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:المستخمص

 كقد استبكذت،اف التنمية المستدامة أأصبتتسمكصبن مف أسبليب التنمية التي تتطمصيب البيبة المعبأرة

 كصذلت صيذا االتجبه جيكدان بثيثة كمتكاأمة أسيمت فييب العديد مف الييئبت،عمى اىتمبـ دكلي كاقميمي كصير
 كلمب كبف العراؽ يعبني مف تدىكر،كالمنظمبت الدكلية فضبلن عف الخصراء كالعممبء الميتميف صبلصيئة كالتنمية

في األكضبع االقتأبدية كاالجتمبعية كاألمنية تضبفرت جميعبن لتشكؿ تبديبت بقيقية أمبـ التنمية كتمبؽ
اثر" صميغا" صبلصيئة كالسيمب مبيترتب عمى البركب كأعمبالإلرىبب الذم البؽ الكثير مف التمكث صبلترصة كالميبه
ا

ؼ َف ظبىرة التأبر تتسع كالغطبء النصبتي ينبسر كمنبسيب ميبه األنيبر تتراجع مع
كاليكاء فضبلن عف ذلؾ إ
 فبف،تخمؼ في نظبـ الأرؼ الأبي كاطبلؽ كميبت كصيرة مف مخمفبت المأبنع إلى مجرل األنيبر مصبشرة
إلىآليبت عمؿ كارادة أبدقة

التنمية المستدامة في العراؽ تكاجو تبديبت كمعكقبت كصيرة كمتنكعة تبتبج

اتيجي كطنية لمتنمية المستدامة تعد عمى كفؽ المعبيير العممية الرأينة
لتبقيقيب األمر الذم يتطمب إعدادإستر ة
كادامة كتبديد الصنى التبتية البلزمة لمتنمية

كتستند إلى المقكمبت الفعمية المتببة كالعمؿ عمى أيبنة

.المستدامة كرفع مستكل الكعي الشعصي صتىمية التنمية لضمبف استجبصة المجتمع كتمبسكو
. التنمية المستدامة:الكممات االستداللية

Abstract:
Sustainable development has become a tactic of development methods required by
modern life, Has acquired a large regional and international attention, and been
made in this direction vigorous and sustained efforts in many international bodies
and organizations have contributed as well as experts and scholars interested in the
environment and development, , And when Iraq was suffering from a deterioration
in the economic, social and security situation have combined together to pose real
challenges to development and cause the greatest impact to the environment and in
particular Matter on wars and acts of terrorism which is right a lot of the pollution
of soil, water and air as well as that the phenomenon of desertification
accommodate vegetation recede and the levels of rivers decline with the failure of
the sewage system and the release of large amounts of factory waste to direct the
course of rivers, , Sustainable development in Iraq, is facing the challenges of a
large variety and obstacles need to be mechanisms of action and the will to achieve
them honest which requires the preparation of a national strategy for sustainable
development is on according to sound scientific criteria and based on the actual
ingredients available.
Key words: sustainable Development.

المقدمة:

تكتسب التنمية المستدامة أىمية صبلغة في إطبر التطكرات كالتبكالت المتسبرعة التي يشيدىب العبلـ منذ

أكاخر القرف السبصؽ ،إذ تغير الكثير مف معبلـ البضبرة اإلنسبنية نتيجة لمب تبقؽ مف إنجبزات غير مسصكقة
في مجبالت العمكـ كالتكنكلكجيب ككسبئؿ االتأبؿ كقد كبف ليذه ا

إلنجبزات الصبىرة كقعيب المؤثر في شتى

ميبديف البيبة األمر الذم ترتب عميو تبسف كصير في مستكيبت المعيشة كارتفعت معدالت االستيبلؾ الصشرم
مف السمع كالخدمبت كقد انغمس اإلنسبف في االستيبلؾ كفي االستخداـ الجبئر لممكاد الطصيعية أسيمت في
خمؽ مشبكؿ صيئية انعكست في تدىكر الصيئة كمظبىر التأبر كالفقر كتمكث اليكاء كالمبء ك السيمب استنفبد

طصقة األكزكف كانعكبسبتيب عمى األبكاؿ الجكية فضبل عف التزايد المضطرد لمسكبف كغيرىب مف المشبكؿ،
األمر الذم استنيض العديد مف الييئبت كالمنظمبت الدكلية كالعممبء كالخصراء كالميتميف صبلصيئة كمتطمصبت

البيبة اآلمنة اقتأبديبن كاجتمبعيبن لمتأدم ليذا المكضكع بتى أأصبت التنمية المستدامة مبط اىتمبـ دكلي
يركز عمى أىمية كضركرة تمصية ابتيبجبت الببضر دكف المسبس صببتيبجبت

األجيبؿ القبدمة ،كلمب كبف

األكضبع المعيشية

العراؽ جزء ا" مف العبلـ النبمي ؼ إ َنو يعبني مشبكؿ عديد كمتنكعة تجسدت في تدىكر
كاالقتأبدية كاالجتمبعية كتعرضت الصيئة العراقية خبلؿ العقكد األرصعةاألخيرةإلى تمكث خطير نتيجة لمبركب
كاألعمبالإلرىبصية كالتي أدتإلى تسرب المكاد الممكثة كالمشعة كاإلىمبؿ لمقطبع الزراعي كتدىكر منبسيب الميبه

في بكضي دجمة كالفرات صؿ في تمكثيب في صعض

األبيبف نتيجة ألعمبؿ الأرؼ الأبي كمخمفبت

المأبنع كالمعبمؿ القريصة مف مجرم النيريف كانبسبر الغطبء النصبتي كاتسبع ظبىرة التأبر نبىيؾ عف تفبقـ

ؼ َف الكضع يبتبج إلى انطبلؽ عممية تنمية مستدامة بقيقية تستند
الصطبلة كتقمص فرص العمؿ ،كازاء ذلؾ إ
إلى مقكمبت مبدية كارادة أبدقة.

