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المستخمص :

إن التفا اااوت الكي ا اار فا ااي موا ااتويات المعي ا ااة دواالفاق ا ااات التيميا ااة وزيا ااادة معا اادالت البطالا ااة وت ا ااديي
موا ااتويات العا اايش الك ا اريلت ما اان الحرا ااارة التا ااي وا ااا مت فا ااي يا ااروز ظا ااا رة اإلر ا ااا
آلي ا ااات اإلر اا ااا

تتح ا اارن صا ا ااعودا بالتياوا ا ا

إن
فا ااي الع ا ا ار ت إ ّ

ماا ااو ي ا ااوت مؤ ا ا ارات التيمي ا ااة الب ا ا ارية وت ا ااد ور معاا اادالت

ارن لاو ا ا اابا
التا ا ا اوازن ف ا ا ااي توزي ا ا ااو الا ا ا ااروةت وعمي ا ا ااج ف ا ا ا ّ

االقتص ا ا ااادية والعواما ا ا ا االجتماعي ا ا ااة دو ار وا ا ا ااحا

ومهما ا ااا فا ا ااي يا ا ااروز ظا ا ااا رة اإلر ا ا ااا ت فالتا ا ااد ور االقتصا ا اااد يرا ا ااود إل ا ا ا تصا ا اادعات اجتماعيا ا ااة الط ا ا ارة

تي ا ا اادور ا التص ا ا اادعات االجتماعي ا ا ااةكت ت ا ا ااوفر كا ا ا ا مو ا ا ااتمزمات ي ا ا ااروز ظ ا ا ااا رة اإلر ا ا ااا

ف ا ا ااي الف ا ا ااا

االجتماعي.
وف ا ااي

ا ااو م ا ااكمة الد ارو ا ااة أعا ا ا ت كاي ا اات فر ا ااية الد ارو ا ااة تتماا ا ا ف ا ااي تمكا ا ا ن الي ا اااس وتوو ا اايو

أن يك ا ااون ع ا ااام مهم ا ااا ف ا ااي الح ا ااد م ا اان اإلر ا ااا
الي ا اااراتهلت و ا ا ا ا يمك ا اان ا

والتالف ا ا ا

مي ا ااج مم ا ااا جعمه ا اال

حريص ا ا ا ن عم ا ا ا صا ا ااياية اوا ا ااتاماراتهل االقتصا ا ااادية واالجتماعيا ا ااةت لرا ا ااد وا ا اااعد التا ا ااد ور فا ا ااي مؤ ا ا ارات
التيميا ااة الب ا ارية عم ا ا إيتا اااج اإلر ا ااا

ما اان ال ا ا ل

ا اااد الييا ااي االجتماعيا ااة كا ااالفرر والبطالا ااة والفوا اااد

وايت ار ارافة العي .
ك ا ااان اله ا اادة م ا اان الد ارو ا ااة تو ا ااميد ال ا ااو عما ا ا اإلر ا ااا

ودورت ف ا ااي تا ا ا ا رت الو ا ااميي عما ا ا التيمي ا ااة

الب ا اريةت توصا اامت الد اروا ااة إل ا ا جمما ااة ما اان اليتا اااره أ مها ااا ا اا اار المها اال لمؤ ا اار اإلر ا ااا

عم ا ا موا ااتو

التيمي ا ااة الب ا ا ارية متم ا ااا بايالف ا اااض وت ارج ا ااو توموا ا ا العا ا ا ار ف ا ااي دل ا ا ا التيمي ا ااة الب ا ا ارية .وف ا ااي
اليتا ا ا ا اااره أع ا ا ا ا ا ت تركا ا ا ا اازت التوصا ا ا ا اايات عم ا ا ا ا ا

ا ا ا ا اارورة معالجا ا ا ا ااة موا ا ا ا اايبات اإلر ا ا ا ا ااا

االجتماعية والوياوية.
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The Impact of Terrorism on Human Development in Iraq for the
Period (2003-2014).
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Abstract
This paper aims to investigate human development that has been impacted
by terrorism in Iraq. Iraq has a high level of corruption making it one from the
eighth most corrupt country in the world. It has failed to pass effective
investment, tax, and property laws to secure both domestic and foreign
investment as well as to create effective security forces to protect its
infrastructure and businesses. The large disparities in living standards,
development failures, high unemployment rates and low standards of living are
among the reasons that contributed to encourage terrorism in Iraq.
In the light of this problem the study hypothesis represent with " empower
people and expand their choices will be an important factor in reducing
terrorism and this will make people eager to maintain economic and social
investments", the decline in human development indices was an important
factor that helped produce terrorism through pressing social structures such as
poverty, unemployment, corruption and the spread of a culture of violence.
The aim of the study was shedding light on the phenomenon of terrorism
and its negative impact on human development. The study found among the
most important results of the important impact of terrorism on human
development remains low and declining Iraq sequence in the human
development index. In the light of the findings above, the recommendations
focused on the need to address the economic, social and political reasons
behind terrorism.
Key words: Terrorism, Human Development, Iraq.
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المقدمة
عد مو وع التيمية من الموا يو التي يالت ا تمال الباحا ن في المياد ن االقتصادية واالجتماعية
ُي ّ

والوياويةت ل لن اعتيرتج الميظمات الدولية وعم رأوها ميظمة ا مل المتحدة لمتيمية حرا مكروا لم عو

مامج ما باقي الحرو ت ومن ال لج توع الكا ر من الدول اليامية المحا بالدول المتردمة والتي يمات
قياوات كي رة من التردلت فبعد إن كان الحد ث عن التيمية االقتصادية ال اممة أصبح ا ّن الحد ث عن

التيمية الب رية ومرا يوها.

مشكمة الدراسة :واجج الع ار العد د من التحديات من ي يها التحديات الوكايية واالقتصادية واالجتماعية
التي واعدت عم ت جيو اإلر ا ت إ إن يان يموا وكاييا عالِيا وم اك الط رة في التوظ

ت وزيادة

الرغل من إن إعداد العامم ن فيج كي رةت وعدل ت

قطاع

البطالة وايالفاض أ مية قطاع الزراعة عم

الصياعة وايالفاض معدل دال الفرد من اإل رادات اليفطيةت دواالفا الع ار في ت ريو قواي ن االوتامارت
وال ريبة وقواي ن الممكية ل مان حرو ك
ظهور وت از د اإلر ا

و

من الموتامرين المحم ن وا جاي

وك

لن جو عم

ا يدورت كان لج أاارت وايعكاواتج الوميية عم التيمية الب رية.

