخلف  العالم  املتاحة يف  املتزايدة عىل االمكانيات  الضغوط 
التنموي املعارص ، وتعترب االستدامة نمط تنموي يمتاز بالعقالنية والرشد ، وتتعامل مع النشاطات التي ترمي للنمو من جهة ، ومع 
اجراءات املحافظة عىل البيئة واملوارد من جهة اخرى . وقد عرف ) برنامج االمم املتحدة للتنمية والبيئة ( التنمية املستدامة : » تنمية 

تستجيب الحتياجات االجيال الراهنة  دون املساس بقدرة االجيال القادمة لالستجابة او الوفاء باحتياجاتها ايضا ». 
ويتضح من التعريف الرؤية املستقبلية لضمان استمرارية انتاجية املوارد الطبيعية القابلة لالستغالل واملحافظة عىل حقوق االنسان 
يف العيش الكريم آنيا ومستقبال . اذ تركز فلسفة التنمية املستدامة عىل حقيقة هامة ، مفادها ان االهتمام بالبيئة جوهر التنمية 
املوارد محققة  الحارضة تستغل هذه  فاالجيال   . والزراعي  الصناعي  النشاط  اساس  الطبيعية هي  املوارد  لكون  نظرا   ، االقتصادي 
نجاحا يف النمو او املنافسة ، متجاهلة حقوق االجيال القادمة يف البيئة واملوارد الطبيعية ، وهذا الشك انه يهدد بعدم استمرارية التنمية 
يف املستقبل ، فالنجاح الحقيقي هو ان حافظنا عىل قاعدة املوارد الطبيعية واملحددات البيئية ، واستطعنا تحقيق النمو االقتصادي 

واالجتماعي املنشود .) مكي ، بوطيبة  ، 2014 : 5  (   

3-2 : توافق اركان احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية واالستدامة 
أ -التنمية االقتصادية : ويراد منها تحسني الرفاهية لالنسان من خالل زيادة نصيبه من السلع والخدمات الرضورية . وهي بدورها 

توافق متطلب املساهمة العامة يف املسؤولية االجتماعية .
ب -التنمية البيئية : وتركز عىل حماية وسالمة النظم االيكولوجية وحسن التعامل مع املوارد الطبيعية وتوظيفها لصالح االنسان دون 
احداث الخلل يف البيئة املتضمنة  لألرض واملاء والهواء وما يكمن فيها من مصادر طبيعية تسهم يف بقاء الحياة البرشية والحيوانية 

والنباتية . وادامتها وتحول دون استنزافها او تلوثها . وهي بدورها توافق املتطلب البيئي يف املسؤولية االجتماعية 
ت -التنمية االجتماعية : وتشمل تنمية االتساق البرشي والعالقات الفردية والجماعية واملؤسسية وما تسهم به من جهود تعاونية او 
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تسببه من اشكاليات او تطرحه من احتياجات ومطالب وضغوط عىل النظم االقتصادية والسياسية واالمنية . وهي توافق متطلب 
املوارد البرشية يف املسؤولية االجتماعية .

3-3 : املسؤولية االجتماعية والدور التنموي:
  يتزايد األمل والرتقب لدى املستهلكني ولدى املوظفني واملديرين العاملني بالرشكات، والسيما الكبرية منها واملتعددة الجنسيات، يف أن 
تتجاوز هذه الرشكات دورها التقليدي املتمثل يف االبتكار، واإلنتاج والتعبئة والبيع من أجل تحقيق الربح. ويرى الجمهور أن مجرد خلق 
الوظائف وسداد الرضائب، لم يعد كافياً كإسهام وحيد يقدمه القطاع الخاص للمجتمع، فازدهار منتجات املرشوعات االستثمارية 
ذات املسئولية االجتماعية يشهد عىل صحة هذا االتجاه، حيث يبدي املستثمرون قلقهم ويعلنون عن مواقفهم األخالقية واالجتماعية 

للرشكات التي يستثمرون فيه  ويقومون برعايتها.
وتضم الجهات االستثمارية ذات املسئوليات االجتماعية األفراد، الهيئات، والجامعات، واملستشفيات، واملؤسسات، ورشكات التأمني، 
وصناديق املعاشات التقاعدية، واملنظمات غري الهادفة إىل الربح . وقد تستبعد استثمارات الصناديق منتجات أو ممارسات بعينها مثل 
الكحول أو األسلحة أو املنتجات املسببة للتلوث، أو إجراء التجارب عىل الحيوانات أو القمار. أو قد تلجأ إىل التعرف النشط عىل الجوانب 
اإليجابية لدى الرشكات التي تعتمد  سياسات تتسم بالفاعلية من أجل حماية البيئة، وتتبع إجراءات توظيف عادلة، وتبحث يف العالقة 
بني األعمال واملجتمع.  لقد أصبحت األعمال الخريية، التي تتميز بالتخطيط واإلدارة الجيدة، بدءاً من رعاية املهرجانات الثقافية حتى 
الكبرية  بالرشكات  الخاصة  األعمال  البيئة، عنرصاً رضورياً ضمن جميع خطط  املحرومة وحماية  للفئات  التعليمية  الربامج  إعداد 

بشكل واقعي وعميل. ) عبد الحميد وعبد اللطيف ، 2012 : 12-11(

املبحث الرابع
اجلانب امليداني للدراسة

متطلبات املحاسبة االجتماعية ودورها يف التنمية املستدامة يف البنك االسالمي العراقي لالستثمار والتنمية
اوال : نبذة عن البنك عينة الدراسة 

افتتح البنك اإلسالمي العراقي لالستثمار والتنمية أبوابه للجمهور يف 23 فرباير 1993 وتمت املوافقة يف البداية من قبل البنك املركزي 
العراقي يف 19 فرباير 1992. منذ مبارشته العمل، كان املرصف اإلسالمي العراقي يعمل وفق معايري اإلستثمار وليس وفق مبادئ ثابتة 
من مقاييس الربح وفق الرشيعة اإلسالمية، ومن هنا فان هدف املرصف األساس كان وسيبقى املساهمة يف دعم وتنمية اإلقتصاد 
الوطني واعادة اعماره من خالل االستثمار املايل يف مختلف املشاريع والفرص االستثمارية مع تعامالتها املرصفية الحالية كلها وفقا 

ألحكام الرشيعة اإلسالمية.«

 ثانيا: دراسة البيانات املالية واحلسابات اخلتامية البنك للسنة املالية املنتهية  2015
ارساء متطلبات  البنك يف  بيانته عن مدى مساهمة  والبحث يف   ، لعام 2015  املنتهية  للسنة  للبنك  السنوي  التقرير  االطالع عىل  عند 
املحاسبة االجتماعية كونه مؤسسة مالية تمارس انشطتها وفق الرشيعة االسالمية ومن باب اوىل ان تتبنى تطبيق متطلبات املحاسبة 
عن املسؤولية االجتماعية االختيارية منها قبل االجبارية ، تبني ان هناك ضعف كبري يف تطبيق هذه املتطلبات االربعة وذلك من خالل 
االطالع عىل انشطة البنك ومرصوفاته ايضا املدرجة يف القوائم املالية فبالنسبة ملتطلبي املوارد الطبيعية واملساهمة البيئية ، لم يساهم 

البنك مثال  :
-املساهمة بتجميل او تشجري مناطق او مدارس او مستشفيات معينه 

-لم يقدم البنك اي معونات او تربعات لجهات تعمل يف مجال حماية البيئة 
-لم يقم البنك بتنظيم اي حمالت توعية بأهمية البيئة او املحافظة عليها 

-لم يقدم البنك اي دعم ملشاريع استصالح لالرايض الزراعية الصالحه للزراعة 
-لم يقدم البنك اي دعم ملشاريع اعادة تدوير النفايات والحفاظ عىل البيئة 

اما بالنسبة ملتطلب املساهمة العامة فلم نلحظ قيام البنك بأالتزام بهذا املتطلب ايضا فلم يقدم البنك مثال :
-خططا السكان املوظفني العاملني يف البنك او غري العاملني
-خططا للرعاية الصحية للعاملني يف البنك او غري العاملني 

-خططا لتوفري فرص عمل للباحثني عنها 
وقد اكتفى البنك باالنفاق يف مجال البحث والتطوير مبلغ قدره ) 2.887( مليون دينار كأجور للدورات التي جرى ارشاك منتسبي البنك 

فيها خالل عام 2015 والتي بلغ عددها )16( دورة تدريبية بهدف تنمية قدراتهم ومواكبة التطورات يف القطاع املرصيف .
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وبالنسبة ملتطلب املنتج فلم يقدم البنك مثال : 
-دعم خدمة الدفع االلكرتوني او االستالم عن طريق الرصاف االيل لكبار السن من املرىض وغري القادرين عىل الحركة 

-لم يقم البنك بالقيام ببحوث السوق الالزمة ملعرفة حاجة الزبائن لخدمات البنك 
-لم يقدم البنك اية قروض حسنة تدعم املنتجات الوطنية واملشاريع الصغرية الحالل

وبهذا نلحظ ان هناك ضعف كبري يف التزام البنك بمتطلبات املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية االختيارية منها او االجبارية .

ثالثا : أرساء متطلبات املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية واثرها عىل التنمية املستدامة للبنك االسالمي العراقي لالستثمار والتنمية
ان العمليات التي ينطوي عليها مجال املساهمات البيئية ترتبط باملسؤولية البيئية واالجتماعية االجبارية للوحدة االقتصادية ، حيث 
اىل  بها يؤدي  االلتزام  ، وان عدم  البيئة  االدنى لسالمة  الحد  بها يحقق  االلتزام  ان  للتلوث يفرتض  القانون مستويات قياسية  يحدد 
االرضار باالفراد واملوارد الطبيعية التي يصيبها التلوث . وعند قياس قيمة مساهمات الوحدة االقتصادية يف هذا املجال ينبغي التفرقة 
بني املساهمة املوجبة التي ترتبط بقيام الوحدة االقتصادية بالوفاء بمسؤوليتها البيئية واالجتماعية عن تحقيق املستويات القياسية 
بيئية واجتماعية  االوىل مساهمة  الحالة  يف  االقتصادية  الوحدة  تتحملها  التي  االعباء  . وتعد  افضل منها  بتحقيق  قيامها  او  للتلوث 
اجبارية مقابل التزامها بالوفاء بمسؤولياتها البيئية واالجتماعية القانونية . أما يف حالة تحقيق الوحدة االقتصادية ملستويات افضل 
من املستويات القياسية ، فان ما تتحمله من اعباء اضافية يعترب مساهمة بيئية واجتماعية اختيارية . ويف كال الحالتني يتم قياس 

هذه املساهمات بطريقة مبارشة عىل اساس ماتحملته الوحدة االقتصادية من تكاليف فعلية .
وتأسيسا عىل ماتقدم يجب :

الوحدات االقتصادية –  الدولة لحث  العليا يف  الرقابية  الالزم من قبل الحكومة واملؤسسات  القانوني والترشيع  الغطاء  ان يتوفر   -1
البنوك – بصفة خاصة عىل ارساء متطلبات املحاسبة االجتماعية ملا لها من فوائد للتنمية للوحدة نفسها وللمجتمع والبيئة بصفة 

عامة .
2- وان يتم القيام بالتثقيف الهمية متطلبات املحاسبة االجتماعية ودورها يف التنمية املستدامة لزيادة مستوى االدراك الدارات البنوك 
لتحفيزهم عىل االلتزام  بها ، من خالل ايضاح اهميتها ودورها يف الحفاظ عىل املجتمع ككل وذلك بمتابعة نشاطات املصارف وخططها 

وجعله كبند مستقل يف تقرير مراقب الحسابات يبني فيه مساهمات الوحدة االقتصادية تجاه املجتمع والبيئة واالفراد واملنتجات .
3- قيام املؤسسات الرقابية بألزام البنوك بتقديم قوائم مالية سنوية تبني مدى مساهمتها تجاه املسؤولية االجتماعية ، كنوع من  

االفصاح عن التزامها بهذه املتطلبات .
ويمكن مالحظة خارطة تطبيق اركان املحاسبة املسؤولية يف البنك يف امللحق رقم )1( ومالحظة القوائم املالية املقرتحة يف امللحق رقم 

)2(
 

املبحث اخلامس
االستنتاجات والتوصيات

5-1 : االستنتاجات 
من خالل ماتم عرضه يف الدراسة من جانب نظري وميداني باالمكان التوصل اىل البعض من االستنتاجات منها :  

الوعاء  يمثل  كونه  االجتماعية   املحاسبة  متطلبات  بتطبيق  االقتصادية  الوحدات  يلزم  الذي  العراق  يف  القانوني  الترشيع  ضعف   -1
الخصب الذي يريس اسس التطبيق والرقابة عىل االداء ويؤدي بدوره اىل التنمية املستدامة .

2- ضعف معرفة ادارات الوحدات األقتصادية يف العراق الهمية متطلبات املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية وبالخص البنوك الراعية 
خاصة   بصفة  للوحدة  اهمية   من  لها  ملا  االجتماعية  املحاسبة  تطبيق  بأهمية  كافية  دراية  عىل  تكون  اوىل  باب  من  التي  للتنمية، 

وللمجتمع ككل .
3- عدم قيام الوحدة االقتصادية عينة الدراسة بأي ممارسة طوعية او خيارية تريس فيها التكافل األجتماعي او الحفاظ عىل البيئة او 
مساعدة املعوزين او إسكان من ليس لديه مأوى او تقديم الدعم الصحي للعاملني لديها  ممايؤدي ذلك لضعف دورها يف ارساء التنمية 

املستدامة.
بها  زبائنها  ثقة  بزيادة  املتمثلة  االجتماعية  املسؤولية  عن  املحاسبة  متطلبات  تطبيق  جراء  االقتصادية  للوحدة  املتأتية  الفوائد   -4
املتأتية من تطبيقها ويعد ذلك حافزا لها لتطبيقها ومن ثم تحقيق  التكاليف  والحصول عىل اسم تجاري اليشوبه شئ ، هو يفوق 

التنمية املستدامة .

5-2 : التوصيات
لضمان  والرقابية  منها  الترشيعية  الجهات  قبل  من  االجتماعية  املسؤولية  عن  املحاسبة  متطلبات  ارساء  اىل  االلتفات  رضورة    -1
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االلتزام بها .
2- تعريف الوحدات االقتصادية البنوك منها عىل االخص بأهمية متطلبات املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية والتأكيد عىل تطبيقها 
واهميتها للمجتمع من خالل اعداد البحوث والندوات واملؤتمرات التي تقف عىل ابراز دورها واهميتها يف التنمية املستدامة للمجتمع 

ككل.
بها  تقوم  التي  الطوعية  االنشطة  يلزم متابعة   ، السابقتني  النقطتني  اجراءه يف  التوصيه عىل  تم  الذي  التوعوي  الدور  3- من خالل 

الوحدات االقتصادية ) املصارف االسالمية بالخصوص ( من قبل الجهات الترشيعية والرقابية ومنظمات املجتمع املدني والجمهور .
4- ابراز دور املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية للوحدات االقتصادية وبيان الفوائد املتأتية من تطبيقها لتحقيق التنمية املستدامة ، 
من شأنه تذليل الصعوبات )املادية منها عىل االخص( التي تقف حائال دون تطبيقها من قبل الوحدات االقتصادية ، وتجعلها مدركة 

لفائدتها للوحدة االقتصادية اوال ومن ثم املجتمع ككل .

املصادر :
اوال : العربية 

-« مناهج واساليب الرقابة والتدقيق البيئي بني النظرية والتطبيق » ،  عبود ، سالم محمد و خلف ، صالح نوري ، ، دار الدكتور للعلوم 
، بغداد ، ط1،2011 .

الرشكات  عىل  تطبيقية  دراسة   _ العامة  املساهمة  الرشكات  قبل  من  االجتماعية  املسؤولية  عن  املحاسبة  تطبيق  امكانية  »مدى   -
املساهمة املدرجة يف سوق فلسطني لالوراق املالية » ،   اللولو ، محمد سالم ،رسالة ماجستري يف املحاسبة والتمويل مقدمة اىل الجامعة 

االسالمية – غزة - كلية التجارة : 2009.
- » دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية يف تحقيق التنمية املستدامة – االتحاد االوربي نموذجا » ، مكي ، هشام وبوطيبة 

، عبد الرحمن ، امللتقى الوطني دور العلوم يف تحقيق التنمية املستدامة يف الجزائر ، 2014.
- » مؤرشات التنمية املستدامة واالداء االجتماعي ملنظمات االعمال » ، عبد الحميد ، لخديمي و عبد اللطيف ، اوالد حيمودة ، جامعة 

بشار ، امللتقى الدويل الثالث حول منظمات االعمال واملسؤولية االجتماعية ، 2012. 
-« مدى تطبيق محاسبة املسؤولية االجتماعية يف البنوك اإلسالمية العاملة يف األردن » ، الحنيطي ، هناء محمد هالل و حسن ، انعام 

محمد حسن ، بحث منشور عىل شبكة املعلومات ، غري مؤرخ.
ثانيا : االجنبية 

- Druker, peter F, 1977, An Introductory View of Management, Harper›s college press, U.S.A. 
- Jones, G.R, 2001, Organizational  Theory, Prentice Hall, USA.
- Pride, W.M, Hughes, R. J., & Kapoor, j. R., 2005, Business, Houghton Mifflin Company, USA. 
- Vinsign,» The benefit of practicing social responsibility of a company» , 2005 .
Holmes, SundraI, 1985, Corporate – Social: Performance and Present Areas of Commitment, 
Academy of Management Journal, Vol. 20. 
-Williams, C., 2002, Management, South – Western College Publishing, USA.
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التطبيق املقرتح الركان املحاسبة عن املسؤولية االجتماعية يف البنك االسالمي العراقي لالستثمار والتنمية
امللحق رقم 2
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ويمكن اقرتاح نموذج لقائمة الربح املعدل بأعباء الوفاء باملسؤولية البيئية واالجتماعية
كما يأتي :

                                   نموذج ) 1( 
          قائمة الربح املعدل بأعباء الوفاء باملسؤولية البيئية واالجتماعية

القيمة بالدينار القيمة بالدينار  صايف الربح املحاسبي  
***

يضاف اليه :
اوال : اعباء املسؤولية االجتماعية االجبارية :             

1( متطلب املوارد الطبيعية                                                             ***
2( متطلب الحفاظ عىل البيئة                                                        ***
3( متطلب املوارد البرشية                                                               ***
4( متطلب املنتج                                                                              ***

اجمايل اعباء املسؤولية االجتماعية االجبارية                              )  ***(
صايف الربح املعدل باالعباء االجبارية                                           *****

ثانيا : اعباء املسؤولية االجتماعية االختيارية :
1( متطلب املوارد الطبيعية                                                            ***
2( متطلب الحفاظ عىل البيئة                                                       ***
3( متطلب املوارد البرشية                                                              ***
4( متطلب املنتج                                                                            ***

اجمايل اعباء املسؤولية االجتماعية االختيارية                            )***(

اجمايل اعباء املسؤولية االجتماعية                                            ) ***(

صايف الربح املعدل ) عائد الوظيفة االقتصادية (                       *****           

يمكن ان تطالب الوحدات االقتصادية بأعداد مثل هكذا قوائم ليكون االفصاح عىل مدى مساهمتها  باالنشطة االجتماعية بشكل كاٍف 
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ادماج منظور النوع االجتماعي 
يف السياسات واخلطط احلكومية

وأثره على التنمية املستدامة

                                                                                                                                                                                                             شيماء هاشم خضري
مسؤولة برامج النوع االجتماعي

                                                                                                                                                                                                      االمانة العامة جمللس الوزراء

املستخلص 
بالرغم من تغيري الواقع االجتماعي واالقتصادي والسيايس للعراق، فان ممارسات العقود املاضية مستمرة يف التأثري عىل واقع املرأة. 
حيث أن التغريات التي تلت التاسع من نيسان/ ابريل 2003 يف تحسني حصول املرأة عىل حقوقها ومكانتها يف املجتمع وتمثيلها من 
خالل عدة آليات واجراءات وطنية ولكن تلك التبدالت أعادت االعتبار إىل مسألة التمييز بني الجنسني وأعطت زخما قويا للجدل حول 

دور املرأة وحقوقها ومكانتها السياسية ومشاركتها االقتصادية ومجمل ادوارها املجتمعية االخرى.
ما يزال العراق يعاني من محدودية مشاركة املرأة رغم أن الدولة كانت قد استثمرت الكثري من املوارد يف مجال تعليم اإلناث، األمر الذي 

يجعل نسبة مشاركة املرأة يف البلد أقل بكثري من إمكانياته الفعلية.

تقدمها  خالل  من  أوضاعها  تحسن  إىل  أدى  فقد  للمرأة،   منارصاً  جاء   2003 عام  السيايس  التغيري  إن  إىل  النظر  يف  عام  اتفاق  ثمة 
للمشاركة السياسية بخطى غري مسبوقة، إال انه لم يتم تعزيز تلك االنجازات بالحصول عىل مكاسب أخرى، وهو ما يعود بالدرجة 
األساس إىل غياب اإلرادة السياسية لدفع املرأة يف مواقع القيادة ودوائر صنع القرار ،وهذا ما سنتطرق اليه يف البحث املوجز الذي بني 
ايديكم حيث ان  النهوض بالواقع االقتصادي واالجتماعي والسيايس والثقايف للمرأة العراقية يعد تعميقا ملفهوم املواطنة واملشاركة 
املتكافئة لجميع العراقيني يف بناء الديمقراطية وصناعة القرار. لذا فان املدخل السليم لتحقيق نقلة نوعية يف ظروف وأوضاع املرأة 
العراقية هو بتعزيز االهتمام بالرتبية والتعليم وتحقيق التنمية البرشية بناءا عىل قاعدة االستدامة لتحقيق البعد االجتماعي كبعد 
اسايس ومكمل ألبعاد التنمية البرشية املستدامة الثالث والذي يركز عىل تحقيق املساواة بني الجنسني ومشاركة املرأة وتعزيز قدراتها 
ومراعاة منظور النوع االجتماعي يف السياسات والخطط الحكومية وهذا ما نص عليه الهدف الخامس من اهداف التنمية املستدامة 
2015-2030 وما جاء يف الهدف الثالث يف اهداف االلفية االنمائية واللتان تمثالن التزماً دوليا لحكومة العراق بتطبيق غاياته والوصول 

اىل مؤرشاته بحلول سنة 2030. 

 يهدف البحث اىل التعرف عىل مدى مراعاة السياسات العامة للنوع االجتماعي من حيث إعطاء فرص متكافئة للمواطنني )نساءا 
العامة مع اإلطار  السياسة  للمرأة ومعرفة مدى توافق  إنصافها  املختلفة من حيث  املجاالت والقطاعات  ورجاال وفتيات واوالد( يف 
الدستوري وكذلك تسليط الضوء عىل االليات واالجراءات الوطنية املتخذة حديثا يف العراق والتي من شأنها ادماج النوع االجتماعي 
يف السياسات الحكومية وتكريس ثقافة التكافؤ ومساواة النوع االجتماعي بما يسهم يف التأثري االيجابي عىل معدالت مشاركة املرأة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويرسم بصمتها عىل ملفات التغيري.
وتأسيسا عىل ما تقدم قسم البحث اىل أربع فصول: عني االول بتوضيح مفهوم النوع االجتماعي واسرتاتيجياته املختلفة بينما سعى 
الفصل الثاني لتوضيح العالقة بني التنمية والنوع االجتماعي. كما اهتم الفصل الثالث بتوضيح واقع املرأة العراقية والنوع االجتماعي 
يف السياسات الحكومية واهم التحديات والعقبات -مجاالت الصحة والتعليم، واخريا يضم الفصل الرابع اهم الستنتاجات والتوصيات.
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املقدمــة 
حققت املنطقة العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص تقدما ملحوظا يف تحقيق أھم األهداف اإلنمائية لأللفية، والتي مثلت أول 
التقدم شابه تفاوت كبري عرب  العالم يف مؤتمر قمة األلفية عام 2000 ولكن هذا  التي اعتمدها قادة  العاملية  مجموعة من األهداف 
املنطقة العربية، وبني مجموعاتها دون-اإلقليمية، وفیما بین بلدانها، بل وداخل البلد الواحد بني املناطق الريفية والحرضية، ولهذا 
لم تفلح جهود تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية يف املنطقة العربية يف إنتاج التغییر الذي كان مأموالً منها. وفیما یخص املساواة بین 
الجنسني وتمكني املرأة يف املنطقة وفقاً لألهداف اإلنمائية لأللفية، نجحت العديد من الدول ومنها العراق يف سد الفجوة بین الجنسني 
تواجهن  النساء  تزال  الجنسني واسعة وال  بین  الفجوة  ذلك تظل  لألمهات.  ومع  الصحية  األوضاع  نتائج تطور  التعليم وتحسني  يف 
السياسية واالقتصادية  الكاملة يف املضامري  التي تمنعهن من تحقيق إمكاناتهن  الهيكلية والتقاليد االجتماعية  العقبات  العديد من 
واالجتماعية، وتقید وصولهن إىل املساواة والعدالة االجتماعية. وعالوة عىل ذلك، أفرزت االضطرابات الناجمة عن الحروب املستمرة 
والرصاعات والتحوالت السياسية يف العراق تأثريات ضارة طويلة األمد عىل التنمية الوطنية. كما تسبب العنف، بما يف ذلك العنف ضد 
املرأة، والنزوح واللجوء، والفقر والحرمان من الطعام، وغياب الخدمات األساسية وتدابري الحمایة االجتماعية، يف تهديد األمن اإلنساني 

بشكل عام وتقليص فرص مشاركة النساء يف الفضاء العام عىل وجه الخصوص.
وبوفر جدول األعمال العاملي للتنمية املستدامة جدول أعمال 2030  واهدافه السبعة عرش للتنمية املستدامة فرصة جديدة للدول العالم 
لتجديد وتعميق التزامه بتحقيق املساواة بین الجنسني وتمكني املرأة، كسبيل رئيس لبناء قدرة املجتمعات املحلیة عىل مواجهة األزمات 
وتعزيز التنمية املستدامة ويؤكد تخصيص هدف مستقل للمساواة بین الجنسني وتمكني املرأة، إىل جانب االهتمام الحثيث يف الوقت 
ذاته بدمج وتعميم منظور النوع االجتماعي وتمكني املرأة يف جميع األهداف والغايات األخرى  ما نهج التخصيص املوجه والتعميم يف 

إطار تكامل األهداف.
وهذا ما سنتطرق اليه يف البحث املوجز الذي بني ايديكم حيث ان النهوض بالواقع االقتصادي واالجتماعي والسيايس والثقايف للمرأة 
العراقية يعد تعميقا ملفهوم املواطنة واملشاركة املتكافئة لجميع العراقيني يف بناء الديمقراطية وصناعة القرار. لذا فان املدخل السليم 
قاعدة  عىل  البرشية  التنمية  وتحقيق  والتعليم  بالرتبية  االهتمام  بتعزيز  هو  العراقية  املرأة  وأوضاع  ظروف  يف  نوعية  نقلة  لتحقيق 

االستدامة.

اهميـــة البحث 
إن إدماج النوع االجتماعي يف السياسات العامة الوطنية رضورة أساسية للوصول إىل مشاركة فاعلة وتنمية شاملة وعادلة ودائمة، 
وهو ما يتطلب فهماً أعمق وتحديداً أدق للعالقات بني الرجل واملرأة، ومحاولة جرس الفجوة بينهما أمالً يف إحداث التغيريات االيجابية 

املطلوبة.

اهداف البحث
يهدف البحث اىل الرتكيز عىل ما ييل: 

-تسليط الضوء عىل اهداف التنمية املستدامة 2030 وبالذات الهدف الخامس املعني باملساواة بني الجنسني واهميته لتعميم منظور 
النوع االجتماعي لتحقيق العدالة يف التنمية لكال الجنسني.

للمواطنني )نساءا ورجاال وفتيات  إعطاء فرص متكافئة  االجتماعي من حيث  للنوع  العامة  السياسات  -التعرف عىل مدى مراعاة 
واوالد( يف املجاالت والقطاعات املختلفة.

-مراجعة الترشيعات من حيث إنصافها للمرأة وبخاصة ومعرفة مدى توافق السياسة العامة مع اإلطار الدستوري.
-االليات واالجراءات الوطنية املتخذة حديثا والتي من شأنها ادماج النوع االجتماعي يف السياسات الحكومية.

-تكريس ثقافة التكافؤ ومساواة النوع االجتماعي بما يسهم يف التأثري االيجابي عىل معدالت مشاركة املرأة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية ويرسم بصمتها عىل ملفات التغيري.

فرضية البحث 
عىل الرغم من التطور امللحوظ واملشاركة والتمكني للمرأة الذي حدث بعد عام 2003 اال ان هذه املشاركة ال زالت دون املستوى املطلوب 

والذي يضمن لها مساهمتها كرشيك فاعل يف التنمية.

مشكلة البحث 
تعكس مؤرشات التنمية يف العراق وجود فجوات تعاني منها النساء يف جميع امليادين التنموية.  ويظهر التحليل بأن هذه الفجوات 
تعود إىل التمييز القائم عىل النوع االجتماعي ، الذي يشكل  تحديا حاسما يف كل مجتمع ، وبما يجعل املرأة عىل وجه الخصوص أكثر 
ُعرضة لتداعيات الفقر، وعدم القدرة عىل الوصول إىل املوارد والسيطرة عليها ، وضعف التمكني املهني واملعريف ، بما يف ذلك تفيش األمية 
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، وضعف التعليم يف مراحله املختلفة ، والبطالة، وكذلك عدم التمتع بالحقوق اإلنجابية ، كاألمومة اآلمنة ، وتنظيم األرسة ، إضافة اىل 
ضعف الدور والفاعلية الشخصية واملجتمعية ، التي تتجسد يف ضعف املشاركة السياسية واالقتصادية ، وعدم القدرة عىل املشاركة يف 

صنع السياسة واتخاذ القرار.
الحدود الزمانية واملكانية للبحث

تمثلت حدود البحث حول اوضاع املرأة بعد 2003 اىل 2016

هيكلية البحث 
تقسم البحث اىل اربع فصول: عني االول بتوضيح مفهوم النوع االجتماعي واسرتاتيجياته املختلفة بينما سعى الفصل الثاني لتوضيح 
العالقة بني التنمية والنوع االجتماعي. واهتم الفصل الثالث بتوضيح واقع املرأة العراقية والنوع االجتماعي يف السياسات الحكومية 

مجاالت الصحة والتعليم. بينما بني الفصل الرابع اهم االستنتاجات والتوصيات.
الفصل االول

النوع االجتمـاعــــي

أواًل: مفهوم النوع االجتماعي
بدأ استعمال مصطلح النوع االجتماعي منذ أكثر من عرش سنوات بالرغم من ذلك مازال املصطلح غامض وغري مفهوم وما يزيده 

غموضا هو صعوبة ترجمتها اىل لغة غري التي انطلقت فيها اي االنجليزية. )ابو غزالة:2006: ص8(
حيث لفظ الجندر Gender كلمة تنحدر من أصل التيني وتعني يف اإلطار اللغوي القامويس )الجنس( من حيث الذكورة واالنوثة. ويف 
عام 1995 تم االتفاق عىل ترجمة هذا املصطلح اىل العربية حيث تم اختيار النوع االجتماعي كمرادف لكلمة الجندر خالل اجتماع ملركز 

املرأة العربية للتدريب والبحوث يف تونس.
وتعرف منظمة الصحة العاملية )نيكوليان:2007: ص15( النوع االجتماعي عىل انه:

بها باالختالفات  اجتماعية ال عالقة  الرجل واملرأة كصفات مركبة  التي يحملها  الخصائص  الذي يفيد استعماله وصف  » املصطلح 
العضوية«

وكما تعرفه احدى حركات الجندر بانه« منظم الحياة وانه ال يمكن تعريف الجندر من مصطلحي املرأة والرجل الن الجندر بجميع 
معانيه يتشكل اجتماعيا وبالتايل يمكن اعادة تشكيله«

ويعرف صندوق االمم املتحدة االنمائي للمرأة UNIFEM عىل انه »االدوار االجتماعية التي يصنفها املجتمع بناء عىل الدور البيولوجي 
القيم والعادات االجتماعية وتصبح بعد مرور  لكل من الجنسني ويتوقع ان يترصفا بناء عليهما، وتتكرس بناءه عىل منظومة من 

الوقت امرا واقعا، اي ان هذه االدوار من صنع االنسان«
وكذلك يعرف مفهوم النوع االجتماعي مختلف األدوار والحقوق واملسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعالقات القائمة بينهم وال 
يقترص املفهوم االجتماعي عىل النساء والرجال وإنما يشمل الطريقة التي تحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم من خالل 
مسار التعايش االجتماعي. ويرتبط النوع االجتماعي عموما بحاالت الالمساواة يف النّفوذ ويف إمكانية االستفادة من الخيارات واملوارد. 
أن  واملسؤوليات  األدوار  لتلك  ويمكن  والثقافية.  واالقتصادية  والدينية  التاريخية  بالحقائق  والرجال  للنساء  املختلفة  األدوار  وتتأثر 

تتغري، وتتغري حتما عرب الزمن.
ومن التعاريف السابقة يمكن ان نثبت نقطتني مهمتني وهي:

-النوع ليس الجنس
-واملرأة ليس النوع

فعندما نتكلم عن النوع االجتماعي نقصد به املرأة والرجل معا.
ويتم استخدام مفهوم النوع االجتماعي:

-1 كاسرتاتيجية للتنمية تعنى إتاحة الفرص واملوارد لجميع فئات املجتمع للوصول العادل والتمكن الفعال من مجهودات التنمية.
-2-كمكون مؤثر يف فهم احتياجات املجتمع واملدخالت املتبعة يف تلبيتها وقدرة أفراده ومؤسساته عىل املشاركة الفعالة.

لذا فأن إدماج النوع االجتماعي هو اسرتاتيجية عمل ىف التنمية وليس هدفا يف حد ذاته. )مركز خدمات املنظمات غري الحكومية: ص2(

ثانيًا: الفرق بني اجلنس والنوع االجتماعي 
يختلف مفهوم النوع االجتماعي -والذي أرشنا اليه عىل انه يمثل االدوار االجتماعية واالقتصادية التي يقوم كل من الرجل واملرأة أساس 
التوقعات الثقافية تجاه دور املرأة والرجل وترصفهما. وهذا االمتداد االجتماعي يتجاوز التحديد البيولوجي لهما-عن مفهوم الجنس 
حيث يشري الجنس اىل » الفروق البيولوجية الطبيعية ما بني الذكر واالنثى وهي فروق تولد مع االنسان وال يمكن تغريها ووجدت من 

اجل وظائف معينه. والشكل )1( يفرس الفروق بني الجنس والنوع.
الشكل )1( الفرق بني الجنس والنوع االجتماعي
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املصدر: صندوق االمم املتحدة االنمائي، الكاشف يف الجندر والتنمية –حقيبة مرجعية-، مكتب غرب اسيا، 1999، ص1

ثالثًا: احتياجات النوع االجتماعي 
ان االنسان لدية العديد من الحاجات التي يسعى باستمرار لتحقيقها واشباعها. واشباع هذه الحاجات لدى االنسان رشط اسايس 
من رشوط حصوله عىل التكيف الذي يحقق له االستقرار النفيس. وتتضمن الحاجات اصطالحات معروفة يف علم النفس مثل الدافع، 
الحافز، الرغبة، الطلب. وهذه املصطلحات بالرغم من اختالف تسميتها اال انها تعني التحريك والدافع. ويعترب سلم ماسلو املعروف 
للحاجات خري مثال عىل السلوك االنساني ورغباته املختلفة سواء كانت حاجات اولية او ثانوية والتي تختلف من شخص ألخر وفقا 
انها الحاجات الخاصة لكل من الجنسني  النوع االجتماعي عىل  ملركز الشخص ودوره يف املجتمع. وبالتايل يمكن تعريف احتياجات 
والتي تتولد نتيجة الفروقات يف االدوار التي يقوم بها كل من الجنسني. ان تعريف تلك الحاجات هو االساس الذي ينبغي االعتماد عليه 
يف التخطيط لضمان التوصل اىل تخطيط مالئم وغري متحيز يقوم عىل اساس تحقيق أكرب قدر ممكن من الحاجات دون تمييز قائم 

عىل اساس الجنس. )عدس، توق:1986(
وبمعنى اخر فأن للرجل كما للمرأة بعض االحتياجات املرتبطة اساسا بأدوار النوع االجتماعي املحددة لهم ضمن مجتمعهم وغالبا ما 

تقسم احتياجات النوع االجتماعي اىل:
1-حاجات النوع االجتماعي العملية: وتشري اىل انجاز املسؤوليات املحددة للرجال والنساء يف إطار تقسيم النوع االجتماعي. بالنسبة 
للمرأة تعني تنفيذ ادوارها ومسؤولياتها االنجابية واالنتاجية وهي تعني ضمنا قبول التقسيم التقليدي ألدوار املرأة والرجل. وبذلك 
تدعم من الناحية الفعلية املسؤولية االساسية للمرأة عن رعاية االطفال واالعمال املنزلية وال تعالج هذه الحاجات الظروف املتعلقة 

بالتبعية العامة للمرأة والتمييز ضدها.
2-حاجات النوع االجتماعي االسرتاتيجية: وهذه الحاجات هي التي تهدف املرأة اىل تحقيقها عىل املدى الطويل وتتفاوت بناءا عىل 
اختالف البيئة وتؤدي تلبية هذه الحاجات اىل تنظيم اكثر فاعلية للمجتمع ألنها تأخذ بعني االعتبار مساهمة املرأة يف االرسة واملجتمع 

مثل تحقيق االمن للمرأة وازالة جميع اشكال التمييز ضدها والحصول عىل فرص متساوية يف التعليم والعمل.. الخ
وبناءا عىل اختالف حاجات النوع االجتماعي اختلفت الربامج املوجهة للنهوض باملرأة، من برامج تهتم باملرأة انطالقا من رضورة تلبية 
الحاجات العملية لها اىل برامج تهتم بالنوع االجتماعي والتنمية وبالتايل تهتم بتلبية االحتياجات االسرتاتيجية لها. )صندوق االمم 

املتحدة االنمائي للمرأة:1999(
رابعًا: املستويات املختلفة لسياسات النوع االجتماعي

إن مشاركة جميع فئات املجتمع يف العمل داخل املؤسسات االجتماعية واملنظمات غري الحكومية يعترب عامالً هاماً يف إنجاح ما تقوم 
به تلك املؤسسات وتأكيدا لدورها كمشارك فعال يف إنجاح ما تقوم به تلك املؤسسات وتأكيدا لدورها كمشارك فعال ومؤثر يف عملية 
النوع يف  العمل بمنظور  يتم  فإنه  املشاركة وقوتها  التنمية مستدامة وشاملة. وللتعرف عىل حجم  القرار حتى تكون  صنع واتخاذ 

السياسات الداخلية للمنظمات وسياسات األنشطة التي تقوم عىل املستويات املختلفة.
-1منظور النوع عىل املستوى الفرادى:

يعنى البعد الشخيص للنوع االجتماعي واالعرتاف من األفراد داخل املنظمات او يف مواقع العمل بوجود قيمة هامة يف التنمية وهي 
اتاحة الفرصة لجميع فئات املجتمع للوصول العادل واالنتفاع الكامل والتمكن الفعال من مجهودات التنمية عىل اختالف:

- الجنس )رجال – نساء)
- التوزيع الجغرايف )ريف – حرض – مدن كبرية – مناطق عشوائية ...(

- العمر )أطفال – شباب – مسنني(
- طبيعة املجتمع )زراعى – صحراوي – بدوى – ساحىل – سياحي..(

- التعليم )متعلمني – أميني – مثقفني – أكاديميني..(
- الصحة )أصحاء – مرىض – ذوى احتياجات خاصة ذهنيا أو بدنيا)...

- الخ ...
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-2-منظور النوع عىل مستوى املؤسسة أو املنظمة:
يعنى أن تكون املنظمة أو املؤسسة واعية بالنوع االجتماعي ىف رسالتها والحكم الداخيل فيها ٕوادارتها بحيث تفسح املجال للجميع 

للمشاركة الفعالة. ومنها مستوى السياسات واالجراءات:
مستوى السياسات: وتعني السياسات التنظيمية التي تقوم بها املنظمات لتضمني النوع االجتماعي مثال: التوظيف، الفرص املتكافئة 

للرتقية… الخ. وسياسات األنشطة التي توجه التدخالت الرئيسية للمنظمات وعالقتها بمجموعات املستفيدين والقاعدة الشعبية.
مستوى االجراءات: يعني االجراءات الرسمية وغري الرسمية التي تتحكم يف األنشطة الداخلية للمنظمة مثال: رسالة املنظمة أو األهداف 
الخاصة باألنشطة أو األنشطة الخارجية للمنظمة مثال: االجراءات العامة للمنظمات وخاصة يف تنمية املوارد املالية. )مركز خدمات 

املنظمات غري الحكومية: ص4(

الشكل )2( املستويات املختلفة لسياسات النوع االجتماعي يف املؤسسة
املصدر: من اعداد الباحثة

خامسًا: املرأة يف املؤمترات الدولية 
بدأ االهتمام باملرأة واعطاءها اهمية خاصة كتمييز ايجابي لتمكينها يف الكثري من املحافل واملؤتمرات الدولية وكان أبرزها: 

-دستور هيئة االمم املتحدة 1945 نص عىل مبدأ عدم التفرقة بني الناس بسبب الجنس فجعل للرجال والنساء حقوقا متساوية كما 
ورد يف نصوص موادها االوىل والثامنة.

-يف عام 1949 انشئت لجنة مركز املرأة.
-يف عام 1948 صدر االعالن العاملي لحقوق االنسان.

-عام 1951 اعتمد املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية » اتفاقية املساواة يف االجور بني العمال والعامالت«
-عام 1952 اقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة » االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة«

-عام 1966 صدر » العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية«
-عام 1975 اقيم اول مؤتمر خاص للمرأة: مؤتمر مكسيكو لعقد االمم املتحدة للمرأة املساواة والتنمية والسلم، وسميت تلك السنة ب 

» السنة الدولية للمرأة«
-يف عام 1979 عقدت الجمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية » القضاء عىل كافة اشكال التمييز ضد املرأة » السيداو 

املساواة  للمرأة:  املتحدة  االمم  لعقد  العاملي  املؤتمر   « كوبنهاجن  يف  باملرأة  الخاص  الثاني  املؤتمر  املتحدة  االمم  عقدت   1980 -عام 
والتنمية والسلم«

-عام يف عام 1995 عقدت االمم املتحدة مؤتمر بيجني لتحقيق املساواة االيجابية بني الرجل واملرأة وتحسني اوضاعهما واعتماد منهاج 
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عمل يركز عىل العقبات امام النهوض بالنوع يف العالم.
-انبثقت األهداف اإلنمائية لأللفية MDGsيف عام 2000 واملتضمن ثمان اهداف اهتم الهدف الثالث منها باملساواة بني الجنسني بينما 

اهتم الهدف الخامس بتحسني الصحة النفاسية لألمهات.  
-يف عام 2015 اقرت الجمعية العمومية يف جلستها ال 70 اهداف التنمية املستدامة SDGs وكرس الهدف الخامس بشكل خاص لتحقيق 

املساواة بني الجنسني.