أهمية البحث:

تنصع أىمية الصبث مف أىمية المكضكع الذم يتنبكلو كىك التنمية المستدامة التي تتفرد في أىميتيب مف
صيف المكضكعبت التي تشغؿ العبلـ اليكـ ،إذإ َنيب تتأدل إلشصبع ابتيبجبت اإلنسبف في الببضر دكف
المسبس صببتيبجبت المستقصؿ كىك أمر غبية في األىمية كالأعكصة معبن ،إذإ َفإدارة المكارد كاستخداميب صكفبءة

كالمببفظة عمييب يعد مف الشركط كالمتطمصبت األسبسية لمتنمية ،كلمب كبنت ىذه التنمية تراعي بؽ األجيبؿ
القبدمة في المكارد الطصيعية كتيتـ صبلصيئة كتعمؿ عمى المببفظة عمييب كتيدؼ

إلى تمصية ابتيبجبت اإلنسبف

مف الغذاء كالممصس كالمتكل كتضمف بؽ العمؿ كالتعميـ كالأبة لو ،فإنيبأم التنمية المستدامة تكتسب أىمية

ؼَف الصبث يكتسب أىميتو؛ألنو يصبث في ىذا اإلطبر السيمب صبلنسصة لمعراؽ
فبئقة في بيبة اإلنسبف كصبلتبلي إ
صبعتصبره مف الدكؿ النبمية.

مشكمة البحث:

يعبني العراؽ مف تدىكر في األكضبع المعيشية كاالقتأبدية كاالجتمبعية كتراجع في خدمبت الأبة كالتعميـ
عمى نبك يثير الكثير مف المخبكؼ السيمب في ظؿ

أكضبعتمنية كسيبسية غير مستقرة ,تظبفرت جميعب

لتشكؿ تبديبت بقيقية أمبـ التنمية كتمبؽ أصمغ األثر صبلصيئة كالسيمب مب ترتب عمى البركب كعمميبت اإلرىبب
الذم شمؿ تمكث الترصة كالميبه كاليكاء كلـ تزؿ ىنبؾ آالؼ العصكات كاأللغبـ كالمتفجرات التي لـ يتـ معبلجتيب،

ؼ نف ظبىرة التأبر تتسع كالغطبء النصبتي ينبسر كمنبسيب ميبه األنيبر تتراجع صسصب عدـ
فضبل عف ذلؾ إ
انتظبـ اطبلقبت الميبه مف الدكؿ المجبكرة نبىيؾ عف تخمؼ نظبـ الأرؼ الأبي كاطبلؽ كميبت كصيرة مف

مخمفبت المأبنع المجبكرة لؤلنيب ارلى مجرل األنيبر مصبشرة دكف رادع ,أمب الطمر الأبي فيك اآلخر يمثؿ
أبد التبديبت الصيئية المقمقة كصيذا إؼَف المشكمة التي يتنبكليب الصبث تصدك معقدة كخطيرة.

أهداف البحث:

ييدؼ الصبث إلى:
 -1التعريؼ صمفيكـ التنمية المستدامة كأصعبدىب.

 -2التعريؼ صمؤشرات التنمية المستدامة كأىدافيب.
 -3التبديبت كالمعكقبت كالمتطمصبت لمتنمية المستدامة.

 -4مببكلة كأؼ كتبميؿ كاقع التنمية المستدامة في العراؽ كسصؿ تبقيقيب.

فرضية البحث:

يصنى الصبث عمى فرضية مفبدىب (( إ َف العراؽ يمكف أف ينطمؽ صعممية التنمية المستدامة معتمدان عمى
إمكبنيبتو الذاتية كالدعـ الدكلي إذا مب تأدل ليذه العممية صجدية كأدؽ كتمكف مف تبقيؽ األمف كاالستقرار

كصنبء اقتأبد متنكع كصنى تبتية سبندة)).

منهج وهيكل البحث:

اعتمد الصببثبف المنيجيف الكأفي كالتبميمي فيمب يتعمؽ صمكضكع الصبث كقد تضمف الصبث

ثبلثة مببكر

تضمف المبكر األكالإلطبر النظرم مرك انز عمى مفيكـ التنمية المستدامة ك أصعبدىب كاىـ المصبدئ التي تستند

عمييب فضبلن عف المؤشرات كاألىداؼ.

أمب المبكر الثبني فقد تطرؽ إلى التبديبت كالمعكقبت التي تكاجييب عممية التنمية المستدامة.

أمب المبكر الثبلث فقد انأب صبلكأؼ كالتبميؿ عمى كاقع التنمية المستدامة في العراؽ كسصؿ تبقيقيب.
كخمص الصبث إلى مجمكعة مف االستنتبجبت كتكأؿ إلى مجمكعة مف المقترببت كالتكأيبت.