أهمية الدراسة :تت ت أ مية الدراوة من كويها تتياول مو وع الواعة و و اإلر ا

لييان ما تج وأوبابج

دوااارت عم التيمية الب رية في الع ار .
فرضية الدراسة :ترول الدراوة عم فر ية مفاد ا:
عد عام من عوام الحد من اإلر ا .
إن تمك ن الياس وتوويو الياراتهل ُي ّ
أوالّ :
إن الف
ثانياّ :

في التيمية يمكن إن زيد من أيت ار ظا رة اإلر ا

كالفرر والبطالة والفواد وايت ار ارافة العي ت دوان التيمية قد تؤد

من ال ل
إل

اد الييي االجتماعية

االالت ل في الييي االجتماعية

والارافية الاصة التيمية الب رية غ ر المتوازية مما يجل عيها تهميش فرات من الوكان وعزلهل مما جعمهل
مو ون باإلر ا

في وي

تحر ة أ دافهل الاصة االقتصادية والوياوية ميها.

أهداف الدراسة :تتما أ داة الدراوة في رفو الوعي تجات م كمة اإلر ا
وعواق

ت الم كمة وا داة كاالَتي:

.1ييان ما يج اإلر ا

في الع ار وأاارت عم التيمية الب رية.
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وأارت عم

التيمية الب رية
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.2ييان ا وبا

االقتصادية التي تر

الم

اإلر ا

 .3و و مرترحات تواعد عم الحد من اإلر ا
منهجية الدراسة :اعتمدت

ت الدراوة عم

في الع ار .

دوااارت الوميية عم التيمية الب رية.

ا ُومو ي االوترراري والتحم ميت إ تل اوتالدال ا ومو

االوترراري في مجال االوتعراض اليظر لمو وع التيمية الب رية واإلر ا ت وال
الما ية وا داة وا مية االقتصادية لمتيمية الب رية ودور اإلر ا
اوتالدال ا ومو
اإلر ا

ومد

التحم مي وال

كعارة ير

يوجج

تياول فيج الباحث
ت العممية ت وتل

تل اعتمادت من ال ل مدة الدراوة الموار المطروحة لمبحث الاصة

ت ا رت عم متا رات التيمية الب رية كالتعميل والصحة والياته المحمي اإلجماليت وتحم مها

واوتال ص اليتاره من ال ل تحم

ا رقال الموجودة بالجداول الواردة بالدراوة.

الحدود الزمانية والمكانية لمبحث :الحدود المكايية لجمهورية الع ار ولممدة الزميية 2003-2014ك.
المبحث األول :ماهية التنمية البشرية
أوال :مفهوم التنمية البشرية :حاز مفهول التيمية الب رية عم

ا تمال كي ر في ا دييات القتصادية

واالجتماعية والوياوية الحد اة مي مطمو عرد التوع يات من الررن الع رين إ أصبح من أكار الموا يو
يج اعتير اإليوان و الاروة الحريرية
حدااة في الكا ر من الدراوات ّ

يمدت كويج مصدر تردمج وتطورت

وازد ارت توأن الارض من التيمية الب رية و ته رة ي رة تمكن الياس من التمتو بحياة طويمة صحيةت ّن

اإليوان يما جو ر التيمية الب رية مما زاد اال تمال با فراد من ال ل تحو ن قدراتهل واالوتامار ف ها
وتحو ن موتو الصحة والتعميل والدال و ا ما أكدت تررير التيمية الب رية الصادر عن

رة ا مل

المتحدة في العال .1990
ظهرت العد د من التعاري
واالجتماعية ومن أ ل

ت التعاري

التي تطرح البعد االيوايي لمتيمية الب رية في ا دييات االقتصادية
االتي:

وقد عرفت التنمية البشرية :ب يها توتهدة توويو اليارات الياس و تحرة
الب رية وطرارة العم الب رية والردرات ا واوية لمتيمية الب رية وعم
الجيور ت 2007ت74ك:
أ .ان يعيش اإليوان حياة طويمة صحيحة .
722

ا التوويو يزيادة الردرات

جميو موتويات التيميةك و ي
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ب .ان يكون مزودا بالتعميل و المعرفة.

ت .ان تتوفر لد هل الموارد ال زمة لمعيش بموتو الرة.

ثالثا :أهداف التنمية البشرية :يمكن أجمال أ ل أ داة التيمية الب رية بما ي تي )يي ونت2006ت476ك:
 .1الر ا عم الفرر المدقو و الجوع .
 .2تحر ة التعميل االيتداري.
 .3تعزيز المواواة ي ن الجيو ن و تمك ن المرأة.
 .4تالفيض معدل وفيات ا طفالت وتحو ن صحة ا مهات.
 .5مكافحة ف روس يرص المياعة الب رية /اال دز والم ريا وغ ر ا من ا مراض.
.6

مان توف ر أوبا

برا الي رة.

 .7إقامة راكة عالمية من أج التيمية.
رابعا :مؤشرات التنمية البشرية :لمتيمية الب رية ا اة مؤ رات أواوية و ي كآتي:
.1التعميم :بايج عممية تزويد ا فراد بحص مة من العمل والمعرفة في أطار مع نت فهو هتل يتيمية المعارة
كوو مة لت

الفرد والدالول إل الحياة العممية من ال ل زيادة المعمومات العامة وموتو الفهل لمعالل

الالارجي ويهدة ي لن إل تطوير الممكات الفكرية باكتوا

المعارة العامة والالاصة بما في لن تمن

التي تهدة إل الحصول عم الكفا ات المهيية تؤ مهل ل لتحا يوظار

محددة( إي ار يمي ت2013ت3ك.

عد التعميل من المرت يات المهمة التي تياولتها التيمية الب رية من ا اة جواي
كما ُي ّ

أواوية التي

تو ح الع قة ي ن التعميل والتيمية الب رية وميها اآلتي عيدهللا ت2013ت74ك:
أ .اال تمال يتوف ر التعميل ك داة الكتوا

الارافة و التكيولوجيا.

ب .الترك ز عم ر د التعميل باحتياجات الوو .
ت .طرح التعميل كحة إيوايي هدة إل تحو ن و و الب ر.
عد مؤ ر التعميل من المحاور المهمة التي تعكس موتو التيمية الب رية التي وص إل ها المجتمو
وي ّ
ُ

من ال ل اإللمال بالر ار والكتابة التي تعد الالطوة ا ول الكتوا
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التعميل تا إن التردل والتا ر التريي
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ؤار في ك مظهر من مظا ر الحياة ت واكتو

التعميل أ مية كي ر ك واس لتحر ة اليمو االقتصاد و

التيمية الب رية في الوقت يفوج .
ثانيا :الصحة :يرصد بالصحة توف ر كافة اإلمكاييات الوقارية والع جية الم رمة والكافية كما ويوعا
وتوزيعاك ل مان صحة الررة تفعم ا صعدة الفردية واالجتماعية والجماعية عموما ال يعتير مجرد غيا
المرض بمالتم

مظا رت مواويا لمصحة ت ي إن مفهول الصحة تعد

لن لي م حالة كمية من الرفات

لمصحة المادية والجومية والعرمية واليفوية واالجتماعية لافراد أو لمجماعات في المجتموك وو تل تياول
ا المؤ رات من ال ل اآلتي عيد الحافظت2010ت185ك.
األهمية االقتصادية لمصحة :يواعد االوتامار في مؤ ر الصحة والتا ية في ارتفاع الكفا ة اإليتاجية
لمفردت مما جع من التيمية الب رية دو ار رريوا في مواجهة الفرر والتالف