الفصل الثاني
النوع االجتماعي والتنمية

اوال: مفهوم التنمية 
التنمية يف اللغة بشكل عام: الزيادة والتحسني والتوسع، اما اصطالحا فقد عرفت كتطور افرزته السياسات الدولية املتبعة يف مجال 
تطور الدول وارتقائها. ويتغري محتوى هذا املصطلح حسب تغري املقاييس واملؤرشات املوضوعة له والذي يحتاج باستمرار للمراقبة 
واملراجعة بقصد التغيري من ناحية والتبوء باألداء املستقبيل من ناحية اخرى. ولقد برز هذا املصطلح يف االربعينيات معارصا الفرتة 
التي بدأت فيها ازالة االستعمار والتي سمحت بظهور امم جديدة وتبني حينذاك بأن عىل هذه االمم ان تعرف مجموعة من التغريات 
العميقة اجتماعيا واقتصاديا، كي تصل اىل مرحلة النمو االقتصادي واالجتماعي. وكانت تستعمل يف ذلك الوقت عبارات البلدان املتقدمة 
والبلدان املتخلفة باعتماد التنمية او النمو االقتصادي بصفة اصح، اطارا مرجعيا. والتنمية تحتوي يف الحقيقة عىل مسار تغيري اي 
تطور تدريجي منبثق »process« ومتتابع يف املجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية قبل ان تكون هدفا او مستوى معينا يف 
التطور املجتمعي. ومن هذا املنطلق الغيت عبارة البلدان املتخلفة اذ انها تدل عىل حالة مرتبطة بدونية فقط واستبدلت بكلمة البلدان 

)4 P :2006: UNIFEM( .النامية يف طريق النمو
وتشري االدبيات التنموية بأن املفهوم مر بمرحلتني:

-املرحلة االوىل تمثلت باملدة بعد الحرب العاملية الثانية وحتى مطلع التسعينات فقد كان مفهوم التنمية يف هذه املرحلة مقترصا عىل 
ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات فكلما استطاع الحصول عىل املزيد من تلك السلع ارتفع مستواه ومن ثم زادت رفاهيته، كما 

ركز عىل معالجة الفقر والبطالة وسد الحاجات االساسية جاعلة االنسان وسيله لها.
-املرحلة الثانية امتدت من عقد التسعينات وحتى وقتنا الحارض عندما تبنى برنامج االمم املتحدة االنمائي ووكاالتها الدولية املختصة 
مفهوما جديدا للتنمية الذي اعاد لإلنسان مكانته الطبيعية يف الجهد التنموي وأصبح االنسان هو صانع التنمية وهدفها الن البرش هم 

الثروة الحقيقية لالمة. )النجار، شالش: 1991: ص 291(
 -

ثانيا: اإلطار املفاهيمي للتنمية البشرية
شهد الفكر التنموي تطورات مهمة عىل طريق اعادة االنسان اىل موضعه الصحيح يف محور الجهود التي تسعى للتعرف عىل ابعاد 
العملية التنموية والنهوض بوسائل تحقيقها بعد ان ثبت ان املناهج والنظريات التي كانت سائدة يف املايض والساعية اىل تعظيم النمو 
االقتصادي غري قادرة عىل تعظيم رفاه االنسان ولن نبالغ اذ ما قلنا ان التنمية البرشية ليست مجرد افصاح عن ابعاد انسانية لعملية 
التنمية بل هي منهاج بديل ملا ساد عرب عقود التنمية التي وضعت االنسان عىل هامش العملية مقابل وضع الجوانب املادية يف املحور. 
حيض مفهوم »التنمية البرشية »بمكانة مميزة يف الفكر التنموي عرب ادبيات برنامج االمم املتحدة االنمائي، وذلك منذ عمله الرائد 
بإصدار تقرير التنمية البرشية االول عام 1990 ودأبه عىل تطوير املفهوم واغنائه عرب التقارير الدولية والتي واضب عىل صدورها. لقد 
توسع مفهوم »التنمية » لينتقل من مجرد الرتكيز عىل النمو االقتصادي اىل ان يكون جزءاً من عملية التنمية املستمرة واملستدامة. 
التنمية وذلك  البرش يف صميم عملية  الناس، فهي تضع  امام  الخيارات  اىل توسيع  البرشية عبارة عن صريورة تؤدي  التنمية  وباتت 
بجعلهم هدفا موضوعا لها. تدعو التنمية البرشية اىل حماية خيارات اجيال املستقبل واالجيال الحارضة، وتشمل هذه الخيارات الحياة 
الطويلة والصحية واكتساب املعرفة والتمكن من املوارد الرضورية للتمتع بمستوى عيش مناسب يضاف اىل ذلك الحرية السياسية 

)1990:UNDP( .والتمتع بحقوق االنسان واحرتام الذات

ثالثًا: مبادئ التنمية البشرية املستدامة
ان اي فرد إذا ما اعطي الخيار سيفضل بال شك حياة اطول ومستوى تعليم اعىل ودخال أكرب وتمثل هذه الخيارات القدرات االساسية 
تشمل  فيما  الئق.  حياة  بمستوى  للتمتع  كافية  موارد  وضمان  املعرفة  واكتساب  مديدة  حياة  عيش  البرشية:  التنمية  تتيحها  التي 
البرشية ال تدخل ضمن  للتنمية  ابعاد اخرى  القدرات االخرى املشاركة االجتماعية والسياسية يف املجتمع. )UNDP:2005(. وهناك 
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االبعاد، فـ  الذي تفلح فيه يف عكس هذه  لتي تصنفها واملدى  املؤرشات  الشكوك يف جودة  االنموذج االساس بصورة مبارشة بسبب 
)الحرية االنسانية(، و)ظروف الحياة البيئية(، و)امن االنسان( التزال غري مضمنة يف النموذج االساس.

يجمع االنموذج االسايس للتنمية البرشية بني ابعاد عده ومن خالل متابعة تقرير التنمية البرشية الدولية يمكن تحديد تلك االبعاد 
كاالتي:

يف  وأعضاءا  افرادا  بوصفهم  امكاناتهم  بواسطته  يطورون  الناس  ان  يف  البرشية  التنمية  يف  التمكني  بعد  اهمية  تكمن  *التمكني: 
املعنى ال  البرشية. وبهذا  التنمية  الناس عىل الترصف لصالح ذواتهم ولصالح غريهم امر مهم لتحقيق  مجتمعاتهم، وذلك ان قدرة 
ينبغي للتنمية ان تتحقق من اجل الناس حسب، بل ينبغي هم أنفسهم ان يحققوها، فالناس املمكنون أقدر عىل املشاركة يف القرارات 

)1995:UNDP( .والعمليات التي تصوغ حياتهم وتحتل منظمات املجتمع املدني اهمية خاصة يف هذا املجال
*االنصاف: يؤكد مفهوم التنمية البرشية عىل االنصاف يف بناء القدرات واتاحة الفرص املتكافئة للجميع)UNDP:1998(. وال يقترص 
النوع االجتماعي او العنرص او القومية او  القائمة عىل اساس  العوائق  الغاء سائر  الدخل املادي حسب بل يتسع ليشمل  االمر عىل 

.)1997:UNDP( .التحدر الطبقي، او ايه عوامل اخرى تحول دون الحصول عىل الفرص االقتصادية والسياسية والثقافية
*االستدامة: وتعني توفري حاجات الجيل الحارض دون املساومة عىل مقدرة االجيال القادمة عىل التحرر من الفقر والحرمان وممارسة 
خياراتها االساسية. )UNDP:1996(. وتعني ايضا تحقيق التوازن بني النظم البيئية واالقتصادية واالجتماعية. وعليه، يجب توفري 
فرص التنمية البرشية لألجيال الحالية واملستقبلية ومنع تراكم اعباء تتحمل تبعاتها االجيال املقبلة مثل الديون املالية الناشئة عن 
النتائج  البيئة. فالعدالة من هذه الزاوية تعني تكافؤ الفرص وليس تساوي  نضوب املوارد الطبيعية غري القابلة لالسرتداد او تلوث 

)1996:UNDP( .النهائية الن تحقيق الفرص انما هي مسألة اختيار يتبناه كل جيل
الناس وعىل نحو ثابت من املشاركة يف صنع القرار حتى يسهموا بفاعلية يف العمليات االقتصادية  *املشاركة: من املهم ان يتمكن 
واالجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر يف حياتهم. واملشاركة من منظور التنمية البرشية هي وسيلة وغاية يف الوقت نفسه. 
)P21 :1993:UNDP(. يف ظل النظم الديمقراطية يتمتع املجتمع بمستوى عايل من املشاركة ويتمكن االفراد من تكوين انماط التضامن 
االجتماعي والسيايس التي تحميهم من االستبداد واالضطهاد. كما تزدهر الديمقراطية يف املجتمعات التي توفر فرصا اقتصادية كبرية، 

.)1993:UNDP(ويتاح التعليم والرعاية الصحية والسكن الالئق لجميع املواطنني
*الحرية: تعنى التنمية البرشية اساسا بالحرية وبناء قدرات البرش، لكن الناس مقيدون بما يمكنهم فعله بتلك الحرية إذا كانوا فقراء 
او مرىض او اميني او ضحايا تمييز او مهددين بنزاعات عنيفة او محرومني من الصوت السيايس )UNDP:2005(. وعليه يمكن النظر 
اىل التنمية بوصفها عملية توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها االنسان. وتتضن الحريات: الحرية ضد التمييز والتحرر من العوز 
والتحرر لتحقيق الذات االنسانية والتحرر من الخوف والظلم وحرية املشاركة والتعبري واالنتماء السيايس وحرية الحصول عىل عمل 

.)2000:UNDP(دون الوقوع فريسة االستغالل

رابعا: مناهج املرأة والتنمية
يف فرتة السبعينات بدأت النظريات الخاصة بالتنمية تتطور وأصبح التحليل ينطلق من عنارص معينة، تتمثل أهمها فيما ييل:

•رضورة تمحور التحليل حول العنرص البرشي
•التفاوت بني الجنوب، الشمال، األغنياء، الفقراء.

•التفاوت بني الجنسني.
إن من أهم الشعارات التي طرحت، حتى اآلن وأوصت بإدماجها كمداخل رئيسية ملفهوم النوع االجتماعي يشمل: 

•املرأة واملشاركة.
• املرأة والرفاهية.
• املرأة واملساواة. 

•املرأة وبناء القدرات.
• املرأة والسيطرة عىل املوارد.

وعند التطرق إىل مسائل املرأة والتنمية، هناك ثالثة مداخل ومصطلحات أساسية، وهي:
)WID: )Women In Development املرأة يف التنمية-

)WAD: )Women And Development املرأة والتنمية-
)GAD: )Gender and Development النوع االجتماعي والتنمية-

)Women In Development( أ .املرأة يف التنمية
وإنها  التنمية  املخططني يف مجال  تفكري  تماما عن  غائبة  املرأة  أن  القائم عىل  االفرتاض  التنمية« )WID( من  يف  »املرأة  بعد  ينطلق 
مبعدة عن عملية التنمية. ويؤكد هذا البعد عىل أن إقصاء املرأة من التنمية ال يؤثر سلبا فقط عىل املرأة وإنما ينجم عنه أيضا فشل 
املشاريع التنموية وعدم فعاليتها. إن إدماج املرأة يف أنشطة التنمية التي تخص مجموع السكان، قد يجعل هذه األنشطة اكثر جدوى 
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النساء  إىل  وتوجه  الخاصة.  العملية  االجتماعي  النوع  واحتياجات  اإلنتاجية  أدوارها  عىل  التنمية«  يف  »املرأة  منهج  ويركز  وفعالية. 
مبارشة مشاريع خاصة تحاول أن تجعلهن يف نفس مستوى الرجال أو عىل األقل تساعدهن عىل ذلك. لقد تغريت مواضيع »املرأة يف 

التنمية« مع مرور الزمن، عندما تجاوب املحّللون مع الضغوط الخاصة بتغيري االتجاهات السائدة يف مجال التنمية.
)Women And Development( ب .املرأة والتنمية

تأخذ بعني االعتبار تقسيم األدوار والتقدير العادل للجهد املبذول لكل أفراد الجماعة أو املجتمع. تطور هذا البعد يف أواخر السبعينات 
كرد فعل ضد إهمال بعد »املرأة يف التنمية )WID( لبعض الجوانب. ويقوم بعد املرأة والتنمية )WAD( عىل مبدأ أويل يتمثل يف أن املرأة 
مدمجة »مسبقاً« يف عملية التنمية وان املشكل املطروح هو أنها مدمجة بصفة غري متساوية. إن منهج »املرأة والتنمية« مبني أساسا 
عىل أن عمليات التنمية ستسري بصورة أفضل وتزداد فعالية إذا قدرت مجهودات املرأة داخل البيت وخارجه، بدال من تركها لحالها 
تستخدم وقتها بطريقة »غري منتجة« أو بصفة اصح، بدال أن يبقى إنتاجها يتسم باالختفائية الشاملة والالمكافئة. ويشري هذا البعد 
أيضا إىل قمع النساء اقتصاديا يف الهياكل االجتماعية والطبقات ويرى أن املرأة الفقرية املهمشة أقرب للرجل الذي ينتمي لنفس الطبقة 
منها إىل املرأة املنتمية إىل طبقة أخرى. وأخرياً، يؤمن مؤيدو هذه الطريقة للمعالجة بأّن تحرير املرأة لن يحدث إال بفضل ثورة تستطيع 
التخّلص من هياكل قمع الطبقات االجتماعية. أن مسألة »املرأة والتنمية )WAD( هو التأكيد عىل رغبات النساء وما يقمن به يف األرسة 
واملجتمع وإعطائهن الفرص واملهارات واملوارد التي تمكنهن من أداء هذه األعمال التنموية. وتعتمد سياسة املرأة والتنمية عىل رسم 

برامج تخطيط أكثر عدالة.
))Gender and Development ج. النوع االجتماعي والتنمية

تتطرق هذه النظرة ليس للمرأة وحدها وإنما للعالقات بني املرأة والرجل، وإلدراك األسباب التي تكمن وراء تعيني األدوار الثانوية والدنيا 
يف املجتمع دائما للمرأة مقارنة بالرجل حيث:

•تدمج املرأة يف عملية التنمية يف مواقف ثانوية، تابعة للرجل.
أو  السلطة لتوسيع هذه االختيارات  الذي يملك  الرجل  املتاحة لها بمعزل عن عالقتها مع  أو االختيارات  املرأة  إدراك حياة  •ال يمكن 

تقليصها.
•ال يكّون النساء والرجال أصنافاً متجانسة بل يصنفون أيضا حسب العرق والطبقة االجتماعية والدين أو عوامل أخرى.

:GAD واملبادئ األساسية ملنهج النوع االجتماعي والتنمية
•يحتاج مخططو التنمية إىل اخذ حياة النساء والرجال بصفة كاملة يف الحسبان، مع االهتمام يف آن واحد باألدوار اإلنتاجية واإلنجابية 

واملجتمعية وليس فقط بكل دور عىل حدة.
•يهتم بما يقوم به النساء والرجال مع االعرتاف بذلك وتقدير مجهودات الجنسني يف بناء املجتمع.

•ينظر إىل تأثري برامج ومشاريع التنمية عىل كل من النساء والرجال.
•يؤكد عىل مساهمات واالستفادة النساء والرجال يف مشاريع وبرامج التنمية.

•يبني أن مساهمة املرأة يف املشاريع والربامج ال يعني بالرضورة استفادتها منها.
•يهتم بالعالقة بني النساء والرجال ويعمل عىل فهم األسباب الجذرية للتفاوت يف الفرص والحقوق والواجبات واملكانة بني النساء 

والرجال وذلك للعمل عىل معالجتها.
•يؤكد عىل رضورة تحقيق العدالة واملساواة بني الجنسني يف املشاركة يف الفرص والسيطرة عىل املوارد واالستفادة من ذلك.

•ينظر إىل قضايا النوع االجتماعي يف نطاق اإلطار العام للمجتمع وخلفيته التاريخية.
•يأخذ يف االعتبار أدوار املرأة الثالثة: اإلنتاجية واإلنجابية واملجتمعية يف املجتمع ويعمل عىل تخفيف العبء عنها.

•يهدف إىل تمكني املرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا كي تكون عنرصاً فاعال يف املجتمع، يشارك يف بنائه ويجني ثمرة تقدمه.
•يعمل عىل تكريس كّل الجهود واملوارد املتاحة لتقليص الفوارق وزيادة مساهمات املرأة يف التنمية واستفادتها منها. )بخاري:2008: 

ص22(

خامسا: اهداف التنمية املستدامة 2030 من منظور النوع االجتماعي 
يف سبتمرب 2015، اعتمد قادة العالم أهداف التنمية املستدامة 2030 البالغ عددها 17 هدًفا متنوعا و169 غاية و231 مؤرشا للقياس. 
وقد بدأ رسيان تلك األهداف منذ يناير 2016عىل أن تقوم الحكومات يف تعاون مع الرشكاء من جميع قطاعات املجتمع بتعبئة الجهود 

للنهوض بالتنمية املستدامة جنبًا إىل جنب مع الجهود العاملية املبذولة من أجل بناء السالم واألمن وتعزيز احرام حقوق اإلنسان.
واعرتاًفا بدور املرأة عىل الصعيد العاملي، ومساهماتها التاريخية يف مجتمعاتها، ونظًرا لكونها األكثر تأثًرا وتأثًرا يف املجاالت املختلفة، 
فقد تم تضمن هدف قائم بذاته معني باملرأة يف األجندة التنموية الجديدة، وهو الهدف الخامس املعني ب »تحقيق املساواة بن الجنسني 

وتعزيز مكانة املرأة«.
وان  القطاعات  وكافة  السياسات  مختلف  ليشمل  يمتد  بل  فحسب  الخامس  الهدف  عىل  يقترص  ال  املرأة  دور  ان   عىل  التأكيد  وتم 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة لن يكتمل إالّ بمشاركة املرأة، فقطاعات مثل األمن والبيئة والقطاعات الخدمية تؤثر عىل جميع أفراد 
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املجتمع، وخصوًصا املرأة؛ فضعف األمن عىل سبيل املثال يؤدي إىل تفي ظواهر التحرش والعنف ضد املرأة بدرجة أكرب كما أن التدهور 
البيئي والتغري املناخي يؤثر عىل املرأة بشكل كبري يف بعض البيئات نظًرا ألن املرأة هي األقل امتالًكا لألرايض واملوارد الزراعية، واالفتقار 

إىل املرافق الصحية املالئمة يؤثر بشكل كبري عىل املرأة، ألن املرأة هي املكلفة يف أحيان كثرة
بتوفر املياه ألرسة، وتؤثر زيادة عدد الساعات التي تستهلكها لجلب املياه عىل فرصها يف التعليم والعمل. ويف

املقابل، ترش الدراسات إىل أن تحسن دخل املرأة يؤثر بشكل مبارش عىل تحسن صحة أطفالها ورفع معدل
تعليمهم، ذلك ألن املرأة العاملة تنفق نحو 90 % من دخلها عىل األرسة، وكذلك ترش إىل أن زيادة معدل التحاق الفتيات باملدارس بنسبة 

10 % يزيد من الناتج املحيل االجمايل بحوايل %3.
وتم التأكيد عىل رضورة اتخاذ اإلجراءات التي تضمن مشاركة املرأة بفعالية يف عمليات التنمية إنما تتمثل يف توفر االحتياجات األساسية 
من الصحة والخدمات والبنية التحتية، وحصول املرأة عىل التعليم، وأال تجرب الفتيات عىل الزواج املبكر، وأن تتاح للمرأة فرص متساوية 
يف املجتمع وتتاح لها فرص التمكني عىل مختلف املستويات. اال أنه عىل مستوى التنفيذ، يالحظ أن الدول غالبًا ما تركز عىل الهدف 

الخامس الخاص بتحقيق املساواة بن الجنسني وتغفل العالقة التكاملية التي تربط املرأة بجميع أهداف التنمية املستدامة.
ويربز التحدي نفسه لدى إعداد التقارير الوطنية بحيث يغيب ذكر ما تم إنجازه لصالح املرأة أو ما تواجهه من تحديات يف التعامل مع 
جميع مجاالت املجتمع. لذلك فإن مسألة بناء الوعي وبناء القدرات الوطنية عىل كيفية دمج املرأة يف مختلف القطاعات يعد أمًرا بالغ 

األهمية يجب العمل عليه من اآلن وعى مدى السنوات القادمة.
اما اهم الفرص املتاحة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة فهي كاالتي: 

-االلتزام العاملي بأجندة التنمية املستدامة وتزايد اإلدراك الدويل ملسألة االستدامة.
-الحرص عىل إضفاء الطابع املحيل عىل أهداف التنمية املستدامة.

-الحرص عىل إرشاك جميع األطراف الفاعلة. 
كما ان أبرز التحديات التي تواجه عملية التنفيذ هي كاالتي:

-التحدي األول: الحاجة إىل تطوير وسائل تنفيذ األهداف( التمويل، البيانات واالحصاءات، العلم والتكنولوجيا، بناء القدرات )
-التحدي الثاني: كيفية إدماج املرأة لدى التنفيذ ولدى إعداد التقارير الوطنية.

-التحدي الثالث: تأثري النزاعات املسلحة.

الفصل الثالث
النوع االجتماعي وأثره يف القطاعات املختلفة يف العراق

التي تمكن  املناسبة  البيئة  القانونية واالجتماعية واالقتصادية  الحقوق  إذ توفر  تنموياً مهماً،  الجنسني هدفاً  املساواة بني       تعد 
النساء والرجال من املشاركة بشكل فعال يف املجتمع، والحصول عىل املتطلبات األساسية للحياة، واالستفادة من الفرص التي تقدمها 
العراقي بحقوق أساسية  الدستور  بلد، ويعد  أي  العامة يف  السياسة  أوليات  املواطنني يعد من  العدالة بني  أن تحقيق  التنمية. الشك 
وبالحرية لجميع املواطنني، وقد نص رصاحة عىل تحقيق املساواة بغض النظر عن الجنس والعرق والقومية والدين، كما أن العراق 
طرف يف العديد من االتفاقيات بما فيها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد املرأة وتلك التي تحمي 
حقوق األطفال، مع ذلك فان كل ذلك ال يوفر ضمانات حقيقية لتحقيق املساواة بني الرجال والنساء، ما لم تكن القوانني الوطنية 
قوية بما يكفي لفرض املساواة، وأن تتوفر بنية ترشيعية تضمن الحقوق الدستورية واملعاهدات الدولية، وأن تجد انعكاسا قويا لها 
يف السياسات العامة. ذلك أن التمييز ضد النساء ال يتأثر فقط بالخيارات الثقافية، والعوامل املؤسساتية واالعتبارات االقتصادية، بل 

يتأثر بقوة بالسياسات العامة.
وقد ظهر االهتمام باملرأة بشكل خاص بعد عام 2003 حيث انشأت وزارة الدولة لشؤون الدولة كآلية وطنية للنهوض باملرأة والتمكني 
والدعوة اىل املساوة بني الجنسني وثم بدأ االهتمام الحقا من قبل دعم وكاالت االمم املتحدة املختلفة وخاصة UNIEFM صندوق املرأة 
االنمائي )الذي تحول االن اىل هيئة االمم املتحدة للمرأة( بقضايا النوع االجتماعي من خالل الدورات التدريبية التوعوية والتثقيفية لهذا 
املفهوم يف املؤسسات العراقية وتشكلت الحقا اللجنة العليا للنهوض باملرأة برئاسة وزيرة املرأة واعضاء من كل الوزارات الحكومية 
االقتصادية  املتحدة  االمم  )لجنة  اإلسكوا  من  وبدعم   2007 يف  والحقا  كافة  الوزارات  يف  االجتماعي  للنوع  ارتكاز  اعضاء  ليكونوا 
واالجتماعية لغرب اسيا( تم تشكيل اول الية وطنية تتخذ من مصطلح » النوع االجتماعي« اسما لها وهي »وحدة احصاءات النوع 
االجتماعي« التابعة للجهاز املركزي لإلحصاء يف وزارة التخطيط حيث كان من ابرز اسباب تشكيلها هو توفري احصاءات ومعلومات 
ومؤرشات عديدة عن اوضاع املرأة والرجل تفيد املخططني وصانعو القرارات يف رسم السياسات املستقبلية ووضع الربامج التنموية 

املختلفة ومتابعتها.
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اوال: املرأة يف التشريعات العراقية واالتفاقيات الدولية
بذل العراق جهدا ألجل القضاء عىل التمييز بني الجنسني وتحسني واقع املرأة ففي الترشيعات العراقية العديد من النصوص القانونية 
التي تهدف اىل املساواة بني الرجل واملرأة وال تمييز بينهما تماشيا مع حقوق االنسان فقد صادق العراق عىل انضمامه اىل اتفاقية 
القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة بالقانون رقم 66 لسنة 1986 يف 28 حزيران 1986 حيث سعى العراق لتنفيذ بنود هذه 
الحكومة  تبنت  وقد   2003 بعد  املستقرة  غري  االمنية  واالوضاع  النساء  عىل  العنف  تأثري  منها  به  املحيطة  التحديات  رغم  االتفاقية 

العراقية بعض االجراءات والسياسات الهادفة لحماية املرأة من العنف  ومنها:-
)بعد  منها.  والحد  املرأة  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  لرصد  االنسان  حقوق  وزارة  يف  املرأة  حقوق  لرصد  قسم  استحداث   -
االصالحات الحكومية تم الغاء وزارة حقوق االنسان وإلحاق برامج وملفات الوزارة اىل كل من وزارة العدل ومفوضية حقوف االنسان(

استحداث مديرية حماية األرسة يف وزارة الداخلية.  -
املصادقة عىل اسرتاتيجية مناهضة العنف ضد املرأة والتي تبتها وزارة الدولة لشؤون املرأة عام 2013.  -

رفع مقرتح قانون الحماية من العنف االرسي عن طريق وزارة الدولة لشؤون املرأة. )اليزال يف الربملان إلقراره(  -
املصادقة عىل خطة قرار مجلس االمن بالرقم 1325 املرأة يف االمن والسالم.  -

النتمائه  سباقا  كان  فالعراق  ميثاقها  عىل  صادق  التي  الدول  اوائل  ومن  املتحدة  لألمم  املؤسسني  االوائل  االعضاء  من  العراق  ويعد 
التفاقيات منظمة العمل الدولية والعراق مساندا وفعاال يف املنظمة الدولية وذلك لكونه وافق عىل اغلب االتفاقيات الدولية منذ تأسيسه 

هيئة االمم.
ومن القوانني التي تدعم املساواة بني الجنسني جاءت مواد الدستور العراقي لتكسبه الرشعية القانونية وتدعم املساواة والعدالة حيث 
اشار الدستور يف الباب الثاني – الفصل االول – املادة 18 منه: العراقي هو كل من ولد الب عراقي او الم عراقية والجنسية العراقية هي 

حق لكل عراقي وهي اساس مواطنته.
جاء يف الباب الثاني – الفصل االول-املادة 20: ان للمواطنني نساءا ورجاال حق املشاركة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق 

التصويت واالنتخاب والرتشيح.
والصحي  االجتماعي  الضمان  واملرأة  الطفل  وبخاصة  واالرسة  للفرد  الدولة  تكفل   :30 االول-املادة  الفصل   – الثاني  الباب  جاء  كما 

واملقومات االساسية للعيش يف حياة كريمة وتؤمن لها الدخل املناسب والسكن املناسب.
الباب الثاني – الفصل الثاني-ال مادة37: يحرم العمل القرسي والعبودية وتجارة العبيد واالتجار بالنساء واالطفال واالتجار بالجنس.

الباب الثالث – الفصل االول – املادة 49/رابعا: يهدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من اعضاء مجلس 
النواب وال يقل عمر املرأة الناخبة عن 18 سنة.

اما ما جاء يف حق املرأة بالعمل فقد نص الدستور يف الباب االول – املادة 22 منه: العمل حق لكل العراقيني بما يضمن حياة كريمة كما 
اقر قانون العاملني املدنيني يف الدولة املساواة بني املرأة والرجل يف الحقوق والواجبات الوظيفية واألجور والرواتب.

وايضا جاء يف الباب الثاني-الفصل االول – املادة 14: العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية 
او االصل او اللون او الدين او املذهب او املعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي.

اما املرأة يف قانون االحوال الشخصية فقد نصت بعض االحكام التي تحقق لها االستقرار النفيس والعائيل ويحفظ لها كرامتها ومنه 
ما جاء يف الباب االول – املادة 3: نصت عىل انه ال يجوز الزواج بأكثر من واحدة اال بأذن القايض ويشرتط إلعطاء االذن تحقق رشوط 

اهمها موافقة الزوجة االوىل عىل زواج زوجها امام املحكمة.
املادة 40: نصت عىل انه للزوجة حق طلب تفريق عن زوجها إذا لحقها نتيجة ذلك رضر مادي.

املادة 57: نصت عىل انه االم هي االحق بحضانة الطفل وتربيته.
الباب الثاني -املادة 23: نصت عىل انه إذا طلق الزوج زوجته فلها الحق بطلب النفقة.

وكذلك هناك قوانني اخرى استهدفت املرأة العراقية يف طياتها منها: قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وقانون رعاية القارصين لسنه 
1980 وقانون الخدمة املدنية رقم 24 املعدل / املادة 43 منه.

الواقع  السيايس وبني ارض  الترشيعات والخطاب  ان هناك فجوة كبرية بني  القانونية والدستورية نالحظ  االمتيازات  ومع كل هذه 
فالكثري من مبادئ الدستور لم ترتجم اىل سياسات وقوانني تكفل حصول املرأة عىل حقوقها كما ان التصديق عىل املعاهدات الدولية 

الخاصة باملساواة بالنوع االجتماعي لم تأخذ حيز العمل الفعيل كأليات واجراءات واصالح واقعي.

ثانيا: السياسات العامة املراعية للنوع االجتماعي/املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي
تقيد السيطرة املحدودة عىل مصادر اإلنتاج وضعف القدرة عىل توليد الدخل -سواء يف األنشطة االقتصادية الخاصة أو العمل بأجر-

قدرة النساء يف التأثري عىل عملية توزيع املوارد والقرارات االستثمارية داخل املنزل. كما يحد من قدرة املرأة عىل املشاركة بوصفها 
عامال فاعال يف العملية السياسية والتأثري يف القرارات داخل املجتمع املحيل أو عىل املستوى الوطني عدم املساواة يف الحقوق وضعف 
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مكانتها االجتماعية واالقتصادية. وبرغم أن النساء نالت حق االنتخاب يف جميع دول العالم تقريبا، وتراجعت الفجوة بني الجنسني 
يف  املساواة  عدم  من  كبري  قدر  هناك  فان  ذلك  مع  االنتخابات.  يف  واسعة  بمشاركة  تتسم  التي  الدول  يف  خاصة  التصويت،  مجال  يف 
األشكال األكثر فاعلية للمشاركة السياسية، وما زالت احتماالت مشاركة النساء يف املناقشات السياسية أقل، خاصة يف صفوف النساء 
أنه ما زال هناك تمييز كبري بني الجنسني يف املشاركة والتمثيل السياسيني عىل جميع  املتقدمات يف السن واألقل تعليما. فضال عن 

مستويات الحكومة وحتى يف املناصب املنتخبة.
وتمثل املوازنة العامة أداة رئيسة لتنفيذ كافة املرشوعات العامة، وهي تجمع بني طموحات السياسات العامة الفعالة واملوارد املالية 
املتوفرة لتنفيذها. وعليه فهي تمثل أداة رضورية لتعزيز املساواة بني الجنسني وتهيئة الربامج الالزمة لتحقيق هذا الهدف. وينبغي 
أن تعكس املوازنات العامة مصالح الشعب وشواغله، لذا فان وضع موازنات تراعي الفوارق بني الجنسني يمثل أفضل وسيلة لتلبية 

طموحات واحتياجات غالبية الرجال والنساء والفتيان والفتيات. 
    عىل أن املوازنات العامة املراعية للنوع االجتماعي ال تعني وضع موازنات منفصلة للمرأة، وإنما يقصد بها توزيع املوازنة العامة أو 
تقسيمها وفقا لتأثريها عىل مختلف جماعات الرجال والنساء مع مراعاة العالقات بني الجنسني يف املجتمع وما به من أدوار وفرص 

للوصل إىل املوارد والتحكم فيها.
لذلك فان الهدف األساس من هذا النوع من املوازنات هو مراعاة القضايا الجنسانية وضمان إدماجها يف كافة السياسات والخطط 
والربامج الوطنية، فهي تمثل أدوات لتوفري الدعم املايل الالزم لتلبية احتياجات النساء والفتيات. )االتحاد الربملاني الدويل، 2004، ص 

)50
وقد قامت وزارة الدولة لشؤون املرأة امللغاة وبالتعاون مع هيئة االمم املتحدة للمرأة UN WOMAN بتشكيل الشبكة الوطنية للموازنة 
املستجيبة للنوع االجتماعي يف العراق الذين يمثلون اعضاء من وزارات التخطيط، واملالية، والصحة، والرتبية، والتعليم العايل، والبلديات 
واالعمار واالسكان واملرأة والتي تشكلت عام 2014 برئاسة وزيرة املرأة لدعم التوعية والتدريب بهذا النوع من املوازنات وثم التطبيق 
لربنامج املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي حيث تعتربها موازنة الحقوق، أي التي تراعي البعد النوعي، وتعترب املرأة صاحبة حق 
اصيل وعىل الحكومة االلتزام بتمكينها وحمايتها، كما انها تجسد احتياجات الرجل واملرأة خالل جميع مراحل عملية وضع السياسات، 

السيما مرحلة االعداد للموازنة وتـنـفيذها ومتابعتها وتقييمها.
وكذلك تضع خطة التنمية الوطنية 2013-2017 إطاراً مرجعيًا للتطور يؤكد منظوراً تكاملياً لتطوير أوضاع املرأة، وضمان تمكينها 
املرأة وتطوير  أكد األساس االسرتاتيجي للخطة عىل االهتمام بشؤون  للدولة. فقد  التنمية االقتصادية واالجتماعية  من املشاركة يف 
قدراتها، من خالل وضع اسرتاتيجية وطنية للنهوض بها، وإزالة املعوقات امام مشاركتها يف األنشطة التنموية، كما تضمنت فصول 
الخطة أهداًفا وسياسات تناولت قضايا ذات صلة بتحسني أوضاع املرأة يف مجاالت متعددة كالتعليم والصحة والرعاية االجتماعية 

والقوى العاملة

ثالثًا: املرأة والعملية السياسية
اهم مؤرشات  املشاركة من  وتعد هذه  املجتمع  افراد  لكل  السياسية  املشاركة  ادماج  دون  تنمية حقيقية من  الحديث عن  يمكن  ال 
التنمية. ان شكل التغيري الذي جاء مع 2003/4/9 يعد فرصة تاريخية لصعود املرأة السيايس يف املجتمع فألول مرة يف تاريخ العراق 
تحيض املرأة بحصة كبرية يف املؤسسات الترشيعية. فنجحت املرأة يف احتالل موقعا يف مجلس الحكم االنتقايل كما حصبت عىل حصة يف 

الحقائب الوزارية وكذلك املجالس الترشيعية التي تشكلت الحقا. )املهداوي، بيت الحكمة:2011: ص49(
لقد جاء إنشاء وزارة دولة لشؤون املرأة كنتيجة مبارشة للتبدل السيايس بعد عام 2003 وليس نتاجا لاللتزام بإنشاء آليات وهيئات 
واملواثيق  واإلقليمية  العاملية  املؤتمرات  توصيات  ومتابعة  رصد  مسؤولية  تخول  املستويات  أعىل  عىل  املرأة  بشؤون  معنية  وطنية 
واالتفاقيات للنهوض باملرأة يف امليادين املختلفة؛ لذا جاءت التجربة محدودة الثمار واألثر، وبخاصة وأنها تشكو من قلة املوارد املتاحة 
الوزارات األخرى قضايا املرأة بحجة أن تلك القضايا هي من اختصاص وزارة شؤون املرأة. لذا جرت الحقا محاوالت  لها، وتجاهل 
لعدة مرات ويف عام 2015 ومن خالل  الربملان  القانون يف  الوزارة لتصبح وزارة ذات حقيبة من خالل قراءة مقرتح  لتحسني وضع 
االصالحات الحكومية لرئيس الوزراء د. العبادي تم الغاء وزارة الدولة لشؤون املرأة مع احتفاظ االمانة العامة بمتابعة عمل الوزارة 

وملفاتها من خالل موظفيها لحني تشكيل الية حكومية بديلة.
وبتطبيق نظام الكوتا يف قانون انتخاب املجلس الترشيعي ومجالس املحافظات الذي يضمن حصة ال تقل عن ربع املقاعد الربملانية 
للنساء، استطاعت املرأة الوصول اىل مراكز متقدمة يف الحياة السياسية بعد 2003 اذ يحتل العراق املرتبة االوىل من حيث اعىل نسبة 
مقاعد برملانية تشغلها نساء مقارنة مع الدول العربية األخرى. فقد بلغت نسبة املقاعد التي تشغلها املرأة يف الربملان الوطني 27% عام 
2007 اال انها انخفضت اىل 25% لسنة 2010 وتم تمثيل النساء يف مجالس املحافظات بواقع 110 عضوا من أصل 440 عضو. )الجهاز 

املركزي لإلحصاء: 2012: ص26( 
وتجدر االشارة هنا ان يف اعقاب 2003 استوزرت 6 وزيرات ثم اعقبتها يف الدورة الثانية وزيرة واحدة ثم يف انتخابات 2014 وزيرتان 
فقط بينما لم تشهد الفرتة السابقة تعيني محافظ او امينا اال يف عام 2015 حيث تم تعني امينة لبغداد يف سابقة لم يشهدها العراق 
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تاريخا ويعترب انجاز نوعي لسد الفجوة بني الرجل واملرأة.
تشكل النساء نسبة قليلة يف مراكز صنع القرار يف الوزارات إذ ال يوجد امرأة بني 54 وكيال يف الحكومة الحالية، يف حني يوجد تسع 
مستشارات مقابل اربعة وثمانني مستشارا، ويوجد 811 ثمانمائة واحد عرش رجال بدرجة مدير عام مقابل53ثالث وخمسني امرأة، 
ثالثون منهن يف التعليم العايل عميدات، وتسع يف وزارة التخطيط، والباقي موزعات عىل الوزارات االخرى، ويوجد 33 امرأة بدرجة خبري 

يف وزارة الكهرباء. )وزارة الدولة لشؤون املرأة، اسرتاتيجية النهوض باملرأة 2014(
تشكل الحقائق املذكورة توجها نحو تضيق الفجوة بني الجنسني يف مراكز صنع القرار التي تجاوزت بشدة نسبة 12.6 قبل عام 2003 
ويعد اصالح الترشيعات يف سياق التحول الديمقراطي امرا اساسيا داعما ومعززا يف تحقيق املساواة ويتبعها وضع اليات واجراءات 
حكومية لبناء مجتمع ديمقراطي يسعى اىل املشاركة والتمكني للفئات الهشة دعما ملبدأ االنصاف وغاية للوصول اىل التنمية البرشية 

املستدامة.

رابعا: املرأة والصحة
 عىل الرغم من تبني وزارة الصحة نظاماً صحياً يعتمد عىل الرعاية الصحية األولية ركيزة أساسية يف تقديم الخدمات الصحية عىل وفق 
معايري الجودة بوصفها مستوى الخدمات األول املقدم للمواطن، مع ضمان تكامل تلك الخدمات مع مستويات تقديم الخدمة كافة، 
إال انه ال تزال هناك تجمعات يف القرى واملناطق النائية تفتقر إىل خدمات الرعاية الصحية األولية عموما والصحة اإلنجابية املتكاملة 
بشكل خاص. وتشري نتائج املسوح االحصائية يف مجال نسبة وفيات االمهات بالذات باعتبارها الهدف الخامس من اهداف االلفية 
االنمائية )تحسني صحة االمهات( حيث شهد العراق تقدما ملحوظا يف انخفاض نسبة وفيات االمهات بعد ان كانت 291 وفاه لكل 
مائة ألف والدة حية يف عقد التسعينات اصبحت 84 وفاة لكل مائة ألف والدة حية يف عام 2008 وثم انخفض اىل 35 وفاة لكل مائة ألف 

والدة حية عام 2013وكما مبني يف الشكل )3(:

الشكل )3( معدل وفيات االمهات لكل 100000 والدة حية للفرتة من )2013-1990(
املصدر: قسم احصاءات التنمية البرشية، املرأة والرجل يف العراق احصائيا، وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لالحصاء،2014، ص33

كذلك مازالت االصابة باألمراض الرسطانية مرتفعة بالعراق وباألخص اصابة النساء بمرض رسطان الثدي حيث بلغت 3464 اصابة 
عام 2010. )قسم احصاءات التنمية البرشية :2014: ص 36( رغم الحمالت املستمرة التي تقوم بها وزارة الصحة للتوعية برضورة 
الفحص املبكر لرسطان الثدي وكذلك دعم وزارة لدولة لشؤون املرأة بتبني اسرتاتيجية مكافحة رسطان الثدي للعام 2009 بالتعاون 
مع وزارة الصحة وفتح أكثر من مركز للفحص والقيام بجوالت متنقلة للكشف عن رسطان الثدي يف املؤسسات الحكومية اال ان قلة 
الوعي مازال موجودا وخاصة يف االرياف وكذلك تأثري االشعاعات والتلوث البيئي جراء الحروب املتتالية عىل العراق كان له أثر يف زيادة 

نسبه الرسطانات.
الفتيات، وخصوصا يف  إكراه  العراق. ويتجسد أهمها يف  العامة والصحة اإلنجابية ما زالت قائمة يف  الكثري من مشكالت الصحة  ان 
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األرياف، عىل الزواج والحمل املبكر. وتُظهر البيانات املتاحة أن ثالث سيدات من بني كل عرشة تمت مقابلتهن ألغراض مسح األوضاع 
االجتماعية والصحية للمرأة العراقية وترتاوح أعمارهن بني 15-49 سنة، من املتزوجات، أو الالتي سبق لهن الزواج، بدأن حياتهن 
بدأن  الفتيات يف عمر 15-19 سنة  أن 14.3% من جميع  إىل  البيانات  بلوغ سن 18 سنة. وأشارت  اإلنجابية وتزوجن ألول مرة قبل 
حياتهن اإلنجابية إما أمهات أو حوامل. وبلغ متوسط عدد املواليد األحياء للنساء يف الفئة العمرية 45-49 سنة حوايل 5 مواليد. ولوحظ 

أن الريفيات يف املتوسط ينجبن مولودين اثنني زيادة عن مثيالتهن يف الحرض.
أن  إال  أن 4 سيدات من كل عرشة يف عمر 15-49 سنة متزوجات وقت املسح يستخدمن وسائل تنظيم األرسة  إىل  النتائج  وأشارت 
38% تقريبا من النساء املتزوجات يرغبن يف إنجاب طفل آخر. )الجهاز املركزي لإلحصاء، مسح األوضاع االجتماعية والصحية للمرأة 

العراقية )I-WISH(، ص47-44(
   ومما سبق تتضح انتشار ظاهرة الزواج املبكر والخصوبة العالية التي يمكن أن تؤثر سلبا عىل صحة النساء/األمهات واألطفال مع 
العلم أن تنظيم األرسة مكون أسايس من الصحة اإلنجابية ومن الحقوق اإلنسانية األساسية املنصوص عليها حتى يف اتفاقية )سيداو(.

خامسًا: املرأة والتعليــــــــــم 
ان تعميم الحصول عىل التعليم االسايس لجميع االطفال وتحصيلهم عىل التعليم االبتدائي هو اهم اهداف االلفية االنمائية واهداف 
التنمية املستدامة 2030 فالتعليم مطلب اسايس وحق من حقوق الكرامة االنسانية والتي تعرب عن املبادئ االساسية للتنمية البرشية 
، فقد شهد العراق تحسنا ملحوظا يف السنوات االخرية يف نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي ولكال الجنسني وتحسن مستوى 
اىل  املؤرشات  تشري  حيث  الجنسني  بني  التعليمية  املؤرشات  يف  فجوات  هناك  زال  ما  التحسن  هذا  رغم  ولكن  والكتابة  القراءة  االملام 
درجة تفاوت يف االلتحاق يف التعليم بني املناطق الحرضية والريفية وتفاوت يف االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية بني املجموعات 
السكانية يف املناطق نفسها بسبب اختالف الوضع االقتصادي واالجتماعي لألرسة . حيث اظهرت نتائج املسوحات لسنه 2012 الن 
معدل االلتحاق الصايف بالتعليم الثانوي )52.6%( منهم الذكور )60.3%( واالناث )44.4%( ويف املناطق الحرضية )57.5%( ويف الريف 
)42.4%( ونالحظ زيادة يف معدالت االلتحاق عن السنوات السابقة بالرغم من وجود فجوة بني الجنسني. كما مبني يف الشكلني )4( و 

:)5(

الشكل )4( صايف نسبة االلتحاق يف التعليم االبتدائي للسنوات )2012-2011-2006(
املصدر: املسح العنقودي متعدد املؤرشات )mics3-4( لسنتي 2006 و2011

املسح االجتماعي واالقتصادي لألرسة يف العراق لسنة 2012
الشكل )5( يبني صايف االلتحاق بالتعليم الثانوي للسنوات )2012-2011-2006(
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املصدر: املسح العنقودي متعدد املؤرشات )mics3-4( لسنتي 2006 و2011
املسج االجتماعي واالقتصادي لألرسة يف العراق لسنة 2012

الريفية  املناطق  الجنسني اعىل من  الحرضية لكال  املناطق  العمر 12 سنة فأكثر يف  يبلغ من  الذي  للفرد  التعليمي  الوضع  اما نسبة 
وخاصة يف التعليم )الجامعي /الدبلوم/ الثانوي( والفجوة واسعة بينهما. 

الذكور واالناث حسب نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات  التعليمية للسكان بعمر 15 سنه فأكثر بني  وتتباين نسب توزيع الحالة 
االمهات لسنة 2013 نالحظ ارتفاع نسبة االمية لإلناث كما يف الشكل )6(. وهذا يشري اىل عدم قدرة العراق عىل انجاز نسب متقدمة 
يف غايات االلفية وتجذير الفقر املادي والبرشي بني النساء مسببا تأنيث ظاهرة الفقر يف العراق. وابتعاد املرأة عن مراكز صنع القرار 
واملراكز املهمة واملتقدمة يف السلم االداري واملهني الن التعليم من أبرز اليات التمكني وخلق الفرص للمرأة وكذلك يعزز التعليم من درجة 

وعي املرأة الصحي ويقلل من معدالت الخصوبة ويحقق التوازن السكاني يف الدول النامية بشكل عام وعلية البد من التأكيد: 
- اعتماد سياسة تربوية تفرض الزامية التعليم حتى املرحلة املتوسطة.

-ارشاك املرأة يف وضع سياسة تربوية يف جميع مراحل التعليم. 
-حث الدولة عىل زيادة برامج محو االمية وكذلك املنظمات املحلية والدولية.