المحور األول :اإلطار النظري

أأصبت التنمية المستدامة أسمكصبن مف أسبليب التنمية التي تتطمصيب البيبة المعبأرة التي تتميز صتسبرع كتبئر
التطكر كالتغير ،كقد ظير مفيكـ التنمية المستدامة نتيجة جيكد بثيثة كمتكاأمة

الييت كالمنظمبت الدكلية كصبالستعبنة
أ

أسيمت فييب العديد مف

اآلمنة

صآراء الخصراء كالعممبء كالميتميف صبلصيئة كمتطمصبت البيبة

اقتأبديبن كاجتمبعيبن ،بتى أأصبت التنمية المستدامة مبط اىتمبـ دكلي صغية تمصية الببجبت التنمكية

الضركرية لؤلفرادكاألجيبؿ القبدمة كصمب يبقؽ تمصية ابتيبجبت الببضر دكف المسبس صببتيبجبت المستقصؿ.

كقد تعددت اآلراء بكؿ مفيكـ التنمية المستدامة فكؿ

يتخذ المكضكع بسب تكجيبتو كتطكراتو فعممبء

االقتأبد يركف اف التطرؽ لمفيكـ التنمية المستدامة مف كجية النظر االقتأبدية يبتبج

إلى تبديد

مفيكمي النمك االقتأبدم كالتنمية االقتأبدية إذا اقترف مفيكـ التنمية صبلنمك االقتأبدم كفؽ مؤشرات تؤكد

جميعيب عمى المؤشرات االقتأبدية دكف اإلشبرةإلى الصيئة كعبمؿ مف عكامؿ التنمية.

أمب عممبء الصيئة َّ
فإنيـ يركنتف المبيط البيكم ىك الذم يجب أف يككف مستدامب ألنيـ ييتمكف صبمبية التنكع

كرس اىتمبمب صبلغب لمزراعة المستدامة كاالستدامة صيذا المعنى ىي
البيكم كالكراثي صبلدرجة األكلى .كمنيـ مف ّ
القدرة عمى المببفظة عمى اإلنتبجية سكاء كبنت بقؿ أك مزرعة أك أمة في كجو األزمبت كالأدمبت(يبسيف،

 .)18 ،2015كعمى اؿرغـ مف كجكد صعض النظـ الزراعية المنتجة صشكؿ كصير إال أنيب معرضة لخطر عدـ

االستدامة .لذا يركز الكثير مف عممبء الصيئة عمى بمبية التنكع الصيئي مف خبلؿ بمبية المنبطؽ الطصيعية.

فيمب يرل عممبء االجتمبع :أ َفاإلنسبف ىك اليدؼ المنشكد مف تبقيؽ التنمية ميمب كبف شكميب كقد اىتمكا
صمختمؼ الجكانب التي تبيط صبإلنسبف كالتي تؤثر فيو مف ترصية كثقبفة كأنمبط االستيبلؾ كتكزيع لمثركة فيـ
ينظركف لمتنمية المستدامة مف خبلؿ استدامة التكزيع العبدؿ لمثركة كالمكارد ،فبلعكامؿ االقتأبدية كالسيبسية

السبئدة اليكـ التي تشجع عمى التدىكر الصيئي صببجة لمعبلجة

.كاأبلح.كمبيجصتنيككنينبكإعبدةتكزيعممثركةفيبلعبلـ(ركمبنك)55-53،2003،

أوالًال :مفهوم التنمية المستدامة

ظيرت العديد مف التعريفبت لمتنمية المستدامة كتنكعت تمؾ التعريفبت مع تنبمي االىتمبـ صيب

كيمكف تقسيـ تمؾ التعريفبت عمى أنفيف:

الصنف األول :كىي تمؾ التعريفبت المكجزة التي التغطي المفيكـ صشكؿ كاسع

أك تفتقر إلى الصعد العممي

كالتبميمي منيب (عبدؿ كنذير:)3 ،2001 ،
 -التنمية المستدامة ىي التنمية التي ال تتعبرض مع الصيئة.

 -التنمية المستدامة ىي التنمية المتجددة كالقبصمة لبلستمرار.

 -التنمية المستدامة ىي التي تضع النيبئية لعقمية ال نيبئية المكارد الطصيعية.

أما الصنف الثاني :فيرل أ َف التنمية المستدامة ىي":التنمية التي ال تؤدم مع مركر الزمف إلى تنبقص
الرأسمبؿ الصشرم ك الطصيعي ك الصيئي سكاء عمى الأعيد المبمي أك العبلمي" (سعيدة )97-96 ،2010 ،كيعد
مف التعبريؼ

األكثر شمكلية كمب تعرفبلتنميةالمستدامة

صتنيب":إدارةكبمبيةقبعدةالمكاردالطصيعيةكتكجييبلتغيرالتقنيكالمؤسسي

صطريقةتضمنتبقيقكاستم ار اررضبءالببجبتبلصشريةلؤلجيباللببليةكالمستقصمية .إنتمؾ

التنميةالمستدامة(فيبلزراعةكالغبصبتكالمأبدرالسمكية)تبميبألرضكالميبىكالمأبدر

الكراثيةالنصبتيةكالبيكانيةكالتضرصبلصيئةكتتسمصتنيبمبلئمةمنبلنببيةالفنيةكمنبسصةمف
النببيةاالقتأبديةكمقصكلةمنبلنببيةاالجتمبعية" (ركمبنك.)56 ،2003 ،