من معاياة أفراد المجتمو توتعد

حياة اإليوان الطويمة و الالالية من ا مراض دفا رريوة لمتيمية الب رية ت التي ج

عم أ مجتمو أن

ي وع لتحريرها تكما أيها أحد الووار المؤارة التي يمكن من ال لها زيادة إيتاجية الفرد توبالتالي ارتفاع
دالولهل ح ث تصبح اليت جة اليهارية ي تحر ة موتويات مرتفعة من التيمية الب رية في المجتمو كك ت
كما رتبد العمر المرتفو يدرجة كي رة بموتو الدال فمن ال ل زيادة الموتو االقتصاد
توف ر موتو مرتفو من الصحة والرفا ية في المجتمو تو لن من ال ل توف ر الا ا

لممجتمو تل
فراد المجتمو

وتعميمهل تعميما ج د ت كما أن ترديل الالدمات الصحية الكي رة لمعمال زيد من قوتهل ويرفو من موتوياتهل
عم التحم والترك ز إي ار يميت2014ت24ك.
ثالثا :الناتج المحمي االجمالي (الدخل) :يعد الدال من أبعاد التيمية الب رية المهمة أو مؤ رات قياوهات
إ ؤد

دو ار مهما في تحر ة الاروات الب رية وتوف ر موتو معي ي الرة لإليوانت إ ير إ ّن اليفرات

االجتماعية واالقتصادية ازدادت داالميا من جهة والارجيا وما ي ن الدول من جهة أالر ففي الكا ر من
دول العالل ال يجد يان فروقات كي ار من جهة االر لمياته المحم

االجمالي لمفرد ي يما يجد

ت

التفاوتات في الوطن العر ي الع ر والدعميت99 ,2212ك.
.1دور الناتج المحمي االجمالي بالتنمية البشرية :ان المفهول ال
يحص عميج الفرد من الدال المتوود وال
تكون

ة لمفكر التيمو

يطو عم زيادة في متوود يص

ركز في الكل ال
الفرد من الدال وان

ت الزيادة حريرية وليوت يرديةت و ال ل المد الطوي ت كما ان ا فكار التيموية أكدت عم تا ر
727
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الهيك واليييان االقتصاد
عم

في الدول اليامية وعم توزيو الدال لصالح الطبرة الفررةت ف

عن ا تمال

ت ا فكار يتيويو الومو والالدمات الميتجةت إال ان تمن ا فكار واليظريات اصايها الف

كويها ركزت

العيصر الب ر

كوو مة لتحر ة أ داة اقتصادية وأ ممتج كوو مة وغاية في الوقت يفوج

ا ود ت2212ت 25ك.
المبحث الثاني :أنماط اإلرهاب في العراق
لإلر ا

المعاصر العد د من ا يمات التي يف يها ت كما ايج الم

أاار كا رة في جميو يواحي
ا

الحياة االجتماعية واالقتصادية وغ ر ا ت وميها ا يمات االتية:
.1السيارات المفخخة والعبوات :ك

ا اليمد ت ا ر كي ر عم التيمية الب رية في الع ار بوي

ارتفاع

عدد الرتم والجرح ج ار ايفجار العج ت والعيوات واالحزمة الياوفة إ يمغ مجموع الرتم والجرح
ال ل المدة 2214- 2212ك 15964ك قت
فرد يمغ عدد الرتم

وعدد الجرح 51286ك و مات روتها في عال 2213

11965كوعدد الجرح 4952ك وعدد العج ت المفالالة 472ك وعدد

العيوات 344ك وعدد االحزمة الياوفة 522ك وعدد ال رر يمغ 42627كتايظر الجدول 1ك.
جدول 1ك عدد الرتم والجرح ج ار ايفجار العيوات والعج ت واالحزمة الياوفة لممدة 2214-2212ك
رر

المدة

الرتم

الجرح

عج ت

عيوات

ا حزمة

2212

1274

31938

86

42

147

356

2211

747

2211

71

36

7

82

2212

584

2223

122

84

5

224

2213

11965

4952

472

344

522

42627

2214

1594

9964

314

578

29

397

المجموع

15964

51286

1261

1284

692

41684

المصدر :من إعداد الباحث باالوتياد إل :
*إار اإلر ا

عم حرو االيوان في الع ار عال 2212ت 2211ت 2212ت 2213ت .2214

.2اإلرهاب االنتحاري :في

ا اليمد من اإلر ا

ي حي اإلر ايي ييفوج من ال ل تفج ر يفوج او

تفج ر الطاررة أو الويارة التي يوترمهات عم الرغل عممج أيج و مري ح فج ال ل تمن العممية ويعتمد عم
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د أ داة ح وية مكتظة بالياس توي

او تعمال كميات كي رة من المتفجرات

في أحداث أكير عدد من

ال حايا المدي ن عيدالكافيت98ت2227كت عاي الع ار من زيادة العمميات االيتحارية بعد عال 2223
إ

يمات عدد العمميات اإلر ايية

والجرح 1261كت وأال ت

87كعممية وعدد العمميات االيتحارية 6ك وعدد الرتم 347ك

ت ا رقال باالرتفاع إ يمات روتها في عال  2227يت جة لتد ور الو و

ا ميي ح ث يمات عدد العمميات اإلر ايية 1241ك وعدد العمميات االيتحارية 223ك و مغ عدد
الرتم 6334ك والجرح 11965ك و هدت المدة 2212-2223ك 6321ك عمميات إر اييةت و مغ عدد
العمميات االيتحارية 682ك و مغ عدد الرتم

24354ك وعدد الجرح 45172كت ايظر الجدول 2ك

جدول 2كاحصا ات اإلر ا
الوية

في الع ار لممدة 2212-2223ك

عدد العمميات

عدد العمميات

اإلر ايية

االيتحارية

عدد الرتم

عدد الجرح

2223

87

6

347

1261

2224

325

25

2992

3961

2225

619

162

3337

5974

2226

836

95

4591

8256

2227

1241

223

6334

11965

2228

1123

88

2841

6637

2229

1134

53

2573

9373

2212

1176

52

2241

6745

المجموع

6321

684

24354

45172

*المصدر :من اعداد الباحث باالوتياد قاعدة ييايات اإلر ا

العالمي المتاحة عم

. edu

www . start.umك

ويت جة لزيادة العمميات االيتحارية كمت يوبة عو جودية كي رة و مات روتها في المدة -2226

 2228كإ يمات %516ك بوي

تصاعد أعمال العي

و اإلر ا

اليوبة إل %6118ك لمفترة 2212-2229كتإ وجمت أكير يوبة عو

ال ل

ت الفترةت وايالف ت

ت

%5129ك كايت يوبة اإلصابة

ج ار العمميات العوكريةت 27ت%9ك كايت يوبة اإلصابة ج ار ايفجار العج ت المفالالة %28ك
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ويوبة 18ت%3ك بوي