الشكل )6( نسبة الحالة التعليمية للسكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب الجنس لسنة 2013
املصدر: نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات لسنة 2013

سادسًا: اآلليات واالجراءات املؤسسية للنهوض بواقع املرأة     

*ا لتدابري القانونية
بالرجوع إىل ما تضمنه منهاج عمل بيجني 1995 من قضايا حاسمة إلدماج املرأة يف التنمية والتي تتمثل يف التزام الحكومات بتشجيع 

املساواة من خالل الترشيعات، ووضع اآلليات الحكومية التي تضمن تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص.
-نصت املادة 16 من الدستور العراقي عىل ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيني وتكفل الدولة االجراءات الالزمة لتحقيق 
ذلك ، نجد أن الحكومة العراقية قد اتخذت مجموعة من اإلجراءات املؤسسية التي من شأنها أن تمنح الفرصة إلصدار ترشيعات عديدة 
لتشكيل البنية التحتية ملمارسة الحقوق والتمتع بها والتي تعد معيارا لقياس مدى تمكني املرأة، فالترشيعات الوطنية ال تنطوي عىل 
أي تمييز بني الجنسني، إال أن الخيارات املتاحة لتمتع املرأة بهذه الحقوق ال تزال متواضعة وتتباين يف نواح عديدة وال تزال القوانني التي 

تضمن حقوقا منصفة للمرأة نافذة ومعمول بها.
-تشكلت وزارة الدولة لشؤون املرأة بموجب الالئحة التنظيمية لسلطة االئتالف املؤقتة ذي الرقم 6 الصادرة يف 9 حزيران/يونيه 2004 
وامللقى عىل عاتقها دراسة أوضاع املرأة ووضع اسرتاتيجية للنهوض بها وكانت انجاز ال يستهان به رفع مستوى تمثيل العراق لحقوق 
املرأة عامليا ولكن الغاء وزارة الدولة لشؤون املرأة عام 2015 كانت انتكاسة ملأسسة منظور النوع االجتماعي وادماجه يف السياسات 

الحكومية. 
-تشكيل محكمة التحقيق الخاصة بالنظر بانتهاكات حقوق اإلنسان يف بغداد يف عام. 2014  

-بموجب امر رئاسة الوزراء يف عام 2013 تأسست 32 شعبة للنوع االجتماعي يف كل الوزارات العراقية.
-اقرار ربط دائرة رعاية املرأة بعد تأسيسها بفرتة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية حسب قرار مجلس النواب العراقي املرقم 77 

لسنة 2012 املعدل لقانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم 8 لسنة 2006.



41

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور االجتماع

*االسرتاتيجيات والسياسات والخطط وبرامج العمل
-بذلت وزارة الدولة لشؤون املرأة جهودا حثيثة ملثيلتها وزارة حقوق اإلنسانواستخدمت مشاريعها التي رفعتها بشأن تعديل وإلغاء 
القوانني املكرسة للتمييز ضد املرأة برفض الجهات ذات العالقة بسبب األعراف والتقاليد، كما لم تتم املصادقة عىل ترشيع قانون لوزارة 
املرأة رغم كثرة املطالبات بتحويل وزارة الدولة لشؤون املرأة إىل حقيبة وزارية، حيث تم رفع مرشوع إلنشاء وزارة للمرأة واألرسة من 

قبل لجنة املرأة واألرسة يف الربملان.
والقوانني  السياسات  تطبيق  بمراقبة  اللجنة  هذه  تقوم  املحلية  واملجالس  النواب  يف مجلس  والطفولة  واألرسة  املرأة  لجنة  -تشكيل 

الخاصة باملرأة.
التنفيذية  بأعمالها  بتاريخ 22 تموز/يوليه 2008 وبدأت  االجتماعية  العمل والشؤون  إىل وزارة  التابعة  املرأة  دائرة رعاية  -تشكلت 
بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2009. وتعنى هذه الدائرة بأمور النساء من األرامل واملطلقات وغري املتزوجات وزوجات املفقودين 
مع وجود شبكة الحماية االجتماعية التي تقدم الرواتب للنساء اللواتي بال معيل والنساء املعاقات وغري العامالت. كما تهتم بالجوانب 
التثقيفية والتدريبية التي تهدف إىل بناء قدرات املرأة وتمكينها ومن جانب آخر تسعى إىل إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات النساء 

األكاديمية واملهنية والحصول عىل نسبة من التعيينات يف دوائر الدولة ونسبة من الوحدات السكنية ونسبة من القروض الصغرية.
-كذلك تم تشكيل املؤسسات التالية والخاصة بشؤون املرأة يف العراق وهي:

•دائرة املرأة يف املفوضية العليا لحقوق اإلنسان.
•افتتاح اول مركز لتأهيل املرأة يف بغداد عام. 2013 

•مبارشة شعب النوع االجتماعي يف مؤسسات الدولة العراقية كافة وبدعم من برنامج االمم املتحدة االنمائي عملها، لضمان ادماج 
منظور النوع االجتماعي يف برامج وخطط الوزارات، وتقليص الفجوة بني الرجال والنساء يف الفرص وتقديم الخدمات وبذلك تصبح 

قضايا املرأة واحتياجاتها مدمجة يف جميع سياسات املؤسسات الرسمية يف العراق.
•افتتاح مديرية حماية املرأة من العنف االرسي يف وزارة الداخلية عام 2009 وتطويرها بدعم من برنامج االمم املتحدة االنمائي يف كل 

محافظات العراق ويف بغداد كل من الكرخ والرصافة.
•افتتاح مكاتب املساعدة القانونية املجانية للنساء يف ثالث محاكم يف بغداد والبرصة وبدعم من برنامج االمم املتحدة االنمائي.

•فتح 28 عيادة قانونية يف عموم العراق تقوم بتزويد الخدمات القانونية املجانية )تمثيل او استشارة للفئات الهشة النساء واالرامل 
واملطلقات وذوات االعاقة واملهجرات والنازحات داخليا وخارجيا(.

•افتتاح مكاتب لشؤون املرأة يف املحافظات. 
الدولة لشؤون املرأة وبدعم من برنامج االمم  •تأسيس املركز الوطني لدراسات وبحوث املرأة يف جامعة بغداد وبالتعاون مع وزارة 

املتحدة االنمائي.
•تشكيل الشبكة الوطنية لدراسة وتطبيق املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي يف العراق.

اما يف اقليم كردستان فقد تم تشكيل ما ييل: 
-املجلس االعىل لشؤون املرأة يف حكومة اقليم كردستان.

-اللجنة العليا ملكافحة العنف ضد املرأة يف اقليم كردستان.
-الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان يف إقليم كوردستان. 

-مديرية مناهضة العنف ضد املرأة يف وزارة الداخلية يف إقليم كوردستان.
-املالذات اآلمنة يف اقليم كوردستان وعددهن اربعة. 

*النتائـــــــج املتحققة
-  بادرت األمانة العامة ملجلس الوزراء بإقرار مرشوع قانون تحويل وزارة الدولة لشؤون املرأة إىل حقيبة وزارية يف بداية عام 2010 ، 
وتم رفعه إىل مجلس النواب للمصادقة عليه وتم تأجيل النظر يف هذا املرشوع إىل الدورة الربملانية الجديدة 2010 ، وقرأ قراءة واحدة وتم 
تأجيله اىل الدورة الربملانية  2014-2018. ويعد الغاء وزارة الدولة لشؤون املرأة املفاجئ عام 2015 انتكاسة استدعت مطالبة كافة 

الرشكاء املحلني واألمميني املهتمني بحقوق املرأة بأنشاء الية حكومية بديلة عنها.
- قدمت لجنة املرأة واالرسة والطفولة يف مجلس النواب عددا من مشاريع القوانني خالل عام 2013 منها:

•مرشوع قانون املرأة التي ال معيل لها.
•مرشوع قانون استحداث لجنة رعاية الطفولة.

•مرشوع إنشاء صندوق لرعاية األيتام.
 - بلغ عدد املستفيدات من دائرة رعاية املرأة بموضوع راتب الرعاية االجتماعية حتى نهاية عام 2013تجاوزن النصف مليون اما 

اطفالهن املستفيدين وكذلك البالغني املستمرين يف الدراسة عدد 477323حتى بداية عام 2014.
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الفصل الرابع
االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات 
الخطط  يف  االجتماعي  النوع  منظور  ادماج  دعم  عن  واملسؤولة  املرشفة  الجهة  هي  املرأة  بشؤون  املعنية  الوطنية  االليات  تعد   -1

والسياسات الحكومية ولكافة القطاعات.
2- خصصت اهداف التنمية املستدامة هدفا مستقال معني باملساواة بني الجنسني وهو الهدف الخامس.

3-تشكل املرأة نصف املجتمع ويعد تمكينها وتوسيع خياراتها إللحاقها يف مسار التنمية لتحقيق العدالة واالنصاف أحد اهم مبادئ 
استدامة التنمية حتى ال يتخلف فرادا عن الركب. 

4-وجود فجوة بالنوع االجتماعي يف القطاعات واملجاالت املختلفة لصالح الرجال والفتيان وخاصة يف قطاعي الصحة والتعليم.
5- أهمية املؤرشات واإلحصاءات الحساسة للنوع االجتماعي لقياس التطور امللحوظ يف بلوغ اهداف التنمية املستدامة 2030.

التوصيات 
1(تشكيل آلية وطنية معنية بشؤون املرأة بدال عن وزارة املرأة امللغاة لدعم ادماج منظور النوع االجتماعي يف املؤسسات والخطط 

الحكومية لتقليص الفجوة بني الجنسني ودعم الربامج املوجهة للنوع االجتماعي.
2(ضمان تحقيق املساواة بني الجنسني وكما يتضمنه الهدف الخامس من اهداف التنمية املستدامة 2015-2030 والحرص عىل ادماج 

منظور النوع االجتماعي يف االهداف السبعة عرش كافة.
3(إعادة النظر بالقواعد الترشيعية التي ال تراعي مبدأ املساواة يف الحقوق الذي يضمنه الدستور. الن القوانني التي تميز ضد املرأة 
رصاحة تضع إطارا لحرمانها من حقوقها القانونية، ما قد يغري من املوازين يف مواضيع الزواج والطالق، ويجعل املرأة عرضة لخطر 
العنف، ويعيق تحقيق املرأة ملكانها وطاقاتها، ويحد من استقالليتها كانسان. فضال عن أن القوانني التي تدعم املساواة بني الجنسني 

ينبغي أن تكون واضحة ومركزة ومصاغة بعبارات ال غموض فيها. 
4(إصالح قوانني وتنظيمات العمل لتتناسق مع نمط التنمية املستدامة الجديد واالعتماد عىل خلق الوظائف يف القطاع الخاص والحرص 

عىل التقنيات الصديقة للبيئة.
5(تشجيع النساء عىل العمل النقابي وتأسيس نقابات خاصة بالنساء العامالت للدفاع عن حقوقهن ودعم مشاركة منظمات املجتمع 

املدني لتحقيق اهم مبادئ التنمية وهي املشاركة.
6( يف املجال السيايس هناك الكثري من الوسائل لتعزيز إمكانية املرأة للتعبري والنشاط السياسيني، بما يف ذلك تقرير كوتا للنساء يف 
األحزاب واملجالس التمثيلية، كما يمكن ملشاركة املرأة أن تعزز عرب منظمات املجتمع املدني، النشاط الشعبي، الالمركزية، التدريب عىل 

القيادة ووسائل اإلعالم.
7( يف مجال التعليم ينبغي إزالة العقبات التي تحول دون تمكني املرأة العراقية من التعليم وتحد من خياراتها التعليمية والتدريبية 
واملهنية لذا ينبغي وضع سياسات تعليمية تؤدي إىل تمكني املرأة يف كافة املجاالت واإلسهام يف إدماجها يف الجوانب املختلفة للتنمية. ألن 

تطوير النظام التعليمي يعد ركنا أساسيا يف أي اسرتاتيجية للنهوض بالواقع النسوي.
8(توسيع مجاالت التعليم املختلفة وتحديث املناهج والكتب املدرسية وإدخال تخصصات جديدة تواكب العرص وتساعد عىل إدماج 

املرأة يف سوق العمل.
9( تضمني تحليل النوع االجتماعي يف املناهج التعليمية وتطوير املهارات التدريسية باتجاه إدماج مفهوم النوع االجتماعي.

10( يف املجال الصحي ينبغي العمل عىل التوسع يف توفري مراكز الرعاية الصحية األولية لتشمل كافة املناطق، ويراعى توزيعها عىل 
نحو أمثل، واالهتمام بالخدمات الوقائية بما فيها الفحوصات الخاصة بأمراض الرسطان التي تصيب النساء. وإطالق حملة للتوعية 
بفوائد تنظيم األرسة والتوسع يف توفري وسائل منع الحمل، وتوفري خدمات تنظيم األرسة يف املراكز الصحية الحكومية بما فيها وسائل 

تنظيم األرسة.
11( دمج مفهوم النوع االجتماعي يف إعداد املوازنات العامة وموازنات املؤسسات الحكومية.

12(الحاجة إىل تطوير وسائل تنفيذ اهداف التنمية املستدامة وخاصة يف مجاالت: التمويل، البيانات واالحصاءات، العلم والتكنولوجيا، 
بناء قدرات الكوادر العاملة.

13(توفري معلومات دقيقة وكافية ومصنفة طبقا للنوع االجتماعي، حيث تساعد هذه االحصاءات عىل تمييز الفجوة بني الجنسني 
وتعني متخذ القرار لرسم سياسات واسرتاتيجيات مراعية للنوع االجتماعي.
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14(املتابعة والتقييم وقيس األثر وتكون أيضا مصنفة طبقا للنوع، حيث تقوم املنظمة بقياس اآلثار املختلفة ملرشوعاتها وبرامجها 
عىل قضايا النوع االجتماعي يف املجتمع وبخاصة فيما يتعلق بمدى التأثري الذي ترتكه الربامج التنموية عىل املرأة عند قيامها بأدوارها 

املختلفة: اإلنجابية واإلنتاجية، واملجتمعية.

املصادر
-البنك الدويل، إدماج النوع االجتماعي يف التنمية من خالل املساواة يف الحقوق واملوارد والرأي، ترجمة: هشام عبد الله، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش، بريوت، 2004
-االتحاد الربملاني الدويل، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة وبرتوكولها االختياري: دليل الربملانيني، األمم املتحدة، 

نيويورك، 2004
-الجهاز املركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط، مسح األوضاع االجتماعية والصحية للمرأة العراقية )I-WISH(، العراق، ص47-44

-وزارة الدولة لشؤون املرأة، اسرتاتيجية النهوض باملرأة 2014
-بيت الحكمة، املهداوي، وفاء، اعمال املؤتمر املركزي السنوي الثاني لبيت الحكمة، بناء املرأة –بناء العراق، بغداد،2011

-صندوق االمم املتحدة االنمائي للمرأة، الكاشف يف الجندر والتنمية – حقيبة مرجعية، مكتب غرب اسيا 1991
-الجهاز املركزي لإلحصاء، قسم احصاءات التنمية البرشية وزارة التخطيط، املرأة والرجل يف العراق احصائيا، العراق، 2014

-عدس، عبد الرحمن، توق، محي الدين، املدخل يف علم النفس ،1986
-بخاري، محمد حميد، دليل مقاربة النوع االجتماعي والتنمية او الجندر ، 2008

-نيكوليان واسينار، ادراج النوع االجتماعي يف منظمتك غري الحكومية، النسخة العربية، املعهد الديمقراطي، لبنان، 2007
-ابو غزالة، هيفاء، الكاشف يف الجندر والتنمية، يونيفيم ، 2006 

-النجار، يحيى غني، شالش، امال عبد االمري، التنمية االقتصادية، نظريات-مشاكل-مبادئ-سياسات، دار الكتب للطباعة والنرش، 
جامعة املوصل، 1991

-الجهاز املركزي لإلحصاء، تقرير مؤرشات رصد االهداف االنمائية لأللفية عىل مستوى املحافظات، وزارة التخطيط، العراق، 2012
-يونيفيم، التغيري لتحقيق التنمية املستدامة، دليل تدريبي لدمج مفهوم النوع االجتماعي يف الربامج التنموية واملؤسسات/املنظمات، 

2006
-نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات لسنة 2013

-UNDP, Human development report , Oxford University, press, New York, 1993, p 21
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احملور االجتماعي : األدوار املأمولة للمجتمع املدني يف  حتقيق أهداف التنمية املستدامة

بحث مقدم اىل املؤتمر العلمي االول
اهداف التنمية املستدامة 2030 خارطة طريق يف اطار تنموي مستدام

2016/11/24

                                                                                                                                                                      الدكتورة عامرة البلداوي
                                                                                                                                                                                         دكتوراه علوم زراعية /

                                                                                                                                                                                  عضو جملس النواب السابق /
                                                                                                                                              رئيسة مؤسسة ام اليتيم للتنمية )منظمة جمتمع مدني(

املقدمة 
يعترب املجتمع املدني هو الحيز من التشكل املجتمعي املغاير للحيز السيايس ) أي الدولة (، وللحيز الخاص ) القائم عىل أساس  الربح 
( ، وللحيز األرسي ) أي العائيل( . ويحتوي هذا  الحيز عىل أطر منظمة، وشبكات، وحركات اجتماعية، وحمالت، كما يمكن أي يتخذ 
شكل املشاركة املواطنية املبارشة. ويف هذا السياق، يجب التمييز بني املجتمع املدني )باملعنى الذي أشري اليه(، ومنظمات املجتمع املدني 
أي التشكيالت والحركات واملنظمات التي تنتمي إىل هذا الحيز. أما من الناحية اإلجرائية، فان مشاركة املجتمع املدني يقصد بها اآلتي :

أوالً، املواطنني بشكل عام، وأشكال املشاركة املبارشة التي ال تتخذ أشكاالً منظمًة بالرضورة. هذه املشاركة املواطنية املبارشة تتم 
العامة. وتشكل هذه املشاركة  السياسة  إبداء رأي والتأثري يف مجرى  أو  أو مساهمات  أو جماعي، من خالل تحركات  بشكل فردي 
املواطنية أهمية كبرية يف  العراق واملنطقة العربية وخاصة يف الوقت الراهن، من خالل ما أظهرته  الحركات واالنتفاضات والتظاهرات 
من فعالية مبارشة للمواطنني يف الشارع، حيث شكل املتظاهرون صورًة واضحة املعالم للمجتمع املدني يف البلدان املعنية، غري منتظمة 

يف أطر معينة
ثانياً، مشاركة منظمات املجتمع املدني بما فيها الحركات االجتماعية، وهي من الفئات التالية: حركات اجتماعية وحمالت، ونقابات، 
واتحادات مهنية، واتحادات أصحاب األعمال وجمعيات عىل اختالفها و املنظمات غري الحكومية  )3( . نسعى من خالل هذا البحث 
اىل القاء الضوء عىل أدوار منظمات املجتمع املدني املرسومة  يف أهداف التنمية املستدامة وفرص تحقيقها عراقيا ويف املنطقة العربية 

والعالم 

أوال- واقع منظمات اجملتمع املدني  يف العراق 
األعداد والتوزيع :-

بلغ عدد منظمات املجتمع املدني املسجلة رسميا  يف دائرة املنظمات غري الحكومية  التابعة لألمانة العامة ملجلس الوزراء )2881(  
منظمة  من  كافة محافظات العراق تشكل نسبة املنظمات التابعة اىل محافظة بغداد العاصمة واالكثر سكانا  )45%(  من العدد الكيل 

للمنظمات املسجلة , ويبني الشكل)1(  ادناه طبيعة توزيع املنظمات عىل محافظات العراق 
 كما تتوزع منظمات املجتمع املدني  حسب أهدافها وطبيعة نشاطها عىل )19( تصنيف يمثل تخصصات  مختلفة  هي  ))A زراعي, 
K  , أعالم J , مساعدات أنسانية I , حقوق االنسانH  , معاقني G , بيئةF , تعليم E , تطوير  اقتصاديD ,  ديقراطية C , ثقافة B

أطفال وايتام , Lصحة عامة ,M خدمات عامة , N اغاثة ,  O شؤون املرأة ,  Pشباب , Rفن ,S تنمية مستدامة , Z لغري ماذكر من هذه 
االختصاصات(( )2(  . ويبني الشكل )2( ادناه طبيعة توزيع املنظمات حسب االختصاصات املختلفة  , حيث يبدو واضحا ان التصور 

السائد بأن منظمات املجتمع املدني معظمها أغاثية لم يعد واقعيا بل هناك ادوار مختلفة تبنتها املنظمات  سيتم رسدها الحقا

الشبكات :- وقد مارست املنظمات العمل الجماعي بكل  الصيغ بالرغم من قلة املوارد والتحديات  فأنتقلت من العمل الجماعي بني 
االفراد اىل العمل الجماعي بني املنظمات حيث شكلت الشبكات والتحالفات لتحقيق االهداف املشرتكة ومن الشبكات املسجلة رسميا ) 
شبكة فعل املدنية ,شبكة الوفاء لنشطاء املجتمع املدني , الشبكة العراقية للقرار 1325 ( )2(. وبالرغم من وجود عدد من التحالفات 
والشبكات  )غري املسجلة رسميا ( الفاعلة واملعروفة عىل املستوى  املحيل والدويل  مثل شبكة النساء العراقيات  اال اننا  بحاجة  لزيادة  

التشبيك  عىل املستوى الوطني وعىل مستوى التخصص واملبادرات
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االنتخابات  ومراقبة  )الرقابة واملحاسبة( مراقبة  العراقية  مبادرات مهمة يف مجال  املدني  املجتمع  :- وقد كان ملنظمات  املبادرات 
اداء  املجالس املنتخبة )الربملان ومجالس املحافظات (  واالداء الحكومي ,  ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة , مراقبة  وتعزيز حقوق  
االنسان . ان األدوار  األغاثية هي من صلب عمل منظمات املجتمع املدني وقد ساهمت يف تخفيف معاناة االرامل وااليتام واالرس الفقرية 
واملتعففة وأغاثة  املهجرين والنازحني وغريها من دعم الرشائح الهشة يف املجتمع وقد أعتربت مؤسسة العني االنسانية منظمة ذات 
االرهاب عىل  املستفيدين من عوائل شهداء ضحايا  لتغطيتها رشائح كبرية وأعداد هائلة من  العام تحصل عىل دعم حكومي  النفع 
مستوى محافظات العراق . من املبادرات املهمة تلك املتعلقة بالتوعية والتمكني وتنمية قدرات رشائح مهمشة من النساء واالطفال 

ألعادة ادماجهم بمجتمعاتهم وليكونوا مواطنني صالحني. 
الحقيقية مع  الرشاكة  أطر  لم تضع  االن  الدولة لحد  ان  ,اال  الرشاكة  معها  يأتي من  تفعيل  املنظمات   ان تعزيز دور  الرشاكات:- 
املنظمات  ولم يتفق عىل مفهوم الرشاكة  وطبيعتها . وتعتمد مؤسسات الدولة  يف مشاركة منظمات املجتمع املدني عىل آليات وضوابط 
آنية كالدعوات والطلبات  او الكتب الرسمية او مذكرات التفاهم  او غريها من اآلليات . ولم تتبنى الدولة أسرتاتيجية عمل مشرتك مع 
املنظمات بالرغم من تعاظم الحاجة لذلك خاصة مع الظروف  االمنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يمر بها البلد . ولذا 
فأن مشاركة املنظمات مازالت غري مؤثرة ومحدودة  بناءا عىل أطر العمل املتبعة  حيث شاركت املنظمات  يف الحملة الوطنية  لتبسيط  
االجراءات  الحكومية  يف املعامالت االدارية للمواطنني  , شارك  عدد محدود من املنظمات يف وضع السياسات العامة ويف اللجان العليا  

لالسرتاتيجيات الوطنية  ومنها  )للشباب , التعليم , الفقر , مكافحة الفساد ( , وسنأتي عىل مشاركات اخرى يف سياق هذا البحث 
التحديات واملعوقات :-  تعمل منظمات املجتمع املدني يف العراق بموجب قانون املنظمات غري الحكومية  رقم )12( لسنة 2010 , 
وقد عمدت كل املنظمات التي تأسست قبل ترشيع هذا القانون اىل تكييف انظمتها الداخلية  بموجب  متطلبات القانون  , وبذلك فأن 
االعداد الكبرية للمنظمات التي تأسست منذ 2003  قد انخفظت بعد التكييف اىل الرقم املذكور آنفا فيما استبعدت آالف املنظمات التي 
لم تقم بمتابعة مسار التكييف القانوني , وبالرغم من وجود االطار القانوني للمنظمات فأن هذا القانون يعد واحدا من معوقات عمل 
املنظمات لكونه  أقترص عىل آليات التأسيس ومنح اجازة العمل  ولم يمنح الحماية او السلطة للمنظمات لتمارس عملها الرقابي 
يف االنتخابات او حقوق االنسان او مكافحة الفساد وغريها مما يعرضها للمخاطر والتهديد , كما انه يحدد مجاالت عملها بسبب 
عدم توفر آلية التعاون والرشاكة مع املؤسسات  الحكومية كما اسلفنا , ويعد تعديل القانون واحدا من اهم الخطوات العملية التي  
ستساهم يف تحسني اداء املنظمات وتفعيل ادوارها . تعد استقاللية املنظمات من اهم ميزاتها التي تمنحها القوة والتأثري وان مسؤولية 
الدولة يف  تجذير وتعميق مفهوم االستقاللية  وحمايتها من االستغالل السيايس او الجهوي )أياً كان( الذي قد تتعرض له املنظمات 
بسبب شحة التمويل والحاجة اىل االستدامة , ولم تتبنى الدولة اي اجراء او سياسة يف هذا الصدد بالرغم من أتساع ادوار املنظمات 
وحاجة الدولة اليها ,وقد طالبت املنظمات بأنشاء صندوق دعم املنظمات  الذي يقدم املنح للمنظمات عىل اساس املشاريع والربامج 
الثقة   القدرات والتطوير املؤسيس للمنظمات يعزز  أن بناء   . املناقشة منذ سنوات  اال ان هذا املقرتح مايزال يف مرحلة  التي تنجزها 
بأدائها وتأثريها وهو أحد أهم املعوقات التي تواجه املنظمات حديثة التشكيل , وقد تطور العمل املدني لدرجة االكتفاء الذاتي بالقدرات 
املرتاكمة لدى املنظمات املسجلة منذ 2004 واصبح بأمكان املنظمات الحديثة  االستفادة من تلك الخربات  مما يخترص الزمن ويقلل 
التكاليف . مايزال التشبيك وبناء التحالفات الكبرية عىل املستوى الوطني او االقليمي او الدويل مايزال ضعيفا ان لم نقل معدوما  وهناك 
عدد محدود  جدا من الشبكات املسجلة  رسميا  )كما اسلفنا( وقد يكون هذا نقصا واضحا يف اداء منظمات املجتمع املدني التي يجدر 
االلتفات اليه وتقويته وان يستثمر تحقيق اهداف التنمية املستدامة  يف  التحفيز أليجاده وخاصة مع مبادرة الجامعة العربية بأصدار 

العقد العربي ملنظمات املجتمع املدني العربية 

ثانيا-  منطلقات أهداف التنمية املستدامة وشراكة اجملتمع املدني 
اسرتشدت وثيقة أهداف التنمية املستدامة  بمقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،  وعىل اإلعال ن العاملي لحقوق اإلنسان  واملعاهدات 

الدولية األساسية لحقوق اإلنسان )4( ، وإعالن األلفية )5( والوثيقة الختامية ملؤتمر القمة العاملي لعام2005 )7(
كما تهتدي الوثيقة  بأعالن الحق يف التنمية  )6( . ولهذا  فأن  )الحقوق( هي الركيزة االساسية  و املرجعية الفكرية التي انبثقت منها  
األهداف . كما انها انطلقت من مقاصد ومباديء ميثاق االمم املتحدة  وغاياته  التي استهدفت )االنسان( حمايته وانقاذه من ويالت 
الحروب , وتأمني حقوق االنسان االساسية , و تحقيق العدالة , ورفع مستوى الحياة والرقي االجتماعي لألنسان , وحددت دول االمم 
املتحدة  سبل تحقيق  غاياتها  بـ )التسامح، السالم وحسن الجوار ، واالحتفاظ  بالسلم واألمن الدويل، أن  ال تستخدم القوة املسلحة 
الدولية يف ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية للشعوب جميعها(. واعتربت  هذه  ، أن نستخدم األداة  يف غري املصلحة املشرتكة 

املنطلقات املباديء  االساسية  لألهداف  وهي )حقوق االنسان , املساواة , األستدامة , األنتاجية (
تبنتها  املتحدة  العاملية لألمم  املؤتمرات   نتائج  و  القرارات   و  األتفاقيات  املستدامة ذكر عدد  من  التنمية  أهداف  كما ورد يف وثيقة 
الجمعية العمومية  لالمم املتحدة منطلقات  لها  تغطي االبعاد  التنموية  الخمسة لتلك االهداف  وهي ) االقتصادي, االجتماعي , البيئي 
, السيايس , الثقايف – املعريف (   ومن اجل تحليل رؤية أهداف التنمية املستدامة يف رشاكة منظمات املجتمع املدني سنقوم يف هذا الفصل 

بتحليل املنطلقات بحسب اهداف التنمية املستدامة  ملخصا بالجدول أدناه :-
جدول : اهداف التنمية املستدامة بحسب املنطلقات ورؤيتها لدور منظمات املجتمع املدني
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أن القيمة املضافة ملشاركة املجتمع املدني هو تميزه بميزات خاصة  التتوفر برشكاء التنمية اآلخرون  وأهمها :-
1.النهج الحقوقي لعمل منظمات املجتمع املدني 

2.النهج التطوعي يف عمل منظمات املجتمع املدني يتيح املجال للتطوير واالبتكار عىل أسس غري ربحية ال تحمها قوانني السوق مما 
يتيح املجال للتفكري باالنسان ورفاهه كاولوية عىل التطور االقتصادي »أنسنة التنمية«

3.قدرة املجتمع املدني عىل استقطاب كفاءات علمية ومهنية اكرب من القطاع الحكومي نتيجة القيود التي تفرض عىل التوظيف يف 
القطاع الحكومي سواء يف مستويات االجور او طبيعة االعمال.

ثالثا- اآلليات املتبعة  يف اهداف التنمية املستدامة  ألدماج منظمات اجملتمع املدني :- 
لقد عمل ائتالف واسع من منظمات املجتمع املدني  عىل تعزيز صوت املجتمع املدني يف عملية تطوير وصياغة أجندة التنمية املستدامة 
والتي اعتمدها رؤساء الدول يف قمة تاريخية يف أيلول/سبتمرب 2015، ولكن هذه املشاركة امللفتة يف تطوير األجندة ال يوجد ضمان ألن 
تستمر فيما بعد عملية اإلقرار دون حوار يتم التوصل فيه إىل قناعات بأهمية دور املجتمع املدني وفتح املجال يف فضاء واسع لعمل 
املنظمات ال سيما وأن أجندة التنمية املستدامة هي أجندة حقوقية بالدرجة األوىل ولذلك فدور منظمات املجتمع املدني ال يأتي كإضافة 
بل أنه دور أصيل يوازي دور الحكومة ان لم يتجاوزه يف بعض األحيان، وهذا يتطلب تعزيز مكانة منظمات املجتمع املدني جنبا إىل جنب 

مع الدعم واألدوات املناسبة عىل املستوى الوطني واالقليمي.
يف مراجعة ملؤرشات  أهداف التنمية لأللفية تشري االحصاءات إىل ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذا بعض الدول األفقر 
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مثل فلسطني وتونس واألردن ولبنان انجزت تقدما مهما يف عدد من املجاالت االقتصادية ويف مؤرش التنمية البرشية بشكل عام، إال أن 
معظمها اشرتك مع بقية دول العالم يف الرتكيز عىل التطور االقتصادي وقيمة الناتج املحيل االجمايل ونصيب الفرد من الناتج املحيل 
االجمايل عىل مستوى املعدالت العامة بينما لم يتحول هذا التقدم اىل مكاسب اجتماعية عىل صعيد املواطنني والفئات املهمشة كالنساء 
والشباب واأليتام واألرامل، فبلغ مؤرش التنمية البرشية للنوع االجتماعي يف فلسطني عىل سبيل املثال 0.86  مما يعني أن تمتع النساء 

والرجال بعوائد التنمية لم يكن عىل قدم املساواة.)17(
املشاركة يف التنفيذ 

يمثل الدور التنموي التنفيذي أهم أدوار منظمات املجتمع املدني وإن كان من الصعب اإلحاطة بتفاصيله  لتنوعه، حيث يرتاوح هذا 
الوطني من  أو  أو املحيل  القطاعي  التنموي  التدخل  إىل  الخدمات، وصوال  أنواع  البسيطة ومختلف  الرعاية  الدور بني تقديم  خدمات 
خالل املشاريع والربامج الواسعة. ويكمن دور املجتمع املدني يف العمل امليداني وتنفيذ املشاريع فعلياً عىل األرض بما يحدث أثراً تنموياً 
محسوساً ومبارشاً، أو بما يلبي احتياجاً محدداً لفئة سكانية معيّنة )غالباً ما تكون فئة مهملة او مهّمشة( . إن دور املجتمع املدني 
ومنظماته وجمعياته  الخريية والتنموية واألنسانية أكثر إلحاحاً من أي وقت مىض بسبب  الحروب والنزاعات وما ينتج عنها من قتل 

ودمار، وموجات التهجري والنزوح التي بلغت حدوداً خطرية جداً يف املنطقة العربية . 
وفيما ييل أمثلة عن بعض تدخالت  منظمات املجتمع املدني  )3( : 

1-التشبيك يف العمل اإلغاثي )لبنان(
أّدى تواجد عدد كبري من الجمعيات الوطنية واملنظمات الدولية املعنية باإلغاثة إىل تشتت جهود اإلغاثة. لذا، قامت املنظمات اإلغاثية يف 
لبنان بإنشاء اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية يف عام 2012 بهدف تنسيق الجهود وزيادة فعالية العمل اإلغاثي. وضم االتحاد حوايل 
مئة جمعية وطنية، وإقليمية، ودولية تنشط يف مجال العمل اإلنساني واإلغاثة. وقد نجح االتحاد بتنسيق الجهود اإلغاثية وتقديم 
خدمات طبية وتعليمية ومعيشية إىل املجتمع املضيف وإىل عدد كبري من الالجئني يف جميع املناطق اللبنانية. ويعقد االتحاد اجتماعات 
تنسيقية دورية، ويشارك بوفود موحدة يف االجتماعات الوطنية واإلقليمية والدولية، وقد نجح يف الحد من االزدواجية والفوىض والهدر 
يف العمل اإلغاثي. إال أن نجاحه الكامل يتوقف أيضاً عىل توفر البيئة املساعدة ال سيّما وجود خطة حكومية تأخذ باالعتبار الرشاكة مع 

املجتمع املدني والقطاع الخاص، كما يتوقف عىل املزيد من التنسيق بني املنظمات الدولية واملانحني. 

2-التمكني القانوني للمرأة )األردن(
تعاني املرأة العربية من قيود قانونية واجتماعية تعيق تحقيق مشاركتها االقتصادية بشكل فعال، عىل الرغم من أن الدساتري العربية 
ضمنت الحق املتساوي للرجل واملرأة يف هذا املجال. فالقوانني الوطنية غالبا ما ال تضمن حماية النساء فضال عن عدم توفري حماية 
النساء العامالت يف القطاع غري النظامي. يف هذا اإلطار، عمل املعهد الدويل لتضامن النساء )SIGI( يف األردن عىل تقديم العون القانوني 
وأّدت جهود   . املهني  وبالتدريب  القانونية  بالتوعية  تعنى  مراكز  عدة  إنشاء  االقتصادية من خالل  وتعزيز مشاركتها  املرأة  لتمكني 
منظمات املجتمع املدني يف األردن، بالتنسيق مع جهات حكومية ومنظمة العمل الدولية، إىل إطالق مبادرة لإلنصاف يف األجور يف األردن 
التفاوض عىل  الخاصة من  املدارس  العامالت يف  , وإىل تمكني  القيمة  املتساوي لألعمال متساوية  األجر  ملبدأ  الفعال  التطبيق  بهدف 

ظروف عمٍل أفضل، وأنظمة أجور عادلة، وسياسات للموارد البرشية تراعي النوع االجتماعي يف مكان العمل. 

3-التمكني االقتصادي للمرأة: تعاون وطين – إقليمي )تونس وبلدان أخرى(
بدأ مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر( العمل عىل مرشوع التمكني االقتصادي للمرأة بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية عام 
2011، بعد التغريات التي حصلت يف تونس. يجمع املرشوع بني التمكني االقتصادي للمرأة من خالل العمل اإلنتاجي، والتنمية املحلية، 
ونقل الخربات من النجاح املحقق اىل بلدان أخرى باالستفادة من مظلة الربنامج اإلقليمي املمول من البنك اإلسالمي. تضّمن العمل 
يف تونس تنفيذ برنامج الستخالص الزيوت من األعشاب موّجه لنساء وادي ريف الصباحية يف والية زغوان يشمل كل مراحل اإلنتاج 
املنتج، وشاركن يف معرض يف كندا ووّقعن  العمل  والتوزيع، استفادت من املرشوع 180 امرأة، تمكنت 129 منهن من االستمرار يف 
ـّن نجاح املرشوع، يف  اتفاقية لبيع منتجاتهن التي تتم مراقبة نوعيتها، وتم تسجيل عالمة تجارية خاصة بها  لضمان جودتها.مك
للدخل  تنفيذ مشاريع صغرية مشابهة مدّرة  تدخله بحيث شمل  اإلقليمي من توسيع نطاق  الربنامج  التجريبية يف تونس،  مرحلته 
لفائدة نساء يعشن ظروفا صعبة بكل من اليمن والسودان وموريتانيا انتفعت منها 659 امرأة، والرشوع يف التأسيس ملرشوع مماثل 

لفائدة نساء القدس بفلسطني يشمل 70 امرأة. 

4- وملنظمات اجملتمع املدني  دور  بارز  يف املبادرات الصحية العاملية
 مثل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا يف الواليات املتحدة , ففي خطة الرئيس الطارئة لإلغاثة من اإليدز )PEPFAR( تم 
التشاور بشكل متزايد من قبل املنظمات الدولية  ليكون للمنظمات  دور املشاركة يف صنع القرار  كما انها  عوامل حاسمة يف أيصال 
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الخدمات والتدخالت الصحية عىل أرض الواقع. وتفضل بعض الجهات املانحة تحويل األموال من خالل منظمات املجتمع املدني  خاصة 
يف البلدان النامية  التي ينظر فيها اىل الوكاالت الحكومية عىل انها فاسدة أو غري فعالة  حيث تبني املصادر الدور املتنامي والنفوذ املتزايد 
للمنظمات والحجج واملربرات عىل ذلك ، وخاصة يف مبادرات فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز , كما تحلل  التحديات الرئيسية التي 
تواجه رشعية منظمات املجتمع املدني وتحدد االستجابات الرئيسية لهذه التحديات كجزء من تقييم تأثري منظمات املجتمع املدني يف 

املبادرات الصحية العاملية )10( .

محددات مشاركة املجتمع املدني يف التنفيذ :-  يف حالة لم تتحقق الرشاكة  التي ترعاها  مؤسسات الدولة فأن املنظمات التي ترغب يف 
املساهمة الفعلية  يف تنفيذ اهداف التنمية املستدامة ستواجه جملة تحديات من بينها ,ضعف او عدم  توفر الكوادر املدربة ذات القدرات 
العالية التي يمكنها ان تساهم بشكل فعال يف تنفيذ االهداف وغاياتها, كما يشكل ضعف التنسيق مع مؤسسات الدولة وعدم وجود 
آليات عمل مشرتكة مما يتطلب مبادرة تلك املؤسسات لوضع آليات الرشاكة وضوابطها ودعوة املنظمات ودعمها لألنخراط يف التنفيذ 
خاصة وانها االكثر قدرة عىل الوصول اىل الفئات االكثر تهميشا وضعفا يف املجتمع , ان ضعف موارد املنظمات يجعلها الطرف االضعف 
يف معادلة املشاركة يف التنفيذ يف مقابل رشاكات اخرى كاملنظمات الدولية والقطاع الخاص ان هذا التحدي البد ان اليكون عائقا دون 
املدني من صعوبة  املجتمع  , وتعاني منظمات  التطوعي  العمل  التي تمتاز عن غريها من االطراف بقدرتها عىل  املنظمات  مشاركة 
الحصول عىل املعلومة خاصة للمنظمات التي تعمل يف مجال التوثيق والدراسات والبحوث , وبالرغم من االفق الواسع الذي  أعدته 
وثيقة االهداف ملنظمات املجتمع املدني لتلعب دورا مهما يف التنفيذ فقد تقف الترشيعات او االوامر  االدارية والتعليمات  ملؤسسات 
الداخلية وتعديل نظامها الهيكيل وتعد  التنفيذ , عىل املنظمات ان تتهيأ بمراجعة انظمتها  الفاعلة يف  الدولة حائال دون مساهمتها 
خططها وتوجه مواردها وعالقاتها أستعدادا للعب دورا مميزا , فقد يكون االنظمام اىل تحالف من املنظمات يف كافة املحافظات حافزا 

للعب ادوار اكرب من العمل كمنظمة منفردة  وان مبدأ التآزر يحتم حشد الطاقات من اجل ادوار أكثر تأثريا

املشاركة يف الرصد 
 ، الدولية بشكل نهائي  لم تعتمد قائمة املؤرشات  املستدامة، فمن حيث املؤرشات  التنمية  التقدم الجندة  آليات رصد   لم تتضح بعد 
ومنحت الدول حرية اضافة مؤرشات تعكس اوضاعها الوطنية.  كما لم تتضح بعد التوجيهات الدولية بشأن ارشاك الجهات املختلفة 
يف الرصد واملتابعة، عىل صعيد املنطقة العربية، سوف تقوم الجامعة العربية بالتعاون مع االسكوا يف متابعة تنفيذ االجندة الدولية 
2030 وتتوىل املنظمات املتخصصة كل يف مجاله متابعة تقدم االهداف والغايات وفقا لربامج عملها التي تتطلب مزيدا من التنسيق بني 
املنظمات ومزيدا من الوضوح يف آليات املتابعة )17( . هذه الضبابية الحالية يمكن ان تعترب فرصة ملنظمات املجتمع املدني لالنخراط 
يف هذه النقاشات مع املنظمات الدولية ومع الجامعة العربية وكافة الرشكاء من اجل وضع مكان لها عىل خريطة الرشكاء وادوارهم. 
تتلخص التحديات التي تواجه الدول يف عملية الرصد    يف  العدد الكبري للمؤرشات والذي يتطلب توفري معلومات جديدة فضال عن  التنوع 
يف طبيعة املؤرشات والتي تتضمن مؤرشات كمية ونوعية ومؤرشات تتجاوز طبيعة اإلحصاءات التي تنتج عادة من خالل املؤسسات 
اإلحصائية الرسمية , ويف مجال  كتابة التقارير الوطنية لرصد التقدم يف ضوء توفر كمية هائلة من املعلومات سيضع تحديا كبريا امام 
معدي التقارير الستخالص نتائج تتيح تحديد االولويات بشان االفادة من خطة التنمية الدولية وطنيا وعىل مستوى ما دون الوطني.