ثانياًال :التطور التاريخي لمتنمية المستدامة

نشر االتببد العبلمي لمبفبظ عمى الطصيعة

()Union internationale pour la conservation de la nature

أكؿ تقرير

بكؿ ببلة الصيئة العبلمية عبـ  ،1950كقد أعتصر ىذا التقرير رائدا خبلؿ تمؾ الفترة في مجبؿ المقبرصبت
المتعمقة صبلمأبلبة كالمكازنة صيف االقتأبد كالصيئة في ذلؾ الكقت (نأر الديف ك يبسيف.)3 ،2011 ،

تـ إنشبء نبدم ركمب صمشبركة عدد قميؿ نسصيب مف األفراد لكنيـ يبتمكف منبأب مرمكقة في دكليـ إذ كبف

اليدؼ مف إنشبء النبدم معبلجة النمك االقتأبدم المفرط كتتثيراتو المستقصمية كذلؾ في عبـ  1968ككبف

لو كقع مؤثر في المسبرالتبريخي لمتنمية المستدامة(اصك الطير .)92 ،2010 ،كقد عصر الفيمسكؼ كالمفكر
األلمبني ىبنس جكنبس ) (HanseJonasعبـ 1979عف قمقو عمى األكضبع الصيئية في كتبصو "مصدأ

المسؤكلية"( .اصك الطير )99 ،2010 ،كفي عبـ  1980اأدر االتببد الدكلي لمبفبظ عمى الصيئة

) (IUCNتقري ار تبت عنكاف اإلستراتيجية الدكلية لمصقبء كالذم ظير فيو ألكؿ مرة مفيكـ التنمية المستدامة
(اصك الطير.)98 ،2010 ،

كفي عبـ  1989عقدت اتفبقية صبزؿ الخبأة صضصط كخفض بركة النفبيبت الخطرة العبصرة كضركرة التخمص

منيب كأبدقت عمييب  150دكلة ،كقد شكمت ىذه االتفبقية نقطة تبكؿ مف بيث عدد الدكؿ المكقعة عمييب.

كفي عبـ1992كبف البدث األىـ في مسبر التنمية المستدامة إذ انعقد مؤتمر األمـ المتبدة لمصيئة كالتنمية

أك مب يسمى صقمة األرض في ريك دم جبنيرك صبلص ارزيؿ (  .)paul,2006, 5ثـ انعقبد مؤتمر القمة العبلمية

لمتنمية المستدامة(ريك )10 +في جكىبنسصكرغ جنكب إفريقيب عبـ

 2002الذم سمط الضكء عمى ضركرة

تغيير أنمبط اإلنتبج كاالستيبلؾ(سعيدة .)99 ،2010 ،كضركرة البفبظ عمى التنكع الصيكلكجي ك عمى

المكارد الطصيعية.

كفي عبـ  2010انعقدت قمة المنبخ في "ككصف ىبغف" ،صسصب قنبعة جميع األطراؼ أف ببلة الصيئة في
العبلـ مبزلت في تدىكر مستمر ،كقد نبقشت ىذه القمة التغيرات المنبخية األخيرة ،ككيفية مكاجية ظبىرة
االبتصبس البرارم ككذلؾ سصؿ تبقيؽ تنمية عبلمية مستدامة تراعي الجكانب الصيئية في مختمؼ

إستراتيجيبتيب الكمية كالجزئية .كفي ىذا السيبؽ نجد أ َف التنمية المستدامة لـ تكف كليد الأدفة إنمبجبءت
نتيجة منطقية ليذا الجيد العبلمي المتكاأؿ كالذم ينصع أأبلن مف أ َف العبلـ يكاجو مشكبلت بقيقية عمى

مستكل الصيئة كالسيمب ارتفبع درجة ب اررة األرض صسصب االبتصبس البرارم.

ثالثاًال :أهداف التنمية المستدامة

تيدؼ التنمية المستدامة إلى تبقيؽ عدد مف األىداؼ الميمة عمى كفؽ آليبت كصرامج مختمفة كمنيب

:مبيتتي (غنيـ كاصكزنط)28 ،2007 ،

 - 1تسعى التنمية المستدامة إلى تبسيف نكعية بيبة السكبف ك ىذا مف خبلؿ االىتمبـ صبلنكع ك ليس صبلكـ.
 - 2تعمؿ التنمية المستدامة عمى ابتراـ الصيئة الطصيعية مف خبلؿ تكطيد العبلقة صيف الصيئة كالسكبف لتأصح
متكبممة ك منسجمة.

 - 3تنمية الكعي لدل السكبف صبلمشكبلت الصيئية القبئمة مف خبلؿ مشبركتيـ في إيجبد بمكؿ ليذه المشبكؿ
الصيئية.

 - 4تبقيؽ االستغبلؿ األمثؿ كالعقبلني لممكارد الطصيعية صبعتصبرىب مكارد مبدكدة كالسعي لتكظيفيب صشكؿ
أبيح.

 - 5العمؿ عمى رصط التكنكلكجيب البديثة صتىداؼ المجتمع مف خبلؿ تكعية السكبف صتىمية التقنيبت
المختمفة في المجبؿ التنمكم ك كيفية استخداميب في تبسيف نكعية بيبة المجتمع كتبقيؽ أىدافو

المنشكدة.

 - 6العمؿ عمى إبداث التغيير المستمر كالمنبسب في ببجبت كأكلكيبت المجتمع.
كتشير ىذه األىدافإلىتىمية تبقيؽ العدالة كالمسبكاة صيف األجيبؿ الببلية كالمستقصمية ك تؤؾد عمىأىمية بمبية
الصيئة كتقميص األضرار التي يمكف اف تمبؽ صيب جراء التمكث.