اإلصابة ج ار ايفجار العيوات الياوفة أار اإلر ا

عم

حرو

ا يوان في

الع ار ت93ت2211ك.
.3االغتياالت :و ي من أقدل ا وال

اإلر ايية وعادة ما تيف

د رؤوا الدول والحكومات والرادة

الوياو ن أو الديموماو ن يهدة االيترال والا ر من ا فعال أو ق اررات التي اتال و ا تتعارض مو مصالح
اإلر اي ن وقد يكون من أج ج
من ا وال

االيتبات باليظر إل مكاية ال حية وأ م تهات يعد أومو

التي يوتالدمها اإلر اي ون في تيف مالططاتهلت ويوجج االغتيال عادة

االغتياالت

د الصيات امة

في الدولة ولها ت ا ر عم ال أر العال الياقوتت2212ت 122ك.
ارتفعت يوبة االغتياالت في الع ار

الاصة بعد عال  2223وتوزعت حو

التوزيو التيازلي لممحافظاتت إ احتمت محافظة باداد المرتبة االول

يو

االغتياالت وفة

و مات %57ك احتمت محافظة

البصرة المرتبة الاايية ح ث وجمت %14ك احتمت محافظة ي يو المرتبة الاالاة ووجمت %11ك وتمتها
محافظة اليج

اال رة يمات المرتبة الرابعة ووجمت %6كت وتمتها محافظة ا يبار يمات المرتبة

الالاموة ووجمت %5ك وتمتها محافظة ص ح الد ن يمات المرتبة الوادوة ووجمت %4ك تايظر
ال ك 1ك.
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ارتفعت يوبة االغتياالت بعد عال  2223والاصة في الجامعات إ توزعت يوبة االغتياالت في
الجامعات وفة ا كار اوتهدافا تيازليا ح ث يمات جامعة باداد المرتبة ا ول و جامعة الموتيصرية في
المرتبة الاايية وتمتها جامعة الموص في المرتبة الاالاةت واحتمت جامعة ا يبار المرتبة الرابعة وتمتها
جامعة تكريت في المرتبة الالاموة.
أما باليوية ل غتياالت حو
والط

االالتصاصات فرد يمات يوبة االغتياالت في العمول %31ك

%23ك واالر غ ر معيية %13ك والعمول االجتماعية %12كتايظر ال ك الييايي 2ك

.3اإلرهاب الكيماوي  :يرصد بج تمن العمميات اإلر ايية التي توتالدل ف ها ا ومحة الكيماويةت تص
اليوع من اإلر ا

بالبواطة والوهولة اليويية يظ ار إلمكايية تصييو المواد الكيماوية واوتالدامها من قي

اإلر اي نت إ افة إل الالوارر الفادحة المترتبة عميجت وييرول إل قوم ن عطيةت2211ت 76ك:
اإليوايية ما غاز الوارين.

اوال :المواد الموجهة

د ا عصا

ااييا :المواد الموجهة

د ا يزيمات الموجودة داال جول اإليوانت ما

722

ا وت

كول ن ك .

ا

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 4 -العدد – 7402 / 44

ت ا ومحة واوتالدامها يواوطة الرشت إ يمكن

وقد تتمكن العياصر اإلر ايية من الحصول عم

يرمها بوهولة إل ا ماكن المراد اوتالدامها ف هات ومن ال تما يوعا من ا ومحة اإلر ايية ات الالطورة
العاليةت ولكيها تر في درجة الالطورة عن اوتالدال ا يواع الي ولوجية.
ا اليمد من اإلر ا

يدأ

في الع ار

عال 1991ت وبعد عال  2223اوتالدمت من قي الروات

ا مريكية واليريطايية تإ أوتالدل الارر ال وراي ول الم عة بكميات فاقت ما اوتالدمتج عال  1991بردر
6ك أ عاةت أما دتها اال عاعية فتجاوزت 422كمرةت بحو
الرغل من ايتها

العالل ا مريكي دوراكوف تشكت وعم

الحر مي أكار من ع رت ويوات إال أن مالمفات الحر الم روبة يتمن ا ومحةت ما

الطر كي ار عم المواطي نت دوا ارات
ا
ازلت تحتو عم مواد وامة وم عج كيمياويات ومازال ت ا ر ا ي ك
الترارير الطيية إل
توي
يوتري

وجود أكار من 162ك ألفا عراقيا مصابا ب مراض ورطايية وأورال الي اةت ح ت

يوفاة يحو 8ك آالة مري ات وأكدت و ازرة الصحة ب ن موت ف اال عاع والط

ال ر في باداد

وميا كمعدل متوود 122ك حالة ورطايية جد دةت ويتوقو الالي ار أن يص المعدل الويو

لإلصابات الورطايية ال يحو 25ك أل
إلرا الرييمة ال رية عم مد ية
.4اإلرهاب البيئي :يحدث
ال ل اوتالدامهل أ

حالةت و ا الرقل لل يماج يمد في العالل وو اليابان بعد جريمة

وياغازكي في الحر العالمية الاايية زيدانت2214ت  268ك.
ا
رو يما
ا اليوع من اإلر ا

عن طرية قيال الص أو مجموعة من ا

وو مة لتحر ة أ دافهلت بح ث تكون الي رة الهدة ا يو

الاص من

باليوبة لهل ل ر

المصالح ا واوية والتي لها أ مية كي رةت كما وتعد أب و أداة توتهدة ا فراد في أميهل وممتمكاتهل
وأيفوهلت ّن مص ر ل مرتبد بالوود ال
عم الي رة والاصة رمي الف

يعي ون بجت ولرد اوتالدل اإلر اي ون ووار

د دة الالطورة

ت وردل اإل عاعات والدالان وحر الاابات عطيةت82ت2211ك.

وارتفعت موتويات التموث الي ري يت جة لكارة الحرارة في قطاعات واوعة من الصياعات والمي رات
العوكرية والمديية بعد عمميات التالري
تالري

في عال 2223ت عايت المؤووات وا ياي

زاد عدد ا عن 162ك حادث يته عيها تور مرات ا ل

وحر أكار من  352ال

اليفطية من عمميات

من أطيان اليفد ال ا ر ي الزراعية

طن من الكيريت الصافي والكيريت الالال بالم ار قر الموص ت أما في ما

تعمة في تموث الميات حوالي %92ك من أجمالي وكان الع ار ال يحصمون عم ميات صالحة لم ر إ
دمرت الحر عال %42 2223ك من بكات الميات مما أد إل تموث ميات في بكاتها وقد عاي في
يداية الحر

%42ك من وكان البصرة من حة أو ايعدل الميات زيدانت2214ت265ك.
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المبحث الثالث :أثر اإلرهاب عمى التنمية البشرية في العراق
ؤار ومبا عم مؤ رات التيمية الب رية في الع ار من ال ل ت ا راتج المبا رة عم أمن