محددات مشاركة املجتمع املدني يف رصد التقدم املحرز 
ان مشاركة املجتمع املدني  ستواجه عددا من العوائق واملحددات التي يتوجب تجاوزها من اجل وضع املجتمع املدني عىل قدم املساواة 
يف رصد االهداف املستدامة 2030. وأهمها  القدرات الفنية واالحصائية يف تحليل البيانات والقدرات الفنية عىل تطوير وصيانة قواعد 
والتي يف  الوطنية  االحصائية  والنظم  االحصائية  االجهزة  والتي تحكم عمل  العربية  البلدان  يف  والقانونية  الترشيعية  البيئة   , بيانات 
التنسيق واملتابعة مع  القدرة عىل  العمل االحصائي الرسمي ضمن االجهزة االحصائية الرسمية.  غالبيتها قوانني تقوم عىل احتكار 
االجهزة الرسمية وايجاد صيغة عمل تقوم عىل التكامل والقيمة االضافية للمجتمع املدني. التزام  الدول باعتبار املجتمع املدني رشيكا 

فاعال ومهما يف العملية التنموية واعادة توزيع اعباء العمل بما تقتضيه هذه الرشاكة.
رابعا- الخصوصية العراقية يف  تفعيل دور املجتمع املدني  لألسهام يف تنفيذ االهداف :- تواجه منظمات املجتمع املدني  يف العراق جملة 
من العقبات التي تحول دون  تفعيل دورها الحقيقي  يف الرشاكة الفاعلة يف بناء السياسات والخطط الوطنية , سنبني  ادناه سبل 
توطني ادوار  املجتمع املدني املرسومة يف اهداف التنمية املستدامة مع اقرتاح آليات الرشاكة املطلوبة مع مؤسسات الدولة من اجل 

التكامل يف تنفيذ االهداف وغاياتها.
بينا فيما تقدم أهم التحديات التي تواجه املنظمات يف العراق , اما فيما يخص تفعيل دور املنظمات املحلية لألسهام الفعال يف تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة فذلك يتطلب نظرة شاملة وتقييم يف مجاالت محددة نلخصها باآلتي :-
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 -: MDGs 1-تقييم مشاركة منظمات اجملتمع املدني العراقية يف حتقيق أهداف التنمية لأللفية
نعتمد عادة عىل التقارير التي توفرها وزارة التخطيط )18(  حيث لم ترش مطلقا اىل اي مساهمة او دور او رشاكة للمنظمات يف تحقيق 
اي من تلك االهداف حتى وان كان ذلك عىل املستويات القطاعية كالصحة والتعليم ,واذا استثنينا السنوات العرشة االوىل من االلفية 
وهي تمثل سنوات يف ظل النظام السابق حيث لم تكن هناك منظمات مجتمع مدني محلية بمعنى الكلمة , اما سنوات مابعد 2004 
ولغاية سنة 2010  حيث فتحت  فيها االبواب مرشعة لتأسيس املنظمات والجمعيات اال انها كانت عشوائية العمل تميل اىل الربامج 
النمطية ولم تفكر باالبداع او رسم اسرتاتيجية عمل للمشاركة يف تحقيق غايات اهداف االلفية او غريها من الربامج والسياسات  . اال 
ان تصاعد نشاط املنظمات وتحقيقها حضورا فاعال يف مجاالت شتى خاصة يف ارساء آليات الديمقراطية  الناشئة يف العراق قد شهد 
تطورا حقيقيا يف مجاالت مختلفة تم االشارة اليها , ومع تخصص بعض املنظمات يف املجال الصحي واملجال التعليمي واملجال االنساني 
االغاثي وعىل املستوى الوطني تثار عالمات االستفهام  حول الجهة املقرصة يف ارشاك املنظمات يف تنفيذ أهداف االلفية ,  وربما نضع 

املسؤولية املقابلة عىل املنظمات  نفسها يف بناء جسور الثقة التي ارتفع رصيدها بشكل الفت مابعد احداث 2014 

2-تقييم مشاركة منظمات اجملتمع املدني يف األزمات :-
 ان ماشهده العراق من ازمات بعد احتالل املوصل يف  حزيران 2014  كان صدمة مروعة , اال ان من اهم وسائل استيعابها هو التالحم 
املجتمعي ودور املجتمع الذي اثبت وعيا كبريا يف عدم االنجرار وراء االشاعات وساهم يف التماسك وعدم االنهيار الذي خلفته مشاهد 
القتل الجماعي التي نرشها تنظيم داعش االرهابي , وقد كان دور منظمات املجتمع املدني يف اغاثة النازحني مهما خاصة يف التعاون 
مع املنظمات الدولية للوصول اىل النازحني غري املتجمعني يف مخيمات , وهذا الدور تزامن مع دعم املقاتلني يف معركة العراق ضد االرهاب 
حيث كانت املنظمات تصل اىل مواقع متقدمة من الجبهات أليصال الغذاء والدواء ومستلزمات اخرى مهمة كاألفرشة وغريها , كما 
تولت تحالفات ملنظمات نسوية توثيق االنتهاكات التي تعرضت لها النساء عىل يد داعش االرهابي وعملت عىل كتابة خطة طواريء 
لتنفيذ )القرار 1325  حول املرأة االمن والسالم(  لعام 2015  أقرتها الحكومة واصبحت رشيكا فاعال وأصيال  يف غرفة عمليات لتنفيذ 
القرار تساهم بشكل اسايس يف حماية النساء النازحات او الناجيات . ونعتقد ان املنظمات لم يكن لها دورا مهما يف األزمة االقتصادية 
التي يمر بها البلد  حيث اكتفت مراكز الدراسات والبحوث بتحليل االزمة وانتقاد سياسات الدولة وتوجهاتها  يف طرح الحلول  , كما 

ان الحكومة لم تستفد من تلك املراكز يف مجال االستشارة واستطالعات الرأي اتجاه الحلول املفرتضة او القرارات املزمع اتخاذها .

3-تقييم مشاركة منظمات اجملتمع املدني يف مكافحة الفساد واالصالحات :- 
الحال يف  الرقابة  كما هو  الدور املنشود يف مجال القضاء عىل الفساد وكان دورها يقترص عىل  املدني   لم تؤدي منظمات املجتمع   
مجموعة املنظمات املشاركة يف مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية )20( خاصة وان اصدار التقارير الوطنية اليلقى الصدى 
الضغط والتظاهرات  لكشف  ان عمليات  , ونعتقد  العاملية  الشفافية  الدولية مثل منظمة  املنظمات  تقارير  الذي تحققه  واالهتمام 
الفساد واالقتصاص من الفاسدين لم يكن الدور االكرب  واالبرز فيه ملنظمات املجتمع املدني  . أما املدافعة لتحقيق االصالحات فقد 
شهد املجتمع املدني مبادرات فردية الترتقي اىل مستوى التأثري وطنيا والسبب يف ذلك حسب اعتقادنا هو ان الدولة لم تبادر يف وضع 
اسس رشاكة  مع املنظمات فعىل سبيل املثال  ان املجتمع املدني كان غائبا عن اللجان  التي شكلت ألختيار الوزراء التكنوقراط , ولم 
تدعى للمناقشة او ابداء الرأي يف كتابة اي ورقة اصالحات حكومية او من الجهات االخرى ,ويف ذات الوقت لم تبادر حركة منظمات 
عىل املساهمة يف  حل االزمة السياسية التي تفاقمت يف حينها كما هو الحال يف تدخل الرباعي الراعي للحوار يف تونس )1( وهي االتحاد 
العام التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والهيئة 
الوطنية للمحامني بتونس حيث عقد مؤتمر الحوار الوطني التونيس  يف 2015 بمبادرة ورعاية لهذا الرباعي  ضمن جهود  استمرت 
لعامني تمثل اعىل درجات املسؤولية والتأثري ملنظمات املجتمع املدني  او املنظمات غري الحكومية ,اال ان ذلك ماكان لينجز لوال دعم 

ومساندة وموافقة  الرئاسات الثالثة التي تمثل الدولة التونسية وهذا يؤكد اهمية الرشاكة وتبادل االدوار وتكاملها
عدم  من  تعاني  العربية  املنطقة  كل  ان  من  بالرغم   -: املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  العراق  يف  املنظمات  تواجه  التي  التحديات 
االستقرار االمني والرتاجع االقتصادي ومشاكل سياسية داخلية متنوعة اال ان العراق يعاني من مشاكل متفاقمة وأوضاع تكاد تصل 
اىل الكوارث من اهمها ازمة النازحني , واملناطق املحررة من داعش واحتياجاتها التي تبدأ من البنى التحتية اىل بناء اسس التعايش 
السالح  وبلد يستهلك  والينتج  واليملك  لتجهيز  دائرة وحاجة ماسة  املوارد مع حرب مازالت  االقتصادية ونقص  االزمة   , السلمي 
التحكم بموارده املائية  , مشكلة الفساد املتنامي  وضعف  تطبيق القوانني والحاجة املاسة اىل املحاسبة واملساءلة املجتمعية , مشاكل 
الشباب بطالة وفقر وهجرة و تطرف يرتاوح بني  الديني و األخالقي تتزامن مع  انتشار املخدرات وعمالة االطفال وجنوح االحداث 
وارتفاع اعداد االرامل  واملعنفات  وغريها من ازمات اجتماعية  . يف مواجهة هذه التحديات فأن عىل منظمات املجتمع املدني ان تكون 
اكثر تأثريا وان تتدخل يف كل مراحل تحقيق االهداف  وأّن  تأخذ بعني االعتبار ان ألهداف التنمية املستدامة ثالثة اختالفات جوهرية عن 
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األهداف اإلنمائية لألْلفية، سيكون لها تأثري يف التنفيذ. االختالف األول أّن لخّطة عام 2030 نطاًقا أوسَع بكثري، ألنها تتجاوز األهداف  
االجتماعية  يف األهداف اإلنمائية لألْلفية؛ بل اتسعت اىل االحتياجات  االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتحقيق االستدامة. الثاني، أّن 
خّطة عام 2030 أكثر طموحا بكثري. فهي ال تكتفي بالحد من الفقر، بل تَدفع إىل القضاء عليه؛ ولديها غايات أكثر طموحا يف الصحة 
والتعليم والبيئة وجوانب أُخرى. االختالف الثالث يَكمن يف حقيقة أّن خّطَة عام 2030 صيَغت لتكون شاملة، تنطبق عىل جميع البلدان 
االختالفات  نتيجة هذه  تحّديات  وتربز مجموعُة  الوطنية.  السياسات  أبعد من صنع  دوليا   وتتطلب عماًل جماعيا   الناس،  وجميع 

ستواجه الدول العربية ومنها العراق ، يمكن تجميعها يف أربعة مجاالت رئيسية تتضّمن :-

•التوطني- حتديد األوَلويات :-
 أصدر معهد التنمية الدولية )ODI( تقريراً موجزا خالل عام 2015 استطلع خالله احتماالت تحقيق اهداف التنمية املستدامة بحلول 
عام 2030.  ، وقد صنف التقرير األهداف السبعة عرش يف ثالث مجموعات، األوىل تتطلب إصالحات من اجل تحقيقها وتشمل الفقر 
والنمو االقتصادي والتنوع الحيوي، والثانية أهداف تحتاج إىل ثورة عىل االداء الحايل وهي االهداف املتعلقة بالصحة والتعليم والجوع 
عكيس  بشكل  االداء  بوصلة  يف  تغيري  إىل  تحتاج  الثالثة  واملجموعة  االجتماعي،  والنوع  والطاقة  واملياة  والسالم  الدولية  والرشاكات 
اعدادها  التشاور يف  ان عملية  التنويه  واملحيطات.  ويجدر  املناخي  والتغري  النفايات  وادارة  بالتحرض  املرتبطة  االهداف  تماما وهي 
استمرت حوايل ثالث سنوات تضمنت حوارات تنموية وسياسية وتمويلية وشارك فيها الحكومات واملجتمع املدني والقطاع الخاص 
واالكاديميني.  كما شملت ايضا استطالع آراء الناس بشكل مبارش عىل مستوى العالم، حيث شارك اكثر من 9 ماليني شخص من كل 
انحاء العالم وعربوا عن اولوياتهم بشان خطة التنمية الدولية.  والشكل التايل يشري إىل ان االولوية االوىل كما هو متوقع التعليم الجيد 

يليه الرعاية الصحية يليها العمل الالئق ثم الحوكمة الجيدة، وهي تنطبق عىل الواقع العربي إىل حد كبري )17(
 من املفيد البدء بتوطني أهداف التنمية املستدامة وفقا الحتياجات السكان وعىل اساس تحقيق املصلحة الوطنية يف كل دولة من خالل 
االسرتشاد العام باالهداف كونها التزاما دوليا وقعت عليها الدول كجزء من التزاماتها الدولية، ولكن ايضا قد تكون اطارا مفيدا لربامج 
وطنية يف مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية.  ويجدر التنويه اىل ان اجندة التنمية الدولية 2030 تتسم بانها اجندة حقوقية تدعو 
لعدم استثناء احد من ملف التنمية وتسعى لتحقيق التنمية للجميع، وهي اجندة تحولية تسعى إلحداث تغريات جوهرية يف الواقع الذي 
نعيش.  كما أنه من املتوقع ان تشكل برنامج إطار عمل التعاون املشرتك  بني املؤسسات الوطنية ورشكاء التنمية الدوليون بما فيهم 

منظمات االمم املتحدة والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل وغريهم.   
  إّن النجاَح أو الفشل يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يعتمد إىل حد  كبري عىل العمل الوطني، ما يتطّلب تعميَم  وادماج أهداف التنمية 
املستدامة واألهداِف الوطنية يف الخطط واألسرتاتيجيات اإلنمائية الوطنية , كما يتطلب وضع أطار مؤسساتي يمكنه متابعة التنفيذ , 
وقد شكلت  اللجنة  العليا الوطنية ألهداف التنمية املستدامة بأرشاف وزارة التخطيط وهي تعمل عىل التنسيق مع كافة الوزارات اال ان  
خصوصية العراق ونظام الالمركزية يتطلب ان تدمج خطط املحافظات ايضا  وان يكون لهم دورا اساسيا وحضورا يف اللجنة , ولهذا 

النرى استمرار االعتماد عىل اللجان مجديا والبد ان تنشأ هيكلية خاصة بأهداف التنمية املستدامة  . 
أن  تحديد األوَلويات كنتيجة حتمية لتوطني االهداف   البد ان تكون  ضمن عملية شّفافًة وتحت مراقبُة  من قبل منظمات املجتمع املدني  
للِخيارات املتخذة مع االسرتشاد بطموح أهداف التنمية املستدامة العاملية وغاياِتها، لكْن مع أخذ الظروف الوطنية بَعني االعتبار. وهذا 
يتطلب تصميم  عملية متعّددِة املراحل  تعالج فيها الثغرات وترتجم  اىل اهداف بمراحل قصرية املدى ووسطية وبعيدة  و يمكن ملنظمات 
املجتمع املدنيِّ القياُم بأدواٍر رئيسية  مع استمرار تقويتُها يف تشكيل أوَلويات  االهداف حسب املراحل ،  والعمل كُدعاٍة لالحتياجات 

املحلية، ورشكاَء يف تنفيذ برامج التنمية، ومراقبني لتقدُّم عملية التنمية.

2-التكامل- إدماج األهداف يف اخلطط الوطنية:- 
ان  اتساُع نطاق خّطة  اهداف التنمية املستدامة  متجاوزا األطار  القطاعي  يطرح سؤاال , ماهي اإلجراءات  املتخذة لدفع  مجموعة 
واسعة من األهداف املرتابطة  اىل االمام , فعىل سبيل املثال، يمكن لالستثمارات يف مجال الحد من التصحر  وشحة املياه  والتكيِف مع 
تغري املناخ  واالرتفاع غري املسبوق يف درجات الحرارة اثناء الصيف أن يؤدِّي إىل مجموعة واسعة من املنافع املشرتكة واآلثار املضاَعفة 
يف دْفع عجلة أهداف أُخرى للتنمية املستدامة، بما يف ذلك  خفض مستوى الفقر ، واألمن الغذائي، وتوفري فرص العمل. واملطلوب  يف 
هذا اإلطار الجديد العمل ضمن مجموعة االهداف وليس يف اطار هدف واحد  منفصل عن االهداف االخرى .أما يف مجال السياسات فأن 
العراق  صادق عىل  عدد من السياسات او االسرتاتيجيات ومنها أسرتاتيجية التخفيف من الفقر حيث يمكن من خاللها وبها دمج اكثر 
من هدف من اهداف التنمية املستدامة  والتقترص عىل  تخفيف الفقر وانما ايجاد بيئة اكثر امانا للفئات الهشة , وتوفري فرص عمل 
, وتمكني املرأة  وغريها . ان التكامل  واالدماج املنشود يف السياسات الوطنية  البد ان يتسق مع  آليات تنفيذ بعيدة عن البريوقراطية  
وتوفري التمويل )التخصيصات املالية ( وآليات املتابعة واملساءلة  وهذ يعني التنسيق والتعاون بني الوزارات والقطاعات واالدارات , اذ 
الفائدة من  االعداد الجيد للخطط  اال انها التنفذ اطالقا , وهنا تلعب منظمات املجتمع املدني دورا مهما يف مراقبة االدماج والتخطيط 

لتنفيذ االهداف , كما ان دخولها رشيكا اساسيا يف تنفيذ السياسات الوطنية املدمجة بأهداف التنمية املستدامة أمر رضوري
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3-الشمول- ضمان مشاركة األطراف املعنية :-
 إّن خلق رشاكات بني الحكومة واملجتمِع املَدني والقطاِع الخاص والجهاِت الفاعلة األُخرى أمٌر جوهري , حيث  يعد االفتقاُر إىل الحوار 
ر  يف العراق سياسة مشاركة  بني األطراف املعنيّة سمٌة أساسية لعمليات التخطيط يف  العراق والعديد من البلدان العربية، ولم تتوفِّ
السياسات  املعنيّة وجلب أصوات أصحاب املصلحة يف صنع  كمبادرة من  الحكومة  تمنح مساحة وفرًصا كافية ملشاركة األطراف 
والتخطيط، وقد يتم دعوة املنظمات يف لجان  حكومية  من اجل املشاورة  اال ان وجودها هامشيا وسطحيا واليفيض اىل تقوية ادوارها 
والتعرب عن الرشاكة املرجوة . هذا عىل املستوى الوطني وعليه فال غرابة اذا استثنيت املنظمات  العراقية عن اجتماعات املشاورة التي 
شاركت بها منظمات من  الدول العربية مع جامعة الدول العربية  حول العقد العربي )21( حول دور منظمات املجتمع املدني العربية 

يف تنفيذ اهداف التنمية املستدامة   وصوال اىل  التواصل  مع منظمات عىل املستوى العاملي . 

4-أال يتخلف أحد عن الركب- املقاييس والبيانات  :- 
من اجل ان اليتخلف احد عن الركب البد من  الحد من اي تفاوت بني املناطق والفئات. وتماشيًا مع هذا املبدأ األسايس، ينبغي للمؤرّشات 
والبيانات أن تُصنَّف بحَسب الجنس، والعمر، واإلعاقة، وحالِة النازحني، وغريها. و يتطّلب األمُر  جمَع بيانات عن قضايا قد يكون من 
الصعب تحديُد مقدارها  عىل سبيل املثال  العنُف ضد النساء والفتيات. ويستلزم ذلك ضماَن  القدراُت واملنهجياُت واآللياُت اإلحصائية  
يف املستوى املناسب لتتبُّع التقدِم املحرز وضماِن املساءلة، مع مشاركة املواطنني والربملانات والجهاِت املعنية الوطنية األُخرى. ويتطّلب 
الرصد مساهماٍت من مصادَر جديدة للبيانات  ومن مزوِّدي البيانات كطرف ثالث، بما يف ذلك القطاُع الخاص واملجتمُع املَدني , ونتوقع 

من منظمات املجتمع املدني أن تلعب دورا حاسما يف تمثيل مصالح الفئات األكثر فقرا وتهميشا يف املجتمع عىل املستوى املحيل . 

5-التمويل- إعداد امليزانية وضماِن املساءلة : -
 النتوقع من منظمات املجتمع املدني حشد املوارد لتمويل تنفيذ االهداف , اال ان حمالت املنارصة لربامج االهداف  التي عىل منظمات 
املجتمنع املدني ان تقودها عىل املستوى الوطني والضغط عىل الحكومة للمصادقة عليها وتخصيص املوارد لتنفيذها , والضغط عىل  
مجلس النواب  لدعم  تلك التخصيصات والتصويت عليها . كما ينتظر من منظمات املجتمع املدني املبادرة ببناء رشاكات مع القطاع 
الخاص كأتحادات رجال االعمال واملستثمرين لحشد التمويل الالزم لربامج االهداف ذات االولوية  واملشاركة الفاعلة بالتنفيذ خاصة 
املترضرين من  للشهداء وعوائلهم   املحيل   الخاص  القطاع  والتي برزت بصورة جلية  يف مبادرات  االجتماعية  املسؤولية  من جانب 
التفجريات االرهابية . وتشارك  منظمات املجتمع املدني  يف تعزيز املساءلة التي يتم تحديد مسارها يف خطة  وطنية لتنفيذ االهداف  

وخاصة يف مجال تركيز املوارد املحدودة  يف مجاالت لتعطي اكرب االثر)16( 

خالصة وتوصية
التي  التنمية املستدامة بكل اآلليات والوسائل  من كل ماتقدم نخلص اىل أهمية مشاركة منظمات املجتمع املدني يف تحقيق اهداف 
اىل  القطاعات  لتمتد من  االهداف  االولويات واملراحل وتوطني  التخطيط وتحديد  ابتداءا من  التنفيذ,  الدولة ضمن خطتها يف  تتخذها 
خطط املحافظات وصوال اىل الفئات االكثر تهميشا . لقد حددت الدول اولوياتها من خالل تشاورات وطنية , وأطلقت جامعة الدول 
العربية العقد العربي ملنظمات املجتمع املدني بتشاور مع املنظمات , آن االوان ان يعقد مؤتمر تشاوري ملنظمات املجتمع املدني يف 
العراق يفيض اىل تشكيل تحالف رشكاء التنمية تحدد فيه طبيعة الرشاكة واالدوار واملسؤوليات , وليتواصل الوطني باالقليمي ,واذا 

غاب العراق يف تشاورات العقد العربي ليكن حارضا عند مراجعة التقدم املحرز

املصادر :- 
•الحوار الوطني يف تونس 

B%D8%88%D9%84%D9%A7%D8%_B1%D8%A7%D8%88%AD%D9%D8%84%D9%A7%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
 B3%D8%86%D9%88%AA%D9%8A_)%D8%D9%86%D9%7

•املوقع االلكرتوني  لدائرة املنظمات غري الحكومية 
 /http://www.ngoao.gov.iq

•األسكوا ESCWA - املؤتمر اإلقلیمي حول دور املجتمع املدني يف املنطقة العربیة يف تنفیذ خطة التنمیة املستدامة لعام 2030 )21-20(  
أبریل/نیسان 2016 - الدوحة، دولة قطر - الورقة الرئیسیة للمؤتمر

2.XIV.06.Sales No. A  - املعاهدات الدولية االساسية لحقوق االنسان – منشورات االمم املتحدة•
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf

•أعالن االمم املتحدة بشأن االلفية 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Standards_and_Norms/UN_Mill_
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 Ara_.pdf
•األعالن بشأن الحق يف التنمية

 http://www.un.org/ar/events/righttodevelopment/declaration.shtml
•نتائج مؤتمر القمة العاملي 2005 

 J6492a.pdf/010/ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting
•أعالن روما بشأن التغذية 

 a-ml542a.pdf/3/http://www.fao.org
•االهداف النوعية والكمية ألعالن املؤتمر الدويل للسكان والتنمية يف القاهرة 1994 

D8%84%D9%A7%D8%_B1%D8%85%AA%D9%D8%A4%D8%85%D9%84%D9%A7%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
A-%D8%84%D9%A7%D8%88%D9%_86%D9%A7%D8%83%D9%B3%D8%84%D9%84%8A_%D9%D9%84%D9%88%AF%D9%

 B1%8A%D8%D9%88%D9%B7%A%D8
Civil society organisations and global health initiatives: Problems of legitimacy•

1938–1928 Pages ,2008 May ,9 Issue ,66 Social Science & Medicine, Volume
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953607006879

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html 1995 11-أعالن ومنهاج عمل بيجني
12-خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤتمر الدويل الثالث لتمويل التنمية )خطة عمل أديس أبابا(- قرار 69/313- 2015

13- تقرير االمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية –ريو دي جانريو  1992
 20I(-AR.pdf%.Vol(_26_151.A_CONF_1992_http://www.hlrn.org/img/documents/Rio

 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic.pdf 1992 14-أتفاقية األمم املتحدة األطارية بشأن تغري املناخ
ل للدول الجزرية الصغرية النامية )مسار ساموا( –قرار  الجمعية العامة لألمم املتحدة 15/69 - 2014  15- إجراءات العمل املعجَّ

ياُت التي تواِجه التنفيذَ يف البلدان العربية )بحث(  16-  برنامج االمم املتحدة األنمائي UNDP , خّطُة عام 2030 للتنمية املستدامة:التحدِّ
- املؤتمر اإلقلیمي حول دور املجتمع املدني يف املنطقة العربیة يف تنفیذ خطة التنمیة املستدامة لعام 2030 )20-21(  أبریل/نیسان 

2016 - الدوحة، دولة قطر

17-صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA - دور منظمات املجتمع املدني يف رصد التقدم املحرز يف تنفيذ أجندة التنمية املستدامة)بحث( 
- املؤتمر اإلقلیمي حول دور املجتمع املدني يف املنطقة العربیة يف تنفیذ خطة التنمیة املستدامة لعام 2030 )20-21(  أبریل/نیسان 

2016 - الدوحة، دولة قطر 
18-تقرير وزارة التخطيط حول االلفية

19- دراسات املعهد العراقي لألصالح االقتصادي  , دراسات مهدي الحافظ عن االزمة املالية
36=http://ieiti.org.iq/ArticleShow.aspx?ID   20-مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية يف العراق

منظمات  واالتصال-ادارة  االعالم  العامة-قطاع  العربية-االمانة  الدول  جامعة   – املدني  املجتمع  ملنظمات  العربي  العقد  اعالن   -21
املجتمع املدني -2015
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مستقبل التنمية البشرية املستدامة يف العراق
التحديات والفرص

       م.د رياض مهدي عبد الكاظم/                                                                                                                                         م.د عصام اسعد حمسن
                  جامعة واسط،                                                                                                                                                                         /جامعة النهرين

املقدمة
يتباين اهتمام اإلنسان باملشاكل التي يواجهها وفقاً ملدى التأثريات املرتتبة عليها, ولقد تنامى مؤخراً اهتمام كافة املجتمعات البرشية 
السياسية  األبعاد  إىل  للتنمية,  االقتصادي  البعد  الرتكيز عىل  البساطة من حيث  من  تطور  الذي  املستدامة  البرشية  التنمية  بمفهوم 
العلماء والدارسني  باهتمام  الجديد  املفهوم  للتنمية. وعليه فقد حظي هذا  والبيئية  والقانونية واملؤسساتية والبرشية واالجتماعية 
يف مختلف املجاالت والحقول، ويف خضم ذلك تبنِّت األمم املتحدة الكثري من الربامج التي تؤكد عىل املفهوم الشمويل للتنمية البرشية 

املستدامة. 
إن تحقيق السلم واألمن يف أي مجتمع ال بد وأن يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية البرشية املستدامة النها الضمان للمشاركة الفاعلة 
واملستدامة للمواطن يف جميع مجاالت الحياة، والتنمية البرشية هي الركيزة التي ترتكز عليها جميع الحقوق املدنية والسياسية فضال 
عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويف ظل غياب السلم واالمن واالستقرار يتعذر االستمرار يف مجاالت التنمية البرشية 

املستديمة.
وعىل الصعيد الوطني نجد ان العراق عانى من اثار الرتكة الثقيلة التي خلفها النظام السابق، فضال عن االوضاع غري املستقرة بعد عام 
2003 ، وما رافقها من اختالل االمن واالستقرار بسبب االرهاب وتدهور االوضاع االمنية، مما اثر سلبا عىل اداء الحكومات العراقية 
املتعاقبة مرارا يف وضع إسرتاتيجية تنموية شاملهومستدامة تستجيب الهداف االلفية وتلبي االحتياجات األساسية يف ميادين الصحة، 

التعليم، املياه الصالحة للرشب، الرصف الصحي، والصناعة النفطية، الخ.
ومن هذا املنطلق يحاول البحث اثبات صحة الفرضية القائلة )ان الفهم الصحيح للظروف الجديدة يف العراق واملتغريات الناشئة بسبب 
االرهاب واعمال العنف والنزوح والتهجري، تدل عىل انه لم تتوافر بعد أسباب األمن واالستقرار عىل نحو يسمح بوضع برامج طموحة 
نحو مختلف  األولويات عىل  تحديد  إمكانية  يوفر  وبراغماتي  تدريجي  اعتماد منهج  ينبغي  األعمار،وانما  وإعادة  املستدامة  للتنمية 
ويأخذ بنظر االعتبار التحديات الجديدة والسعي ملواجهتها بأسلوب  فعال، والسيما يف مجال حفظ األمن واالستقرار وترسيخ الوحدة 

الوطنية وبناء مؤسسات الدولة.
ومن اجل اإلحاطة بهذا املوضوع وتحديد أبعاد ومدركات البحث تم تقسيمه وفقا لالتي:

املبحث األول: وقد تم تناول عملية تحديد إطار نظري ملفهوم التنمية البرشية املستدامة، فضال عن تحديد االهداف االنمائية لاللفية. 
أما املبحث الثاني: فقد تناول مقاصد اهداف التنمية املستدامة 2030 ووسائل تنفيذها قدر تعلق االمربالعراق ، أما املبحث الثالث: فقد 
تناول التحديات التي تعيق التنمية البرشية املستدامة يف العراق وقد قسمت املعوقات اىل: ) االرهاب وعدم االستقرار االمني، النزوح 
والتهجري، انحسار دور القطاع الحكومي يف إدارة االقتصاد، غياب إسرتاتيجية تنموية عراقية واضحة(.أما املبحث الرابع  فقد تناول 

الفرص التي تحقق التنمية البرشية املستدامة يف العراق.
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املبحث االول
مفهوم واهداف التنمية البشرية املستدامة

املطلب االول: مفهوم التنمية البشرية املستدامة
بعض  يف  قصورا  تعاني  التي  الحديثة  املفاهيم  من   )Sustainable Human Development( املستدامة  البرشية  التنمية  مفهوم  يعد 
الكتابات التي تناولت املفهوم يف تحديدها لرؤية واضحة وتوضيح أبعاده بصورة جلية. فقد ظهر مفهوم التنمية البرشية املستدامة 
لعملية  الرئيس  القائد  الدولة ظلت ولزمن طويل تعد هي  أن  إذ  التنمية،  لعملية  السوق يف قيادتها  الدولة وأزمة  أزمة  كرد فعل عىل 
التنمية، وذلك خالل انتهاج سياسات تهدف اىل توفري الضمان االجتماعي والقضاء عىل الفقر والبطالة وغريها. وبالرغم من نجاح 
بعض الدول يف قطع شوط كبري يف عملية التنمية إال أن الكثري من هذه الدول فشلت يف  االستمرار يف تحقيق مستويات أعىل من النمو 
االقتصادي أو القضاء عىل الفقر والبطالة أو توفري الرفاه االجتماعي كالصحة والتعليم وغريها. كذلك فان تدخل الدولة الكبري وقيادتها 
لعملية التنمية دفعها اىل مصادرة الحريات والتجاوز عىل الديمقراطية)1(. وقد تزامن فشل اغلب البلدان النامية يف تحقيق التنمية 
املنشودة مع نهاية الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوفيتي واملعسكر االشرتاكي وظهور األفكار التي تنادي بها العوملة املتمثلة باألخذ 
بالتعددية السياسية وضمان حقوق اإلنسان وتفعيل دور املجتمع املدني فضال عن تأكيدها عىل أن ترتك الدولة زمام األمور يف عملية 
التنمية اىل قوى السوق الحرة)2(، وتبني التحررية االقتصادية واالنفتاح وإزالة الحواجز التجارية واملالية واإلدارية، مؤكدة عىل أن 
العوملة ستحقق املكاسب للجميع وان هذه املكاسب تتأتى من خالل تحرير التجارة وحركة رؤوس األموال وخصخصة القطاع العام 
للتقنية  النمو وزيادة اإلنتاجية واالستخدام األمثل  الدوليني)3(، بما يقود اىل تحقيق  النقد والبنك  واإلصالحات االقتصادية لصندوق 
نواحي  لجميع  وشمولها  التنمية  أهمية  إدراك  عىل  املفهوم  هذا  ويقوم  املحدودة)4(.  الطبيعية  واملوارد  البيئة  عىل  املحافظة  وكذلك 
الحياة وعىل التكامل املنظور التنموي حول اإلنسان يف تنمية دائمة ومستمرة وعىل رضورة صياغة اسرتاتيجيات تنموية تبدأ باإلنسان 
التنمية وعىل  وتنتهي به، ويركز املفهوم عىل تكوين قدرات اإلنسان وبنائها ويركز أيضا أهمية مشاركة اإلنسان الفاعلة يف عملية 
رضورة استخدام هذه القدرات يف أنشطة تضمن استمرارها والتوزيع العادل لثمارها وحفظا لحقوقه وملصالحه يف الحارض، وحقوق 

ومصالح األجيال القادمة.

املحافظة عىل  ليعني  تطور  الوقت  انه مع مرور  إال  بحت،  اقتصاديا  استخداما  مره  استخدم ألول  قد  املصطلح  أن  نجد  تقدم  ومما 
البيئة والنمو االقتصادي، ثم تطور ليشمل حياة اإلنسان بمجملها باعتباره وسيله لتحقيق حاجات اإلنسان األساسية بكل املجاالت 
الرسمية  الحكومية  املنظمات  من  سواء  دويل  اهتمام  محط  املستدامة  التنمية  موضوع  وأصبح  والثقافية.  واالقتصادية  السياسية 
أو غري الحكومية منذ بداية عقد التسعينات، إذ حصلت قفزة نوعية يف الفكر التنموي من حيث معالجته للتنمية البرشية، إذ انتقل 
من مفهومه االقتصادي الذي يعني تشكيل القدرات البرشية كافه بما يتالءم والعملية اإلنتاجية، وتطور لريكز عىل كيفية االنتفاع 
بالقدرات البرشية وتعززت املقولة القائلة إن اإلنسان هو صانع التنمية وهو هدفها، ولم يكن التطور عند هذا الحد بل توسع ليشمل 

مفهوم تشكيل القدرات البرشية و مفهوم االنتفاع بها بشكل يضفي عىل التنمية البرشية الديمومة والدينامية)5(.
 وقد عرفت التنمية البرشية املستدامة عىل أنها) عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحارض دون تعريض قدرة أجيال املستقبل 
عىل تلبية حاجاتهم للخطر(، كما عرفها االقتصادي روبرت سولو بانها )عدم االرضار بالطاقة االنتاجية لالجال املقبلة وايصالها اليهم 
بنفس الوضع الذي ورثه الجيل الحايل وبني سولو ان الحديث عن االستدامة يعني االخذ يف الحسبان ليس املوارد التي نستهلكها اليوم 
وتلك التي نورثها لالجيال القادمة فحسب، بل ينبغي ايضا توجيه االهتمام الكايف لنوعية البيئة التي نخلفها للمستقبل، وهذه البيئة 
تشمل اجمايل الطاقة االنتاجية لالقتصاد، بما يف ذلك املصانع واملعدات والتقنية السائدة وهيكل املعرفة()6(. كما عرفها املبدأ الثالث 
الذي تقرر يف مؤتمر األمم املتحدة الذي انعقد يف مؤتمر ريودي جانريو يف الربازيل عام 1992 عىل أنها ) رضورة انجاز الحق يف التنمية 
بحيث تتحقق وعىل نحو متساو عىل الحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحارض واملستقبل()7(. أما تقرير التنمية البرشية الصادر 
عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي)UNDP( فقد عرف التنمية البرشية عىل أنها ) تنمية الناس من اجل الناس بواسطة الناس(، وتنمية 
الناس تعني االستثمار يف قدرات البرش سواء يف التعليم أو الصحة أو املهارات حتى يمكنهم العمل عىل نحو منتج وخالق، والتنمية من 
اجل الناس معناها كفالة توزيع ثمار النمو االقتصادي الذي يحققوه توزيعا واسع النطاق وعادال، والتنمية بواسطة الناس معناها 
إعطاء كل امرئ فرصة املشاركة فيها)8(، أي أن عالم التنمية البرشية يمتد اىل ما هو ابعد مما تقدم كحاالت االختيار األخرى التي 
يعطي لها الناس قيمه فائقة والتي تتضمن املشاركة واألمن والقابلية لالستدامة وحقوق اإلنسان املضمونة، وهي أمور الزمة لكي 

يكون اإلنسان خالقا ومنتجا ولكي يتمتع باحرتام الذات وبالتمكني وباإلحساس باالنتماء اىل املجتمع)9(.
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وتجدر اإلشارة اىل أن التنمية البرشية املستدامة ترتبط ارتباطا مبارشا مع الديمقراطية من خالل تأكيدها سيادة القانون والضمانات 
الدستورية واملساواة وتكافؤ الفرص، وحرية التعبري والقيود القانونية واالجتماعية املفروضة عىل وسائل اإلعالم، فضال عن تأكيدها 
املشاركة السياسية التي تضمن حرية تكوين منظمات املجتمع املدني والتعددية الحزبية وحق املعارضة، واالنتخابات ومراقبة عمل 
الحكومة)10(. ويف الوقت نفسه نجد ان التنمية البرشية املستدامة ترتبط ارتباطا اساسيا بحقوق االنسان، فمن خالل التجربة تبني 
أن عوامل النجاح يف تحقيق أهداف التنمية ال تتوقف عىل عدد السكان وامتالك الثروات واملساحة الجغرافية، بقدر ما تعتمد باألساس 
عىل سالمة الرؤية التنموية واحرتام حقوق اإلنسان وصالحية نظام الحكم السيايس. ويالحظ أن الدول التي أخفقت يف اعتماد معايري 
حقوق اإلنسان والحفاظ عليها يف املجتمع لم تنجح يف تحقيق أهدافها بالوصول اىل تنمية برشية مستدامة بغض النظر عن فقرها 
أو غناها بالثروات أو نسبة عدد السكان أو مساحتها الجغرافية. يف حني نجد أن الدول التي سعت اىل إعمال حقوق اإلنسان وتفعيلها 
وتعزيزها عرب مشاركة فاعلة لألفراد بشكل فردي أو جماعي ساهم يف مواجهة تحديات التنمية وتمكنت من الوصول باقتصادياتها اىل 
مستوى متقدم عىل طريق التنمية البرشية املستدامة، وهنا يمكن القول بان حقوق اإلنسان تزدهر وتنمو عندما تنجح هي والتنمية 
يف تقليص الفجوة يف امتالك الثروة وخفض التباين بمستويات املعيشة ودرجات الفقر وتحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية بني 
األفراد، والتنمية عملية ال تقترص فقط عىل العالقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان داخل الدولة، وإنما ايضا عىل العالقة بني الدول 
بعضها ببعض، فالتنمية بعد دويل ال يمكن إغفاله أو تجاوزه، فهناك العديد من التحديات واملعوقات التي يمكن أن تعيق عملية التنمية 

أو تشوهها وتفرغها من محتواها)11(.

وتأسيسا عىل ما تقدم يمكن القول إن التنمية البرشية املستدامة تؤكد عىل االستثمار يف البرش لخلق كادر برشي مؤهل يستطيع أن 
يتعايش مع تحديات العرص، وان ذلك يتم من خالل زيادة فرصهم يف التعليم والرعاية الصحية والدخل والتشغيل وغري ذلك، فالتنمية 
املستدامة تتعلق بقدرة اإلنسان عىل العيش طويال والوقاية من االصابه باألمراض والتعلم والتحرر من االميه والجوع ونقص األغذية 
والتمتع بالحريات املدنية والسياسية، أي أن التنمية البرشية املستدامة تؤكد حالتني هما: األوىل: تشكيل القدرات البرشية يف مجاالت 
الصحة والتعليم واملعرفة ومستوى الرفاه. الثانية: تمكني البرش من استثمار قدراتهم سواء يف أوقات الفراغ أو يف اإلنتاج أو للمساهمة 

يف املجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية وغريها)12(.

املطلب الثاني: االهداف االمنائية لاللفيه:
يف بداية االلفية اجتمع قادة العالم يف االمم املتحدة لوضع رؤية عامة ملكافحة الفقر يف ابعاده الكثرية، وقد ترجمت هذه الرؤية اىل 
ثمانية اهداف انمائية لاللفية، وبقيت اطارا انمائيا شامال للعالم كله خالل السنوات الخمس عرشة املاضية )2000-2015(، وتتمثل 

باالتي)13(:
1-القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

2-تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
3-تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املراة

4-تقليل وفيات االطفال
5-تحسني الصحة النفاسية

6-مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز واملالريا وغريهما من االمراض
7-كفالة االستدامة البيئية

8-اقامة رشاكة عاملية من اجل التنمية.
تعترب االهداف االنمائية لاللفية التي انتجت اكثر الحركات نجاحا للقضاء عىل الفقر يف التاريخ –حسب وصف االمم املتحدة- بمثابة 
انطالق لخطة التنمية املستدامة، ونتيجة العتماد االهداف اعاله انخفض عدد االشخاص الذين يعيشون االن يف فقر مدقع باكثر من 
النصف، من 1،9 بليون نسمة عام 1990، اىل 836 مليونا يف عام 2015، وتم تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف املدارس االبتدائية يف معظم 
البلدان وحققت املراة مكاسب يف التمثيل الربملاني عىل مدى السنوات الـ20 املاضية يف ما يقرب من 90 يف املائة من البلدان الـ174 التي 

تتوفر عنها البيانات.
بيد ان التقدم كان متفاوتا عرب املناطق والبلدان، وال تزال هناك ثغرات كبرية، وقد تم التخيل عن املاليني من الناس، وخاصة االكثر فقرا 
واالقل حظا بسبب نوع الجنس او السن او االعاقة او العرق او املوقع الجغرايف، وعالوة عىل ذلك، يؤثر تغري املناخ حاليا يف كل قارة، 

ويترضر االكثر فقرا وضعفا اكثر من غريهم)14(.
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املبحث الثاني
مقاصد اهداف التنمية املستدامة 2030 ووسائل تنفيذها

املطلب االول: مقاصد اهداف التنمية املستدامة2030
اعتمدت الدول االعضاء يف االمم املتحدة الـ193 خطة التنمية املستدامة الجديدة رسميا بعنوان )تحويل عاملنا:خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030( يف مؤتمر قمة التنمية املستدامة الذي عقد يف مقر االمم املتحدة يف ايلول 2015، وتتالف هذه الخطة من 17 هدفا و169 
غاية، اذ تهدف اىل التشجيع عىل اتخاذ االجراءات التي من شانها القضاء عىل الفقر وبناء عالم اكثر استدامة عىل مدى السنوات الـ15 
املقبلة، وتستند هذه الخطة اىل انجازات االهداف االنمائية لاللفية التي اعتمدت يف عام 2000 وقادت العمل االنمائي خالل السنوات 

الـ15 املاضية، ويمكن ادراج اهم هذه االهداف ومقاصدها قدر تعلق االمر بالعراق* باالتي)15(:

1-القضاء على الفقر جبميع اشكاله يف كل مكان:
أ -القضاء عىل الفقر املدقع للناس أجمعني أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

1.25 دوالر يف اليوم
الوطنية بمقدار  للتعاريف  أبعاده وفقاً  الفقر بجميع  الذين يعانون  الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار  ب -تخفيض نسبة 

النصف عىل األقل بحلول عام 2030 
ت -استحداث نظم وتدابري حماية اجتماعية مالئمة عىل الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة 

للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030 
ث -ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق يف الحصول عىل املوارد االقتصادية، وكذلك 

حصولهم عىل الخدمات األساسية، وعىل حق امتالك األرايض والترّصف فيها وغريه من الحقوق املتعّلقة بأشكال امللكية.
ج -بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة عىل الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ وغريها من الهزات 

والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام 2030.

2-القضاء على اجلوع وتوفري االمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة:
الغذاء  الرّضع، عىل ما يكفيهم من  الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم  أ -القضاء عىل الجوع وضمان حصول الجميع، وال سيما 

املأمون واملغذّي طوال العام بحلول عام 2030 
النمو  توّقف  املتّفق عليها دوليا بشأن  األهداف  ذلك تحقيق  بما يف  التغذية، بحلول عام 2030،  نهاية لجميع أشكال سوء  ب -وضع 

والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة. 
ت - مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعون األرسيون والرعاة 

والصيادون، بما يف ذلك من خالل ضمان املساواة يف حصولهم عىل األرايض وعىل موارد اإلنتاج ا.
عىل  وتساعد  واملحاصيل،  اإلنتاجية  زيادة  إىل  تؤدي  متينة  زراعية  ممارسات  وتنفيذ  مستدامة،  غذائي  إنتاج  نظم  وجود  ث -ضمان 

الحفاظ عىل النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة عىل التكيّف مع تغري املناخ .
ج -الحفاظ عىل التنوع الجيني للبذور والنباتات املزروعة والحيوانات األليفة وما يتصل بها من األنواع الربية، بما يف ذلك من خالل بنوك 

البذور والنباتات املتنّوعة التي تُدار إدارة سليمة عىل كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل. 

3-ضمان متتع اجلميع بامناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع االعمار:
أ -خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية إىل أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2030 

ب -وضع نهاية لوفيات املواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030.
ت -وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل واملالريا واألمراض املدارية املهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي واألمراض املنقولة باملياه 

واألمراض املعدية األخرى.
والسالمة  الصحة  وتعزيز  والعالج  الوقاية  خالل  من  الثلث  بمقدار  املعدية  غري  األمراض  عن  الناجمة  املبكرة  الوفيات  ث -تخفيض 

العقليتني بحلول عام 2030 
ج -تعزيز الوقاية من إساءة استعمال املواد، بما يشمل تعاطي مواد اإلدمان وتناول الكحول عىل نحو يرض بالصحة، وعالج ذلك

ح -خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث املرور إىل النصف بحلول عام 2020 
خ -ضمان حصول الجميع عىل خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية. 
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د -تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يف ذلك الحماية من املخاطر املالية. 
ذ -الحد بدرجة كبرية من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعّرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلّوث الهواء واملاء والرتبة .

4-ضمان التعليم اجليد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع:
أ -ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنني والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد.

ب -ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنني فرص الحصول عىل نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل 
االبتدائي .

ت -ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول عىل التعليم املهني والتعليم العايل الجيّد وامليسور التكلفة، بما يف ذلك التعليم 
الجامعي.

ث -الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة.
ج -القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات 

الضعيفة.
ح -ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبرية من الكبار، رجاالً ونساء عىل حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030 

خ -ضمان أن يكتسب جميع املتعّلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة. 