رابعاًال:مبادئ التنمية المستدامة

صيف"الصنؾ العبلمي لئلنشبء كالتعمير" مجمكعة مف المصبدئ األسبسية لمتنمية المستدامة كىي كمب يتتي

(بكاسي كالصز:)8 ،2011 ،

• تحديد األولويات بعناية

اقتضت خطكرة مشكبلت الصيئة كندرة المكارد الطصيعية ،التشدد في كضع األكلكيبت ،كتنفيذ إجراءات
العبلج عمى مرابؿ ،كىذه الخطة قبئمة عمى التبميؿ التقني لآلثبر الأبية كاإلنتبجية كاإليككلكجية لمشكبلت

الصيئة ،كتبديد المشكبلت كالتأدم ليب صفعبلية.
• االستفادة من كل وحدة نقدية

كبنت معظـ السيبسبت الصيئية ،صمب فييب السيبسبت النبجبة مكمفة صدكف مصرر ،كصدأ التتكيد عمى فعبلية

إ ّف تطكر الصبكث العممية في ىذا
التكمفة ،كأفبدت الجيكد في ىذا المجبؿ في عدة منبطؽ مف العبلـ .إذ
المجبؿ يسمح صتبقيؽ انجبزات كثيرة صمكارد مبدكدة ،كىك يتطمب نيجب متعدد الفركع كينبشد المختأيف

كاالقتأبدييف في مجبؿ الصيئة عمى العمؿ سكيب مف أجؿ تبديد السصؿ األقؿ تكمفة لمتأدم لممشكبلت الصيئية

الرئيسية.

• اغتنام فرص تحقيق الربح لكل األطراف

صعض المكبسب في مجبؿ الصيئة سكؼ تتضمف تكبليؼ كمفبضبلت ،كالصعض اآلخر يمكف تبقيقو

كمنتجبت فرعية لسيبسبت أممت لتبسيف الكفبءة كالبد مف االستنزاؼ المفرط لمأبدر الطبقة.

• استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا

إف البكافز القبئمة عمى السكؽ كالرامية إلى تخفيض األضرار ىي األفضؿ مف بيث المصدأ
ّ
كالتطصيؽ ،فعمى سصيؿ المثبؿ تقكـ صعض الدكؿ النبمية صفرض رسكـ االنصعبث كتدفؽ النفبيبت ،كرسكـ قبئمة
عمى قكاعد السكؽ صبلنسصة لعمميبت االستخراج.

• االقتصاد في استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية

يجب العمؿ عمى تنفيذ سيبسبت أكثر تنظيمبن كمقدرة ،مثؿ فرض ضرائب عمى الكقكد أك قيكد االستيراد

معينة مف المصيدات البشرية ،إدخبؿ مصدأ البكافز عمى المنظمبت الأنبعية التي تسعى إلى التقميؿ
ألنكاع ّ
مف األخطبر الصيئية.

• العمل مع القطاع الخاص
يجب عمى الدكلة التعبمؿ صجدية كمكضكعية مع القطبع الخبص صبعتصبره عنأ انر أسبسيبن في العممية

االستثمبرية ،كذلؾ مف خبلؿ تشجيع التبسينبت الصيئية لممنظمبت ،كانشبء نظبـ اإليزك كتكجيو التمكيؿ
الخبص أكب أنشطة تبسيف الصيئة مثؿ :مرافقة معبلجة النفبيبت كتبسيف كفبءة الطبقة.
• اإلشراك الكامل لألفراد

عند التأدم لممشكبلت الصيئية لصمد مب ،تككف فرص النجبح قكية صدرجة كصيرة ،إذا شبرؾ المكاطنكف
المبميكف في ىذه العممية ،مثؿ ىذه المشبركة ضركرية إذ إ َأففراد المجتمعبت المبمية يعممكف غبلصبن عمى
مراقصة مشبريع الصيئة ،كا ّف مشبركة المكاطنيف تسبعد عمى صنبء قكاعد جمبىيرية ،تؤثر عمى الرأم العبـ كتؤيد
التغيير نبك األبسف.

• توظيف الشراكة التي تحقق نجاحا

يجب عمى البككمبت االعتمبد عمى مصدأ التعبكف كتظبفر الجيكد المشتركة صينيب كصيف القطبع الخبص

كمنظمبت المجتمع المدني كغيرىب ،كتنفيذ تداصير مكثفة لمتأدم لممشبكؿ الصيئية .كنعني صيذا االش

الكبمؿ لممكاطنيف عند التأدم لممشكبلت الصيئية (عصد اهلل كراصح.)111 ،2009 ،

تراؾ

• تحسين األداء اإلداري المبني عمى الكفاءة والفعالية

إف ميمة اإلدارييف الصبرعيف إنجبز تبسينبت كصيرة في الصيئة صتدنى التكبليؼ ،فمثبل أأببب المأبنع
ّ
صفضؿ تبسيف تنظيـ المنشآت مف  %إلى %60يستطيعكف خفض نسصة التمكث لميكاء كالغصبر مف

80

الداخؿ.