ان اإلر ا

االيوان وما يمامج من تهد د لحياتجت ف

عن ت ا رت غ ر المبا ر في قدرات الياس في الوصول إل

التعميل والصحة والدال .
أوال :أثر اإلرهاب عمى التعميم :كان الع ار

عد من أف
تمتو قي عال  1991ييظال تعميمي ُي ّ

التعميمية في ميطرة ال ر ا وودت إ كايت معدالت االلتحا
االلتحا العالميةت ف

ا يظمة

بالتعميل االيتداري قريبة من معدالت

عن لن ايالفاض معدالت مؤ ر ا مية وتميية التعميل العالي لممعا ر الدولية

ميظمة ا مل المتحدة التر ية والتعميل والارافةت2014-2010ت24ك اال أيج بعد عال  2003ت ار التعميل
بالظروة التي مر يها اليمد ت ا ار كميا ويوعيات ممت تمن الظروة الحرو
تفاقل اإلر ا

وعدل االوتررار ا ميي و

عم يطا واوو ما واعد عم ارتفاع معدل التور في التعميل فاار لن عم أو اع

آلن معظل المتور ن من الطبرة الفر رة
التيمية الب رية تمن ال ل ارتفاع مؤ ر معدل التور من الدراوة ّ
في المجتمو العراقي وكيت جة لمتهج ر من مياطرها وحالة عدل االوتررار ا ميي

المتور ن من الط

ت إ ارتفو عدد الط

زادت من إعداد

المتور ن في المرحمة االيتدارية ح ث يمغ مجموع

المتور ن لممدة 928.198 (2013-2003ك فكايت روتها لمعال الدراوي )2005-2004ك ح ث يمغ
137188كت وأال ت

ت ا عداد بااليالفاض الطف

في أعداد الط

المتور ن لممدة 2006-

 2008كتال أال ت باالرتفاع لمعال الدراوي 2010-2009كت يمات 134748كت أما باليوبة لممرحمة
الاايوية يمغ مجموع المتور ن ف ها 504.053كتإ ارتفو اعداد التور

لممدة 2010-2009ك

,و مات 69860ك متور ا ت ايظر الجدول 3ك.
جدول 3ك تور الطمبة في المراح االيتدارية والاايوية في الع ار لمفترة (2013-2003
لمسنوات*

تسرب الطمبة في المرحمة االبتدائية*

تسرب الطمبة في المرحمة الثانوية*

2003-2004

137188

45879

2006-2005

101157

52119

2007-2006

125157

63587

2008-2007

103433

47791

2009-2008

105431

48257
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2010-2009

134748

69865

2011-2010

12353

63151

2012-2011

109526

54810

2013-2012

99205

58594

المجموع

928.198

504.053

المصدر من أعداد الباحث باالوتياد ال :

*جاول وآالرونت تور الييات من المدارس االيتدارية والاايوية وجهة يظر أوليا أمور نت دراوة تحم ميجت

.29-22

كما ووجمت معدالت ا مية ارتفاعا كي ار ال ل العرد ن ا ال رينت ف

عن ايالفاض معدالت

الر ار ة والكتابة ا يمات يوبة ا مية %28ك من أجمالي الوكان بعمر  10ويوات و أكارت تفاوتت
اليو

ب ك ممحوظ ي ن الري

ت

والمد يةت و لن وا ل بارتفاع معدالت ا مية في الفض قيمة دل

التيمية الب رية الطة التيمية الوطيية لممدة 2214-2212ت 21ك.
أما باليوبة لمعدالت اإللمال بالر ار ة والكتابة لد البالا ن اال بااليالفاض لمويوات 2010-2005ك
في الع ار يمغ %78.1ك
اليوبة كي رة تؤار عم

أن معدالت ا مية في الع ار في ارتفاع من %21.9-%10ك و ت
ا يعيي ّ

يظال التعميلت وأال ت

ت اليوبة باالرتفاع حت

وصمت إل

%22.4ك عال

2011ت و مات قيمة معدالت اإللمال بالر ار ة والكتابة إل )%77.6ك وأال ت معدالت ا مية بااليالفاض
يوييا في عال 2012ت بعد أن ارتفعت معدالت اإللمال بالر ار ة لد

البالا ن إل

%79ك ايظر

الجدول 4ك.
جدول 4ك معدالت اإللمال بالر ار ة والكتابة ومؤ ر ا مية لمويوات 2012-2005ك.
السنوات

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين نسبة%

معدالت مؤشر األمية كنسبة %

*2010-2005

78.1

21.9

**2011

77.6

22.4

**2012

79

21

المصدر *:تررير التيمية الب رية 2013-2011-1990ك.
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**الييايات المتعمرة بالتيمية في جميو أيحا العاللت اليين الدوليت2215ت المتاحة عم الموقو التالي:
http://data.albankaldawil.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZSت ا عوال ت 2012-

2011ك.

أما باليوبة لميييج التحية فرد أ ممت كار من عرد ن ترافة لن مو ال رر الكا ر ال

تعرض لج

الرطاع التر و بعد عال 2003تإ لحة الدمار بالمبايي المدروية إ يمغ عدد ا 2751ك مدروة تعر ت
لمدمارت و ورقت أكار من )2400كت وأص يت)146ك ال ل العمميات العوكرية وأحرقت 197ك مدروةت
كما أن 238ك مدروة اوتالدمت كمالازن لمعتاد العزاو ت 2013ت266ك.
بعد عال 2223ك ارتفعت عدد الهجمات عم الجامعات و المدارس ووجمت و ازرة التر ية)31600ك
جمة عم المدارس لممدة 2012-2009ك وتعرض عم اار ا أكار من 100ك طال

مدروة و 222ك

من طمبة الجامعات لمرت ت ووج ارتفاع عدد الهجمات عال 2011ك إ يمات 29ك وعدد الرتم
106كت وارتفعت عدد الهجمات إل

يمغ

56ك جمة ال ل عال 2213تايظر الجدول 5ك.
المدارس في الع ار لممدة 2012-2008ك.

جدول 5ك أعداد الرتم من ط
المدة

القتمى

الجرحى

2008

28

-

2009

4

12

2010

49

26

2011

37

33

2012

69

167

2013

12

-

المجموع الكمي

199

238

المصدر :من اعداد الباحث باالوتياد عم :
184.ت 2014تSource: Global Coatition to Protect Education from Attack
أما باليوبة لمتعميل العالي فرد عايت الييية التحتية لمكميات والجامعات والمؤووات التعميمية لا رار
واليه

والورقة ييوبة %84ك ا مر ال

أد

الوتيزاة المعدات المالتيرية والمكتبات وأصبح ا وات ة
222

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 4 -العدد – 7402 / 44

دفا مبا ار لإلر ا

والط

ميظمة ا مل المتحدة التر ية والتعميل والارافةت 2014-2010ت30كتي يت

احصاريات و ازرة التعميل العالي والبحث العممي ان أكار من 534ك اوتا ا ي ن قت
ومالتط

طالتهل ا عمال اإلر ايية لممدة  2012-2003كت كان يص

جامعة الموتيصريةت ويال طمبة تمن الجامعات يص يهل من اإلر ا

وجريح ومعتر

جامعة باداد االكار وتم ها

إ كان يص

الجامعة الموتيصرية

ي ا كير وان %80ك من االغتياالت اوتهدفت الم كات االكاديمية وال الصيات العمميةت يحم اكار
من يص

ال هدا لر

اوتا واوتا مواعد و %62ك يحممون هادة الدكتورات واماهل مالتص في الط

والعمول دحدوحت89ت(2012توتعرض أكار من 335طالبا جامعيا ي ن قت

وجريح ومفرود يت جة الهجول

عم الجامعات العراقية ال ل ا عوال ) 2008-2003ك ايظر الجدول 6ك.