5-حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات:
أ -القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات يف كل مكان 

ب -القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات يف املجالني العام والخاص. 
ت -القضاء عىل جميع املمارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

ووضع  التحتية  والبنى  العامة  الخدمات  توفري  خالل  من  وتقديرها  املنزيل  والعمل  األجر  مدفوعة  غري  الرعاية  بأعمال  ث -االعرتاف 
سياسات الحماية االجتماعية .

ج -كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة عىل قدم املساواة مع الرجل . 
ح -ضمان حصول الجميع عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعىل الحقوق اإلنجابية. 

6-ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وادارتها ادارة مستدامة
أ - تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف عىل مياه الرشب املأمونة وامليسورة.

ب- تحقيق هدف حصول الجميع عىل خدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية.
ت- تحسني نوعية املياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات واملواد الكيميائية الخطرة وتقليل ترّسبها إىل أدنى حد. 

ث- زيادة كفاءة استخدام املياه يف جميع القطاعات زيادة كبرية وضمان سحب املياه العذبة وإمداداتها عىل نحو مستدام من أجل 
معالجة شح املياه.

ح -تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه عىل جميع املستويات. 

7-ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة:
أ -ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة.

ب -تحقيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة يف مجموعة مصادر الطاقة العاملية.
ت - مضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة.

8-تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل واملستدام للجميع، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع:
أ -الحفاظ عىل النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية.

ب -تحقيق مستويات أعىل من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع.
ت -تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق.

ث -تحسني الكفاءة يف استخدام املوارد العاملية يف مجال االستهالك واإلنتاج، تدريجيا.
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ج -تحقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق لجميع النساء والرجال.
ح -الحد بدرجة كبرية من نسبة الشباب غري امللتحقني بالعمالة أو التعليم .

خ -حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السالمة واألمن لجميع العمال.
د -وضع وتنفيذ سياسات تهدف إىل تعزيز السياحة املستدامة .

ذ -تعزيز قدرة املؤسسات املالية املحلية عىل تشجيع إمكانية الحصول عىل الخدمات املرصفية والتأمني والخدمات املالية للجميع.( 
)16(

9-اقامة هياكل اساسية وقادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار:
أ -إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة عىل الصمود. 

ب -تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتحقيق زيادة كبرية بحلول عام 2030.
ت -زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية الحجم وسائر املشاريع. 

ث -تحسني البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 . 
ج -تعزيز البحث العلمي وتحسني القدرات التكنولوجية يف القطاعات الصناعية يف جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية.

  10-احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها:
املتوسط  املعدل  أعىل من  بمعدل  السكان  املائة من  النمو ألدنى 40 يف  ذلك  استمرار  الدخل ودعم  نمو  إىل تحقيق  تدريجيا  أ -التوصل 

الوطني .
ب - تمكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسيايس للجميع.

ت -ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام املساواة يف النتائج.
ث -اعتماد سياسات، وال سيما السياسات املالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق قدر أكرب من املساواة تدريجيا.

ج -تحسني تنظيم ورصد األسواق واملؤسسات املالية العاملية .
ح -ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها يف عملية صنع القرار يف املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية العاملية.

خ -تيسري الهجرة وتنقل األشخاص عىل نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية.

11-جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وامنه وقادرة على الصمود ومستدامة:
أ -ضمان حصول الجميع عىل مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة.

ب -توفري إمكانية وصول الجميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة .
ت -تعزيز التوسع الحرضي الشامل للجميع واملستدام.

ث -تعزيز الجهود الرامية إىل حماية وصون الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي.
ج -التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشخاص املترضرين.

ح -الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن.)17 (
خ -توفري سبل استفادة الجميع من مساحات خرضاء وأماكن عامة. )18(

12-ضمان وجود امناط استهالك وانتاج مستدامة:
أ -تنفيذ اإلطار العرشي لربامج االستهالك واإلنتاج املستدامني.

ب -تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية.
ت -تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية عىل صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكني بمقدار النصف.

ث -تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها.
ج -الحد بدرجة كبرية من إنتاج النفايات، من خالل املنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعمال.

ح -تشجيع الرشكات، وال سيما الرشكات الكبرية وعرب الوطنية، عىل اعتماد ممارسات مستدامة. 
خ -تعزيز ممارسات الرشاء العمومي املستدامة، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية 

د -ضمان أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية املستدامة.

13-اختاذ اجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره:
أ -تعزيز املرونة والقدرة عىل الصمود يف مواجهة األخطار املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان.

ب -إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات والتخطيط عىل الصعيد الوطني.
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ت -تحسني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البرشية واملؤسسية للتخفيف من تغري املناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار املبكر 
به.

14-محاية النظم االيكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام وادارة الغابات على حنو مستدام ومكافحة التصحر 
ووقف تدهور االراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي

أ -ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية الربية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها.)19 (
ب -تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات.

ت- مكافحة التصحر، وترميم األرايض والرتبة املتدهورة.
ت -ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية.

ث -اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
ج -تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الجينية.

ح -اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غري املرشوع لألنواع املحمية من النباتات والحيوانات واالتجار فيها. 
خ -اتخاذ تدابري ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل النظم اإليكولوجية لألرايض واملياه .

د -إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يف عمليات التخطيط الوطني واملحيل.

15-التشجيع على اقامة جمتمعات مساملة اليهمش فيها احد من اجل حتقبق التنمية املستدامة واتاحة امكانية وصول اجلميع اىل العدالة 
وبناء مؤسسات فعالة وخاعة للمساءلة الشاملة للجميع وعلى مجيع املستويات:

أ -الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان. 
ب -إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالتجار بالبرش وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم. 

ت - تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إىل العدالة .
ث -الحد بقدر كبري من التدفقات غري املرشوعة لألموال واألسلحة.

ج -الحد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما 
ح -إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة عىل جميع املستويات. 

خ -ضمان اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثييل عىل جميع املستويات.
د. توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف مؤسسات الحوكمة العاملية.

ذ- توفري هوية قانونية للجميع.
ذ -كفالة وصول الجمهور إىل املعلومات وحماية الحريات األساسية.

16-تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من اجل حتقيق التنمية املستدامة:
أ -تعزيز تعبئة املوارد املحلية.

ب -قيام البلدان املتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها يف مجال املساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذاً كامالً.
ت -حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية. 

ج- مساعدة البلدان النامية يف تحقيق القدرة عىل تحمل الديون عىل املدى الطويل .
ح -اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نمواً وتنفيذها.

املطلب الثاني: وسائل تنفيذ اهدافالتنمية املستدامة2030
وتم تصنيف وسائل التنفيذ وفق االتي) 20(:

اوال: التكنولوجيا
أ -تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشمال والجنوب . 

ب -تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونرشها وتعميمها يف البلدان النامية برشوط مواتية.
ت -التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات يف مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار .

ثانيا: بناء القدرات
تعزيز الدعم الدويل لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية .

ثالثا: التجارة
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أ -إيجاد نظام تجاري متعدد األطراف عاملي .
ب -زيادة صادرات البلدان النامية زيادًة كبريًة. 

ت -تحقيق التنفيذ املناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إىل األسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة.

رابعا: املسائل العامة
أ -تعزيز استقرار االقتصاد الكيل عىل الصعيد العاملي.

ب -تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية املستدامة. 
ت -احرتام الهامش السياساتي والقيادة الخاصني بكل بلد.

خامسا: شراكات أصحاب املصلحة املتعددين
أ -تعزيز الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة.

ب -تشجيع وتعزيز الرشاكات العامة وبني القطاع العام والقطاع الخاص ورشاكات املجتمع املدني الفعالة.

سادسا: البيانات والرصد واملساءلة 
أ -تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية. 

ب -االستفادة من املبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم املحرز يف تحقيق التنمية املستدامة .

املبحث الثالث: التحديات اليت تعيق التنمية البشرية املستدامة يف العراق
املطلب االول: االرهاب وعدم االستقرار االمين:

بالرغم من الدولة العراقية توجهت للرتكيز عىل مجموعة من االهداف التي اعتربها املجتمع الدويل من اولوياته التنموية، وقد حقق عدد 
من االنجازات يف هذا املجال، اال ان التحدي االمني واالرهابي قد اثر وبشكل كبري عىل هذا الجهد، فبعد التغيري الحاصل عام 2003 تعرض 
البلد لسلسة هجمات ارهابية عصفت بالبلد ودمرت معظم البنى التحتية يف معظم املحافظات، فضال عن استهداف العنرص البرشي، اذ 
كانت اهداف هذه العمليات االجرامية اسقاط اكرب عدد ممكن من الضحايا، وقد صاحب هذه االعمال ردود افعال طائفية ادت اىل عدم 
االستقرار االمني، فضال عن احتالل تنظيم داعش الجزاء كبرية من العراق، وحصول موجة نزوح سنذكرها يف املطلب الالحق، وتزامن 
كل ذلك مع انخفاض اسعار النفط عامليا، والذي يشكل املورد الرئيس لالقتصاد العراقي، خصوصا يف السنتني االخريتني، مما ادى اىل ان 
يشكل ذلك تحديا كبريا امام تحقيق اهداف التنمية املستدامة -التي تحتاج اىل بيئة امنية مستقرة-، وذلك بسبب نقص املوارد وضعف 

البنى التحتية، والوضع االمني غري املستقر يف بعض املناطق)21 (.

املطلب الثاني: النزوح والتهجري:
تعرض البلد بعد عام 2003 اىل هجمات رشسة من قبل القوى االرهابية استهدفت النسيج االجتماعي واللحمة الوطنية، وما صاحب 
تلك الفرته من ردود افعال ورصاع داخيل اجرب االالف اىل الهجرة للحفاظ عىل االرواح او للنزوح اىل مناطق اكثر امنا، ولم يشعر العراقيني 
كثريا بنعمة االمن واالمان حتى بدأت صفحة جديدة من عدم االستقرار، فقد شهد العراق يف عام 2014 اضطرابات ورصاعات مستمرة 
بسبب احتالل تنظيم داعش االرهابي لثالث محافظات عراقية كبرية، وهو ماضطر سكانها اىل النزوح اىل محافظات اقليم كردستان 

او اىل محافظات الوسط والجنوب خوفا من بطش هذا التنظيم باالهايل.
وقد تضاربت االحصائيات التي تناولت اعداد النازحني وذلك بسبب تغري االحوال والظروف وتباين موجات النزوح بني الفينة واالخرى، 
وقد ذكرة مسوحات الجهاز املركزي لالحصاء، ان اعداد النازحني قد وصلت اىل )1،2( مليون ومائتي الف نسمة) 22(، يف حني ذكرت 
تقارير االمم املتحدة ان االعداد قد زادت بنسب كبرية، واخر التقارير التي صدرت يف يوم الالجئ العاملي عن املفوضية السامية لشؤون 
الالجئني التابعة لالمم املتحدة بينت ان العراق احتل املرتبة الثالثة عامليا يف عدد النازحني داخليا، اذ قدر العدد بـ)4،4( مليون نازح، 

وياتي بعد كل من كولومبيا بـ)6،9( مليون نازح، وسوريا بـ)6،6( مليون نازح) 23(.
وتنعكس اثار هذا النزوح عىل واقع ومستقبل التنمية املستدامة بشكل مبارش، فعىل سبيل املثال انخفضت نسبة الفقر من )23%( اىل 
)19%( قبل عام 2014، وكان متوقعا ان تصل النسبة اىل )15%(، نتيجة التطور االقتصادي الذي شهده البلد قبل االزمات، اال ان االحداث 
االمنية بعد حزيران 2014 ادت اىل تراجع مقداره )7،5( نقطه ملستوى الفقر يف العراق لتعود النسبة اىل ماكانت عليه قبل عام 2012 
بمقدار )22،5%(، كما شهدت املناطق التي تاثرت باحتالل تنظيم داعش االرهابي ارتفاع نسب الفقر اىل اكثر من )41%(، كما ان فجوة 
الفقر قد توسعت بشكل كبري يف املناطق التي تعرضت الرهاب عصابات داعش اذ ارتفعت الفجوة اىل )14،2%( بعد ان كان متوقع ان 
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تكون فجوة الفقر يف هذه املناطق )%5،3()24 (. 
ان ما تقدم ادى اىل توقف عجلة التنمية يف البالد والرتاجع يف مسرية تحقيق االهداف االنمائية لاللفية، كما يشكل تحديا كبريا يف الوقت 

الحارض ومستقبال.

املطلب الثالث: احنسار دور القطاع احلكومي يف تطوير وإدارة االقتصاد:
إن االقتصاد العراقي كما هو معروف تعرض لنكسات متعاقبة بسبب الحروب التي خاضها البلد والتشوه يف بنيته االقتصادية بسبب 
السياسات االقتصادية خاصة يف ثمانينات القرن املنرصم، حتى انه عرف يف ذلك الوقت بأنه )اقتصاد حرب( وما نجم عن هذه الحرب 
من دمار وتفويت الفرصة االقتصادية عىل العراق للتطور باتجاه مستوى أعىل اقتصاديا والذي كان مقدرا أن يصل إليه لوالها، لتأتي 
بعد ذلك الرضبة القاصمة لالقتصاد ككل بدخول العراق للكويت والعقوبات الدولية التي تلتها حرب الخليج الثانية لتأتي عىل البنية 
االقتصادية التحتية بصورة شبه كاملة لتفاقم مشكلة االقتصاد التي دون أي شك تركت آثارها- أي املشكلة- عىل املواطن العراقي.

أما بعد احتالل القوات األمريكية للعراق يف نيسان 2003 وإتمام سيطرتها فإنها تركت البني العراقية وخاصة االقتصادية منها عرضه 
للسلب والنهب والتالعب والتدمري بيد الرساق واملجرمني دون أي مجال للحماية والدفاع عنها وهذا ما أدى اىل انهيار هذه البني ودمارها 

بشكل كامل، فضال عن رسقة وتدمري البني املالية كاملصارف والبنوك ورسقة محتوياتها املالية.
وقد كان إلدارة سلطة االئتالف املؤقتة يف العراق وما بعدها من إدارات حكومية أثارا توزعت عىل مجمل االقتصاد العراقي من حيث 
شكل السياسات االقتصادية التي قامت بها اإلدارة األمريكية لتحاول من خاللها ترسيخ توجهها نحو اقتصاد السوق وإجراء عملية 
التحول االقتصادي، اذ تبنت اإلدارة األمريكية التحول باالقتصاد من التخطيط االقتصادي املوجه من قبل الدولة اىل اقتصاد السوق 
الحرة والذي تعتمد فلسفته بصورة أساسية عىل دور القطاع الخاص يف إدارة املرشوعات االقتصادية بصورة عامه، إذ يتكفل األخري 
بنسبة كبرية من اإلنتاج واالستخدام وله دور كبري ورئيس يف تخصيص املوارد وتوجيهها نحو االستخدامات املختلفة، كذلك له السبق 
يف االبتكار واملبادرة وتوسيع األسواق وتعزيز العالقات االقتصادية يف الداخل والخارج، وبذلك فان البلدان التي تعيش حالة التخطيط 
الرئيسة  اآللية  بذلك  لتكون  الخاص  القطاع  اىل  ملكية مشاريعها  اغلب  تحول  أن  عليها  الدولة  قبل  املوجهة من  التنمية  أو  املركزي 

القتصاد السوق)25 (. 
وبقدر تعلق األمر باالقتصاد العراقي فانه بعد االحتالل وتويل السفري )بول بريمر( إدارة سلطة االئتالف املؤقتة أطلق برنامجه الواسع 
عىل  والعمل  العراقية  االقتصادية  التحتية  البني  يف  اإلصالحات  إلجراء  بالصدمة(  )العالج  أطلق  إذ  العراق،  يف  االقتصادي  اإلصالح  يف 
املبارش )والذي بموجبه  الخاص لالستثمار األجنبي  املنتجات األجنبية وترشيع قانونها  أمام  الحدود  العام وفتح  القطاع  خصخصة 
منح املستثمر األجنبي إمكانية امتالك مرشوع بنسبة 100%( وغريها من اإلصالحات)26 (، ويف السياق ذاته فانه من أهم مقومات 
السياسة األمريكية يف العراق هو إبعاده عن تحكم الدولة يف اقتصادياته وتحويله اىل اقتصاد حر من اجل فتح الباب أمام الرشكات 
الكربى وخاصة األمريكية منها. وعىل صعيد الحكومات العراقية املتعاقبة فقد استمر النهج نفسه تقريبا مع بقاء دعم الحكومة 
لبعض الربامج مقابل رفع الدعم أمام األخرى، وكان ذلك بسبب اشرتاطات املؤسسات املالية الدولية وعىل رأسها صندوق النقد الدويل، 
فقد استمر دعم البطاقة التموينية ألنها تعد حجر الزاوية يف توفري السلع الغذائية للشعب العراقي)بالرغم من تذبذبها وعدم توفريها 
لكل الحاجات الغذائية( مقابل رفع الدعم عن املشتقات النفطية، مما ولد هذا الوضع تشوهات كبرية يف العمليات االقتصادية للبلد 
من خالل عدم اكتساب آليات اقتصاد السوق وتخلخلها وظهور تناقض واضح يف آلياتها، فمن ناحية بقية الدولة هي املترصف الوحيد 
الدولية ترك  املالية  املنظمات  السوق)4(، ومن ناحية أخرى مطالبة  الخاص املحيل يف توفري احتياجات  القطاع  للتنمية مقابل عجز 

املجال حرا أمام السوق لكي يحدد نمط تنمية مالئم)27 (.
وتجدر االشارة اىل ان العراق قد عانى وبشكل كبري من ازمة مالية خانقة بعد عام 2014 بسبب الحرب مع عصابات داعش من جهة، 
وانخفاض اسعار النفط التي تعتمد موازنة الدولة علياه بشكل شبه تام، اذ انخفض الربميل من اعىل مستوى ملا يقارب )140( دوالر 
اىل )35( دوالر وبشكل متفاوت، وهو ما اثر بشكل كبري عىل االقتصاد العراقي وكل مفاصل الحياة، وما اضطر الحكومة العراقية اىل 
الذهاب اىل املؤسسات املالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليني، لغرض االقرتاض لسد العجز الكبري يف املوازنه، ومن ثم القبول 
برشوط هذه املؤسسات، وهو ما يحد من توجه الحكومة يف حماية املنتجات املحلية ومساعدتها يف النهوض ومنافسة املنتج االجنبي 
املستورد، والذي تجىل بالعديد من املبادرات التي اطلقت بمنح القروض الصناعية والزراعية للمشاريع الصغرية واملتوسطة بالتعاون 

مع البنك املركزي العراقي.

املطلب الرابع: غياب إسرتاتيجية تنموية عراقية واضحة:
تسببت السياسة االقتصادية التي أنتهجها النظام الدكتاتوري السابق عىل تعميق معاناة الشعب، وفشلت السلطات العراقية مرارا 
يف وضع إسرتاتيجية تنموية شامله لتلبية االحتياجات األساسية يف ميادين الصحة، التعليم، املياه الصالحة للرشب، الرصف الصحي، 
والصناعة النفطية. فالنظام الدكتاتوري لم يترصف بمسؤولية فحسب، بل وظف معاناة الشعب وتدني مستوياته املعيشية لألغراض 

السياسية) 28(.
إن التخطيط للتنمية وإعادة األعمار ووضع إسرتاتيجية تنموية شاملة ملعالجة آثار هذه الرتكة الثقيلة ولتحقيق إصالحات هيكلية 
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لالقتصاد العراقي، قد اصطدم بمجموعة من الفرضيات والتقديرات القارصة لألوضاع املستجدة يف العراق مما انعكس سلبيا عىل تنفيذ 
الربامج والفعاليات املقرتحة، فال جدال يف أن هنالك اتفاقا عىل معظم األوليات الواجب تنفيذها إلزالة التخلف وإنماء االقتصاد العراقي 
ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، إال أن الخالف كما يبدو قد انعكس يف املقاربة الواجب اعتمادها لبلوغ هذه الغايات. يف هذا السياق، 
كانت هنالك مقاربتان، األوىل املسماة مجازا باملقاربة اإليديولوجية، وترتكز عىل اعتبار أن انتهاء الحرب وسقوط النظام السابق قد 
وفرا الرشوط الالزمة واملناخ املطلوب لوضع خطط جذرية إلصالح الوضع العام وتطبيق وصفات )جاهزة( مستقاة من تجارب مغايرة 
لبلدان أخرى والسيما بلدان أوروبا الرشقية، وهي التي استندت اىل استخدام مصطلح )مرحلة ما بعد النزاع(، غري أن تطور األحداث 
أبان قصور هذه الرؤيا والتقديرات، اذ تفاقم الرصاع الداخيل واتسعت موجة التمرد وأعمال العنف واإلرهاب وما اقرتن بذلك من نزاعات 
طائفية. أما املقاربة الثانية فهي املوسومة بالرباغماتية ) الذرائعية أو العملية(، اذ تنطلق من إعطاء تقدير سليم للتطورات الجارية 
يف الواقع الحي وتفهم ومالحظة املتغريات الجديدة يف مرحلة ما بعد سقوط النظام، وهي املقاربة التي تستدعي اعتماد منهج تدريجي 
يف مواجهة األخطار الجديدة وتطبيق برنامج اإلصالحات، أي إنه يأخذ بنظر االعتبار أن العراق ما زال يعاني من نزاعات داخلية، ولم 

تتوافر له بعد أسباب األمن واالستقرار عىل نحو يسمح بوضع برامج واقعية وطموحة للتنمية وإعادة األعمار)29 (. 
واليفوتنا االشارة اىل التطورات الكبرية التي حصلت بعد عام 2014 واحتالل تنظيم داعش االرهابي لعدة محافظات عراقية، وما ترتب 
عىل ذلك من عدم االستقرار االمني يف باقي املحافظات فضال عن بقاء سكان املحافظات املحتلة تحت سيطرة تنظيم ارهابي يستغل 
موارد تلك املحافظات الغراض الحرب، وهذا بحد ذاته يعيق اي توجه حكومي لصياغة اسرتاتيجيات تنموية مستدامة يمكن تطبيقها 
يف البلد ككل، ويف املرحلة الراهنة تخوض القوات املسلحة بمختلف صنوفها معارك تحرير هذه املحافظات والتي تكللت بالنرص ولم 

يتبقى سوى محافظة املوصل والتي من املؤمل ان يتم تحريرها بنهاية 2016.
فالفهم الصحيح للظروف الجديدة يف العراق واملتغريات الناشئة باالرتباط مع سقوط النظام وفرض االحتالل األجنبي، كان أمرا يف غاية 
األهمية من الناحية املنهجية لصياغة الربامج اإلنمائية الالحقة. والواقع أن العديد من هذه الربامج والخطط قد تعثرت أو أنها لم تر 
النور أبدا بسبب التدهور األمني وهجمات التخريب، األمر الذي يؤكد خطأ املراهنة عىل املقاربة األوىل واعتمادها، إذ كان ينبغي اعتماد 
منهج تدريجي وبراغماتي يوفر إمكانية تحديد األولويات عىل نحو مختلف ويأخذ بنظر االعتبار التحديات الجديدة والسعي ملواجهتها 

بأسلوب  فعال، والسيما يف مجال حفظ األمن واالستقرار وترسيخ الوحدة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة.
ويف الوقت نفسه، تجدر االشارة اىل تعدد االسرتاتيجيات املعتمدة عىل الصعيد الوطني يف قطاعات مختلفة والتي تفتقر يف بعض االحيان 
اىل التنسيق والتكامل يف مضامينها واالهداف التي تسعى لتحقيقها، وذلك لعدم اعتماد اهداف مشرتكة ومحددة والتي وفرتها االهداف 

الجديدة للتنمية املستدامة، 

املبحث الرابع
 فرص حتقيق التنمية البشرية املستدامة يف العراق

برغم كل التحديات التي تم ذكرها والتي لم يتم ذكرها اال ان ذلك الينفي وجود فرص حقيقية لتحقيق التنمية املستدامة يف العراق، اذا 
ان املجتمع العراقي مجتمع واع للمشاكل التي تحيط به، كما انه يمتلك الرغبة الهائلة نحو التغيري الهادف اىل تحقيق التطور املطلوب، 
وذلك متزامنا مع وجود رغبة وحرص من الجانب الحكومي عىل تبني مسؤولية االرشاف والتنفيذ واملتابعة لكل مفاصل تحقيق التنمية 

املستدامة.
ان نقطة االنطالق نحو تحقيق التنمية املستدامة يف العراق يجب ان ترتكز عىل عنرص االستدامة، كما يجب ان تنطلق من العنارص 
املرتابطة الثالث للتنمية املستدامة التي تبنتها االمم املتحدة وهي : النمو االقتصادي واالدماج االجتماعي وحماية البيئة)30 (، وهو ما 

سيتم الرتكيز علية يف الفرص املتاحة لتحقيق التنمية البرشية املستدامة وكما ياتي:

املطلب االول: الفرص يف اجلانب االقتصادي:
يمكن اجمال الفرص املتاحة او الخيارات التي يمكن االستفادة منها وتطبيقها باالتي:

استثمار التوجهات واالجراءات الحكومية التي انطلقت مع انخفاض اسعار النفط عام 2014 وحصول عجز كبري يف املوازنة   -1
االتحادية للدولة، واملتمثلة بتقليل النفقات وزيادة الواردات، وتشجيع القطاع الخاص بما يحقق انتقال صحيح من اقتصاد حكومي 
الخاص  والقطاع  الفردية  املبادرات  فيه  تمارس  ليربايل  اقتصاد  اىل  االبوية  والثقافات  االسترياد  النتاج  حاضنة  هو  مخطط  مركزي 
ومنظمات املجتمع املدني دورا كبريا، مع مراعات التدريج يف االنتقال، اذ انه اليمكن االستغناء عن دور الدولة يف تطبيع الحياة العامة 
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ومواجهة التحديات االمنية واالقتصادية يف املرحلة الحالية وحاجات املستقبل القريب واملتوسط يف ابعد االحوال، وبعد ذلك من املمكن 
االستغناء ع دور الدولة الفاعل بصورة تدريجية التعود بالرضر عىل حياة املواطن العراقي.

النتشال  بالسعي  واملتمثلة  املفعلة  االسرتاتيجيات  ويف  الحكومي  برنامجها  يف  حاليا  الحكومة  تتبناها  التي  الخطوات  2-استكمال 
االقتصاد العراقي من مأزق الريعية، والسري بخطوات جادة نحو تنويعه، وذلك لغرض تامني املوارد النقدية الرضورية لتمويل املتطلبات 
التنموية، وهذه العملية بمجملها تتطلب جهود كبرية وتستغرق مدة زمنية طويلة لجني الثمار، وذلك يتم من خالل تدعيم املبادرات 
التحويلية وتشجيع املشاريع الصغرية  القطاع الصناعي والصناعات  العراقي يف مجال  البنك املركزي  التي اطلقتها الحكومة وكذلك 
بنية  التوازن بني  االسكان، وهي خطوات صحيحة نحو تحقيق  الزراعية وقطاع  املبادرة  بالقروض، فضال عن  واملتوسطة ودعمها 

االقتصاد واملجتمع.
3-االستمرار يف تبني سياسة استثمارية واضحة وعقالنية تشجع جميع االطراف املحلية واالجنبية، والرتكيز عىل استكمال متطلبات 

البنى التحتية لتامني القاعدة االساسية لالقتصاد العراقي.
4-امليض بتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور جديد وفاعل يف االقتصاد العراقي، وذلك لتلبية متطلبات تغيري البيئة االقتصادية 
املشوهة االحادية الجانب وبهدف قيام اقتصاد متوازن، اذ ان تنمية القطاع الخاص ترتبط اوال بتعزيز بيئة االستثمار والسعي لتنويع 

االقتصاد وتطوير سوق العمل والتوجه الجاد نحو حل معضلة البطالة.
5-استكمال واستدامة الخطوات املتعلقة بتخفيف الفقر والقضاء عليه من خالل االسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، وتزامن 
ذلك مع رضورة تبني اسرتاتيجية تالئم الواقع العراقي تستهدف القضاء عىل مشكلة البطالة، يف ظل املتغرات والظروف التي يعيشها 

البلد مع الحرص الشديد عىل جدية الوسائل واالهداف اوال، وتوفر االرادة السياسية واالجتماعية و االقتصادية ثانيا)31 (.

6-املطلب الثاني: الفرص يف اجلانب االمين والسياسي واالجتماعي :
7-يمكن اجمال الفرص املتاحة او الخيارات التي يمكن االستفادة منها وتطبيقها باالتي:

8-استثمار االنجازات االمنية املتمثلة بتحرير املحافظات التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش االرهابي، واخرها املوصل التي تخوض 
القوات املسلحة بمختلف صنوفها معركتها التاريخية لتحرير ماتبقى من ارض الوطن، من خالل اعادة االمن لهذه املناطق وبناء السلم 

املجتمعي وتحقيق االستقرار الذي يقود اىل تحقيق التنمية املستدامة املنشودة.
تالفيها  لغرض  السابقة  الخاطئة  التجارب  من  واالستفادة  والعسكرية  واالستخبارية  االمنية  املؤسسات  بناء  عملية  9-استكمال 
مستقبال، سيما بعد استعادت الجيش لهيبته بعد االنتصارات املتحققه يف معارك التحرير، الن هذه املؤسسات تمثل رضورة البد منها 

لتامني النظام يف الدولة ككل، فال تنمية بدون امن واستقرار.
10-تعزيز السياسات والربامج التي تتبناها الحكومة والتي تهدف اىل ضمان حقوق االنسان، كون العالقة ترابطية بني تحقيق التنمية 

املستدامة وتحقيق واحرتام حقوق االنسان) 32(.
11-االهتمام الحقيقي بربامج شبكات الحماية من خالل اعادة هيكلة نظام الحماية االجتماعي القائم الذي البد له ان يتضمن نظام 
للضمان االجتماعي والتامينات االجتماعية وشبكات االمان االجتماعي، ان هذه العملية بحد ذاتها تستدعي تجريد الربامج املذكورة من 
كافة االخطاء املصاحبة للتنفيذ من خالل زيادة التخصيصات املالية لها، وتهيئة الكوادر االدارية والوظيفية التي تمتلك درجة عالية 
من الكفاءة واالمانة، وحرص واستيعاب اعداد املستحقني بهذه الربامج، واستبعاد االشخاص غري املستحقني، والقضاء عىل حاالت 

الغش والتالعب، والوصول اىل املناطق التي طالها الفقر ومحاولة انتشالها قدر املستطاع..الخ.
12-تثقيف املواطن وتوعيته عن طريق الندوات واملؤتمرات ووسائل االعالم وتفعيل دور منظمات املجتمع املدني، والرتكيز عىل ثقافة 
محاربة كل انواع الفساد االداري واملايل، باعتباره اهم االسباب التي تقف وراء الهدر والضياع للموارد والتخصيصات املالية التي يمكن 

استغاللها يف تمويل القنوات التنموية.

املطلب الثالث: الفرص يف اجلانب البيئي:
يمكن اجمال الفرص املتاحة او الخيارات التي يمكن االستفادة منها وتطبيقها باالتي:

1-تحقيق االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية واستصالح االرايض الزراعية عن طريق تخصيص املوارد الالزمة لذلك، فضال عن اعتماد 
االساليب الزراعية املالئمة واستدامة االنجازات املتحققة من املبادرة الزراعية التي تم تبنيها يف االعوام السابقة، فضال عن تطويرها 

مستقبال) 33(.
2-يف اطار االهتمام بتطوير ادارة النفايات الصلبة وخصوصا يف مراكز املحافظات، البد من ارشاك القطاع الخاص يف هذه املهمة عن 

طريق رشكات متخصصة يشرتط يف عملها االلتزام باالشرتاطات البيئية الصحية.
التنمية  لتشجيع  وطنية  اسرتاتيجية  اي  يف  مركزي  بدور  الحرضية  والتنظيمات  والخطط  السياسات  تضطلع  ان  عىل  3-الرتكيز 

املستدامة، كما ان حكومات املدن والبلديات يجب ان تكون اطرافا فاعلة يف اي اسرتاتيجية يؤمل لها النجاح.
4-التشديد عىل رضورة تطبيق طرق وتقنيات حديثة ملعالجة اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن انتاج النفط وتالفيها قدر املستطاع.
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5-االهتمام الجاد بمشكلة التصحر ومشكلة ندرة املياه ومشكلة توفري الطاقة الكهربائية، وهذه العملية تتطلب االستعانة بالخربات 
واملهارات املحلية واالجنبية فضال عن التخصيصات املالية ملعالجة الرتدي الواضح يف هذه الجوانب الثالث)34 (.

وزيادة  والريف،  الحرض  يف  السكنية  املجمعات  وبناء  السكن،  مشكلة  حل  اىل  الرامية  الحالية  والخطوات  باالجراءات  6-االستمرار 
التخصيصات املالية ملنح القروض الخاصة باالسكان، فضال عن تشجيع االستثمار يف هذا القطاع)35 (.

7-وضع سياسة بيئية تستند للمسوح واالستبيانات والرجوع اىل التقارير البيئية يف الدوائر املتخصصة يف املحافظات من خالل دراسة 
الواقع البيئي وكيفية تنفيذ الخطط واملراقبة مع االستعانة بالخرباء والوزارات االخرى وفقا لعملية يخطط لها مسبقا.

8-تفعيل العمل بمنظومة الترشيعات والقوانني الخاصة بحماية البيئة السابقة، واالستمرار بسن ترشيعات تحافظ وتحمي البيئة، 
ومنها قانون )3( لعام 1997، وقانون الصحة والسالمة رقم )74( وقانون الرشوط العامة الخاصة باملقاوالت الهندسية واملدنية)36 (.

9-االستفادة من تجارب الدول االخرى مي معالجة املشاكل البيئية.
10-االستفادة من املؤسسات العلمية العاملية من خالل اجراء البحوث املشرتكة واتاحة الفرصة للباحثني العراقيني لالشرتاك باملؤتمرات 

العلمية العاملية التي تختص بمشاكل البيئة.

اخلامتة

من خالل مواكبة مسرية مفهوم التنمية البرشية املستدامة منذ بداية ظهوره اىل تطوره من مفهوم اقتصادي بحت اىل مفهوم اشمل 
انجازات  االنمائية، ومن ثم تحقيق  االلفية  الحادي والعرشين الهداف  القرن  املتحدة مع مطلع  واعمق، وتزامن ذلك مع تبني االمم 
اليستهان بها خالل الـ15 عام االوىل من هذا القرن، وقرار الغالبية العظمى من الدول االعضاء يف املنظمة الدولية عىل امليض واالستمرار 
بوضع اهداف اكثر واشمل واعمق، وترابط هذه االهداف وعدم اقتصارها عىل الدول الناميه لغاية 2030، تضح لنا اهمية هذا املفهوم 

باالطار العام.
وقدر تعلق االمر بالعراق فانه حمل تركه ثقيله من اواخر القرن املايض، فضال عن االحداث التي تتعلق بتغيري النظام واحداث العنف 
واالرهاب وعدم االستقرار االمني والتحديات واملشاكل االقتصادية التي مر بها، ومن ثم احتالل اجزاء كبريه من اراضيه من قبل تنظيم 

داعش االرهابي، وهو ما عوق وقوض الجهود املبذولة لتحقيق التنمية املستدامة فيه.
اال ان ماتقدم الينفي ان العراق قد خطى خطوات حقيقية وجدية يف طريق تحقيق التنمية املستدامة وتحقيق اهداف االلفية، وتشري 
املؤرشات والبيانات اىل تحقيق انجازات اليستهان بها، لكن الظروف االمنية اعاقت هذا التحسن، ويف الوقت نفسه، اوجدت الخطوات 
السابقه فرصا وخيارات جيدة يمكن لصانع القرار االستفادة منها واستثمارها وتوظيفها يف املستقبل القريب واملتوسط والبعيد، من 
خالل تبني االهداف االنمائية الجديدة، وكذلك تبني منهج براغماتي عميل يوائم الظروف الحالية واملشاكل املصاعب التي يمر فيها البلد، 

بغية تحقيق النتائج املثىل.
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مستقبل التحديات االجتماعية للتنمية املستدامة يف العراق
» التنوع الثقايف امنوذجا »

بحث مقدم للمؤتمر العلمي األول لوزارة التخطيط
تحت شعار العراق2030) املستقبل الذي نصبو اليه(

أهداف التنمية املستدامة 2030
خارطة طريق يف اطار تنموي مستدام

  االستاذ املساعد الدكتور                                                                                                                                                     االستاذ املساعد الدكتور
امحد عبد الرضا احلسين                                                                                                                                                       ولــيــد عــبد اخلفاجي

كلية اآلداب – جامعة بغداد                                                                                                                                       كلية اآلداب – جامعة واسط

املقدمة :     
   إن تحريك عملية التنمية ال يمكن أن يتم فقط عرب السياسات االقتصادية واملالية اإلجمالية مــن قبل الجهاز املركزي للدولة تحت 
ضغوط الظروف الدولية املختلفة التي ال يمكن السيطرة عليها بل ان القاعدة الحقيقية النطـالقة التنمية املستدامــة هي التي تستغل 

قدرات املجتمع ، املادية والبرشية االستغالل األمثل)1(. 
  أذ  تحتل قضية التنمية مكاناً بارزاً يف الفكر االجتماعي املعارص ، وقد حظيت باهتمام كبري من جانب املفكرين االجتماعيني منذ نهاية 
الحرب العاملية الثانية ، فأقبلوا عىل دراستها ، محاولني تحديد ابعادها ،  وتحليل عنارصها ، وكان لهم فضل كبري يف تعميق املفاهيم 
املتصلة بها، ويف إرساء كثري من األسس النظرية الرائدة يف هـذا امليدان . وملا كانت قضية التنمية من القضايا التي تتعدد جوانبها 
التي تدخل يف مجال  الجوانب  العلوم االجتماعية عىل دراسة  ، فقد حرص كل فريق من املتخصصني يف مجاالت  ابعادها  ، وتتشعب 
تخصصه ، غري أن علماء االقتصاد كانوا أسبق من غريهم إىل دراسة الجوانب التي أصطلح عىل تسميتها بالتنمية االقتصادية ، وكانوا 
يلقون تشجيعاً متزايداً من جانب املسؤولني السياسيني الذين كانوا يهتمون بمعالجة مشكالت التخلف االقتصادي أكثر من اهتمامهم 
بمعالجة مشكالت التخلف االجتماعي ، فكان من نتيجة ذلك أن قدم االقتصاديون كثرياً من اإلضافات النظرية يف هذا املجال تفوق ما 
قدمه غريهم من املتخصصني يف مجاالت العلوم االجتماعية األخرى . غري أن الحقيقة التي أتضحت معاملها بمرور الوقت واصبحت 
تحظى بإجماع شامل من جانب املفكرين ورجال السياسة إىل الوقت الحارض هي أن جوانب التنمية متكاملة بحيث ال يتسنى وضع 
نظرية مثمرة للتنمية ما لم يأخذ الباحثون يف اعتبارهم مختلف العوامل االجتماعية واالقتصادية التي لها صلة بالتنمية كما اصبح 
من األمور املتفق عليها أن يتضمن التخطيط للتنمية الجوانب االقتصادية واالجتماعية بحيث تناظر االجراءات االقتصادية اجراءات 

اجتماعية أخرى تواكبها وتسري معها جنباً إىل جنب . 
فهنا نحتاج إىل توضيح بعض التساؤالت وهي : ما هي فلسفة التنمية ؟ وما الحاجة إىل هذه الفلسفة ؟ 

  واالجابة عىل هذا التساؤل : إن فلسفة التنمية كما يراها بعض الفالسفة تختص باألفكار األساسية واالفرتاضات املركوزة يف عمليات 
التنمية التي تتم أو يخطط لها عىل نطاق اإلنسان واملجتمعات والطبيعة وغريها ، مما يعدُّ مجاالً للنماء والكثرة واستبدال الحال بالحال 
والتقدم درجات يف سّلم الرخاء وتحسني ظروف الحياة . ولفهم التنمية أو الستخراج الفلسفة الكامنة فيها أو لبناء تصّور ينطلق منه 
إىل الظواهر التنموية والقوى الفاعلة يف مجال التنمية ، ربما استفاد اإلنسان مما يحدث يف مجاالت أخرى كمجاالت العلوم الطبيعية 
واالجتماعية فقد كان للتقدم الذي أصابه العلم الطبيعي حظ وافر من الدراسة ، مما جعل االستفادة من تلك الدراسات أمراً متوقعاً 

سواء اكان ذلك بالقياس أو بالتعميم . 

 هذا ويجدر بنا أن نذكر إن عىل الفيلسوف أن يعي حدوده ، فتعامله مع املجال الذي يتفلسف فيه يختلف عن تعامل العاِلم يف ذلك املجال 
. فبالرغم من أن أبحاث العلماء تنصب عىل كثري مما ذكرنا إال أن االسئلة التي يتصدون لإلجابة عليها تختلف عن اسئلة الفيلسوف 
واسئلة   ، العالم  إطار  من  أوسع  التوقعات  فيه  وتنشأ  االسئلة  منه  تنبثق  الذي  الفيلسوف  فإطار   . اإلجابة  طرائق  تختلف  وكذلك   ،

الفيلسوف تساءل يف كثري من األحيان مسّلمات العالم )2( .     
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لقد أختلف املفكرون يف تحديد محوراً رئيسياً تدور حوله عملية التنمية . فقال بعضهم أن محور التنمية هو اإلنسان وقال آخرون أنه 
املجتمع ، وفريق ثالث جعل البيئة والطبيعة محوراً للتنمية ، واعرتض الحكماء منهم عىل التفريق بني اإلنسان وهذه األشياء . وكما 
أختلف املفكرون يف تعيني محور للتنمية ، فقد اختلفوا أيضاً يف تحديد أغراض التنمية ، هذه االختالفات حول تحديد محور التنمية 
وأهدافها لم تكن نهاية املطاف ، إذ أن الرؤى ظلت تتعدد أيضاً حول أسلوب التنمية ومقاييس تحقيقها واملشاكل املرتبطة بها . فمن 
املفكرين من اعتقد أن االسلوب الرشيد للتنمية هو االهتمام باإلنسان وجعل تنميته هي األصل ألنها ستفيض من بعده عىل الجماعة، 
ومنهم من جعل املقياس كما يحدد بإنتاج املصانع والحقول وبعدد الوظائف ومستوى الدخول الفردية والقومية ... الخ ، ومنهم من 
حدد أنماطاً سلوكية وقيماً معينة تقاس التنمية بانتشارها أو انحسارها . هذا االضطراب الفكري حول تحديد مفهوم التنمية وغاياتها 
يُعدُّ مشكالً إضافياً من مشاكل التنمية ، خاصًة يف الدول النامية ، فقد ارتبطت مسريات األمم التنموية بمشاكل كثرية أشهرها عجز 
الدول الفقرية عن الوفاء برضوريات التنمية من حيث املال والعلم والخربة والرجال ، ومن حيث التأثري عىل الدول التي زخرت بهذه 
املقومات وحفزها عىل املساعدة الفاعلة أو املشاركة يف الرساء والرضاء . إال أن اإلشكال اإلضايف الخطري الذي يفاقم هذه االشكاالت 
ويعمقها هو ابناء هذه املجتمعات الفقرية الذين علمتهم لكي يرفعوها من كبوتها ـ هؤالء االبناء لم يفعلوا أكثر من تغذيتها بالتبعية 
بدالً من االصالة ، فهم قد صاروا ال يدركون مفهوماً للتنمية سوى الذي بنت عليه الدول الغنية ثرواتها وافقرت به األمم األخرى ولوثت 

به البيئة واجدبت به األرض ولطخت به املحيطات.

  لقد رأينا االختالف عىل محاور التنمية وأهدافها ومقاييسها، مما يجعلنا نلتمس منطلقاً أكثر عمقاً وإطاراً أوسع مدى ، حتى يصري 
التنمية ويذهب بعض  أهم ركائز فلسفة  ، وهذه ستكون  املحاور يف قالٍب واحد  أو صب جميع  آخر  املمكن تفضيل محور عىل  من 
الباحثني يف هذا املجال من الفالسفة املعارصين أن هذه املنطلقات العميقة توجد يف األفكار والتصورات التي يحملها مخططو التنمية 

ومنفذوها كما توجد أيضاً فيما تدل عليه أعمالهم التي أُنجزت أو دراساتهم التي هي يف طريقها لإلنجاز . 
هذا وما يزال السؤال األسايس يالزمنا : ما هي فلسفة التنمية؟ 

نقول أنه إذا كانت التنمية هي انشاء املصانع وشق القنوات وتوصيل الثقافة واستثمار األموال ... الخ فال ينبغي أن نتوهم أن فلسفة 
التنمية هي املوازنات التي توضع لتلك األغراض، وإنما نقصد بفلسفة التنمية تلك األفكار واملقاصد التي يحشد كل ما ذكرناه آنفاً من 
دراسات وانشاءات من أجل تحقيقها . أي نقصد بفلسفة التنميـة تلك »النظرة » التي ينطلق منها العمل التنموي وتلك املقاييس التي 

يحكم بها بالنجاح أو الفشل النهائي. 