• إدماج البيئة من البداية
فإف الكقبية تككف ذات تكبليؼ منخفضة كثي انر كأكثر فعبلية مف الطرؽ
عندمب يتعمؽ األمر صبمبية الصيئةّ ،
العبلجية ،كتسعى معظـ الصمداف اآلف إلى تقييـ الضرر المخفؼ كالمبتمؿ مف االستثمبرات الجديدة في

قطبعبت النشبط الرئيسية.

كصبتت تضع في البسصبف التكبليؼ كالمنبفع النسصية عند تأميـ إستراتيجيبتيب المتعمقة صبلطبقة ،كمب

فعبالن في إطبر السيبسبت االقتأبدية كاالجتمبعية.
أنيب تجعؿ مف مصدأ بمبية الصيئة عنأ انر ّ

خامساًال :أبعاد التنمية المستدامة

أمب أصعبد التنمية المستدامة فيمكف بأرىب صثبلثةأ صعبد رئيسية اقتأبدية ،كصيئية ،كاجتمبعية،كمب في الشكؿ

رقـ (  )1إذ تتجسد االصعبد في عبلقة متبلزمة ينعكس إبداىبصبآلخرمتتث انر كمؤث انر كيرل الصعض اف ىنبؾ صعدان

آخر يمكف أف يضبؼ إلى ىذه ا ألصعبد أال كىك الصعد التكنكلكجي صمعنى ضركرة

أف يككف التبكؿ إلى

تكنكلكجيب نظيفة ككفكءة التمبؽ الضرر صبلصيئة(دليؿ تفعيؿ التنمية المستدامة في التخطيط.)4 ،2005 ،

أبعاد التنمية المستدامة

البعد االقتصادي
يتمثؿ الصعد االقتأبدم لمتنمية
المستدامة في انعكبسبت كنتبئج
االقتأبد عمى الصيئة ككيفية
تبسيف التقنيبت الأنبعية ك
تظير أىـ عنبأر ىذا الصعد
في مب يتتي:
 النمك االقتأبدم المستداـ -كفبءة رأس المبؿ

البعد االجتماعي
يتمبكر الصعد االجتمبعي في
ضركرة االىتمبـ صبلفرد داخؿ
المجتمع ك صضركرة اإلنأبؼ
صيف األجيبؿ ك تظير في
مبيتتي:
 العدالة في التكزيع -البراؾ االجتمبعي

البعد البيئي

يتميز ىذا الصعد صضركرة البفبظ
عمى الصيئة كمكاردىب
الطصيعية،كفي أىمية االستخداـ
العقبلني ك األمثؿ ليب كيتمثؿ
أيضب في مب يتتي:
 النظـ االيككلكجية التنكع الصيكلكجي -اإلنتبجية الصيكلكجية

شكؿ رقـ ()1

أصعبد التنمية المستدامة
المأدر :د.مطبنيكس مخكؿ ،د.غبنـ عدنبف .نظـ اإلدارة الصيئية كدكرىب في التنمية االقتأبدية،مجمة جبمعة دمشؽ لمعمكـ االقتأبدية كالقبنكنية: 2009 ،
المجمد  ،25العدد ، 2ص .39

كيظير مف الشكؿ (  )1أعبلىب َأفصعبد التنمية المستدامة تعكس في مجمكعيب أىمية التنمية كتداخؿ أصعبدىب في
تبقيؽ نقمة نكعية في بيبة الفرد كالمجتمع إذ ينعكس الصعد االقتأبدم في الصيئة كيسيـ في تبقيؽ اإلنأبؼ
صيف األجيبؿ كعدالة التكزيع كينعكس الصعد الصيئي في االقتأبد الكطني صبلشكؿ الذم يؤثر في القدرة عمى

التكيؼ فيمب ينعكس الصعد االجتمبعي في كؿ مف االقتأبد كالصيئة مف خبلؿ المشبركة الشعصية كالتنكع الثقبفي

كصمب يبقؽ استدامة المؤسسبت كاالستخداـ العقبلني لممكارد كصمب يبقؽ تمصية االبتيبجبت األسبسية لممكاطنيف

كعمكمبن يمكف القكؿ مف كؿ مب سصؽ أف ىنبؾ العديد مف االختبلفبت صيف التنمية المستدامة كغير المستدامة

كيمكف إظيبر تمؾ الفركؽ مف خبلؿ الجدكؿ ( )1اآلتي:

جدكؿ رقـ()1

أكجو االختبلؼ صيف التنمية المستدامة كغير المستدامة
الصيبف

التنمية العبدية

ىدفيب ىدفيب تكظيؼ جميع مكارد المجتمع
المبدية،الطصيعية كالصشرية مف اجؿ
زيبدة الدخؿ كتبسيف الببلة

االقتأبدية كتبسيف الرفبىية

التنمية المستدامة
تمصية ببجبت الببضر دكف المسبكمة
عمى قدرة األجيبؿ القبدمة في تبميف
ببجبتيـ

االجتمبعية صبالستيبلؾ
األصعبد االقتأبدية كالتكنكلكجية -في المقبـ األكؿ زيبدة التنمية

-تغيير أنمبط االستيبلؾ صتخفيض

االقتأبدية .مستكل استيبلؾ الطبقة ك تبسيف

-استخداـ التكنكلكجية األكلية لزيبدة

كفبءتيب كالبد مف التفبكت في الدخؿ

اإلنتبج -استخداـ تكنكلكجيب متطكرة أنظؼ ك
أكفت في استيبلؾ الطبقة ك تقميؿ

االنصعبثبت.