جدول 6ك أعداد الرتم من ط

الجامعات العراقية لمفترة 2011-2003ك.

السنة

القتمى

و الجرحى

*2008-2003

256

46

**2011-2009

20

115

المجموع الكمي

276

161

المصدر :من أعداد الباحث باالعتماد ال :
* اار اإلر ا

عم حرو اإليوانت 2008ت 66ت لاعوال 2008-2003ك.

**لاعوال 2211-2229ك ت). (www.protectinged.cation.org
واوتمرت الهجمات عم
تدريوي في مالتم

أوات ة الجامعات بعد عال 2003وأدت إل

مرت ماال ير عن 299ك

االالتصاصات العممية الدقيرة وال ن يحممون ال هادات والدرجات العممية و ا ما

عكس ااارت الوميية لظا رة اإلر ا

عم التعميل العالي من جدول ي حظت ارتفاع وت رت االغتياالت

ا وات ة ال ل المدة )2007-2006كايالف ت

ت اليوبة في العال ) (2008ايظر الجدول 7ك.

جدول 7كعدد ا كاديم ن ال ن تعر وا إل االغتياالت لمفترة 2010 - 2003ك
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السنة

االغتيال

2003

10

2004

31

2005

44

2006

86

2007

47

2008

6

2009

10

2010

16

المصدر :و ازرة التعميل العالي والبحث العمميت داررة التالطيد و المتابعة.
ثانيا :أثر اإلرهاب عمى الصحة :تعد ا و اع الصحية في الع ار واحدة من أووأ ا و اع في الميطرة
وقد أظهرت مرارية المؤ رات في الويوات الع رة ا ال رة إن الو و الصحي لموكان قد تد ور كا ار
وي ر موح أحوال المعي ة في عال  2004إل

أن و و الع ار
ّ

عد الط ار مرارية مو دول ال ر
ُي ّ

ا وود ت كما وجمت موتويات الالدمة الصحية المردمة لممواطي ن تراجعا كميا ويوعيا بوي
اال يفا عم الصحة و ع
تدري

التالطيد وتديي كفا ة المؤووات الصحية وتداعيات اإلر ا

الفض

ت كما أ م

الم كات الطيية والصحية وأصبحت معزولة عن العالل وغ ر قادرة عم مواكبة المعرفة مما توي

يهجرة كي رة لمعرول العراقية إل الالارجت وأن زيادة يوبة العمميات اإلر ايية في الع ار قد ت اعفت الاصة
عجز الحكومة وا جهزة ا ميية عن حماية حياة المواطن وتد ورت أو اع ريحة و المهن

في

الطيية في المجتمو العراقي كا ار ولل تومل من جرارل اإلر ا

حت و ي تؤد

واجيها اإليوايي والمهيي

الطة التيمية الوطييةت2014-2010ت123ك.
ويت جة لتعرض اليظال الصحي بعد عال  2003إل تد ور بوي
ومبا عم

قطاع الصحة في الع ار إ أصبح ا طبا عر ة لمرت والالط

ا طبا إل
موت ف

العمميات اإلر ايية التي ايعكوت
مما ا طر لمكا ر من

ماادرة الع ار ت وفي المدة)2007-2004ك وجمت ترارير و ازرة الصحة العراقية في)(12

عراقية ماادرة  (1243طي

االتصاص وايالف ت

227

ت اليوبة عال  2007إل )1166ك
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طي

االتصاص مما ي ك يوبة مروية قدر ا %94ك في عال 2004ت و %78ك عال 2007ت و كمت

يوبة مروية لممدةت 2007-2003كت %143كمن الماادرينت وقد تعرض عدد كي ر من ا طبا والعامم ن
في مجال الصحة إل الرت واالالتطاةت وقد يمات الهجمات روتها ي ن عام ن  (2007_2004بوي
ترد الو و ا ميي فيمات عدد الهجمات

%90-80ك والمزيد ايظر الجدول 8ك.

د ا طبا

جدول 8ك إعداد ا طبا الماادرين و الرتم و المالتطف ن في الع ار لممدة 2011-2003ك.
السنوات

المغادرين

القتمى

المختطفين

*2003

12000

2000

250

**2004

1500

250

300

**2005

3000

150

350

**2006

1953

233

-

***2008

2000

20000

250

***2011

567

2000

250

المجموع

21020

24633

1400

المصدر من إعداد الباحث باالوتياد إل :
*عال )2003ك

www.Brookings.edu/iraqindexك**.ا عوال

2007-2004ك

& Lafta

Brenham , 2009,172ك***.ا عوال 2011-2008ك)AL-khalisi , 2008, 365-368ك.
عد الياته المحمي االجمالي احد المؤ رات ا واوية المعيرة
ثالثا :أثر اإلرهاب عمى الناتج المحمي ُ :ي ّ

عن موتو ا دا االقتصاد
وي

معالجتهات وقد

لمدولة وان تحم

يمو الياته من اليرات ا واوية لمعرفة إماكن الالم و

هد الياته المحمي االجمالي في الع ار

لمظروة التي مر يها اليمد من حرو

توان
د

با وعار الجارية ت ي با وا حا يت جة

ت الت ي بات بحجل الياته المحمي محكومة بالت ي بات

ير رادات اليفد المعتمد عم ا وعار العالمية والتي ال ويطرة عم ها وو أيج اال لموعر وعم الكميات
الميتجة والتي كايت الا عة لمظروة االقتصادية والوياوية وعم الو و ا ميي(يريهيت2211ت 28ك
إ ّن متوود دال الفرد ايالفض في عال  2003يت جة االحت ل ا مريكي لمع ار توال
الحركة االقتصادية في اليمد وتوق

الصادرات اليفطية بوي

توي

العمميات العوكرية مما توي

في
له ا

االيالفاض إل اليص ت اال أيج بعد لن عاود االرتفاع يت جة لرفو العروبات واوترياة الصادرات اليفطية
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وزيادتهات ف تاح لن االرتفاع متوود دال الفرد من 415.5ك دوالر لعال  2003وصوال إل