كما أن هناك فلسفات تتبناها مؤسسات عاملية ، وهناك أيضاً ما سمي بفلسفة التنمية اإلنسانية وهي يف أساسها ردة فعل لطغيان 
التنمية  فلسفة  ، فهنالك مثالً  التنمية  تلك ملحات من فلسفة  إذن   . يريدون  الناس وما  الخرباء والفنيني يف رغبات  الصناعة وتحكم 
املنبثقة من فلسفة التطور والتي تذهب إىل أن التنمية ال بد لها من أن تعرّب مراحل معينة وقد ارتبطت هذه الفلسفة بالفيلسوف األملاني 
» هيجل« وبفلسفته يف التأريخ اإلنساني وبفلسفة » كارل ماركس » كما أن هنالك فلسفة التنمية التي يقرأها اإلنسان يف مسار البالد 
التي انعتقت أخرياً من أرس االستعمار وأرادت أن تلحق بالدول املستعمرة فتوهمت أن ذلك ال يتم إال باسترياد العلم والثقافة والخرباء 
وترك األمر لجماعة الفنيني) التكنوقراط( ، وأطلق عىل هذه الفلسفة ، » فلسفة الفنيني أو التكنوقراطية« ـ املبالغة يف تقدير قيمة 
التقدم العلمي والتقني املعارص ، حتى أن متخصصيه تُركوا ليكيفوا رغبات الناس وآمالهم وأغراضهم بدعوى أن هذا ما يريدون ، حتى 

أن كان ما يدعوا إليه هؤالء الفنيون والخرباء غريباً عن البيئة والثقافة واملزاج املحيل )3(.
ادارة  ، هل هي  التنوع  ادارة هذا  ، لكن االختالف هو يف نوعية  الدول يف اي مكان  التي تواجه  الثقايف من االشكاليات  التنوع    ويعد 
تمتلك  آليات الحكم الصالح الذي يحقق العدالة االجتماعية او الحكم  غري الصالح بكل أنواعه ، وتعد هذه الجدلية  من التحديات التي 
تواجه الدول وتتطلب اتخاذ القرارات  الصحيحة ، فالتنوع الثقايف سالح ذو حدين ، يمكن  استخدامه بإيجابية ثم يتم االستفادة من 

االختالفات  وتكريس التنوع وسيلة للتعايش والتقدم ، أو استخدامه بسلبية حتى يصبح وسيلة للفتنة والفساد . 
فضال عن ان  واقع التنوع الثقايف يف العراق يعاني من اشكاليات كثرية أذ تهدد كيان الدولة ، ولذلك هناك حاجة اىل العمل عىل تأسيس 

حكم صالح وترسيخه حتى يمكن من خالله ادارة هذا التنوع .  
االطار املفاهيمي واملنهجي : ويتضمن عدة محاور تتمثل باالتــــــي : 

أواًل : مشكلة البحث : 
 أن املعضلة الحقيقية ليست يف إشكالية التنمية وقضاياها كما تم تداولها يف أدبيات التنمية الدولية ، وإنما تكمن يف ان ثمة تحول 
تأريخي لم ينجز، ويقصد بذلك التحول من املجتمع التقليدي ذي النسيج املحكوم بالوالءات االولية عىل اختالفها اىل املجتمع الحديث 
القائم عىل املؤسسات املدنية، فالبلدان النامية والعراق جزءا منها الزالت تعيش يف ظل تشابك األزمنة ما بني قبيل وحديث ، وما بني 
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النسيج العصبي وقناع الحداثة   فهناك تكنولوجيا متقدمة يف نظم املعلومات والتعامل ، وهناك هياكل تنظيمية إدارية  واقتصادية 
ومجتمعية توحي بالعبور اىل الحداثة ،أال أن النظرة املتفحصة تبني أن وراء هذه النظم العلنية الظاهرة، نظما تقليدية هي التي تمثل 

القوى الفاعلة واملحركة، وذلك يف مختلف مجاالت الحياة والنشاط املجتمعي )4( . 
  يربز واقع الحال نوعا من التداخل ما بني هذين املستويني ، فاملسؤولون ينادون بحكم املؤسسات والقانون ونظم اإلدارة الحديثة 
ومعلوماتها، أال أنهم يف حقيقة االمر يترصفون انطالقا من مرجعية العصبيات التقليدية . فهذه النخب التقليدية تؤدي اىل أضعاف 
الدينية  والطوائف  االثنيات  انقسامية فئوية)5(. ويف مجتمع متعدد  اىل  االجتماعية  بالتعددية  تدفع  الرصاع  الدولة وبروز حالة من 
واالعراق كالعراق ، والذي يف تراثه سادت فئات عىل أخرى وأعراق عىل أخرى ، كيف يمكن تجاوز كل ذلك يف ظل نظام ديمقراطي حديث 

والقفز فوق كل الحساسيات التاريخية السائدة فيه ؟
    أن الوعي الذاتي إلدارة التنمية يرتكز حول السياسات والقيم ، فضال عن  تركيزها عىل  تمكني وتقوية السكان والقطاع الخاص 
وتطوير القطاع الحكومي العام ، يزيد من أهميتها لإلداريني الذين يتعاملون مع آثار االتجاهات العاملية والعوملة . لذلك تشتمل ادارة 

التنمية عىل أدوات ووسائل تهدف اىل )6( :

أضاءة االهداف الحيوية الالزم تحقيقها ، وإيجاد الحلول لالزمات الناشئة وتذليل املعوقات ..1
. توزيع صالحيات صنع القرارات طبقاً للتخصص .2

بناء الطاقات لتسهيل وتطوير االجراءات االدارية واالجراءات التنفيذية وتجاوز الروتني البريوقراطي  .3
    لذلك، فأن أدارة التنمية يمكن لها أن تساهم يف دعم مبادئ العدالة وتطبيقها ، ودعم عملية استدامة التنمية ، مع مالحظة ان معظم 
االتجاهات العاملية  تسعى اىل الرتكيز عىل اهداف تنموية ضيقة مثل الكفاءة ، والفعالية ، والحفاظ عىل املصالح واملكاسب املختلفة . 
     ففي كل أدارة عامة هناك هيكل تنظيمي رسمي يتبع األسس العلمية يف االدارة ، يصدر عىل شكل لوائح وقوانني ، اال أن القوة 
املحركة الزالت تنبع من املؤسسات التقليدية ، وهو ما جعل االدارة يف مجتمعاتنا النامية تعيش حالة من االزدواجية القبلية ما بني 

الظاهر الرسمي والخفي الفعيل )7(.
  فضال عن أن ما يحرك هذه االدارة هو النظم العصبية عىل اختالفها : قبلية – عشائرية ، طائفية ، أثنية ، جهوية ، وليست اإلدارة 

العلمية وحدها .

الدولة من قوة  ان قوة  ارتباطا عضويا. فهو يؤكد مرارا وتكرارا  العصبية  يرتبط بنظريته يف  ابن خلدون   الدولة عند  ان مفهوم  أذ 
العصبية ، فالدولة بالحقيقة الفاعلة يف مادة العمران انما هي العصبية والشوكة )8(. 

  وهنا نتساءل كيف هو واقع احرتام التنوع الثقايف اليوم ، وخاصة بعد ما حولت العوملة عاملنا اليوم إىل قرية كونية صغرية ؟ ، تتدفق 
فيها املعلومات من الدول األقوى نحو الدول األضعف ، وبعد ما أسفر سقوط االتحاد السوفييتي عن نظام عاملي ذي قطب واحد تميل 

فيه دولة واحدة إرادتها عىل العالم أجمع ؟
وهل نتمكن من أيجاد حلول ناجعة إلدماج مكونات هذا التنوع املجتمعي يف بوتقة واحدة ؟       

 وهل باإلمكان أن نتغلب عىل ثقافة الوالء الفرعي التي تعيق بناء دولة املؤسسات )دولة الحكم الصالح ( وتجهض أي خطط وسياسات 
تنموية باعتماد ثقافة االنجاز والكفاءة ؟

فأن تحقق ذلك نستطيع القول أننا تمكنا من توفري البيئة اآلمنة املؤاتية ألحداث تنمية مستدامة ترتقي بهذا التنوع الثقايف – اإلنساني 
هدفا وغاية مطلقة لها .     

  وسيحاول بحثنا الحايل  تسليط الضوء عىل اهم التحديات االجتماعية بشكل عام التي تقف عائقاً امام احداث عملية التنمية املستدامة  
مع الرتكيز عىل أشكالية التنوع الثقايف هل هو رافد رئييس لدعم عملية التنمية أم يقف عائقا امام تفعيل هذه العملية الحيوية يف حياة 

افراد املجتمع .   

اهمية البحث : 
التنمية وتفعيل مقومات  انجاح عملية  التي تقف عائقاً يحول دون  التحديات  الحايل يف كونها تركز عىل اهم  البحث  تتجسد اهمية 
استدامتها يف العراق من خالل تسليط الضوء عىل حالة التنوع الثقايف وهي خاصية يتسم فيها املجتمع العراقي وتبيان اىل اي مدى 
تساهم هذه السمة سواء يف تفعيل ام يف تعويق عملية التنمية يف العراق وتحديد سبل العالج لهذه التحديات التي ترتقي بها مستقبال 

وتحويلها اىل عوامل مساعدة لتنشيط عملية التنمية .    

اهداف البحث : 
بناءا عىل ما تم طرحه يف مشكلة البحث فتحديد أهدافه تكمن باآلتي : 

أم  الثقايف من حيث كونه يشكل عامل منشط  التنوع  التنمية املستدامة  بشكل عام مع الرتكيز عىل  1.تسليط الضوء عىل تحديات 
مقوض لعملية التنمية املستدامة يف العراق .



69

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور االجتماع

التماسك االجتماعي  املؤسساتي وأوارص  الدولة والبناء  االنجاز ودورها يف أضعاف  الوالء عىل ثقافة  2.توضيح سلبيات غلبة ثقافة 
وكعائق أمام خطط وسياسات التنمية . 

3.مقارنة التجربة الكندية ذات التنوع الثقايف كونها تجربة ناجحة مع التجربة العراقية بغية االستفادة من الدروس املستقاة منها .   
4.وضع رؤية اسرتاتيجية مستقبلية لعالج تحديات التنمية املستدامة يف العراق .

تحديد املفاهيم االساسية للبحث : 
سيتم التطرق اىل اهم املفاهيم االساسية ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث :

1.التنمية :
املصطلح مثقالً  أصبح هذا  ، كما  االصعدة  واالعمال عىل مختلف  والخطط  السياسات  للكثري من  التنمية عنوانا  أصبح مفهوم  لقد 
بالكثري من املعاني والتعميمات ، وان كان يقترص يف غالب االحيان عىل الجانب االقتصادي )9(، فالتنمية يف حقيقتها عملية حضارية 
تشمل مختلف أوجه النشاط يف املجتمع بما يحقق رفاهية االنسان وكرامته ، وهي أيضا بناء وتحرير له ، وتطوير لكفاءاته واطالق 

لقدراته ، كما انها اكتشاف ملوارد املجتمع وتنميتها .
ويعرف » هوبهاوس » التنمية  بأنها تنمية الناس يف عالقاتهم املتبادلة ونرش روح التعاون بني الجميع يف العمل املستقر عىل الحاجات 
الرخاء  ليعم  الخربة والتجربة واملعرفة واملهارة عىل أسس علمية  تعتمد عىل مزيد من  ارادية  االفراد وهي عنده حركة  املتبادلة بني 

والرفاهية للشعوب )10(.

2.التنمية املستدامة :
  التنمية املستدامة مفهوم حديث بدأ يستخدم كثرياً يف األدب التنموي املعارص ، وقد أصبحت االستدامة مدرسة فكرية عاملية تنترش 
يف معظم دول العالم الصناعي والنامي عىل حٍد سواء ، وتتبناها هيئات رسمية وشعبية وتطالب بتطبيقها . وهي نمط تنموي يمتاز 
بالعقالنية والرشد ، وننظر لذلك عىل أنه السبيل الوحيد لضمان تحقيق نوعية حياة جيدة للسكان يف الحارض ولألجيال يف املستقبل 

.)11(
وتعرف التنمية املستدامة أيضاً : بأنها سياسة لتشجيع النمو املستمر واملتناسق مع الحفاظ عىل توازن موارد البيئة ، وذلك من خالل 
ترشيد إستغالل املوارد القابلة مع الحفاظ عىل توازن موارد البيئة ، وذلك من خالل ترشيد إستغالل املوارد القابلة للتجديد ، ومشاركة 
الجماعات املحلية يف مشاريع التنمية ، والوصول اىل حلول تسوية يف املفاوضات الدولية ، واالعرتاف بمصالح الدول الصناعية والدول 

غري الصناعية عىل السواء)12( . 
التي تلبي  التنمية   : ، وعرفت بأنها  للبيئة والتنمية عام 1987  العاملية  اللجنة  التنمية املستدامة ألول مرة يف تقرير  وعموماً مفهوم 

حاجات الحارض دون املساومة عىل قدرة األجيال املقبلة يف تلبية حاجياتهم)13( . 
فالتنمية املستدامة عند )بابري(هي التي تحقق التوازن بني النظام البيئي واالقتصادي  واإلجتماعي وتسهم يف تحقيق أقىص قدر من 

النمو واالرتقاء يف كل نظام من هذه األنظمة الثالثة . دون أن يؤثر التطور يف أي نظام عىل االنظمة األخرى)14(.  

3.التنوع الثقايف :
  ويقصد به التنوع والغنى يف املجتمعات البرشية بنظمها املختلفة وأنماط معيشتها وما تحويه من عادات ومعتقدات وممارسات 
، السيما وأن  الطبيعية  البيئة  البيولوجي يف  التنوع  الحضارة اإلنسانية مهما كما  الثقايف يف  التنوع  اعتبار  اىل  البعض  وقيم. ويذهب 
املخاوف تتنامى من تأثريات العوملة وما يصاحبها من تنميط لثقافة النوع الواحد، أي ثقافة الجهة الغالبة واملتحكمة يف وسائط اإلعالم 

وفـي مقـــدرات االقتصاد واالنتاج )15( . 

فاألصل يف كل يشء هو التنوع واالختالف ، والتعدد هو األصل يف البرشية ، قال تعاىل: 
، واعتقادات مللهم  اديانهم  الناس يف  : » واليزال الخلف بني  ، أي  الناس امًة واحدًة واليزالون مختلفني » )16(  ولو شاء ربك لجعل 
ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم » )17( . فالتعددية توجد حيثما يوجد تنوع ، سواء عرقي أو ديني أو عقائدي أو فلسفي أو طبقي ، وهذا 

أمر واضح وجيل . 
وفكرة التنوع الثقايف )اختالف اخالقي او اختالف املصالح ( ، يف بعض االحيان يتصل بفكرة الرصاع فحينما يوجد التنوع يوجد الرصاع 

)18(، وهذا يعني الرصاع عىل اختالف املصالح او الرصاع للدفاع عن املصالح او العقائد . 
وهناك مصطلحات اخرى قريبة من مصطلح التنوع الثقايف ، مثل الخصوصية الثقافية والهوية الثقافية واالستثناء الثقايف . فبدون 
االقرار بوجود تنوع ثقايف يتعذر الزعم بوجود خصوصيات ثقافية أو هويات ثقافية تربر مطلب االستثناء الثقايف . وقد نشأ مصطلح 
التنوع الثقايف يف سياق ثقايف معني أتسم بتنامي تعريض الكثري من الثقافات البرشية للرتاجع واالضمحالل  واحياناً الزوال ، لعوامل 
طبيعية أو قرسية ، يف الوقت الذي بدأت فيه ثقافات معينة تنترش برسعة عىل حساب الثقافات املرتاجعة وبدا أن بعضها وتحديداً 
الثقايف لالنحسار وربما يف تقدير  التنوع  العالم عىل نحو عرض  الغربية بدأت تفرض هيمنتها عىل سائر ثقافات  الثقافة االمريكية 
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البعض  للزوال )19(.

منهجية البحث :     
، وهو  للواقع االجتماعي وخصائصه  البحث االجتماعي مالئمة  أكثر مناهج  أذ يعد من  التحلييل  الوصفي  املنهج  البحث عىل  اعتمد 
الخطوة االوىل نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع . والذي من خالله نتمكن من االحاطة بكل أبعاد هذا الواقع ، محددة عىل خريطة 
تصف وتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته ) 20 ( . ويهدف املنهج الوصفي اىل جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة او موقف معني 
مع محاولة تفسري هذه الحقائق تفسريا كافيا)21( . والبحوث الوصفية ال تنحرص اهدافها يف مجرد جمع الحقائق ، بل تهدف اىل 
تصنيف البيانات والحقائق وتحليلها تحليال علميا كافيا ثم الوصول اىل تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة . ويعرف املنهج 
الوصفي بأنه طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول اىل أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة 

اجتماعية أو انسانية . 
وتم االعتماد أيضاً عىل املنهج املقارن عن طريق عرض مقارنة التجربة الكندية ذات التنوع الثقايف لتشخيص مواطن الضعف والوهن 
أو جماعات  للمقارنة بني مجتمعات مختلفة  املقارن طريقة  املنهج  يعد  ، وبعبارة موجزة  العراقي  املجتمعي   التنوعي  النموذج  يف 
داخل املجتمع الواحد أو بني نظم اجتماعية للكشف عن أوجه الشبه واالختالف بني الظواهر االجتماعية وإبراز أسبابها وفقاً لبعض 
املجتمعات التي تجعل هذه الظواهر قابلة للمقارنة كالنواحي االثنوغرافية  والتاريخية واإلحصائية ويمكن الوصول عن طريق هذه 

الدراسة املقارنة إىل صياغة نظرية اجتماعية)22( . 
تحديات التنمية يف العراق  :       

                   
 إن الفرص املضاعة والتي أدت إىل تراجع املحتوى النوعي والروحي لحياة العراقيني تجعل من تطلعاتهم لتحقيق تنمية برشية مستدامة 
، حقاً من حقوقهم األساسية ، اال أن العديد من التساؤالت تربز حني تتصدر قضايا أخرى أولويات الربامج الحكومية )23( ، فكيف 

نجعل من مؤرشات التنمية البرشية أداة مؤثرة يف صياغة السياسات العامة أو االسرتاتيجيات التنموية ملستقبل العراق ؟ 
إن االجابة عىل هذا التساؤل تتبلور عند وضع اسرتاتيجية للتنمية البرشية يف العراق فيتطلب األمر النظر إىل املجتمع وفئاته وطبقاته 
االجتماعية ، وقدرة تلك الخطط عىل معالجة النقاط الجوهرية ، واىل مجمل التعقيدات السائدة واملحيطة وفق رؤية تعرّب عن القواسم 
، التي يهمها تحقيق عملية التطوير التنموي الشامل مما يتطلب وضع خطط  املشرتكة ملصالح تلك الطبقات والفئات االجتماعية 
تنموية قائمة عىل مبدأ الشفافية ، تظهر من خاللها أهمية دور املواطن يف صنع القرار ، كون مصالح ورغبات األفراد لها من األهمية 
واملكانة املؤثرة يف السياسة العامة والقرار االقتصادي وضمان تأييدها واستعدادها لتنفيذ تلك الخطط ما من شأنه درء مخاطر تغلغل 
الفساد االداري اتقاء تنفيذ تلك القرارات أو السياسات عند صنعها أو تنفيذها يؤدي إىل تعاون واسع النطاق بني مكونات املجتمع 

والدولة وبني قطاع الدولة والقطاع الخاص. 

وعىل ضوء ما تقدم ، تواجه التنمية عامة تحديات جسيمة يمكن اجمالها بثمانية تحديات هي)24(: 
1.ويكمن يف وضع اسرتاتيجية فعالة للتعامل مع التهديدات الخطرية الراهنة يف شكلها العسكري واألمني كالحروب واإلرهاب والنزاع 

...الخ ..
2.يشمل كل ما يتصل باستعادة النمو االقتصادي العريض القاعدة، والقابل لالستمرار ، ويطال ذلك شكل العالقة واالندماج يف النظام 
االقتصادي العاملي ، كما يقع ضمن هذا العنوان وضع تصورات الستخدام الطاقات واملوارد املتاحة والتجارة البينية ، وتبادل عوامل 

االنتاج بني البلدان والتكامل االنتاجي ... الخ. 
3.التحدي الذي يتضمن املشكالت ذات الطابع االجتماعي ، بدءاً من مشكلة الفقر ، والتفاوت يف توزيع الثروة ، وتدهور رشوط السكن 
، وانتشار األمية، وعدم كفاية الرعاية الصحية ، وقصور أنظمة الحماية والتأمني االجتماعي ، وصوالً اىل مشكالت التفكك االجتماعي . 
من  الكبرية  النسبة  لجهة  للسكان  العمري  التكوين  تبعات  تتضمن  والتي  الديموغرايف  الطابع  ذات  املشكالت  يشمل  الذي  4.التحدي 
الذي يدخلون  التعليم ، وتوفري فرص عمل ألجيال الشباب  املناسب يف خدمات  التوسع  األطفال والشباب ، وهو ما يستتبع رضورة 
سوق العمل . كما تتضمن تبعات املعدالت املرتفعة للنمو السكاني يف ظل األداء االقتصادي املرتاجع والسياسات االجتماعية املتقلصة 

، ومسألة الهجرة الداخلية وتضخم السكن يف املدن ويف العشوائيات والضواحي . 
معظم  يف  والسيايس  االجتماعي  للتشكل  األبوي  فالطابع   . املجتمع  يف  والشباب  املرأة  بوضعية  خاص  بشكل  يتعلق  الذي  5.التحدي 
البلدان النامية ، معطوف عىل بعض الخصائص الثقافية يف تفاعلها مع مؤثرات العوملة ، مما يؤدي اىل تهميش متزايد للمرأة وللشباب 
يف املجتمع ، وهو ما يعطل قدرات كبرية لتطوير التنمية وتوفري مستقبل أفضل للبالد ، باإلضافة اىل كونه انتقاصاً لحقوق النساء 

واألطفال األساسية.
6.التحدي البيئي ، واملتمثل بشكل خاص يف مشكلة التصحر ، وندرة املياه ، وتدهور بيئة السكن يف املناطق والضواحي الفقرية ، بما 
فيها توفر املياه اآلمنة وخدمات الرصف الصحي والسكن الالئق . إضافة اىل التدهور املستمر يف القطاع الزراعي واالنتاج الغذائي وما 

ينتج عنه من ارضار اقتصادية وضغوط عىل املوارد البيئية التي تشكل مصدر عيش السكان . 
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7.التحدي املتصل بمسألة ضعف الديمقراطية واملشاركة السياسية عىل الُصعد املركزية واملحلية . فباإلضافة اىل ضعف مرونة النظام 
واملؤسسات السياسية ، وتضخم البريوقراطية والغياب العميل آلليات سليمة ودورية لتداول السلطة وأيضاً الطابع املركزي الشديد 
للنظام السيايس ، وافتقاد املجتمع عموماً ملؤسسات التمثيل والسلطة املحلية الفعلية ، كما أن فكرة املجتمع املدني نفسها ، من حيث 
التعبري عن نسق من املؤسسات واملمارسات التي تملك حيزاً من االستقالل النسبي إزاء السلطة السياسية واجهزتها ، تكاد تكون غائبة 

تماماً عن ثقافة السلطات وثقافة املجتمع أيضا .

8.التحدي الثقايف ، فهل باإلمكان أن تحقق مجتمعاتنا تنمية حقيقية دون ثقافة تنمية ؟ فهل بإمكان مجتمعات تجد نفسها منقسمة 
بني ثقافة ماضية يعاد انتاجها بشكل مشوه غالباً باعتبارها ثقافة منغلقة عىل ذاتها باسم الهوية والخصوصية من جهة ، وبني 
ثقافة العوملة االستهالكية من جهة أخرى ، هل بإمكانها تحقيق تنمية ؟ أم أن التنمية تتطلب وجود ثقافة أصيلة تقوم عىل املواطنة 
والديمقراطية والعدالة والعمل املنتج والتضامن االجتماعي وأن تنصهر جميع املكونات الثقافية يف بوتقة املواطنة ؟ ثقافة تستطيع أن 

تميز بني الحداثة وقيمها ، وبني العوملة فتسهم يف انجاز التحول التاريخي الذي لم ننجح يف تحقيقه يف الحقبات السابقة . 
ويمكن ان نجمل التحديات االساسية التي تواجه عملية التنمية البرشية املستدامة يف العراق وتتمثل بعدة عوامل تشكل تحديات خاصة 

هي)25 ( : 

1.اجلانب األمين:
مما ال شك فيه ان استتباب األمن مهم جداً إلتاحة الفرص املالئمة إلجراءات االصالح االقتصادي لكي تأخذ مداها الطبيعي يف تأهيل 
االقتصاد الوطني ، ويف ظله يمكن إنجاز أية عملية نهوض اقتصادي ، والعكس صحيح أيضاً بمعنى آخر ال نتوقع إعادة اعمار العراق 
والنهوض باقتصاده يف ظل عدم االستقرار األمني . وثمة بُعد آخر من أبعاد عدم االستقرار واالنفالت األمني هو التوترات األثنية ) 26( 
، بني مكونات الشعب العراقي ودور القوى الخارجية يف إثارة التوترات الطائفية سعياً إلشعال حرب أهلية تجعل البلد يف حالة من 
الفوىض ال تنتهي مما يمهد السبيل لبقاء القوات األجنبية أطول فرتة ممكنة من أجل نهب خريات وثروات البلد وعدم تمكنه من التمتع 
بالسيادة واالستقالل الوطني . إن اجتذاب رؤوس األموال األجنبية الستثمارها يف العراق يتطلب توافر مناخ استثماري مالئم يف ظروف 
سياسية وأمنية واقتصادية مستقرة، ألن رأس املال رسيع الهرب ) التطاير( عند حدوث االزمات واالنفالت األمني ، ولهذا فأن االستقرار 
األمني محدد أسايس من محددات االستثمار، ويف هذا الصدد يقول ) كايث كراين( االقتصادي يف مؤسسة ) راند Rand ( الذي عمل 
مع سلطة االئتالف املؤقتة : )لست أعتقد أن باستطاعة مجلس ادارة الرشكة متعددة الجنسيات أن يوافق عىل استثمار كبري يف هذه 
البيئة ، فإذا كان الناس يطلقون النار عىل بعضهم بعضاً فأنه من الصعب فعالً تنفيذ مرشوعات األعمال ومن أجل هذا عمدت الكثري 
من الرشكات مثل رشكة ) جنرال( موتورز( ورشكة ) سمنز أي جي( ورشكة ) بروكرت وغامبل( وغريها، أما اىل تجميد أعمالها أو عدم 

فتح فروع لها يف العراق أو سحب موظفيها منها )27( .   
الجنسية  املتعددة  العراق سيكون عامل طرد لدخول الرشكات  السيايس واألمني يف  أن عدم االستقرار  القول  الرغم من أهمية  وعىل 
اىل داخل االقتصاد العراقي والكثري من اآلراء تؤكد عىل االفرتاض بأن عدم حصول تقدم يف املجال األمني وشيوع االستقرار السيايس 
هو معلماً بارزاً للرشكات تستند إليه يف احجامها عن الدخول يف العملية االقتصادية ، مع تواجد آراء تشري اىل أن الرشكات بامتالكها 
مليليشيات عسكرية أو االعتماد عىل الرشكات األمنية أو القوات األجنبية يمكن ان تتجاوز هذا املحدد ، إذ أن الرشكات املتعددة الجنسية 
أصبحت تمتلك ميليشيات عسكرية كبرية )*( ذات كفايات وتقنيات عالية تعمل عىل تأمني الحماية والدفاع عن املنشآت الصناعية 
التابعة لهذه الرشكات بل وللقيام بأي عمل عسكري أو قمع أو معارضة قد تكون مهددة ملصالح تلك الرشكات التي تمثل مصالح 

دولها املتقدمة )28( .

2.البطالة :
نظراً لعدم وجود احصاءات دقيقة حول البطالة فقد تناقضت بياناتها وتشكل البطالة يف مختلف دول العالم املشكلة األوىل ، وهناك 
ما يقارب ) مليار( عاطل عن العمل يف الدول الفقرية ، وهناك نحو ثالثة ماليني شخص ينضمون سنوياً اىل طابور البطالة يف بلدان 
الرشق األوسط وحدها ، ويبدو أن البطالة دخلت مرحلة جديدة تختلف عن بطالة عالم ما بعد الحرب العاملية الثانية ، وتتفاوت معدالت 
البطالة ، خاصًة يف البلدان النامية . ويأتي العراق يف مقدمة دول الرشق األوسط وكما أكـدت وزارة التخطيط نسبتها بـ )59%( من 
حجـم قوة العمل و  )31%( بطالة مؤقتة ونحو )43%( بطالة مقنعة كما تقدر نسبة النساء العاطالت بـ )85%( من قوة عمل النساء 
يف العراق . فأنها تُعدُّ التحدي املعوق لعملية التنمية البرشية يف العراق ، بسبب ما ترتكه من آثار سلبية عىل رشائح واسعة يف املجتمع 
، وفشل برامج التنمية يف العناية بالجانب االجتماعي بالقدر املناسب وتراجع األداء االقتصادي ، وتراجع قدرة القوانني املحفزة عىل 
االستثمار يف توليد فرص عمل بالقدر الكايف ، وتراجع دور الدولة يف ايجاد فرص عمل يف مؤسسات الدولة واملرافق العامة وانسحابها 
تدريجياً من ميدان االنتاج ، إضافة اىل الحروب التي خاضها العراق خالل العقود الثالثة املنرصمة ، والحصار االقتصادي الدويل الشامل 
عىل العراق )1991-2003( وتدني مستوى االنتاج والتنمية اىل أدنى مستوى ، وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب . وتدمري 
ونهب وحرق مؤسسات الدولة واملال العام وما تبع ذلك من أعمال التخريب واإلرهاب وتوقف تام لالنتاج وإنخفاض كبري يف صادرات 
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النفط والرضائب مما انعكس سلباً عىل احداث عملية التنمية البرشية يف العراق بل شكل عائقاً مهماً أمامها ) 29 ( .        

3.ظاهرة الفقر :
ويعّرف البنك الدويل ) الفقر( بأنه عدم القدرة عىل تحقيق الحد األدنى من مستوى املعيشة . 

ونرى أن الدكتور محمد حسني باقر يف تعريفه هذا املفهوم قد اعطى مساحة أوسع يف تفسري مضامينه عندما قال بأن الفقر : حالة 
التعليمي  الصحية واملستوى  الحالة  ، وتدني  ونوعاً  الغذاء كماً  انخفاض استهالك  أهم مظاهرها يف  التي تتجىل  املادي  الحرمان  من 
والوضع السكني والحرمان من تملك السلع املعمرة واألصول املادية األخرى وفقدان االحتياطي أو الضمان ملواجهة الحاالت الصعبة 

كاملرض واالعانة والبطالة والكوارث واالزمات . 
ومهما يكن من أمر ، فأن ظاهرة الفقر اليوم يف العراق من أهم املعضالت التي تواجه الدولة وعملية االصالح االقتصادي بعد أن وصلت 
نسبتها اىل )60%( كما أقرت بذلك اسرتاتيجية التنمية الوطنية ، وطاملا ستظل مرتفعة يف املستقبل إذا ما أخذنا بنظر االعتبار العوامل 

اآلتية)30( : 
 أ.ارتفاع معدل النمو السكاني الذي وصل يف العراق اىل )2.8%( يف متوسطه السنوي للمدة )1995-2002( وهذا املعدل له إنعكاساته يف 

زيادة معدالت االعالة وعرض القوى العاملة 
 ب.ارتفاع معدل البطالة وتأثرياته السلبية يف الجوانب االقتصادية واالجتماعية وحتى االخالقية 

فأنها  النقدية من تحسني واضح منذ سنتني  الدخول  الرغم مما شهدته  ، وعىل  الحقيقية  األجور  املستمر يف معدالت   ج.االنخفاض 
ما عادت مجزية اليوم لرفاهية العائلة العراقية وغري كافية لتلبية متطلباتها الرضورية نظراً الرتفاع نسبة رضيبة الدخل وارتفاع 

األسعار وأجور الخدمات وغريها .  
العاملية . ولم يبَق   )Eradication of Poverty(  تحتل موضوعة اجتثاث الفقر صدارة اهتمامات املتخصصني والهيئات واملؤتمرات 

مركز أو مؤسسة دولية لم تطالب بالوصول اىل أهدافها)31( . 
ويشري تقرير التنمية البرشية لعام 1999 إن تحقيق أهداف التنمية البرشية يعد أمراً مهماً نتيجة تنامي االعتماد املتبادل   
)Interdependence(  والتكامل بني بنى البرش يف ظل عالم اليوم املعولم . فإذا كانت العوملة )Globatization( وبوادرها وإرهاصاتها 
هي التي جعلت التنمية البرشية مسألة واجبة وغاية يف األهمية ، لذلك لجأت الدول النامية إىل وصفات صندوق النقد الدويل وان الفكر 
النيوكالسيكي مبني عىل النقيض من مفهومي اجتثاث الفقر والتنمية البرشية والذي يؤكده أيضاً التفسري الذي ينص عىل أنه هناك 
مجموعتني من السلع والخدمات احداهما تضم حزمة الحاجات األساسية ) متطلبات التنمية البرشية( والثانية تضم حزمة متطلبات 
التنمية البرشية ، فأن األمر  الرفاهية ) سلع األغنياء ( ولغرض تحقيق إشباع أكرب من حزمة سلع الحاجات األساسية ومتطلبات 
يقتيض إعادة توزيع الدخل لصالح أفراد املجتمع من ذوي الدخول املنخفضة حتى يمكن تغيري ميل خط امليزانية يف وضع جديد مقارنة 
بمثيله ما قبل إعادة توزيع الدخل . وهذه املسألة ال تتفق واآلراء النيوكالسيكية ، مما يعني بالرضورة أن سيادة اآلراء األخرية ستعمل 

عىل توزيع املوارد يف غري صالح متطلبات سلع الفقراء يف األجل القصري يف أقل تقدير)32(. 
نخلص إىل القول أنه ال بد من سبيل للخالص ، فالعلة معروفة ، ديون كبرية ودائنون غري صبورين ومرشوطية صندوق النقد   
الدويل لن تزيد األمر إال سوءاً والفقر يزداد واالقطار العربية املدينة يزيدها الفقر اضطهاداً والحل نعتقده برصاحة بإصالح االصالح ، 
أي أن ما خّربه االصالح االقتصادي الذي جاء عىل وفق سياسات الصندوق يحتاج إىل سياسات اصالحية وطنية تعيد للمجتمع بعض 
هيمنته عىل اقتصاده الوطني مقابل اعطاء الفرصة لرؤوس األموال العربية وبعض األجنبية ألن تساعد يف االستفادة من امكانيات 
املجتمع االجتماعية والعملية والجغرافية ، يكون ذلك يف ظل انسحاب تدريجي من التزامات تلك االقتصادات تجاه صندوق النقد ويمكن 

االستفادة من بعض التجارب الحديثة لدول امريكا الالتينية)33(. 

4.الفساد اإلداري : 
 يمكن القول ان الفساد اإلداري سلوكيات منحرفة يمارسها بعض املوظفني الحكوميني داخل الجهاز اإلداري وخارجه تؤدي إىل رصف 
ذلك الجهاز عن أهدافه املرسومة لصالح أهداف شخصية سواء كان ذلك باسلوب فردي أو جماعي . وبالتايل يؤدي هذا الفساد إىل 
تعطيل مسرية التنمية واالصالح االقتصادي ويقف عبئاً أمام تنفيذ سياساته )34 ( . أصبحت قضية االصالح االقتصادي يف العراق 
والظروف  املستقرة  غري  االقتصادية  والسياسات  واملقاطعة  الحروب  نتيجة   ، للسوق  العديدة  التشوهات  ظروف  يف   ، فعلية  حاجة 
املعيشية املتدنية ، عالوة عىل التطورات االقتصادية الدولية واالنفتاح العاملي ، كما ان السياسات التي تتبعها الواليات املتحدة يف العراق 
زادت من حدة أزمة االقتصاد العراقي بفعل انتشار ظاهرة الفساد اإلداري واملايل . ذكرت مجلة » نيوزيك » االمريكية أن تساهل االدارة 

االمريكية مع رشكات مقاوالت متوسطة يف عمليات احتيال بالعراق حّول العراق اىل منطقة نهب حرة )35( .  
الفئات والقطاعات  تنمية  أولوية   : تتقدمها   ، العراق تتطلب تحديد والتزام مجموعة مبادئ  البرشية يف  للتنمية  أية سرتاتيجية  إن   
واملناطق األكثر فقراً ) األقل إنتاجية( وفق مبدأ التنمية من األسفل إىل األعىل واستمرار تبني الدولة ضمان الحد األدنى ملعيشة املواطنني 
، بما يف ذلك حاجاتهم األساسية و تأكيد احتضان الخربات واملؤسسات العراقية و ترسيع تنمية بقية القطاعات غري النفطية بأتجاه 

تحقيق الهدف الصعب وهو إعادة بناء وتنويع هيكل االقتصاد الوطني ) 36( .  
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التنوع الثقايف والتنمية :
     يف العراق تعددية إثنية تغريت صورتها ومكوناتها وهي اليوم يف أشد حاالت تدهورها وخصوصاً منذ عام )2006( حيث بلغ الرصاع 
قتل  لعمليات  واملسيحيون  اليزيديون  تعرض  ينكر، وحيث  ال  دوراً  الخارجي  العامل  ولعب  املناطق  األهلية يف بعض  الحرب  مستوى 
وتهجري وترهيب؛ هذه التعددية تختنق اليوم يف عنق الزجاجة ويبدو املجتمع العراقي كله يف حالة من التوتر واالستنفار. لقد كانت 
املؤسسة السياسية يف الدولة العراقية منذ إعالنها رسمياً، هي األدنى كفاءة ألن مصالح قادتها مقدمة يف الغالب عىل مصالح املجتمع، 
وألن أدارتها للمؤسسات األخرى، وخصوصاً االقتصادية منها، تعكس رغباتها اإلعالنية عن )بطوالتها( و)انجازاتها( قبل أن تعكس 
حاجات الناس، ولذلك كانت خطط التنمية الوطنية ومنذ الثالثينات من القرن املايض تعرب عن رغبة الحاكم واجتهاده ومكرماته أكثر 
مما تعرب عن رؤية مستقبلية واقعية. واليوم ، ال يختلف الوضع كثرياً )37(  . فاملحاصصة ، تقوض الوحدة النفسية للناس وتسمم 
والجامعات  الوزراء  ومجلس  النواب  مجلس  مثل  مؤسسات  فتبدو  واالنتقام،  الثأر  مشاعر  وتؤجج  بعضاً،  بعضهم  إزاء  تصوراتهم 
واملدارس.. الخ والتي يفرتض أن تكون خري إطار ومنرب للتعددية، تبدو وكأنها تحولت إىل ساحات معارك، لقد عاش العراقيون بعد 
كارثة االحتالل وسقوط النظام السابق ولعدة أشهر يف حالة من السلم والتضامن دون سلطة رسمية واضحة. فماذا حدث بعد أن 
أقيمت هذه السلطة؟. ان جانبا كبرياً من رصاعات اليوم هي رصاعات مصالح قبل ان تكون رصاعات طوائف. ولن يستطيع أحد أن 
يدلل عىل أن األغلبية الصامتة يف الشارع، تلك التي تفتقر إىل ابسط رشوط الحياة، هي جزء من هذه اللعبة. يف هذه الظروف الصعبة 
هناك بالتأكيد من سرياهن عىل أن العراق لن يظل موحداً، وان تدخل )األخوة األعداء( من جرياننا، يرشح العراق كساحة حرب واسعة 

، لعداوات تعيد إنتاج مؤرشاتها ورموزها...وتتسع لتحالفات تجد صداها يف الداخل)38(.  
      فغلبة العصبية وسطوتها تسيطر حتى عىل املؤسسات التي ترى نفسها خارج تأثريها ، فتجد نفسها أسرية ثقافة العصبية، بحيث 
أن نظام السلطة يف هذه املؤسسات غري املنتمي اىل عصبيات فعلية، يعيد أنتاج مناطق النفوذ ورصاعات النفوذ وتأسيس نظم الوالء 

والتبعية  مقابل تقديم الحماية والغنيمة لألتباع، باتباع أساليب التمويه والخداع  .
    بيد أن الرصاع عىل املكانة-الحظوة- الغنيمة ال يتاح للجميع . فهناك أولئك الذين ال ينتمون اىل عصبية ، وليس لديهم من مرجعية 
سوى كفاءتهم وأدائهم ، يتعرض هؤالء للتهميش والبقاء خارج اللعبة ، وبالتايل يتعرضون للعديد من ألوان الهدر ملكانتهم وكفاءتهم 

ومعنوياتهم ، بشكل واسع االنتشار)39(. 
   وتتوافق فكرة املجتمع املتعدد مع املساواة يف الفرص وتنطبق عىل النوع األول ، والنوع الثاني يمثله النموذج الفرنيس إلدماج األقليات 
، والنوع الثالث تنضوي تحته كل صور االستعمار ويمثله نظام التمييز العنرصي يف جنوب أفريقيا ، والنوع الرابع موجود يف الواليات 

املتحدة وعرب عنه تطبيق الحقوق)40(.
   مما سبق يتضح أن العالقة بني التعددية املجتمعية والسياسية والثقافية تتوقف عىل طبيعة العالقات بني الجماعات والقوى املختلفة 
داخل املجتمع. فإذا ارتبطت الجماعات ببعضها البعض رغم تعدد الوالءات  وتقاطعها بقيم ثقافية مشرتكة تصبح النتيجة وجود 
مجتمع يقوم عىل صورة من صور التوازن التنافيس للسلطة بدرجة أو بأخرى. وهو ما يعرب عنه املجتمع األمريكي عىل سبيل املثال ال 
سيما بني املهاجرين البيض القادمني من بلدان شتى نتيجة التثقيف واالستيعاب. وهو ما يطرح رؤية ايجابية ومتفائلة ملجتمع تعددي 
يقوم عىل التوازن . غري انه يف الوقت نفسه يتضح من الصعوبة بمكان تفهم هذا الوضع فيما يتعلق  بالعالقة بني األمريكيني البيض 

واألمريكيني السود. وهو ما يطرح بدوره رؤية سلبية ومتشائمة ملجتمع متباين ثقافيا يقوم عىل الرصاع )41( . 
مقارنة بعض التجارب مع التجربة العراقية :

، وتمكنت ان تحولها اىل عوامل نجاح  املتنوعة  العاملية غنية بمجتمعات استطاعت تجاوز عقبة تركيبتها االجتماعية  التجارب  ان   
ونهوض تنموي ، لذا سنعتمد نموذجني من النماذج الناجحة للمقارنة مع التجربة العراقية ملجتمعات ذات تنوع ثقايف توصف بعض 
املجتمعات اإلنسانية بأنها قابلة للتجدد الدائم ، حيث يتشكل نسيجها االجتماعي من مجاميع عرقية ودينية متعددة لها ثقافاتها 
الفرعية التي ال تشبه غريها مما يؤدي اىل تالقح ثقايف مذهل تنتج عنه منظومة ثقافات متعددة تسند بعضها اآلخر مثلما تكمل بعضها 
اآلخر تماما. لكن تعايش تلك الثقافات  يرتبط بطبيعة النظام السيايس الذي يصنع القرار يف تلك املجتمعات ، فالتنوع الثقايف يحتاج اىل 

بيئة متحررة تكفل حرية الرأي واالختالف والتعبري يف ظل أنظمة ديمقراطية تحقق للجميع فرصا متساوية يف املجاالت كافة . 
  بيد أن الغاية االساسية من عرض التجربتني الكندية  والربازيلية هو نجاحهما يف أدارة التنوع الثقايف الذي تتكون منه مجتمعاتهما  

وشكل ذلك حافزاً للنهوض التنموي املستدام .