غير مكجكدة بمبية المكارد الطصيعية مف الضغكط

األصعبد الصيئية

الصشرية كمعدالت االستيبلؾ المرتفعة
في استخداـ المبفزات كالمعجبلت
لؤلنشطة االقتأبدية األكلية.
ركبئزىب المكارد الطصيعية المتببة،المنشبت
االقتأبدية،أدكات اإلنتبج،رؤكس

كبدة المأير،االستدامة

الديمقراطية،المشبركة

األمكاؿ،األسكاؽ،الطبقة كالمكاد الخبـ الشعصية،القيـ،العدالة كالمسبكاة،ترشيد
السكبف.
4.2005،المأدر :دليؿ تفعيؿ التنمية المستدامة في التخطيط ،الطصعة األكلى ،السعكدية ،مكتصة فيد الكطنية ،ص

سادساًال :مؤشرات التنمية المستدامة

ميمب اختمفت كجيبت النظر بكؿ مفيكـ ك أصعبد كمؤشرات التنمية المستدامة ؼإ َف المؤشرات األسبسية لمتنمية
المستدامة يمكف السيمب صمب يتتي (قبسـ:)159 ،2007 ،
 دعـ صرامج تنظيـ األسرة خبأة في الدكؿ النبمية. -التخفيؼ مف بدة الفقر.

 المتبصعة المستمرة لممردكدات أك اآلثبر الصيئية لممشركعبت. -تعزيز األسبس العممي لئلدارة الصيئية السميمة.

 سد الثغرة كخمؽ بمقة اتأبؿ صيف العممبء المتخأأيف كأنبع القرار. -دعـ صرامج التكعية الصيئية التنمكية عمى أسس عممية.

كيمكف كفقبن لمقتضيبت القرف الببدم كالعشريف اف تتركز ىذه المؤشرات في الميمبت اآلتية(قبسـ،2007 ،
:)159
أ  -ضركرة التعبمؿ مع قضبيب الصيئة كالتنمية صطريقة متكازنة تعمؿ عمى إشصبع الببجبت األسبسية,تبسيف
مستكيبت المعيشة,بمبية كادارة أفضؿ صبكمة كعقبلنية لؤلنظمة الصيئية...فبلصد مف الشراكة العبلمية

لتبقيؽ التنمية المستدامة.

ب  -الكعي العبلمي كاإلدارة السيبسية عمى أعمى مستكل صضركرة التعبكف كدراسة قضبيب التنمية صتصعبدىب
االقتأبدية كاالجتمبعية دكف إغفبؿ اإلطبر الصيئي.

ج  -متطمصبت كمسبعدات مبلية كمستدامة لمدكؿ النبمية.

سابعاًال :خصائص التنمية المستدامة

) Hamnt,2005, 149:أمب خأبئص التنمية المستدامة فيي (

 - 1االستمرارية :كىك مب يتطمصو تكليد دخؿ مرتفع يمكف استثمبر جزء منو صمب يمكننب مف إجراء االببلؿ
كالتجديد كالأيبنة لممكارد.

 - 2تنظيم استخدام الموارد الطبيعية :كتشمؿ المكارد المتجددة كغير المتجددة صمب يضمف مأمبة األجيبؿ
القبدمة.

 - 3تحقيق التوازن البيئي :كالمعيبر الضبصط لمتنمية المستدامة أم المببفظة عمى الصيئة صمب يضمف سبلمة
البيبة الطصيعية ,كانتبج الثركات المتجددة ,مع االستخداـ العبدؿ لمثركات غير المتجددة.
كمف الخأبئص أعبله فبف عمى الدكلة مسؤكلية أسبسية في أف تضطمع صدكر ميـ في اتخبذ إجراءات عممية

فيمب يتعمؽ صبستخداـ المكارد الطصيعية كصمب يؤدم إلى المببفظة عمى الصيئة كسبلمة البيبة الطصيعية.

المحور الثاني :المعوقات والتحديات والمتطمبات التي تواجه التنمية المستدامة
اوال :المعوقات والتحديات

• معوقات التنمية المستدامة

أكدت معظـ المؤتمرات ذات الأمة كفي مقدمتيب قمة األرضإلى بقيقة الندرة في المكارد الطصيعية كمبدكديتيب
أفدببألضرار صيذه المكارد كيعرضيب لبلستنزاؼ

ؼ َف االستخداـ الجبئر كغير الرشيد سكؼ يمبؽ
كصبلتبلي إ
المستمر ،األمر الذم يؤثر صشكؿ أكصآخر عمى إمكبنية الكفبء صببتيبجبت األجيبؿ القبدمة األمر الذم يدعك
دائمبن إلى خمؽ عبلقة جديدة صيف اإلنسبف كالصيئة تكفؿ أيبنة الصيئة كالمببفظة عمييب كفؽ معبيير الكفبءة
كالعدالة كمع كجكد العديد مف المببكالت الجبدة لتبقيؽ التنمية المستدامة كفي مختمؼ دكؿ العبلـ

إال أنو

أصرزىب مب يتتي(الصنب،2000 ،
التزاؿ تمؾ المببكالت قبأرة إلى بد كصير ،كذلؾ لعدد مف األسصبب ،كمف
:)32
 - 1الزيبدة المطردة في عدد سكبف العبلـ ،إذ تشير اإلبأبئيبت إلى أف مب يزيد عمى ستة مميبرات شخص
يسكنكف ىذه األرض ،كمب يتكقع أف يصمغ عدد سكبف العبلـ صبمكؿ عبـ  2050تسعة مميبرات نسمة ،ممب

سيضبعؼ مف تعقيدات التنمية المستدامة.