3.375ك

دوالر في عال  2008و و أعم موتو يماتج ال ل عرد ن من الزمنت أما معدل يمو متوود يص
الفرد من الياته فرد يمغ 44.2كت وايالفض بعد لن متوود دال الفرد بوي

ا زمات المالية العالميةت في

عال  2009و التي توييت في ايالفاض أوعار اليفد فايعكس ا ار الوميي عم متوود الدال ال
يحو 2.977ك ومعدل يمو متوود يص

يمغ

الفرد من الياته فرد يمغ 7.2ك دوالر ال عاود في االرتفاع بعد

عال  2010يمغ 3.626ك ومعدل يمو متوود يص

الفرد من الياته يمغ  8.2ك دوالرت ايظر الجدول

9ك.
جدول 9ك متوود دال الفرد من الياته المحمي االجمالي
السنة

متوسط دخل الفرد من الناتج

معدل نمو متوسط نصيب الفرد

2003

415.5

-41.0

2004

993.7

125.0

2005

1.296.1

26.2

2006

1.890.8

56.0

2007

2.501.0

31.0

2008

3.375.8

44.0

2009

2.977.3

-7.0

2010

3.606.3

8.0

2011

4.727.1

35.4

2012

5.386.4

-6.1

2013

5.588.5

-6.1

***2014

6.200

-

المحمي االجمالي (دوالر)*

من الناتج**%

المصدر :من إعداد الباحث باالوتياد إل ييايات
*العمود االول :صيدو اليرد العر يت الي رة اإلحصارية االقتصادية لمدول العر يةت 2015ت. 13

**العمود الاايي :صيدو اليرد العر ي وآالرون الترد رات االقتصاد العر ي الموحد 2008ت.20

***عال 2014ك اليين المركز العراقيت المد رية العامة لإلحصا والبحوثت الي رة اإلحصارية

الويويةت2013ت.80
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إن اإلر ا
.5ثاثير اإلرهاب عمى مجمل التنمية البشرية في العراقّ :
من ال ل تحم
عم

لج ت ا ر كي ر عم التيمية الب رية

مؤ رات التيمية الب رية التعميلت والصحةت والدال ك في الع ار ي حظ أن ت ا رت ومييا
التيمية

التيمية و ا ما أو حج ترارير ا مل المتحدة لمتيمية الب رية من ال ل ييان قيمة دل

الب رية لممدة 2213-2225-1992ك إ ت ح من الترارير ان موتو التيمية الب رية في الع ار كايت
قيمة التيمية الب رية ج دة ففي فترة التوع يات كايت من أف

التيمية الب رية

موتوياتها إ يمغ قيمة دل

إل اعم قيمة لج في عال 1992ك  2.759ك وتعد أعم قيمة باليوبة لمتيمية الب رية في الع ار ت وكان
من دول

الع ار

ات التيمية الب رية المرتفعةت ال أال

التيمية الب رية بااليالفاض

قيمة دل

فيمات  2.633ك لعال 2225ك بوي

الظروة التي مر ها اليمد تإ اصبح الع ار من الدول ات التيمية

الب رية المتووطة ت ال أال قيمة دل

التيمية الب رية باالرتفاع فيمات قيمتج 2.642ك لعال 2213ك

وت و

ت الريمة الع ار ي ن الدول ات التيمية الب رية المتووطة مما دل أن يوبة التطورات

ايظر جدول 12ك.
جدول 12ك قيمة مؤ رات التيمية الب رية في الع ار لممدة 2213-2225-1992ك
السنوات

مؤشر الصحة

مؤشر التعميم

مؤشر الدخل

قيمة الدليل

*1991

1.666

1.891

1.617

1.712

*2115

1.733

1.715

1.427

1.633

*2111

1.783

1.722

1.598

1.629

**2113

1.733

1.75

1.671

1.645

المصدر :من اعداد الباحث باالوتياد إل :
*تررير التيمية الب ريةت2213ت الم ي في التردل ييا الميعة الدر المالاطرت. 163
*مؤ رات الي رة والتيمية الموتدامة ات االولوية في الع ار ت2212ت .31

**

عمما

ان

قيمة

عال

2213ت

ييايات

www.data.albankaldawli.orgك.
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جدول 11ك دل

التيمية الب رية في الع ار لمويوات 2014-2005ك

السنة

الدليل

2005

0.621

2006

0.564

2007

0.567

2008

0.632

2009

0.576

2010

0.683

2111

1.639

2012

0.641

2013

0.642

2114

1.654

المصدر :ترارير التيمية الب رية ا مل المتحدة 2014-1990ك.
االوتيتاجات و المرترحات
أوال :االوتيتاجات
من ال ل ما تردل توصمت الدراوة إل االوتيتاجات ا تية:
 .1يان ع قة عكواية يا ن اإلر اا

والتيمياة الب ارية فكمماا أرتفاو مواتويات اإلر اا

فاي اليماد كمماا

ايالف ت مؤ رات التيمية الب رية في الع ار .
.2أد اإلر ااا

إل ا االعتماااد اابج الكام ا عم ا واردات الرطاااع اليفطااي بعااد عااال  2003ف ازاد ماان

 .3أن اإلر ااا

اد إلا ا ايالف اااض مو ااا مة الرطاع ااات ا ال اار كالز ارع ااة والص ااياعة ف ااي تك ااوين

 .4ااار اإلر ااا

عما زيااادة يواابة التااد ور فااي مؤ اار التعماايل ماان الا ل زيااادة إعااداد المتواار ن ماان

م كمة االيك اة ل قتصاد العراقي عم العالل الالارجي.
الياته المحمي االجمالي .

الم اادارست وارتف اااع مع اادالت ا مي ااةت وكاا ارة الم اادارس اآل م ااة لمو ااروت يت ج ااة االيالف اااض ف ااي اإليف ااا عما ا

التعميل.
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. 5يعم ا اإلر ااا

مؤ رات الصحة و التعميل.

عم ا زيااادة يواابة اإليفااا فااي مجااال ا ميااي و العوااكر ت والتااي ايعكواات عم ا

.6اد اإلر ااا

إلا ايالفاااض موااا مة الصااياعة فااي تكااوين الياااته المحمااي االجمااالي ح ااث يمااات

.7اد اإلر ا

إل ايالفاض موا مة الزراعة في تكوين اليااته المحماي االجماالي ح اث يماات عاال

في عال  8.3 2223ك وايالف ت إل
4.6 2223ك وايالف ت إل

4.9ك عال .2212

2.9ك عال .2212

ثانيا :المقترحات:
في

و يتاره الدراوة يان جممج مرترحات تردمها الدراوة لترم

عم التيمية

من اار اإلر ا

الب رية في الع ار و أ مها:
 .1العم عم رفو موتو المعي ة وترم

يوبة الوكان الفر ار من مجموع الوكانت ن الفرر ي ك احد

العوام الم اركة في حدوث اإلر ا .
 .2العم عم زيادة يوبة اإليفا عم التعميل من الياته المحمي االجماليت لوجود ع قة عكوية ي ن
اليوبة وايدالع اإلر ا ت لن أن ال ع

المتعمل أو المار ت ال مج إل

ووار العي

ت

كما يحدث

لم عو ا مية أو الجا مة.
 .3العم عم زيادة يوبة اإليفا عم الصحة من الياته المحمي االجماليت لمترم
اإلمراض وا و رةت وال
 .4العم عم ترم

من احتمال تف ي

ؤد يدورت إل زيادة احتمال حدوث اإلر ا .