1.التجربة الكندية :
 أذ تشغل كندا معظم املساحة الشمالية لقارة أمريكا الشمالية ، وتمتد من املحيط األطليس رشقاً اىل املحيط الهادي غرباً ، ويحدها 
شماالً املحيط القطبي الشمايل . وتعد كندا ثاني أكرب بلدان العالم من حيث املساحة الكلية . أذ كانت ارض التي تقوم عليا دولة كندا 
دستورية  ملكية  لسلطة  تخضع  وهي   ، ديمقراطي  برملاني  نظام  ذات  دولة  وهي   . االصليني  السكان  من  كثرية  قبائل  فيها  تسكن 
اللغتني الرسميتني عىل  اللغتان انجليزية والفرنسية  اللغة أذ تمثل  . أنها دولة ثنائية  الثانية( كرئيس دولة  ترتأسها امللكة )اليزابيث 

املستوى الحكومي الفيدرايل فضال عن كونها دولة  متعددة الثقافات  )42(.
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   نستدل من خالل عقد املقارنة بني النموذج الكندي والنموذج العراقي ، عىل ان الدول الفيدرالية التي تتشكل من اقاليم كثرية ، أكثر 
ثباتاً من الدول الفيدرالية التي تتشكل من اقاليم قليلة وقد تعرض لخطورة االستبداد من جهة واالنفصال والتمرد من جهة اخرى ، 
واالختالف بني نموذجي العراق وكندا يعود اىل عمر الفيدرالية والدستور الفيدرايل وكيفية توزيع الصالحيات وعدد االقاليم والعالقات 
ما بني الحكومة الفيدرالية وحكومات االقاليم . واحدة من  الخصائص االكثر غموضاً يف الفيدرالية ، هو ان الفيدرالية تمثل الطموح 
والهدف لتوليد والحفاظ عىل الوحدة الوطنية من جانب ، مع تشجيع التنوع الثقايف من جانب آخر . بيد ان الفيدرالية يف العراق لم تنشأ 

من اجل تحقيق وضمان حقوق كل الجماعات بل كانت حالً اجبارياً ملنع تفكك العراق. 
   أذ يشري الدستور الكندي مثل دستور اي دولة اخرى اىل مبدأ املساواة وحكم القانون وكل االشخاص سواسية امام القانون ويف ظله 
، ووفقاً ملؤرش سيادة القانون الذي أعلن من قبل مرشوع العدالة العاملية  ، كان موقع كندا يرتاوح ما بني املركز)13-15( من مجموع 

)97( عاملياً وهو مؤرش ايجابي عايل)43(.
عىل  وتقوم   2003 عام  قبل   كانت  كما  بسيطة  ودولة  أقاليم  عىل  تقوم  اتحادية  دولة  بني  تتأرجح  الزالت  العراق  يف  الدولة  بينما    
، اقليم كردستان  الفيدرالية العراقية من إقليمني  الدولة  التوازن واملساواة لو تشكل  ،  فعدم وجود  املحافظات والالمركزية االدارية 
واقليم عربستان – املحافظات غري املنتظمة يف أقليم  االن ، الن التوازن غري موجود يف كافة املجاالت البرشية والجغرافية والسياسية .  
  وعليه يمكن القول بأن احرتام التنوع الثقايف مضمون مضياً عىل طريق الديمقراطية وحقوق االنسان وحكم القانون  وهما من ركائز 
الديمقراطية والتي تعد من ركائز الحكم الصالح ، والتنوع الثقايف هو احد التحديات يف الدول املتنوعة امام الحكم الصالح  ، وعن طريق 
بناء عالقة ايجابية بني حكم القانون والتنوع الثقايف يمكن رفع معدل مؤرشات  حكم القانون واملساواة ، وهذا بدوره يؤدي اىل رفع 
االنسجام والتكيف بني الثقافات املتباينة والعكس صحيح والنموذجان العراقي والكندي يوضحان هذه الحقيقة باتجاهني متعاكسني 
، مما يعني وجود مؤرشات حكم القانون يف درجاته العالية تؤدي اىل ضمان احرتام التنوع الثقايف حتى ينتقل اىل حالة التعددية الثقافية 
يف املجتمع .  وكما تشري كل املؤرشات والتقارير للمنظمات الدولية واملحلية  بان سيادة القانون واملساواة يف العراق ، ال يمكن ان نقول 
غري موجودة مطلقاً ،  ولكن هناك انتهاكات ومخالفات للقانون  ، لذا ال يمكن ادارة التنوع الثقايف يف العراق تحت هذا الفضاء من عدم 

سيادة القانون واملساواة كآلية من آليات الحكم الصالح إلدارة التنوع يف املجتمعات . 
أما فيما يخص آلية املشاركة :  فالعراق يف هذا املجال يف فرتة ما بني ) 1996 – 2009( كان  حاصالً عىل القيم من ) -2.5( اىل )- 1.7( 

وهذا يعني ان العراق يعد دولة ذات املؤرشات يف درجة السالب يف حق التعبري ومن خاللها التنوع االجتماعي ) 44( .
فيما يشجع ميثاق التعددية الثقافية يف كندا املشاركة الكاملة واملتساوية للسكان من جميع مكونات املجتمع الكندي ، ومن خالل 
هذا امليثاق الذي تعرتف كندا بإمكانيات كل الكنديني ، وتشجعهم عىل االندماج يف مجتمعاتهم وأخذ دور نشط يف شؤونها االجتماعية  

والثقافية )45(. .
ومن خالل كل ما تقدم  يتضح لنا ان الحرية يف العراق يف حالة سيئة وبدون وجود الحرية المعنى للمشاركة ويف حالة عدم املشاركة 
الفعالة والحقيقية ال يمكن ادارة التنوع الثقايف يف اية دولة .اما بالنسبة لكندا كحالة للمقارنة يف مؤرشات الحرية واملشاركة فهي يف 
مرتبة جيدة  كانعكاس جيد للدستور، مما يمكن من ادارة التنوع الثقايف من خالل املشاركة بالحرية والتعبري عن حقوق افراد املجتمع 

يف مختلف املجاالت وبشكل عام فان كندا تعد خالية من العنف أو التحرش .

  2. التجربة الربازيلية :
   يعد النموذج التنموي الربازييل من النماذج الرائدة يف العالم ، فبالرغم من استمرار الحكم العسكري ألزيد من نصف قرن ، اال ان 
الربازيل استطاعت بناء نظام ديمقراطي ناجح اقتصاديا واجتماعيا، ويمزج بني سياسات يسارية ملصلحة الفقراء والطبقة العليا، 

يمثل مصدر أمل لدول الجنوب من أجل التطور والتقدم .
  أذ تحولت الربازيل من مستعمرة برتغالية ملدة تزيد عىل ثالثة قرون اىل دولة مستقلة سنة 1822، وصدور أول دستور لها سنة 1824، 
وانهاء الحكم االمرباطوري وقيام النظام الجمهوري سنة 1885 ، أضافة اىل تعاقب الحكم يف الربازيل التي خضعت للنظام العسكري 
ملدة تزيد عىل نصف قرن اىل غاية 1985 ، تاريخ تويل سلطة مدنية الحكم . وتركزن هذه التجربة التنموية يف ثالثة ابعاد رئيسية البعد 
السيايس ويتمثل بالبناء الديمقراطي للحكم والبعد الثاني تمثل بالجانب االقتصادي ، واعتمدت الربازيل اسرتاتيجية التصنيع إلحالل 
الواردات ، القائمة عىل حماية االنتاج الوطني واعادة توزيع الدخل وجلب االستثمارات االجنبية وصوال اىل اسرتاتيجية اقتصاد السوق 
الحر لتشجيع االستثمار والحد من التفاوت االجتماعي ، وتقوية دور الدولة يف مجال التعليم والخدمات الصحية . وثالث هذه االبعاد 
هو البعد البيئي الذي يكتيس اهمية خاصة يف عملية التنمية يف الربازيل ، فباإلضافة اىل تنوع املوارد النباتية والحيوانية ، وتوافرها عىل 
مساحات شاسعة من غابة االمازون ، ومالها من دور يف التوازن البيئي العاملي ، فأن الربازيل وظفت املوارد البيئية لتنويع مصادر 
الطاقة البديلة ، وعىل املستوى االجتماعي ، وتحددها يف املوارد البرشية املتميزة بالوفرة والتحرض ، والتنوع الثقايف والعرقي والديني ، 

والذي شكل مصدر غنى للمجتمع الربازييل )46( . 
؛ حيث سيادة التسامح والتعايش والحد من التفاوت االجتماعي وتقليص معدالت الفقر والنهوض بالخدمات وتطوير البنى التحتية 
يف مجال الصحة والتعليم ، واخراج )30( مليون مواطن برازييل من الفقر والدفع بهم اىل الطبقة املتوسطة وذلك بالرفع من االنفاق 

االجتماعي )47(.
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 وعىل الرغم من النتائج الباهرة التي حققتها النهضة الربازيلية ، اال انها مازالت تواجه تحديات عدة وهذا يعد طبيعيا امام ما حققته 
الربازيل من نهوض تنموي كبري، عىل الرغم من الرتكيبة االجتماعية املعقدة واملتنوعة للمجتمع الربازييل واستغاللها بنجاح لصالح 
االرتقاء تنمويا عن طريق بث روح التسامح والتعايش السلمي وتوفري الخدمات لكل الفئات االجتماعية التي انصهرت يف بوتقة الوحدة 
الوطنية عىل خالف التجربة العراقية التي لم تستفاد من هذه التجربة الرائدة يف االصالح االجتماعي والتنموي ، حيث أثبتت العديد من 

التجارب أهمية القيم والرشوط الثقافية يف التطور السيايس واالقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة  . 
رؤية مستقبلية  :

ان التنوع الثقايف هو احدى التنوعات الطبيعية التكوينية ، أي وجد الناس انفسهم داخله دون اختيار منهم ، حيث ال يسأل أحد ، وال 
يخرب قبل مجيئه اىل هذه الدنيا عن انتمائه وال عن مالمح شكله ومظهره ، ولم يقرر أحد من الناس لنفسه أن ينحدر من الساللة التي 

انحدر منها ، او ان ينتمي اىل القومية او الطائفة التي وجد نفسه منتميا اليها )48( .
فيها  يعيش  التي  والظروف  االمكانيات  يتعذر تحقيقها يف ظل  التي  االهداف  لتحقيق  الفكرية  التصورات  االسرتاتيجية هي  والرؤية 
وهذا   ، الطويل   املدى  عىل  االهداف  هذه  لتحقيق  الهادفة  االسرتاتيجية  الخطط  عليها  تبنى  الفكرة  وهذه  الدولة  هذه  يف  النظام 
بأكملها  الدولة  او  الحكومة  قبل  من  وتبنى  نظرية  هي  البداية  يف  بل  فقط  العميل  الجانب  ليست  االسرتاتيجية  الرؤية  أن  يعني 
الذين يعملون يف ادارة الدولة ، وهذا يعتمد عىل الخربة واملعرفة  وهذه الدولة تدار من قبل اشخاص ، وهذه الرؤية هي ثمرة انجاز 
الرؤية                                                                                                                            ضعف  من  العراقية  الدولة  وتعاني   . آخر  جانب  من  الدولة  يف  امليداني  والواقع  جانب  من  االشخاص  أولئك  من  والصدق 
االسرتاتيجية الواضحة ، يصل اىل خد غياب هذه الرؤية يف كثري من املراحل يف املايض واىل وقتنا الراهن . عىل الرغم من من ان العراق 
دولة غنية باملوارد الطبيعية والبرشية ، ولكن لم يتم االستفادة من هذه املوارد ملصلحة افراد املجتمع وبناء دولة  تعددية تضم كل 
أطياف املجتمع يعيشون بسالم وكل هذا يؤثر يف شعور املواطن العراقي وانتمائه للدولة العراقية ، بسبب عدم وجود رابط قوي يربط 
كل املواطنني والثقافات يف اطار رؤية اسرتاتيجية ، فعىل سبيل املثال لو أخذنا واقع املرشوعات الصناعية املتوسطة يف العراق منذ عام 
2000- 2010، كمؤرش للرؤية االسرتاتيجية يف القطاع الصناعي )49( ، ففي عام 2000 كان عدد املرشوعات 156 وعدد العاملني فيها 
2275 ويف عام 2010 أصبح عدد هذه املرشوعات 56 وعدد العاملني فيها 923 ، يتبني لنا بوضوح الرتاجع الواضح خالل عقد من الزمن 
وسبب ذلك يعزى اىل غياب الرؤية االسرتاتيجية ومن خاللها خطة لتنمية القطاع الصناعي ، مما أدى اىل تراجعه بشكل تدريجي وزيادة 

نسبة البطالة التي أدت بدورها اىل زيادة معدالت الفقر .
املواطنة  املواطنون بمجموعة حقوق  فيه  يتمتع  والذي   ، الوحدوية  الجمهورية  للمواطنة  نموذجاً  ان هناك   « » ويل كيمليكا  ويرى 

املشرتكة نفسها ، كما يعتقد أنه من املمكن تحديث مثل ذلك النموذج املبكر لكي يتعامل مع مسائل التنوع العرقي والثقايف  )50(.
وتتجسد رؤيتنا املستقبلية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف ظل مجتمع متنوع ثقافيا باآلتـــــــي :

1.أرساء أسس التعايش السلمي وتطبيق سياسة التعددية الثقافية والقبول بجميع الثقافات ، واعادة بناء الدولة واملؤسسات يف العر 
اق عىل هذا االساس مما يمهد لبيئة آمنة مستقرة مؤاتية إلحداث عملية التنمية من اجل الحفاظ عىل استدامتها .

2.وذلك يقودنا اىل  البدء بإرساء مبادئ الحكم الرشيد الذي يعد حجر االساس يف االدارة الناجحة للتنوع الثقايف يف أية دولة .
3. وذلك يمهد الطريق اىل تبني املشاركة الفعلية يف السلطة عىل الصعيد السيايس واالجتماعي واالقتصادي ، لكل الطوائف عىل أساس 

مبدأ املواطنة دون تمثيل لهوياتهم  الخاصة فقط من خالل :
أ- تفعيل دور منظمات املجتمع املدني لتوعية افراد املجتمع من أجل املشاركة .

الحقوق  ينظم  والذي  والدولة  املواطن  بني  االجتماعي  العقد  من  انطالقا  القانون  سلطة  عىل  املبني  املؤسساتي  النظام  تفعيل  ب- 
والواجبات بينهم .

ج- رضورة استقالل السلطة القضائية وعدم التدخل يف شؤونها .
د- االعتماد عىل ذوي االختصاص يف ادارة شؤون الدولة ، فضال عن االستفادة  من تجارب الدول االخرى ، واعتماد نظام الحكومة 

االلكرتونية من أجل القضاء عىل الفساد االداري واملايل  .
4. العمل عىل الغاء ثقافة تقديس الدولة من خالل تقديم حقوق املواطن وحرياته واعطائها االولوية .

5- عىل الدولة االندماج والتكيف داخل الثقافات االخرى يف املجتمع وقبولها .
6- تغليب ثقافة االنجاز عىل ثقافة الوالء واملحسوبية والثقافات الفرعية .

7- تفعيل القطاع الخاص الستقطاب الخريجني وااليدي العاملة العاطلة عن العمل مما يقلص من معدالت البطالة املتفاقمة .
8- انشاء مجلس الخدمة االتحادي ورضورة موائمة مخرجات الرتبية مع مدخالت التعليم العايل بما يخدم العملية التنموية .

9- العمل عىل االرتقاء بمؤرشات التعليم كونه من الدعامات االساسية لعملية التنمية املستدامة .
الوعي  التنمية ونرش  االقتصادي واالجتماعي عند رسم سياسات وبرامج  البعد  البيئي كركيزة ثالثية مع  البعد  ادماج  10- رضورة 

البيئي بني افراد املجتمع عن طريق الندوات التوعوية وتفعيل دور منظمات املجتمع املدني .  
11. العمل عىل االستفادة من تجارب الدول املتنوعة ثقافياً والتي نجحت يف تحقيق نهوض تنموي وتطويعه إلنجاح التجربة العراقية .

12. رضورة تسخري وسائل االعالم لنرش الوعي املجتمعي لتجاوز التحديات الثقافية امام عملية التنمية املستدامة  .



76

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور االجتماع

 
هوامش البحث :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. قرم ، جورج، التحديات التي تواجه التنمية البرشية يف الوطن العربي ، املؤتمر العربي األول ملنتدى التنمية البرشية ، القاهرة ، 24-

26 شباط / فرباير ، 2003 . مقال متاح عىل الرابط اإللكرتوني : 
.Shtm1.36k.08 Http://www .georgescorm.com/ar/articles/articledetail/article  

2.عمر، إبراهيم احمد ، فلسفة التنمية رؤية إسالمية ، املعهد العايل للفكر اإلسالمي ، الطبعة الثالثة ، مطبعة الدار العاملية للكتاب 
اإلسالمي ، الرياض ، 1995م ، ص14 .

. املصدر السابق ، ص 21-17 .3
4.حجازي ، مصطفى ، االنسان املهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ، املركز الثقايف العربي ،ط2 ، الدار البيضاء-املغرب ، بريوت– 

لبنان ،2006 ، ص43.
. املصدر نفسه ، ص44-43 .5

6.الطراح ، عيل أحمد  وسنو ، غسان منري، التنمية البرشية يف املجتمعات النامية واالنتقالية – دراسات يف آثار العوملة والتحوالت العاملية 
،دار النهضة العربية ،بريوت ،2004، ص69 .

.املصدر نفسه ، ص 46. 7  
8.حجازي ، مصطفى ، االنسان املهدور، مصدر سابق ، ص65 . وينظر أيضا : الجابري ، محمد عابد ، العصبية والدولة عند ابن خلدون 

، بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية، 1992. 
9.العسل ، ابراهيم ،التنمية يف االسالم مفاهيم مناهج تطبيقات ، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش ، بريوت ، 1996 ، ص6.

. شكاره ، عادل ، نظرية هوبهاوس ، مطبعة دار السالم ، بغداد ، 1975 ، ص95.10
11.عثمان محمد )د( و ماجدة أبو زنط  )د( ، التنمية املستديمة : فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ، دار صفاء للنرش 

والتوزيع ، عمان ، 2010 ، ص15.
12.معجم مفاهيم التنمية ، لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – اإلسكوا ومؤسسات اإلمام الصدر و البنك الدويل 

، مؤسسات األمام الصدر ، بريوت ، لبنان ، ص46-45.
13.اللجنة العاملية للبيئة ، مستقبلنا املشرتك ، ترجمة : محمد كامل عارف ، سلسلة عالم املعرفة ، العدد /142 ، املجلس   

الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، 1989 ، ص83. 
14.عبد الخالق عبد الله ، التنمية املستديمة والعالقة بني البيئة والتنمية ، مجلة املستقبل العربي ، العدد/167، السنة /15، كانون 

الثاني ، 1993 ، ص104.
15.معجم مفاهيم التنمية ، لجنة االمم املتحدة االقتصادية االجتماعية لغربي آسيا – االسكوا ومؤسسات االمام الصدر والبنك الدويل ، 

مؤسسات االمام الصدر ،بريوت ، لبنان ، 2004 ، ص147. 
16.القرآن الكريم ، سورة هود ، اآلية \ 118 .

17.أبن كثري ، أسماعيل بن عمر ، تفسري القرآن العظيم ، ج7 ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، 2000، ص488  .  
18.سافيدان ، باتريك ، الدولة والتعدد الثقايف ، ترجمة : املصطفى حسوني ، دار توبقال للنرش ، املغرب ، 2011، ص44 . 

19.مؤسسة املنصور الثقافية ، ادارة التنوع الثقايف : من الحفاظ اىل التزكية ، بحث مقدم اىل ندوة التنوع الثقايف والحداثة – حوار بني 
االقاليم التي نظمتها منظمة اليونسكو يف باريس ، 6-7 \ 5 \2004 ، متاح عىل

الرابط االلكرتوني :
.htmI.)2(%http://mansourdialogue.org\Arabic\Iecs20 

: املنهج الوصفي ، مقال منشور يف منتدى آفاق ، يف 25 شباط / 2008 متاح عىل الرابط االلكرتوني 20.
 www.afaksocio.ahlamontada.com

21. حسن ، عبد الباسط محمد ، أصول البحث االجتماعي ،ط2،مكتبة وهبه ،القاهرة ،1998،ص204 
. حافظ ، ناهدة عبدالكريم ، مناهج البحث االجتماعي، بغداد ، 2007 ، ص112 .22

23.نرشة التنمية البرشية ، التنمية البرشية يف العراق : تداعيات املايض ورضورات املستقبل ، ع1، السنة األوىل ، بيت الحكمة ، بغداد، 
ك2/يناير ، 2006 ، ص 2 .

24.الفضيل ، شهاب أحمد، نحو سرتاتيجية للتنمية االقتصادية ـ االجتماعية ، صحيفة الصباح ، بغداد، ع 826 يف 6/ آيار/2006 ، 
ص3 .

25.البياتي ، عبد الستار ، تحديات التنمية يف العراق ، صحيفة الصباح ، بغداد، ع 826 يف 6/ آيار/2006 ، ص 3 .
26.تقرير الراصد االجتماعي لعام 2004 ، العراق ال أمن للجميع ، مونتيفيديو ، أوروغواي ، 2004 ، ص 142 .



77

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور االجتماع

. البياتي ، عبد الستار ، مصدر سابق ، ص 3.27
)*( وعىل الرغم من إدانة األمم املتحدة لنشاط االرتزاق ، إال أن العديد من الدول املتقدمة تدعم رشكات االرتزاق . فنالحظ   
ان الواليات املتحدة تعمد اىل التالعب يف تعريف تلك الرشكات بحيث تنفي عنها صفة االرتزاق وكذلك بريطانيا تسمح للعديد من هذه 

الرشكات بممارسة نشاطها علناً . ومن أمثلة ذلك دور رشكة ساند الين الربيطانية يف سرياليون . للمزيد ينظر املوقع األلكرتوني  :
.htm.6 texts two/issue6442/2003/http:www.Albayan. Com.ac/Albayan/seyase  

28.بريسارد، شارل وداسك ، غيوم، النفط وراء حروب أمريكا يف العالم ، ترجمة ، فالح عبد القادر ، عرض يف مجلـة الحكمة ، بيت 
الحكمة ، بغداد ، ع28، آب، 2002، ص  29- 30.

. هادي ، غزوان ، البطالة ، صحيفة 3الصباح ، ع 832 يف 13/آيار/2006، ص 2.29
. الفضيل ، شهاب أحمد ، مصدر سابق ، ص 3.30

31.املسافر ، محمود خالد ، إشكالية التناقض بني وصفات صندوق النقد الدويل ووصايا اجتثاث الفقر يف الوطن العربي : يف كتاب الفقر 
والغنى يف الوطن العربي ، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص 285 .

32.حافظ ، سعد، نحو بديل لسياسات التثبيت والتكييف الهيكيل ، اعمال املؤتمر الرابع للجمعية العربية للبحوث االقتصادية ، تحرير 
مهدي الحافظ ، مؤسسة االبحاث العربية ، بريوت، 1999، ص  495-494. 

.املسافر ، محمود خالد ، مصدر سابق، ص 310 .33
. الفضيل ، شهاب أحمد ، مصدر سابق ، ص 3.34

35.35.حميد رشيد ، عبد الوهاب ، االصالح االقتصادي يف العراق ، بحث منشور يف موقع اسالم اون الين، آذار، 2005  متاح   
عىل الرابط  االلكرتوني : 

.htm 33-27-text- issue-28.3.2005/27-http:www.Islam online .org/Iraqi- writer –Iraqi-issue  
.املصدر  نفسه.36  

. 37.حمزة ، كريم محمد ، الطيف االثني يف العراق بني تعددية قلقة وانقسامية محدقة، مصدر سابق، ص25-24 .    
38. املصدر السابق .

39.حجازي ، مصطفى  )د(، اإلنسان املهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ، مصدر سابق ، ص66 .   
والطائفية  الحزبية  التعددية  لندوة  مقدم  بحث   ، نقدية  مراجعة  املعارصة:  األدبيات  يف  التعددية  سعيد،  جابر  .40.عوض،   

والعرقية يف العالم العربي ، الكويت ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، 1993 ، ص 19.
. املصدر نفسه ، ص20.41

http://ar.wikipedia.org\ االلكرتوني : 42. بوابة كندا ، متاح عىل موقع املوسوعة الحرة ) ويكيبيديا ( متاح عىل الرابط  
wiki

  80.p , 2013 , The world Justice project , Rule of Law Index , USA .43
 موقع االحصاءات العربية التابع  للربنامج االنمائي لألمم املتحدة متاح عىل الرابط: 44.

11=http://www.arabstats.org\)category(.asp? Gid
املوقع الرسمي للحكومة الكندية ، متاح عىل الرابط : 45.

http://www.canada International.gc.ca
46. صدفة ، محمد محمود ،التجربة النهضوية الربازيلية : دراسة أبعاد النموذج التنموي ودالالته ، تعليق الرضواني ، محمد ، متاح 

عىل الرابط االلكرتوني :
 www.caus.org.lb
47. املصدر نفسه . 

. الصفار ، حسن ، التنوع والتعايش ، دار الساقي ، بريوت، 1999، ص41.48
. 49. صليبي ، ياسمني سعدون ، املنشأة الصناعية الصغرية واملتوسطة الواقع واالفاق ، مديرية االحصاء الصناعي ، بغداد ، 2012 ، 

ص5-4 . 
. 50. باري ، بريان ، الثقافة واملساواة نقد مساواتي للتعددية الثقافية ، ج1 ،  ترجمة : كمال املرصي ، سلسلة عالم املعرفة ، الكويت 

، ع \ 382، نوفمرب ، 2011 ، ص  44 .



78

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور االجتماع

املستقبل التنموي يف العراق و بناء إسترتاتيجية اخليار الوطين 
- رؤية مستقبلية على ضوء أهداف التنمية املستدامة 2030-

                                            
 

                                                                                                                                                                                  أ.د.عبد الواحد مشعل عبد
                                                                                                                                                                            أستاذ  االنثروبولوجيا يف قسم االجتماع 

                                                                                                                                                                                كلية اآلداب / جامعة بغداد
                     

 أوال: هدف البحث:بناء استرتاتجية تنموية مستقبلية عىل ضوء أهداف  التنمية املستدامة 2030
ثانيا: أهمية البحث :نظر للتحوالت الكربى التي تجري يف عرص املعلوماتية وتسارع الجهود الدولية إلنقاذ البرشية من حاالت الفقر 
والرتاجع الحضاري والنتائج املرتتبة عىل الحروب والنزاعات العسكرية الداخلية والخارجية ، وتنامي حالة النكوص يف البلدان التي 
األجيال  النزاعات عىل  التي ترتكها  لآلثار  التوجه نحو دراسات عميقة  العراقي، البد من  املجتمع  الرصاعات، ومنها  تلك  تشهد مثل 

القادمة ورسم خارطة طريق للنهوض التنموي والحضاري إلنقاذ اإلنسان وتمكينه من املساهمة يف بناء مجتمعه.
التنوع الثقايف يف العراق  له خصوصية ثقافية مميزة البد من توظيفها يف برنامج تنموي خالق يرتقي إىل مستوى األهداف املوضوعة 
البحث يف بناء  ، ومن هنا تأتي أهمية هذا  النطاق  التي نهضة علمية واسعة  للتنمية املستدامة إىل سنة 2030 وهي مسالة تحتاج 

استرتاتيجية  تعتمد الخيار الوطني طريقا  لها.
التنمية  التي تواجه  التحديات  الثقايف واالقتصادي وحجم  الواقع  التحلييل يف كشف  املنهج االستقرائي  البحث، سيعتمد  ثالثا: منهج 

املستدامة يف العراق بظروفها الراهنة وآفاقها املستقبلية واقرتاح إسرتاتيجية  وطنية بهذا الشأن.
املقدمة:

الشك إن املجتمع العراقي اليوم من أكثر املجتمعات البرشية حاجة لتنمية برشية فاعلة تحرر اإلنسان عقال وتضع إمامه مسؤولية 
النهضة الحضارية التي غابت عنه فرتة طويلة، ومهمة كهذه ليست باملهمة السهلة أبدا وسط تداعيات سياسية متقاطعة ورصاعات 
محتدمة يف مدارات العراق اإلقليمية والدولية،األمر الذي يفرض آليات من التفكري العلمي واملنهجي لوضع استرتاتيجية فاعلة مدعوة 
تضع  طريق  خارطة  ،لرسم  القادمة  األجيال  إمام  التاريخية  مسؤولياتهم   إمام  الجميع  صارمة،تضع  ومجتمعية  سياسية  بإرادة 
العراق يف دائرة التخطيط الذاتي املستقل نائية به عن إي مشاريع تقسيميه أو طائفية أو عرقية بل تخلصه من كل إشكال التبعية، 

وهو ما يمكن أن نسميه رشط  نجاح التنمية وغايتها املحكمة التي بها يصبح الوطن للجميع والتنمية عنوان النهضة الحقيقية.
إن مستقبل التنمية بصفته طريقاً  إطاراً تنموي مستداماً، ال يمكن إن يكون حقيقية واقعة إذا لم يكن مقرتنا بنهضة علمية وفكرية 
تحرر العقل من كل التبعات املعرقلة لقيام تنمية مستدامة تأخذ مهدياتها الثقافية واالقتصادية واالجتماعية القادرة عىل بلورة ثقافة 
اإلنسانية مهدياتها بحقيق  التنمية  أخذت  إذا ما  يتم  اإلنسان وكرامته، وهذا  املواطنة واحرتام حرية  تتعامل عىل أساس  مجتمعية 
أهداف التنمية املستدامة املوضوعة حتى سنة 2030، ولعل أبرزها القضاء  عىل الفقر الذي بات يهدد قطاع واسع من املجتمع العراقي 
حتى أرشت استرتاتيجة مكافحة الفقر يف العراق مقدمة من وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي قيل سنوات بنسبة 20% تزيد أو تقل 
حسب الظروف السائدة ما يؤرش عىل وجود تحدي حقيقي يواجه  املجتمع، ووضع آليات تنموية للقضاء عىل الفقر مهمة أساسية 
اجل  استرتاتيجة من  العمل عىل وضع  ينبغي  اإلنسان وهي مهمة  لكرامة  تحدي حقيقي  الجوع  إن  بلوغها،كما  العمل عىل  ينبغي 
القضاء عليه، وألتقل الصحة والعليم الجيد واملساواة بني الجنسني وتوفر مياه نظيفة وإشاعة ثقافة النظافة الصحية وتوفري الطاقة 
بأسعار مناسبة  أهمية عن األهداف األوىل فهي متكاملة ومتداخلة معها، والشك إن االسترتايجية لكي تكون فعالة ينبغي وضع يف 
الحسبان االرتقاء باالقتصاد الوطني وتوفري فرص عمل رائقة باإلنسان ومهارته وتخصصه من شانه إن يحقق الرضا النفيس ويحقق 
معدالت عالية من اإلنتاج ، وهذا آلياتي إال بإيجاد قاعدة صناعة وطنية قائمة عىل اإلبداع  واالبتكار وبناء الهياكل التحولية الكربى 
، وهو من شانه إن يحث الغري الحضاري واالجتماعي بطريقة تسمح بتحقيق حد مقبول من املساواة يف عملية النهضة الحضارية 
واالقتصادية بما يلبي حاجات اإلنسان األساسية، وهو يمكن إن يقود إىل وجود مدن  ومجتمعات محلية قادرة عىل اخذ زمام املبادرة يف 
تنمية مستدامة تلبي حاجات اإلنسان يف كل مرحلة  يقطعها املجتمع، بحيث يمكن تهيئة الظروف املواتية من تحقيق ظروف عقالنية 
من اإلنتاج واالستهالك بشكل علمي وموضوعي يؤدي إىل إشباع حاجات اإلنسان يف املجاالت املختلفة. إن العمل عىل تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة يف املجمع العراقي ضمن السقف الزمني الذي حددته األمم املتحدة من شانه إن يكون متناغما ومكمال لألهداف 
أعاله مع أهداف أخرى تخص البيئية وتوفري مناخيات جديدة الستخالص مصادر للعيش بيئات مختلفة منها الحياة للثروات السمكية 
تحت املياه والحفاظ عىل سالمة البيئة واملوجدات الحياتية يف املياه واملناطق الربية وهو من شانه إن يتناغم بشكل متكامل مع تحقيق 
السالم وتحقيق قدر متزن من التنظيم املؤسساتي وقد يأخذ العمل يف تحقيق هذه األهداف مداها عندما يتم الرتكيز عىل عقد الرشاكات 

لحقيق األهداف املرسومة  من خالل التعاون وتبادل املعلومات واملصالح املشرتكة من اجل سعادة اإلنسان. 
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   أوال : التصور العام للبحث وبعض املفاهيم األساسية:

1-التصور العام للبحث:
أ-مشكلة البحث:

تواجه اإلنسان العراقي يف املرحلة الحالية أزمات نفسية واجتماعية واقتصادية وصحية وتنظيمية وحضارية معقدة، بطريقة أصبح 
التأجيل، بل تتطلب عمال جديدا  املتحدة لالرتقاء يوضع اإلنسان مسالة يف غاية األهمية وال تقبل  إيل أقرتها األمم  االلتزام باألهداف 
ومتواصلة لعالج مشكالت اإلنسان الحارضة واملستقبلية ووضع إطارا منهجيا لكل ذلك وهذا يتطلب نهضة علمية وحضارية قادرة 
إن تكون مستوى التحديات التي تواجه اإلنسان، ولهذا فان البحث يحاول تقديم رؤية استنادا عىل رؤى االنثروبولوجيا للوقوف عىل 
بنية مجتمعية واقتصادية  لبناء  املناسبة  الفرص  القادر عىل تكوين وخلق  الحياة وهو  األصيل يف  األصل  بعده هو  اإلنسان  مشكلة 
وسياسية قادرة عىل بناء قيم حضارية جديدة قائمة عىل أساس قدرة اإلنسان عىل التفسري لكل الظواهر املحيطة به مع إيجاد مناخ 
فكري يحرر العقل من الخرافات ويقوده إىل العلم املوضوعي القادر عىل كشف أسباب الظاهرة ومن ثم وضع الحلول املناسبة لالرتقاء 
بهذا اإلنسان إىل مستوى الئق من الكرامة، وطاملا قامت األمم املتحدة بوضع خارطة طريق تنموية من خالل أهداف واضحة ينبغي 
دراسة وبحث الواقع االجتماعي العراقي وفهم مشكالته حتى يمكن صياغة استرتاتيجية)خطة( لتحقي ذلك، وهو يأتي مع جهود 
مبذولة من وزارة التخطيط بالتعاون مع املؤسسات العلمية والهيئات املعنية لتحقيق تلك األهداف، أو عىل اقل تقدير تقديم رؤية تسام 

مع الجهود األخرى يف هذا السياق.

ب-أهمية البحث:
إن أهمية التفكري باملستقبل بات مسالة يف غاية األهمية بإقامة تنمية مستدامة لإلنسان وقادرة عىل االستجابة لحاجاته املستجدة مع 
اخذ بنظر االعتبار تحقيق أهداف محددة هي يف األصل ترجمة ملشكالت قائمة يمكن القضاء عليها بإطار منهجي يأخذ مداه الزماني، 
وعىل وفق أهداف واضحة ومحددة وضعتها األمم املتحدة، ومن هنا تأتي أهمية البحث يف وضع تصور مناسب لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة عىل وفق استقراء الواقع االجتماعي العراقي وحاجاته املتزايدة،فاإلنسان يف العراق إنسان مأزوم بمعنى الكلمة بعد أن عانى 

عقود من الحروب واألزمات ،حتى أصبح األمر يتطلب تنمية تعيد الثقة إليه.

ج -هدف البحث: 
 بناء استرتاتجية تنموية مستقبلية عىل ضوء أهداف  التنمية املستدامة 2030.

د- منهج البحث:
 سيعتمد البحث عىل املنهج االستقرائي التحلييل يف كشف الواقع الثقايف واالقتصادي وحجم التحديات التي تواجه التنمية املستدامة يف 

العراق بظروفها الراهنة وآفاقها املستقبلية واقرتاح إسرتاتيجية  وطنية بهذا الشأن.

 2-مفاهيم أساسية:
أ-التنمية املستدامة:

بدون  الحارض  احتياجات  تلبي  ان  برشط  التجارية  األعمال  وكذلك  واملجتمعات  واملدن  األرض  تطوير  عملية  هي  املستدامة  التنمية 
املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية حاجاتها. ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخيل عن 

حاجات التنمية االقتصادية وكذلك املساواة والعدل االجتماعي.) 1(

ب -األهداف :
 االهداف هي مجموعة من النتائج النهائية التي تسعى املؤسسات املدنية عرب إداراتها تحقيقها، وهي يف الغالب تحقيق أكرب قدر من 
الربح بأقل كلفة ممكنة كما تشمل التوسع املستقبيل وارتفاع نسبة البيع واإلبقاء عىل التقدم أمام املنافسة. كما للعسكريني أهداف 

يسعون لتحقيقها سواء يف السلم أو الحرب. أما عىل املستوى األشمل فإن للدول أهداف تحددها إسرتاتيجيتها الوطنية .
الهدف هو النتيجة التي يرغبها الشخص أو تصور وتخطيط وتركيب النظام لتحقيق رغبة شخصيه أو تنظيمية وهي نقطة نهاية 
التنمية املفرتضة.يسعى الكثري إىل تحقيق األهداف يف وقت محدد من خالل ضبط املواعيد النهائية وهو يشبه الغاية أو القصد كثريا. 
وتقود النتيجة املتوقعة إىل ردة فعل أو نقطة النهاية وهي الهدف سواء كان هدف محسوس أو مجرد وهو يحمل قيمة جوهرية. ماهو 
الهدف؟ األهداف جدا مهمة عند إنشاء األعمال التجارية وبدونها لن نتجح تلك األعمال. حتى وإن أنشأت أهداف بسيطة سيكون من 

األفضل اتباع مسار إسرتاتيجي لألهداف بدالً من السعي إىل تحقيق الشئ الدي تريده فقط. )  2 (
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ج-االسترتاتيجية:
نقصد باألسرتايجية هنا الخطة املتصلة بـ )بناء تصور لتنمية مستدامة مستقبلية يف العراق عىل وفق أهداف  التنمية املستدامة 2030.  
التأشري عىل  ( بعدها تستهدف مورد فاعل متمثل بالطاقة البرشية واالقتصادية والتخطيطية. وينبغي يف زمن وضع اإلسرتاتيجية 
متغري فاعل وأساس يتوقف عليه النجاح وتنفيذ اإلجراءات والخطوات الالزمة ملعالجة الظاهرة وهو توفر اإلرادة السياسية واملجتمعية 

الصلبة.

 ثانيا -اشكالية ربط البحث العلمي بالواقع االجتماعي:
املتواضعة، والحصول  العراقيني يف تحقيق طموحاتهم  الحروب والحصار االقتصادي  قد حطم طموحات ماليني  إن موروث    يبدو 
عىل فرص العمل املناسبة، وقد زاد األمر تعقيدا بعد سقوط النظام عام 2003 وما تلته من حالة عدم استقرار اثر عىل حركة األعمار 

وعطلها مما زاد من حدة البطالة بشكل مخيف)3 (
من يقرأ الواقع العراقي يجد نفسه إمام تحديات ضخمة، ومسؤولية تاريخية إمام الدولة العراقي ينبغي القيام بها ،وكشف أسباب 
املشكالت  املتفاقمة، لغرض وضع خطة متكاملة للنهوض  الحضاري، وهو مطلب تاريخي ينبغي البدء فيه، إال إن هذا الواقع يعاني من 
انقسامات سياسية ورؤى متقاطعة ما يعرقلة عملية صياغة خطة ناجحة، فاالوضاع السياسية العامة وغياب االستقرار السيايس 

من اهم العوامل املؤثرة يف عرقلة قيام اي تنمية مستدامة يمكن التفكري فيها يف املرحلة الحالية.
 أن أزمة ربط البحث العلمي بالتنمية البرشية،جزء ال يتجزأ من أزمة علمية ومنهجية اكرب تعصف بالحركة العلمية العراقية يف املرحلة 
تارة أخرى،   املتقدمة  املجتمعات  األبحاث والدراسات يف  املنقولة عن مراكز  باألدوات   تارة و  التقليدية  بأدواتها  الحالية،وهي تواجه 
واقعاً تعصف به التغريات  يف املجاالت املختلفة ،دون إن تجد لنفسها مكانا مميزا يف اإلبداع واالبتكار العلمي والتقني،إذ ال تزال الصفة 
الفلسفية واألدبية  تطغى عىل مظاهر اإلنتاج العلمي، لتجد مئات املجالت األدبية والفلسفية واإلنسانية تصدر يف العراق وحتى يف البالد 
العربية أسبوعيا أو شهريا أو موسميا إىل جانب عدد ضئيل جدا ال يتعدى العرشات  ، إذا تفاءلنا قليالً، من املجالت العلمية يف مجال 
الطب والهندسة والعلوم الطبيعية تقدم أبحاثها األصيلة، وتسهم يف حركة علمية  املفروض أنها تنمو يف عرص التواصل االجتماعي 
والعلمي بني أجزاء املعمورة.وإذا أدركنا إبعاد هذه الصورة جليا ،أدركنا حجم املشكلة يف الوقت الذي يحتاج فيه العراق نهضة حضارية 
والسيما بعد إن أصبحت األبواب مفتوحة إمام مؤسساته العلمية للتواصل مع التجارب العلمية العاملية  ،من حيث التأهيل والقدرة عىل 
االلتصاق بمشكالت املجتمع اآلنية، و االستفادة من مقدار التمويل املتاح لها حكوميا وأهليا،كذلك عىل مدى قدرتها عىل تقديم األصيل 
العالم،  املتصاعدة يف  العلمية  الحركة  االلتصاق والتفاعل مع  لنا حالة من  الحضاري، ويتيح  التخلف  ينقذ واقعنا من  الذي  والجديد 
والسيما يف مجال العلوم الطبيعية، ومن ثم  اخذ زمام املبادرة يف التنمية والتطور االجتماعي والتقني بما يتالءم مع ثقافتنا وحضارتنا 

ويعطي لنا هويتنا الحضارية املميزة.
 فاالنثروبولوجيا، هو العلم الذي  يسعى إىل اكتشاف القوانني االجتماعية واشتقاق الفرضيات منها لدراسة الواقع االجتماعي وفهم 
السلوك االجتماعي وفهم مشكالت املجتمع يف الوقت الحارض وكشف أسبابها ووضع الحلول لها عىل وفق منهج مقنن، فالعلم يقوم 

عىل محورين أساسني : أولهما قلب العلم وهو النظرية واملنهج. وثانيهما أطراف العلم وهي الجوانب التطبيقية له.
وواالنثروبولوجيا علم حديث يهتم بأمرين أساسني أولها النشاط املعريف الذي يسعى إىل  كشف أسباب الظواهر االجتماعية والثقافية 
والنظريات  الرؤى  بوضع  يهتم  كما   ، االجتماعي  البناء  عىل  ونتائجها  والثقافية  االجتماعية  التغريات  أسباب  وفهم   ، وتفسريها 
االجتماعية املفرسة للسلوك االجتماعي بناء عىل نتائج الدراسات امليدانية وعىل وفق فرضيات مشتقة من دراسات سابقة أو نظريات 

اجتماعية أو مالحظات ميدانية أثارت انتباه الباحثني وتم اختبارها وتفسريها منهجيا.
إما األمر الثاني ، فهو الجانب امليداني أو التطبيقي ويمثل جوهر عمل علم االجتماع واالنثروبولوجيا والخدمة االجتماعية،وهو علم 
العلم  يسعى لدراسة املشكالت يف مؤسسات املجتمع كافة، ويقوم به باحثني مهنيون ذو حس علمي دقيق معتمدين عىل منهجية 

ونظرياته وقوانينه.
تأثريا  الحديثة  املجتمعات  باتت تؤثر يف  التي  الحضارية  العلوم االجتماعية مع تطور األساليب  الحارض تطورت دراسات  الوقت  ويف 
واسعا،والسيما مع انفتاح العالم عىل بعضه البعض من خالل وسائل االتصال الحديثة مثل االنرتنيت واملوبايل والبث الفضائي وغريها، 
ما وضع  الهيئات العلمية أمام واجب ضخم  لتفسري السلوك املتغري يف املجتمع مما يستدعى ذلك تحديث املناهج وأدواتها والخروج من 

القوالب القديمة إىل أساليب بحثية حديثة قادرة عىل فهم الحارض وتوقع ما سيحصل يف املستقبل.
وعليه فأن قديم رؤية واضحة وموضوعية البد إن تنبثق من منهج وأساليب العلوم االجتماعية ومنها االنثروبولوجيا ، السيما وان 
قراءة الواقع العراقي تطلب توفر آليات بحثية مقننة وفاعلة ، ما يتطلب املزيد من الدراسات املعمقة، ولكن يمكن بيان صور الواقع 

العراقي من خالل االعتماد عىل الرؤية العلمية  التي يمكن إن تكون وصفية وتحليلية.
به. وبناًء عىل  الذي تجري  املجتمع  يف  نمواً برشياً  بذلك تحقيق  الجديدة واملستحدثة هادفة  األفكار   وعليه تعترب عملية نرش ونقل 
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ذلك فان األمر يتطلب نظاماً دقيقاً وفعاالً لفهم واستيعاب املعارف واألفكار التنموية املستحدثة بغية تحقيق التنمية والتحديث يف 
المجتمع) 4(.  

ثالثا- أهداف التنمية املستدامة يف العراق واإلمكانيات املتاحة:
ال يمكن تحقيق خطة تنموية دون ان تكون هناك رؤية اجتماعية وثقافية واضحة للمرحلة االنتقالية التي يمر بها املجتمع العراقي 
املعطيات  املختلفة والتي ال يمكن إشباعها يف ظل  االنسان  باحتياجات  دامغة تتصل  ينطلق من حقيقية  املأزوم،الن ذلك  واقتصاده 
املوجودة عىل الساحة العراقية السيما وسط االنقسامات الفئوية والطائفية والعرقية واملرتبطة بإطماع هذه اإلطراف كافة،لذا فن 
عملية التحول الحضاري تواجة تحدي االقتصاد املنتج إيل يفتقده العراق يف املرحلة الحالية ووقعوه تحت ظروف اقتصاد ريعي،وهو ما 
يظهر واضحا يف السوق العراق وبكل اختصاصاته السلعية من الغذاء اىل املالبس اىل التكنلوجيا اىل كل يشء ،دون ان يستطيع تحقيق 

أي خطوة عىل طريق النهضة املطلوبة.)5 (
إن العالم متجه نحو البناءات االقتصادية والحضارية التي تؤرش عىل أهمية منطق االنجاز واالبتكار الذي هو بحد ذاته إنقاذا آخر 
للمستقبل والذي يقع تأثريه يف كثري من األحيان يف مرمى أفكار ورؤى تقليدية عصية عىل التغيري والتطور بسبب اعتمادها عىل مصدر 
أحادي للطاقة من جهة و باعتبارها مكبلة ببني تقليدية تراثية غري قادرة عىل تجاوزها بالوسائل التي إتاحتها تلك الطاقة، سواء 
يف صورتها االستهالكية وبقدرتها الربحية الهائلة يف ضمن تكنولوجيا صناعتها خالل عقود من الزمن، أو يف مجال تأثريها يف البني 
التقليدية بشقيها املادية واملعنوي لنقلها إىل بني حديثة التنظيم والعمران، األمر الذي يجعل االستفادة من طاقة حيوية بديلة بمثابة 

مسؤولية تاريخية تقع عىل عاتق القائمني عىل  األمر.

3 :بناء استرتاتيجية   
اإلسرتاتيجية وآلياتها ) تصوراتها العامة( لبناء تصور لتنمية مستدامة مستقبلية يف العراق عىل وفق أهداف  التنمية املستدامة 2030.  
  وهذه الخطة  ال  تتم إال بوجود متغري مهم ، هو)اإلرادة السياسية  الصارمة  لتحقيق االنجاز املحدد(. وعلية يمكن بناء تصور عام 

عن الخطة يف هذا الشأن:

املستوى األول:  عىل مستوى صانع القرار 
 أ-اإلرادة السياسية من اجل نهضة علمية:

الدولة بمختلف الخدمات والحاجات وهي مسؤولية بشكل مبارش عن ما يحدث بالبلد من قضايا   يف بلد متغري مثل العراق تتكفل 
وأزمات ،فهي عمليا ال تزال تتبع القوانني)االشرتاكية إن صح التعبري( أي ما زال التغري املطلوب نحو دولة املؤسسات واقتصاد السوق، 
يحتاج إىل وقت طويل،لذا فان الهيئات األهلية والقطاعات املدنية بمختلف أنشطتها ال تمتلك اإلمكانيات واإلرادة يف معالجة املشكالت 
الحاصلة يف املجتمع العريض بقدر ما تمتلكه الدولة، وان دورها ال يزال محدودا،مع االعرتاف بدورها التوعوي وبعض املشاركات يف 
السلم األهيل.لذا فان املسؤولية الكربى تقع عىل عاتق الدولة.لذا فان هذه املسؤولية تتطلب إرادة سياسية نافذة ، ودون ذلك تبقى 

الخطط واملقرتحات معطلة وغري فاعلة. 
    واإلرادة السياسية تتصل بعزم الدولة عىل اتخاذ إجراءات رسيعة وفاعلة  للقيام بنهضة علمية  قادرة عىل صنع مستقبل املجتمع، 
وينبغي إن يكون ذلك مرتبط بوضع اإلمكانيات الالزمة و إال تصبح املسالة متلكئة، كما يتطلب ذلك عدم املهادنة أو التساهل أو التقليل 
الحكومة  باستمرار،ومن قبل رئيس هرم  الظاهرة  تتبع  إن تقوم عىل  ينبغي  الناجحة  السياسية  اإلرادة  الزمن،الن  أهميتها مع  من 

مبارشة.

 ب-إسرتاتيجية صاحب القرار:
 ينبغي أوال يف إطار بناء اإلسرتاتيجية وتقديم رؤية مستقبلية عىل ضوء أهداف التنمية املستدامة 2030  بشكل خاص وان يكون هناك 

تخطيط عىل مستوى شخصية اتخاذ القرار، ويتم ذلك من خالل ما ييل:
1-تحديد ادوار صناع القرار واملستجيبني له يف التنفيذ مع بناء قيم عليا )وطنية( لكل دور. 

التنمية  إبعاد   ،وفهم  له  واملساند  التنفيذي  اإلداري  للجهاز  يتسنى  حتى  املتاحة  والتشغيلية  األساسية  األهداف  وإقرار  تحديد   -2
االجتماعية واالقتصادية والسياسية بما يحقق أهداف األمم املتحدة السابعة عرش ضمن السقف الزمني حتى سنة 2030   .

التخطيط  ووزارة  والتنفيذية  التخطيطية  الهيئة  مثل  املعنية  واملنظومة  القرار  لصاحب  مستمر  حضور  هناك  يكون  إن  3-ينبغي 
والهيئات العلمية املفرتض تكون متشكلة يف اعيل هرم الدولة، والجهات املتابعة مع عملية التخطيط )أي الجهة ذات العالقة  بالخطة( 

4-عىل إن ترافق ذلك عملية تقويم يف الوقت الحارض وتحديد مؤرشات النجاح يف املستقبل القريب.

املستوى الثاني: الخطة عىل مستوى  املؤسسات املعنية بالتنمية املستدامة يف البالد والتقيد بتحقيق األهداف التنموية  املقررة.  
1-ضرورة بناء تصور متكامل:
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يتطلب ذلك بناء تصور متكامل وشامل للواقع االجتماعي والسيايس واالقتصادي واألمني للمؤسسات املعنية بمعالجة  واقع املجتمع 
العراقي يف املجاالت كافة وعىل وفق األهداف املعلنة من قبل األمم املتحدة، ويمكن تحديد ذلك من خالل النقاط التالية:

أ-تشخيص وفهم واقع املوئسات املعنية وحدود إمكانياتها العلمية والتخطيطية ومواردها االقتصادية وقدرتها عىل مواجهة التحديات 
يف هذا الجانب.

ب-بناء تصور واقعي يمكن من خالل تنفيذ آليات العالج عىل وفق الرؤية واألهداف املحددة من قبل املؤسسة ذات العالقة.
ج-ثم وضع الخطة املالئمة ملعالجة مشكالت ملحة متمثلة بـ القضاء عىل الفقر والقضاء التام عىل الجوع والصحة الجيدة ولرفاه و 
التعليم الجيد و املساواة بني الجنسني واملياه النظيفة والنظافة الصحية وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة والعمل الالئق ونمو االقتصاد 
واإلنتاج  االستهالك  و  مستدامة  محلية  ومجتمعات  ومدن  املساواة  عدم  اوجة  من  والحد  األساسية  والهياكل  واالبتكار  والصناعة 
األهداف.  لتحقيق  الرشاكات  القوية وعقد  والعمل واملؤسسات  الرب والسالم  والحياة يف  املاء  والحياة تحت  املناخي  والعمل  املسئوالن 
عىل يتم معالجة كل ذلك عىل وفق الفهم الكامل للثقافة املجتمعية والقناعات الفردية املالمسة للحاجات الرضورية ، واالبتعاد عن 
األساليب املثالية والتعبوية التي باتت يف أجواء التغريات الثقافية واالجتماعية الجارية يف محيط العراق اإلقليمي والدويل ال تمثل أي 
أهمية بالنسبة ملا يعانينه الواقع العراقي ، بحيث يمكن للمخطط استيعاب ذلك وتوظيفه بأسلوب جديد يتوافق مع مصالح املجتمع 
بطريقة تعمل عىل  تحقيق فرص التقدم العلمي .بحيث يقود ذلك إىل فهم  مؤرشات النجاح لعملية التنفيذ أو التطبيق يف هذا الصدد, 
عىل إن تكون الخطة لها هدف واضح وتتسم بالواقعية واملرونة وقابلة للقياس والتقويم  وان تحدد بسقف زمن معلوم وهو ما يمكن 

فهمه عىل ما حددته األمم املتحدة حتى سنة 2030.
2-عالج واقع  اجملتمع العراقي  

، من اجل وضع تصور مالئم لتفيد خطوات التطبيق، وكما ييل:
أ -تهيئة بيانات أساسية وهو ما يمكن تسميته  باألسباب العميقة من اجل الوصول إىل إمكانية  فهم  املشكالت  بظروفها اآلنية .

ب-البيانات املتوفرة يف املرحلة الحالية: يواجه املجتمع العراقي تحدي   خطري يف النواحي املختلفة بسب جملة من األسباب منها الحروب 
املستمرة واألزمات املالزمة لها أو الناتجة عنها طيلة أربعة عقود من الزمن ، والسيما عندما أصبح ذلك يهدد  التطور الحضاري يف 

املجتمع.ما يجعل وجودها دليل لإلصالح.
 ج-البيانات  املتوقعة  خالل السنوات القادمة ضمن الفرتة الزمنية لتنفيذ خطة التنمية املستدامة املقررة من قبل األمم املتحدة،  مع 

ما يمكن توقعه من املخاطر التي قد تهدد  التنمية البرشية يف املستقبل القريب.

 املستوى الثالث:
 فهم إبعاد  التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية  الداخلية و ما يمكن إن تؤثره اإلبعاد  الخارجية يف خطة التنمية وتطويقها:

وعىل وفق  ما يلمسه الباحثون واملعنيون  عن خطر الظاهرة عىل مستقبل املجتمع يف عالم باتت يتخذ من العلم وسيلة فعالة يف تقدم 
املجتمع  تواجه  التي  التحديات  والسيما  املؤثرة  الخارجية  العوامل  تفسري  وكذلك  االجتماعية.   ورفاهيته  واقتصادياته  تكنولوجيته 

العراقي إقليما ودوليا،والتي باتت تمثل متغري  خطري يؤثر يف التنمية املستدامة ومستقبلها.

املستوى الرابع:
 الرسالة املوجه والوسائل املقرتحة للعالج:

أ-الرؤية أو الرسالة
واقع   معالجة  عن  املسئولة  املؤسسات  منها  تستفيد  العراق  يف  التنموي  للمستقبل  إسرتاتيجية  رؤية  وضع  يمكن  ذلك  ضوء  وعىل   
املجتمع يف النواحي كافة  وأكثر تحديدا األهداف املقررة من قبل األمم املتحدة . فالرؤية التي تقوم عليها هذه اإلسرتاتيجية هي فهم 

الظاهرة بإبعادها املختلفة وإدراك مخاطرها، ومن ثم رسم خطة إنقاذ وضعها.
 ويف إطار فهم رؤية استرتاتيجة  يف هذا املجال ،فان صياغة الهدف يمثل غاية أساسية،يف إمكانية توظيف املؤسسات الحكومية الفاعلة 
يف هذا الجانب، فالهدف الواضح سيكون بمثابة املرشد أو الدليل لالتخاذ القرار الذي ينبغي إن يرقى إىل مستوى الظاهرة.وبالتايل يكون 
من السهل تحديد املهام املؤسساتية للقيام بواجباتها الوظيفية يف معالجة آثار الظاهرة يف مستقبلها القريب.ويؤدي يف نهاية املطاف 

تقويم مستوى أداء  معالجتها.
ب-مرحلة ا التنفيذ يف مراحلها املختلفة:

التي ينبغي تعتمد أوال  عىل الهدف املراد تحقيقه  التحليل   إن تطبيق استرتاتيجة توظيف الربنامج الحكومي املتعلق بالظاهرة قيد 
وهو تسليط الضوء عىل املشكالت التي حددت األمم املتحدة عىل أساسها أهدافها التنموية  والتداعيات املرافقة لها عىل  تطور املجتمع 
ومستقبلة من خالل خطوات مهمة يمكن توضيحها يف إطارها التصوري الشامل وأسلوبها التطبيقي اإلجرائي ،عىل تنسق الجهود من 
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قبل هيئة تابعة مبارشة ملكتب رئيس الوزراء.

ج-املقرتحات  
1 -االعرتاف بالواقع الحايل وجعله إشكالية متفاقمة يحتاج إىل اتخاذ إجراءات عملية وعلمية لتغري وضعه نحوا ألحسن.

2-العمل عىل اختيار الكفاءات العلمية الرصينة لقيادة املفاصل األساسية يف التنظيم اإلداري التعليمي،،وتشكيل اللجان العلمية من 
الكفاءات والخربات العراقية املميزة،وإعطاءها الصالحيات الكافية.

3-إجراء مراجعة نقدية متكاملة وعىل مستوى عال من الجدية  بجميع النواحي التي يعاني منها املجتمع .
4-ينبغي تدريب  وتأهيل اإلفراد والعنارص القيادية والباحثني والفنني والعمال وغريهم عىل إن يعايشوا املجتمع ويتابعوا امليدان دوريا.

5- تقع عىل األقسام العلمية املعنية مسؤولية كبرية يف هذا املجال سواء يف مجال اإلرشاف من ذوي االختصاص حرصا ، يف دراسة 
الثقافة واملجتمع واملشاريع التنموية املختلفة وأنماط السلطة والسياسات االجتماعية والرعاية االجتماعية وغريها.

6-العمل عىل ربط الخطة باالستمرار بالتغريات واملستجدات والتطورات التي تحصل يف هذا الحقل بالعالم املتقدم، والسيما يف عرص 
بيئاته  يف  لإلنسان  العقلية  البنية  وتتعامل مع  متنوعة  بيئيات  للقارات ويف  عابرة  للتنمية  اإلنسان  أصبحت  حاجة  إن  وبعد  العوملة 
املختلفة، فهناك البنية العقلية الريفية أو القبلية وهناك البنية العقلية الدينية عىل حسب مرجعيتها وهناك البنية العقلية الحرضية 
وهناك بنية عقلية املجتمع النامي وبنية عقلية املجتمع الصناعي واليوم يتجه العالم نحو بنية عقلية عاملية، إذا ما تمكنت العوملة من 

مد أذرعتها الثقافية واالجتماعية والتقنية واالتصالية والسياسية واالقتصادية وغريها إىل كل بقعة يف العالم.
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أثر التنمية املستدامة يف ختفيف الفقر الريفي يف العراق 

                                                                                                                                                                                                أ.د. بشرى رمضان ياسني 
                                                                                                                                                                                           جامعة البصرة 

                                                                                                                                                                                              /كلية الرتبية للعلوم أإلنسانية 
امللخص 

يعد القضاء عىل الفقر أحد أهداف التنمية املستدامة التي تلبي أحتياجات األجيال الحارضة دون الحاق الرضر باألجيال القادمة يف 
تلبية إحتياجاتهم ، وهي ذات أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية وتكنلوجية ، تعمل عىل تزويد املجتمع باملنافع التي توفرها النظم 
األيكولوجية والطبيعية عىل املدى البعيد وتوفري فرص العمل وزيادة الدخل من أجل تحسني مستوى املعيشة وتقليل معدالت الفقر 

بمختلف أبعاده املرتبطة بتدهور النظم البيئية والصحة والتعليم وانعدام القدرة يف املشاركة باتخاذ القرارات املدنية واألجتماعية . 
وتتمحور مشكلة البحث يف زيادة معدالت الفقر الريفي خاصة يف املناطق النائية والهامشية مقارنة بالفقر يف املناطق الحرضية يف 

العراق . 
يهدف البحث اىل معرفة امكانات التنمية املستدامة ودورها يف تخفيف الفقر الريفي يف العراق . 

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل يف دراسة الظاهرة باألعتماد عىل بيانات والتقاريرالصادرة من وزارة التخطيط العراقية 
والجهاز املركزي لألحصاء ومنشورات األمم املتحدة وأألبحاث االخرى . 

بينت الدراسة عدد من الحقائق والنتائج منها : 
1- انخفاض نسبة الفقر الريفي يف العراق من 39,3% لسنة 2007 اىل 30,7%لسنة 2012 ومع ذلك فهي مرتفعة مقارنة بنسبة الفقر 

يف املناطق الحرضية التي انخفضت من 16,1%اىل 13,5%للمدة نفسها  . 
2- يمتلك العراق عدة جوانب يمكن تنميتها لتخفيف حدة الفقر الريفي من خالل تحسني االنتاجية والنمو الزراعي للتقليل البطالة ، 

والعمل عىل تطوير البنى التحتية وتزويد االرياف بمختلف الخدمات األجتماعية .
3- تواجه تحقيق التنمية الزراعية املستدامة والقضاء عىل الفقر عدد من التحديات املتعلقة باملحافظة عىل األرايض الزراعية من الزحف 

العمراني ومن مشكالت التصحر وانخفاض األنتاجية ، فضال عن مشكالت تنمية املوارد املائية يف ظل التغريات املناخية والجفاف . 
4-ان زيادة سكان الريف وزيادة الزحف العمراني باتجاه االرايض الزراعية ومايرافقها من انتشار ظاهرة الفقر ، تساهم يف زيادة 
الضغط عىل املوارد الطبيعية ) أالرايض الصالحة للزراعة ، الرتبة ، املياه ، الغطاء النباتي ( وما يرتتب عىل ذلك من زيادة يف املشكالت 

البيئية والتي بدورها ستزيد من معاناة الفقراء . 

Abstract
The impact of sustainable development in rural poverty alleviation in Iraq
Prof.Dr.Bushraa Rmathan Yaseen
Basra University College of Education, for the Humanities

The elimination of one of the goals of sustainable development that meets the needs of present generation 
without harm future generations too meet their poverty.
The problem for research increasing rural poverty rates in Iraq are relatively  compared to urban areas.
The study found the fllowing results;-
1 . Decline in rural poverty rat from %39,3 in 2007 to 30.7 in 2012,but it is high compared to poverty in urban 
areas in Iraq.
2.  It can alleviate rural poverty through improving productivity and agricultural growth to reduce 
unemployment and work on infrastructure and social services development.
3. Agricuitural development is facing challenges such as urban sprawl toward farmland ,and 
desertification,pollution,as well as population growth .   
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املقدمة
ان الهدف أألول من اهداف األلفية أألنمائية هو تخفيض الفقر اىل النصف يف عام 2015 والهدف السابع هو ضمان التنمية املستدامة 
، ويكون تحقيقها رضوري للوصول اىل تحقيق األهداف األخرى لأللفية ويف مقدمتها استئصال الفقر املدقع والجوع وتحقيق االمن 
البيئية والبرشية واالجتماعية واالقتصادية والقدرة املؤسسية وادارتها لخدمة  ادارة املوارد  الغذائي للفقراء, باتباع نهج متكامل يف 
التنمية بكل جوانبها يف تلبية احتياجات الفقراء اليومية واالساسية من السلع الغذائية والصحية والسكن املناسب .ووضعت أألمم 
باهداف  العمل  ملابعدعام 2015 وحتى عام 2030م والتي تعتمد عىل  املستدامة  للتنمية  اهداف جديدة  املتحدة يف عام 2014 صيغة 

االلفية التي وضعت يف عام 2000م ، وتوسيع نطاقها مؤكدة القضاء عىل الفقر والحرمان ضمن االهداف االوىل للتنمية املستدامة .

مشكلة البحث 
ان تحديد مشكلة البحث هي اوىل خطوات البحث العلمي ، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة  بسؤال مفاده ماهي معدالت الفقر الريفي 
هذه  الحد من  يف  املستدامة  التنمية  دور  وما  ؟  العراق  يف  الحرضية  املناطق  يف  بالفقر  مقارنة  والهامشية  النائية  املناطق  يف  خاصة 

الظاهرة الخطرية ؟ . 

 فرضية البحث 
ان نسبة الفقر يف الريف اعىل مما هو عليه يف املناطق الحرضية ، وتوجد امكانات جغرافية  للتنمية املستدامة يمكنها ان تخفف من 

حدة الفقر الريفي يف العراق .

هدف البحث 
يهدف البحث اىل معرفة امكانات التنمية املستدامة ودورها يف تخفيف الفقر الريفي يف العراق . 

اعتمد البحث املنهج الوصفي التحلييل يف دراسة املوضوع من خالل جمع البيانات من التقارير الصادرة من وزارة التخطيط العراقية 
ومن دوائر الدولة االخرى ذات العالقة باملوضوع ، فضال عن االطالع عىل تقارير منظمة االمم املتحدة والتقارير والدراسات االخرى . 

ان الحدود املكانية ملنطقة البحث هو جمهورية العراق الذي يقع بني دائرتي عرض )  29.5 5 -37.23 5  شماال وخطي طول ) 37.48 
5 -58.45 5( رشقآ كما يتضح من الخريطة )1 ( وبمساحة )  435052( كم2 . 

خريطة )1(املوقع الجغرايف للعراق 
املصدر : الهيأة العامة للمساحة ، خريطة العراق االدارية ، بمقياس رسم 1 : 6000000 ، بغداد ، 2010 . 
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اوال_ العالقة بني التنمية املستدامة والفقر
ان العالقة بني التنمية املستدامة وظاهرة الفقر عالقة عكسية ، فكلما زادت معدالت التنمية كلما ادى ذلك اىل تناقص نسبة الفقر 
وانخفاض عدد السكان الفقراء يف املجتمع . ويعد القضاء عىل الفقر من اهم  التحديات التي تواجها التنمية املستدامة ، من خالل 
املحافظة عىل العالقة املتوازنة بني االنتاج واالستهالك من جهة والحفاظ عىل استدامة املوارد الطبيعية من جهة اخرى .وعندما تصل 
التنمية اىل اعىل مستوياتها فان ذلك يعني انحسار نسبة الفقر اىل اقل تقدير ويقل عدد االرس الفقرية يف املجتمع وتزداد قدرة االنسان 

عىل التعلم والبناء واملساهمة بدوره يف تنفيذ متطلبات التنمية املستدامة. 
ويمكن تعريف التنمية املستدامة بأنها التنمية التي تفي باحتياجات السكان املتزايدة يف الوقت الحارض دون أألرضار بقدرة أألجيال 
القادمة يف املستقبل عىل الوفاء بأحتياجاتها أألساسية وحفظ أألصول الطبيعية ألغراض النمو والتنمية يف املستقبل )وزاراة التخطيط 

/ترشين الثاني 4/2014 (  .
ويعرف الفقر انه نقص يف القدرة االنسانية عىل اشباع الحاجات االساسيةالغذائية والصحية لالنسان ،ومعنى ذلك هو الحرمان من 
الحاجات االساسية لحياة االنسان . والفقر ظاهرة جغرافية ومشكلة اجتماعية خطرية شهدتها املجتمعات البرشية عرب الزمن ، ولها 

جوانب متعددة اقتصادية وبيئية وسياسية وثقافية .
 وتسعى التنمية املستدامة اىل تخفيف ظاهرة الفقراملتعدد األبعاد أو الحد من إنتشارها بصورة عامة من خالل أألهتمام بمؤرشات 

الفقر التالية التي بينتها وزارة التخطيط العراقية ، ومعالجة نقاط الضعف فيها : 
1-فقر الدخل : وتشمل النسبة املئوية للسكان ملن هم دون خط الفقر الوطني ، ونسبة السكان دون خط الفقر العاملي ) دوالر واحد او 
دوالرين /اليوم ( ويتضح من الجدول )1 ( إرتفاع هذه النسبة يف الريف العراقي مقارنة باملناطق الحرضية عىل الرغم من انخفاضها 
من )39,3 %( لسنة 2007 اىل )30,7%( يف سنة 2012 .وهذا يعني ان املناطق الريفية من اكثر املناطق انتشار للفقر نتيجة للوضع 
الريف 3,5% مقابل 2,5% يف  السكاني يف  النمو  يبلغ معدل  املرتفعة حيث  الخصوبة  االجتماعي واالقتصادي لألرياف بسبب معدالت 
الحرض ، و انخفاض معدالت االنتاجية يف الريف وانخفاض املستوى التعليمي الذي انعكس عىل نشاط السكان األقتصادي وبالتايل 

العمل بمهن ذات دخل منخفض ، فضال عن تدهور خصائص املوارد الزراعية التي تشكل احد تحديات املشاريع التنموية. 

جدول )1( النسبة املئوية للسكان ملن هم دون خط الفقر الوطني وفجوة الفقر حسب البيئة يف العراق 

املصدر: جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز املركزي لألحصاء ، مؤرشات البيئة والتنمية املستدامة ذات األولوية يف العراق ، 
ترشين الثاني ، 2014 ،ص13 .

2-عدم املساواة يف الدخل وهي تعكس نسبة فجوة الفقر ومؤرش ملتوسط الفرق بني خط الفقر والدخل ، وال يعترب الفقر عميقا يف 
العراق بصورة عامة إذ تقدر نسبة فجوة الفقرلسنتي 2007 و2012 اقل من 5%  وفقآ لبيانات الجدول )1( ملن هم دون خط الفقر 
الوطني اال انها زادت اىل 6,6 % يف سنة 2014 م ، كما انها تكون يف الريف اعىل من الحرض ، مما يعني ان مشكلة الفقر يف الريف العراقي 

اكثر عمقآ. 
3-الطاقة املتاحة وتمثل نسبة املساكن التي التحصل عىل الكهرباء او الطاقة الكهربائية التجارية . 

4-نظام الرصف الصحي وهي تمثل نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الرصف الصحي يف كل من مناطق الحرض والريف . 
5-مياه الرشب وهي تمثل نسبة السكان الذين يستخدمون مصدر مطور ملياه الرشب .

6-الصحة والتعليم ، اذ يعيش خمس سكان العراق تحت عتبة الفقر ، ويعد عامل الفقر من اهم العوائق التي تحول دون األلتحاق 
واالستمرار باملدرسة ، و تبلغ حاالت االقصاء لدى االرس االكثر فقرا قرابة ) 10( اضعاف يف املرحلة األبتدائية و)5 ( اضعاف يف املرحلة 
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املتوسطة .

ثانيآ – خصائص الفقر الريفي يف العراق 
 ان الفقر ظاهرة جغرافية ومشكلة اجتماعية خطرية ، ولها جوانب بيئية واقتصادية وسياسية وثقافية ، وهو حالة من الحرمان 
تنعكس يف انخفاض استهالك الغذاء وتدهور املستوى الصحي والتعليمي وانعدام االصول الراسمالية واملدخرات .وتتفاوت نسبة الفقر 
يف العراق من منطقة اىل اخرى ، كما انها تتفاوت بني املناطق الريفية والحرضية ، فهي اكثر نسبة يف الريف منها يف الحرض كما ذكرنا 

، ويمكن معرفة خصائص الفقر الريفي يف العراق من خالل املؤرشات التالية : 
1-تباين التوزيع الجغرايف لنسبة الفقر الريفي بني املحافظات العراقية ، إذ تشري معطيات الجدول ) 2( ان ريف محافظة ميسان احتل 

املرتبة االوىل يف نسبة السكان الذين دون خط الفقر الوطني )73%(لسنة 2012 تلتها محافظات 
جدول ) 2 ( مؤرشات الفقر حسب البيئة واملحافظة يف العراق لسنة 2012

املصدر: جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز املركزي لألحصاء ، عىل طريق أألهداف األلفية 2013، كانون أألول ، 2013 ، ص24. 
املثنى وذي قار والقادسية بنسبة )63,7% ، 61,0%،60,2%( عىل التوايل للسنة نفسها .   

2-يوجد اختالف يف متوسط االنفاق عىل مستوى الريف يف العراق .
3-يكون الفقر الريفي متالزما مع انخفاض الخدمات التعليمية والصحية للسكان يف الريف وخدمات البنى التحتية واملسكن الغري 
مناسب ، ويمكن اعتبار االرسة محرومة من الخدمات وان كان دخلها مقبوال مثل الحرمان من خدمات املاء والكهرباء والتعليم ، وكما 
يتضح من الجدول )3 ( والخريطة ) 2 (ان اكثر املحافظات التي تزداد فيها معدالت الفقر تكون اكثر محرومية ، فاحتلت محافظة 

ميسان املرتبة االوىل بدرجة املحرومية 55,8%ثم محافظتي املثنى والقادسية بنسبة 34،3% لكل منهما تلتهما محافظة ذي قار . 
ان   التباين   يف   مستويات   املعيشة   بني  الحرض   والريف   ال   يزال   شديدا   حيث   ان   نسبة   األرس   املحرومة   يف  الريف   بالنسبة   ملستوى   املعيشة  
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 بوجه   عام   تزيد   عن   ثالثة   أمثال  النسبة   املقابلة   للحرض .   ان نسبة الحرمان يف الريف تبلغ 58% يف الريف مقابل   17% للحرض كما يتضح 
من الشكل ) 1(   ان نسبة الحرمان يف ميدان البنى التحتية يف الريف العراقي يحتل املرتبة االوىل وبنسبة 93% ، وترتفع هذه النسبة اىل 
100% يف بعض ارياف املحافظات كما هو الحال يف ريف املثنى نتيجة التساع مساحة املناطق الريفية والهضبة الغربية فيها ، وافضل 
، يليه ريف محافظة البرصة 77% ) الجهاز املركزي لألحصاء / خارطة الحرمان  ريف يف هذا املجال هو ريف محافظة بغداد %69 

 . )208/2011/
جدول )3 ( نسب الحرمان% من الحاجات االساسية يف العراق لسنة 2007 م حسب املحافظات 

املصدر :وزارة التخطيط ، قسم الدراسات والبحوث ، عالء الدين جعفر ،السكان ودرجة املحرومية يف املحافظات ، 2010 ، ص4 . 
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  خريطة ) 2  (  دليل مستوى املعيشة العام % للرس املحرومة يف العراق حسب املحافظات لسنة2007
املصدر: جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،

 الجهاز املركزي لألحصاء ، 

خارطة الحرمان ومستويات املعيشة 
يف العراق ، ثالثة اجزاء ،2011 ،ص 251 .

شكل ) 1( نسب الحرمان % لألرس 
حسب امليادين والبيئة يف العراق 

املصدر : جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ، الجهاز املركزي لألحصاء ، خارطة الحرمان ومستويات املعيشة يف العراق ،  ثالثة اجزاء 
،2011 ، ص10 . 
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وان دليل البنى التحتية يتكون من )8 ( مؤرشات هي :
1-املصدر الرئييس للماء 
2-توفر مصدر الكهرباء

3-استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة 
4-وسيلة الرصف الصحي 

5-وسيلة التخلص من النفايات 
6-نوعية الطريق املؤدي اىل السكن 

7-املؤثرات السلبية يف محيط السكن مثل )حجم النفايات والضجيج والتجمع املياه االسنة وغريها ( 
8-زمن الوصول اىل الخدمات العامة )صيدلية ، بريد ، مركز رشطة الخ .(

وتكون نسب الحرمان يف ميدان الصحة يف ارياف العراق 41% وهي ضعف نسبة الحرمان يف املناطق الحرضية نتيجة لعوامل مختلفة 
القرى واملناطق  ارتفاع نسبة االمية بني سكان  ، فضال عن  الريف  العراق يف  الفقر حيث يسكن نصف فقراء  انتشار ظاهرة  اهمها 
النائية بنسبة 33% بني ساكنيها فضال عن صعوبة الحصول عىل التعليم وفرص العمل ) الجهاز املركزي لألحصاء / خارطة الحرمان 

.)182/2011/

ثالثآ – أبعاد التنمية املستدامة ملعاجلة الفقر
ان الهدف االسايس من التنمية املستدامة هو التخفبف من حدة الفقر والجوع ، اذ يعيش 75% من فقراء العالم يف املناطق الريفية كما 
ان مستويات الفقر التي يعاني منها فقراء الريف اشد مما يعاني منها اقرانهم يف املناطق الحرضية واقل حظآ يف الحصول عىل خدمات 
البنى التحتية والتعليم والصحة .تركز التنمية املستدامة يف ظل الزيادة السكانية الحفاظ عىل املوارد الطبيعية ملواجهة التغريات املناخية 
البيئي وانخفاض كفاءة املوارد الطبيعية  وااليكولوجية التي اثرت عىل العراق ، وما رافقها من اتساع املساحات املتصحرة والتلوث 
وبالتايل فان سكان الريف اول املتأثرين بتلك التغريات يف الخصائص الجغرافية للموارد الطبيعية وااليكولوجية وما يرافقها من سؤء 

توزيع الخدمات التي تنعكس سلبا عىل ضعف املشاركة املجتمعية يف حماية املوارد الزراعية )ياسني/2011 /284-283(. 
ان اهم ابعاد التنمية املستدامة يف املناطق الريفية من اجل معالجة مشكلة الفقر الريفي هي : 

1-األهتمام بالعمل الزراعي خاصة وان معظم فقراء العراق يرتكزون يف االرياف والبيئات الهامشية ، ويأتي النشاط الزراعي يف مقدمة 
األنشطة أالقتصادية التي تعتمد عىل البيئة ، لذا البد من إستدامة الزراعة للحفاظ عىل التوازن البيئي وزيادة األنتاج الزراعي لتحقيق 
أالكتفاء الذاتي من جهة ، وتخفيض أالثار البيئية عىل املوارد الزراعية من جهة اخرى وبالتايل تحقيق االستدامة الزراعية عىل االمد 
سد  لغرض  العائلة  مزرعة  تشجيع  من  والبد   ، االسرتاتيجية  املحاصيل  بانتاج  واملتمثلة  للسكان  االساسية  الحاجات  وتوفري  البعيد 
الحاجة الذاتية لألرسة الريفية من السلع الزراعية الغذائية عىل مدار السنة ، وهذا من شأنه ان يساعد عىل تحسني االوضاع االقتصادية 

يف الريف وتعمل عىل زيادة االهتمام باالرض من قبل افراد املجتمع  والعمل عىل استدامتها . 
2-القضاء عىل البطالة التي تمثل هدرآ للموارد البرشية ولها اثار اقتصادية واجتماعية ، ويكون تاثريها االكرب يف مستويات الفقر الذي 
يرتبط بظواهر اخرى ال تقل عنه اهمية ارتفاع نسبة االمية وتردي الخدمات التعليمية والصحية ، وتشري خارطة الحرمان ان مستوى 
الفقر الريفي يف العراق بلغ 65% لسنة 2006 . )برنامح االمم املتحدة /2014/ص13( وتسعى اسرتاتيجية التنمية الوطنية )2013-
2017( اىل خفض معدل البطالة يف العراق اىل 6% عام 2017 . ويتم ذلك من خالل اقامة املشاريع التنموية الصغرية وتدخل الدولة يف 

تقديم القروض امليرسة لذوي القطاع الخاص واصحاب املهن سواء الزراعية والغري زراعية يف الريف .

رابعآ – حتديات التنمية املستدامة ملواجهة الفقر الريفي يف العراق 
1-وقوع املناطق الريفية االشد فقرا يف العراق ضمن األقليم الصحراوي الجاف كما هو الحال يف محافظات القادسية و السماوة وذي 
قار ، مما يهدد حياة اعداد من السكان  يف مناطق املدن واالرياف والتي تعتمد بشكل مبارش عىل مياه نهر الفرات ، االمر الذي يتطلب من 
الجهات ذات العالقة باملوارد املائية وضع اسرتاتيجية مالئمة الدارة املياه السطحية والجوفية يف االقليم الجاف واتباع االجراءات العلمية 
يف صيانة وترشيد استهالك املياه يف معظم املحافظات العراقية الواقعة عىل نهر الفرات )أألنبار، كربالء ، النجف ، القادسية ، املثنى 
، ذي قار (  خاصة لغرض الزراعة و الري ، فضال عن صيانة مشاريع الري والبزل وترشيد استهالك املياه ملختلف أألغراض األخرى .  

 ان انخفاض مناسيب املياه وقلة ايراداتها يعيق التنمية االقتصادية املستدامة بصورة عامة والتنمية الزراعية بصورة خاصة من خالل 
نقص الكمية الالزمة لزراعة وري املحاصيل االسرتاتيجية ، وقد انخفضت االيرادات املائية لنهر الفرات الواردة اىل العراق من 19,3 
مليارم3 سنة 2010 اىل 14،6 مليارم3 سنة2011 )الجهاز املركزي لالحصاء ، تقارير املوارداملائية /4/2010( ومن املتوقع ان معظم 

انهار العراق ستشهد انخفاضآيف ايراداتها املائية بنسبة 30-50%خالل الخمسني سنة القادمة ) األمم املتحدة /2010/ص53 ( 
 

2-ان فقراء الريف يرتبطون بادارة املوارد الطبيعية مقارنة بغريهم من السكان نتيجة ملمارسة زراعة االرض وعمليات الصيد وتربية 
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الحيوانات ، وعىل الرغم من تراجع العمالة الزراعية يف العراق بنسبة 5% سنويا وتراجع الدخل من القطاع الزراعي بنسبة 2,5% للمدة 
من 2007-2012 ، األ ان 65% من فقراء الريف يعملون بالزراعة وفق بيانات وزارة التخطيط العراقية يف الشكل ) 2 (  و14% تقريبا يف 
كل من قطاع البناء والتشييد واعمال اخرى مثل باعة متجولني وعمال  تنظيف وغريها و16% يف مهن واعمال اخرى التتطلب مهارة . 

شكل )2 ( النسب املئوية للنشاط االقتصادي لسكان الريف يف العراق

القطاعات  العراق وبنحو 25 مليار م3 /سنة وبنسبة 85-90% بني  للمياه يف  القطاعات استهالكا  اكثر  الزراعي من  القطاع  ان   -3
الزراعية  انتاجية االرض  انخفاض  اثرت سلبآ يف  املياه  البيئي وتدهور نوعية  الجفاف والتصحر والتلوث  ، ولكن  االقتصادية االخرى 
،وانخفاض املساحة املزروعة كما يتضح من الجدول ) 4( انخفاض املساحة املزروعة يف العراق من 9,40 مليون دونم يف سنة 2005اىل 
7,10مليون دونم يف سنة 2010 م ، ثم اخذت املساحة املزروعة بالتزايد للمدة من )2011-2014( وسجلت سنة 2013م اكرب مساحة 

وبقيمة  19,8 مليون دونم. 

  جدول ) 4 ( املساحة املزروعة )مليون دونم ( يف العراق للمدة من 2010-2005 
املساحة السنوات 

9,40  2005
9,37  2006
9,24  2007
8,81  2008
7,85  2009
7,85  2010
13,0  2011
12,7  2012
19,8  2013
14,6  2014

       املصدر:1- جمهورية العراق ، وزارة البيئة ، توقعات حالة البيئة يف العراق، التقرير االول ،2013,ص41. 

 2 – جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز املركزي لالحصاء، مؤرشات البيئة والتنمية املستدامة ذات االولوية  
      يف العراق ، كانون االول ،2015،ص67 .  

ولقد رافق اتساع املساحة املزروعة زيادة يف معدالت الغلة للمحاصيل االسرتاتيجية كما يتضح من الجدول )5( للمدة من 2013-2009 
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الشلب مما يدل عىل  الشعري و3,9% /دونم ملحصول  الحنطة و2,2%  /دونم ملحصول  وبنسبة تغري موجب 27,9 %/دونم ملحصول 
امكانية زيادة معدالت الغلة ملعظم املنتجات الزراعية يف العراق يف حالة االدارة املستدامة للموارد الزراعية.

جدول )5( معدالت الغلة ملحاصيل الحنطة والشعريوالشلب )كغم /دونم ( يف العراق للمدة من 2013-2009

المصدر : وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لالحصاء ، مؤشرات احصائية عن الوضع االقتصادي  واالجتماعي في  
           العراق للمدة )2009-2013(،ايلول،2014،ص22 .

4- النمو السكاني ، اذ ارتفع عدد سكان العراق من 12 مليون نسمة عام 1977 الى 33 مليون نسمة عام 2011 م وازداد الى )36( مليون 
نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي لألحصاء منهم 70% سكان حضر و30% سكان ريف ومن المتوقع ان يصل العدد الكلي للسكان  الى 
38,3 مليون نسمة عام 2017 م ، اي يتضاعف كل 23 سنة بمعدل نمو سنوي بلغ 3%. ويقدر عدد السكان الفقراء الذين يعيشون في الريف 

العراقي )3,3( مليون نسمة لسنة 2012 وهم بذلك اكثر من النصف الكلي للسكان الفقراء في العراق . 
ويمكننا القول مما تقدم ان الفقر هو جزء من مشكالت الموارد الزراعية وهو سبب في زيادة الضغط على المساحات الصالحة للزراعة من 
خالل مايقوم به السكان الفقراء من ممارسات تسبب تدهور البيئة الزراعية مثل الزحف العمراني باتجاه األراضي الزراعية وبناء العشوائيات 
الغراض السكن في ظل الزيادة السكانية وما يرافقها من استنزاف في الموارد مسببة تقلص مساحة الغطاء النباتي وتدهور التنوع االحيائي 
، والذي ستكون نتائجه على المدى المتوسط والبعيد انخفاض القدرة على انتاج السلع الزراعية والغذائية المحلية مما يعني تفاقم انعدام االمن 
االدارة  لذا البد من   ، التنمية  تقدم  يهدد  البيئي  التدهور  .ان  التغذية  امراض سؤ  الصحي وارتفاع معدالت  التدهور  الغذائي وتزايد حاالت 

المستدامة لألصول المختلفة المادية والمالية والبشرية واالجتماعية والطبيعية والتي تشكل جزء من دخل الفرد واالسرة .
ان الفقر حلقة مفرغة خطيرة ناتجة من التدهور البيئي وبنفس الوقت تكون نتيجة هذا التدهور زيادة اكبر في الفقر ، لذا البد من وضع خطط 
، ألن  الريفي  الفقر  لتخفيض  الزراعية  اجل تطوير وتنمية االصول  تدهورها من  والحد من  الزراعية  الموارد  استراتيجية وعلمية الدارة 
استغالل األرض الغير مستدام يؤدي الى التدهور في خصائص الترب الزراعية واتساع مساحة األراضي المتصحرة والتلوث وهذه كلها 

بالنتيجة عوامل بيئية تؤدي الى ديمومة حلقة الفقر والتدهور البيئي . 

خامسآ –النتائج والتوصيات  
اظهرت الدراسة النتائج االتية : 

1-انخفاض نسبة الفقر الريفي في العراق من 39,3% لسنة 2007 الى 30,7%لسنة   2012 ومع ذلك فهي مرتفعة مقارنة بنسبة الفقر في 
المناطق الحضرية التي انخفضت  من 16,1%الى 13,5%للمدة نفسها  .  

 2-   يمتلك العراق عدد من الجوانب التي يمكن تنميتها لتخفبف حدة الفقر الريفي من خالل  تحسين االنتاجية والنمو الزراعي للتقليل البطالة ، 
والعمل على تطوير البنى التحتية  وتزويد االرياف بمختلف الخدمات األجتماعية . 

 3-   تواجه تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والقضاء على الفقر عدد من التحديات المتعلقة  بالمحافظة على األراضي الزراعية من الزحف 
العمراني ومن مشكالت التصحر وانخفاض  األنتاجية ، فضال عن مشكالت تنمية الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية والجفاف .  

 4- ان زيادة سكان الريف وزيادة الزحف العمراني باتجاه االراضي الزراعية ومايرافقها من  انتشار ظاهرة الفقر ، تساهم في زيادة الضغط 
على الموارد الطبيعية ) أالراضي الصالحة  للزراعة ، التربة ، المياه ، الغطاء النباتي ( وما يترتب على ذلك من زيادة في المشكالت  البيئية 

والتي بدورها ستزيد من معاناة الفقراء .  
5-يرافق ظاهرة الفقر الريفي  الحرمان من خدمات البنى التحتية والصحة والتعليم توصي الدراسة بما يلي : 

أ -تبني استراتيجية وطنية شاملة للتنمية المستدامة تعتمد على المشاركة من قبل المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات الالزمة لحل معوقات 
التنمية ,
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ب -االهتمام بالمناطق الريفية وتقليل الفوارق بينها وبين الحضر في خدمات البنى التحتية .
ت -اجراء البحوث والدراسات التطبيقية المتعلقة بالتنمية الريفية المستدامة تشمل كافة المناطق الريفية في العراق . 

ث - االهتمام بالتنمية الزراعية .
 

املصادر
1- جمهورية العراق ، الجهاز المركزي لألحصاء ، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية في العراق 2014 ، تشرين الثاني ، 

. 2014
2-جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لألحصاء ، على طريق أألهداف األلفية 2013 ، كانون أألول ، 2013.  

3-الهيأة العامة للمساحة ، خريطة العراق االدارية ، بمقياس رسم 1 : 6000000 ، بغداد ، 2010 . 
4-وزارة التخطيط ، قسم الدراسات والبحوث ، عالء الدين جعفر ،السكان ودرجة المحرومية في المحافظات ، 2010  .  

5-جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لألحصاء ، خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق ،  ثالثة اجزاء ،2011  
  .

6-بشرى رمضان ياسين ، مقومات التنمية الريفية في اقليم اهوار محافظة البصرة ، مجلة آداب البصرة ، العدد57 ،2011 . 
7-جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لألحصاء،أالحصاء الزراعي ، تقارير الموارد المائية لسنة 2010 و2011 . 

8-أألمم المتحدة ، شعبة األنتاج المبكر والتقييم ، توقعات البيئة للمنطقة العربية ، البيئة من اجل التنمية ورفاهية االنسان ،2010 .
9-برنامج االمم المتحدة االنمائي، تقرير التنمية االنسانية العربية ، سلسلة اوراق بحثية ، 2014 . 

10-جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لألحصاء، العراق أرقام ومؤشرات ،2012 . 
11-جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لالحصاء، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات  االولوية في العراق ، كانون 

االول ،2015 .  
للمدة  العراق  في  واالجتماعي  االقتصادي   الوضع  عن  احصائية  مؤشرات   ، لالحصاء  المركزي  ،الجهاز  التخطيط  12-وزارة 

)2009-2013(،ايلول،2014 .
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