يوبة اإليفا العوكر من الياته المحمي االجماليت وتحوي الفر إل اإليفا عم

الالدمات الصحية و التعميمية.
 .5تالصيص الموارد المادية و الب رية الكافية لتحر ة التيمية االقتصادية وزيادة يص
المحمي االجمالي ورفو موتو الدال بالتالي الترم

الفرد من الياته

من احتمال حدوث اإلر ا .

 .6العم عم إتباع وياوة حكيمة في توزيو الدال ت وتحر ة العدالة في التوزيوت و لن باوتالدال وياوات
اقتصادية مياوبة.
 .7العم عم

تالفيض معدالت ا مية في اليمدت من ال ل اال تمال ييو

االلتحا

بالتعميل و رامه

ا مية.
الصياعة ودعل وتوف ر الزراعة لمترم

 .8اال تمال برطاع الصياعة والزراعة من ال ل ت
عم اليفد في حياة المواطن.
222

من االعتماد

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 4 -العدد – 7402 / 44

المصادر :
.1عيد الكافيت أوماع ت عيد الفتاحت 2227ت اإلر ا
.2الع ر ت د .عديان داود والدعميت د

ومحار ة في العالل المعاصرت و ازرة االع لت باداد.

زويرت2212ت قياس مؤ رات التيمية في الوطن العر يت الطبعة

ا ول ت دار حرير لمي ر والتوزيوت عمان.
.3يار تعيد الحافظت 2212ت العولمة ادارة التيمية والتطييرات العالميةت الطبعة ا ول ت دار زاالرانت لمي رت

ا ردن.

. 4الياقوتت يدرت عيد لمط

ت ت م ن مرافة الط ران المديي من أالطار ا عمال اإلر اييةت دار الجامعة الجد دةت

ا زار طة ت االوكيدرية.
.5أي ار يميتياديةت2213-2212ت دور الجامعة في تيمية رأس المال الب ر لتحر ة التيمية الب رية الموتدامة
دراوة حالة جامعة المو مةكتكمية العمول واالقتصاد والتيو ر والتجارةت جامعة فرحات عباس.

.6ا ود ت صباحت رحيلت محمودت 2212ت موتري التيمية الب رية في
الع ار ت أطروحة دكتوراتت كمية اإلدارة واالقتصادت جامعة الكوفة.

.7زيدانت وجيجت حم دت2214ت دور إورار ك في االحت ل االمريكي لمع ار

و موتجدات الي رة االقتصادية في
2223ت روالة مردمة لي

درجة

الدكتورات في العمول الوياويةت جامعة الدول العر ية الميظمة العر ية لمتر ية والارافة والعمولت معهد البحوث
والدراوات العر يةت قول البحوث والدراوات الوياوية.
 .8عطيةت ادريست  2212ت اإلر ا

في أفريريا دراوة في طا رة واليات مواجهتهات روالة ماجوت رت كمية العمول

الوياوية والع قات الدوليةت جامعة الجزارر.

 .9مر يعيت ووونت2013-2012تالتيمية الب رية في الجزارر الواقو وا فا ت روالة ماجوت ر تكمية العمول
االقتصادية والتيو رت جامعة ميتور ت الجزارر.

.12يريهيت فارس كريلت2011ت االقتصاد العراقي الفرص والتحديات دراوة تحم مجت المؤ رات االقتصادية والتيمية
الب ريةت مجمة كمية باداد لمعمول االقتصاديةت جامعة بادادت العدد 27ك.
.11جم تأوماع ت2226تمحية االكاديم ون العراق نت بحث مردل إل

االكاديم ون العراق ن.

مؤتمر مدريد الدولي حول اغتيال

.12العزاو ت ماال عيدهللات  2013ت ا كالية الع قة ي ن ا مية والتيمية في المجتمو العراقي دراوة اجتماعية
تحم ميجكت مجمة اآلدا

الف ار د ت جامعة تكريتت العدد 17ك.

.13عميت وجاول واالرونت تور الييات من المدارس االيتدارية و الاايوية تووجهة يظر أوليا امور نت دراوة

تحم ميج.

.14مكت

أع ل الجمهور ميموت2014ت التعميل من إ التيميةت بحث مي ور.

 .15يريامه ا مل المتحدةت تررير التيمية الب ريةت لاعوال 2223ت 2228-2227ت 2213ت 2214ك.
228
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.16اليين المركز العراقيت المد رية العامة لإلحصا وا بحاث تالي رة اإلحصارية الويويةت.2214

.17تررير مؤ رات الي رة والتيمية الموتدامة ات ا ولوية في الع ار ت2012ت و ازرة التالطيدت الجهاز المركز

لإلحصا ت قول إحصا ات الي رةت الع ار ت كايون ا ول.

.18جمهورية الع ار ت و ازرة حرو االيوان تداررة ال ؤن االيوايية قول

حايا اإلر ا

تأار اإلر ا

االيوان في الع ار ت ا عوال 2008ت 2009ت 2212ت 2011ت 2212ت2213ت2214ك.
.19جمهورية الع ار ت مكت

عم حرو

المفتش العالت وزارت التعميل العالي والبحث العمميت داررة التالطيد والمتابعةت قول

الموارد الب ريةت.2012
.22جمهورية الع ار ت و ازرة التالطيدت الطة التيمية الوطيية لممدة 2014-2012ك.
.21جمهورية الع ار ت تررير و ازرة الي رةت.2226
 .22صيدو اليرد العر يت الي رة اإلحصارية االقتصادية لمدول العر يةت. 2015
.23صيدو اليرد العر ي واالرونت الترد رات االقتصاد العر ي الموحدةت. 2008
 .24بكةالمعموماتتالتعميل في الع ار -ويكي دياالموووعةالحرةت2212تhttp://ar.wikipedia.org/wiki
 .25بكة المعمومات الدوليةتالييايات المتعمة بالتيمية في جميو أيحا

العاللت اليين الدولي

ت

2015ت .http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.ADT.LIR.ZS
26.Burnham Gilbert , Understanding the impact of conflict on health services in lira
information from 401-lraqi refugee doctors in Jordan

27. Nabil, ALKhaIisi, 2013, The Consequences of War, THE IRAQI MEDICAL BRAIN
DRAIN: A CROSS-SECTIONAL STUDY
28.Rasheed , Ali, Docy, Shannon, 2012, Understanding the Impact of Conflict in
heath information about 401-doctor refugee to Jordan
29. The Broikngs, Institution Iraq Index .Tracking variables of Reconstruction
&security in post-Saddam Iraq,2006
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