 - 2انتشبر الفقر المدقع في العبلـ ،إذ تشير اإلبأبئيبت إلى أف خمس سكبف العبلـ مضطركف لمعيش

عمى أقؿ مف دكالر كابد في اليكـ ،ىذا فضبل عف أف نبك مميبر شخص ال تتكافر لدييـ ميبه الشرب

المتمكنة ،كأف ميبه الشرب الممكثة كعدـ كفبية اإلمدادات مف المبء يتسصصبف في نبك

األمراض في الصمداف النبمية.

 % 10مف

 - 3عدـ االستقرار في كثير مف منبطؽ العبلـ كالنبتج عف غيبب السبلـ كاألمف.
 -4مشكمة الفقر في صعض دكؿ العبلـ كالتي تزداد بدة مع األمية كارتفبع عدد السكبف كالصطبلة كتراكـ
الديكف كفكائدىب كاالستغبلؿ غير الرشيد لممكارد الطصيعية.

 -5استمرار اليجرة مف األريبؼ إلى المنبطؽ البضرية كانتشبر ظبىرة المنبطؽ العشكائية ،كتفبقـ الضغكط
عمى األنظمة اإليككلكجية كعمى المرافؽ كالخدمبت البضرية ،كتمكث اليكاء كتراكـ النفبيبت.

 - 6تعرض منبطؽ مف العبلـ صأفة عبمة لظركؼ منبخية قبسية ،ك السيمب انخفبض معدالت األمطبر عف
المعدؿ العبـ السنكم ،كارتفبع درجبت الب اررة في فأؿ الأيؼ كمعدالت التصخر ،ممب أدل إلى تكرار

ظبىرة الجفبؼ كزيبدة التأبر.

 -7مبدكدية المكارد الطصيعية كسكء استغبلليب صمب فييب النقص الببد في المكارد المبئية كتمكثيب كندرة

األراضي الأبلبة لبلستغبلؿ في النشبطبت الزراعية المختمفة ،كتدىكر نكعيتيمب ،كنقص الطبقة غير

المتجددة في صعض أقطبر العبلـ.

 -8عدـ مكائمة صعض التقنيبت كالتجبرب المستكردة مف الدكؿ المتقدمة مع الظركؼ االقتأبدية
كاالجتمبعية كالصيئية في صعض الدكؿ النبمية ،كنقص الكفبءات الكطنية القبدرة عمى التعبمؿ معيب.

ؼَفاألمر يبتبج إلى المزيد مف رأد ببالت الفقر كالبرمبف في مختمؼ أنببء العبلـ
كانطبلقبن مف ىذه الرؤية إ
كالعمؿ عمى تخفيؼ بدتو كتبسيف قدرة الدكؿ عمى التأدم آلثبره كينصغي أف يزداد التركيز في ىذا المجبؿ
عمى الدكؿ النبمية كالمجتمعبت الريفية صخبأة ،مع ضركرة العمؿ عمى تشجيع أنمبطاستيبلكية مسؤكلة لمبد

مف اإلفراط في استخداـ المكارد الطصيعية.
• الصعوبات التي تواجهها التنمية المستدامة:

لـ تكف عممية تصني خطط كصرامج التنمية المستدامة تسير دكف معكقبت عمى الرغـ ممب تبقؽ مف

انجبزات كصيرة صيذا االتجبه كالسيمب في اعقبب إعبلف (ريك) في مجبؿ الصيئة كالتنمية المستدامة ،كىنبؾ العديد
منبلأعكصبت ،أسصبصيب اقتأبدية كصيئية كتقنية ،يمكف تكضيبيب كبآلتي(كردـ:)185 ،2009 ،

السياسية:
أ -الصعوبات
ّ

 - 1ظبىرة عدـ االستقرار السيبسي كغيبب األمف ك السبلـ السيمب في منطقة الشرؽ األكسط.
– 2بداثة تجرصة المجتمع المدني كعدـ تم ّكنو مف المشبركة في مشركعبت التنمية المستدامة.

سيبسية كانعداـ الديمقراطية كانفأبؿ األنظمةعف المجتمع
 - 3عدـ كجكد انفتبح سيبسي كمشبركة
ّ
- 4تأبدـ بقكؽ دكؿ الجنكب صمأبلح دكؿ الشمبؿ.
االقتصادية:
ب -الصعوبات
ّ

التبتية كالديكف الضخمة تعيؽ مسبر التنمية،كاالفتقبر
كضعية الصنية
 - 1تدني
ّ
ّ
كعدـ التزاـ دكؿ الشمبؿ صمسبعدة دكؿ الجنكب في تبقيؽ التنمية المستدامة.

المبلية البلزمة
إلى المكارد
ّ

- 2تفشي ظبىرة الفقر كعدـ استقرار السكبف في منبطقيـ أم النزكح مف الريؼ إلى المدينة.

المتقدمة مع الظركؼ
- 3عدـ كجكد تنبسؽ كمبلءمة صيف التجبرب ك التقنيبت المستكردة مف الدكؿ
ّ
االجتمبعية.
االقتأبدية ك
ّ
ّ

الطصيعية المتكفرة ،كمب يسصصو مف مشبكؿ في تكفير
- 4مشكبلت التنظيـ السكبني صبلمقبرنة مع المكارد
ّ
األمنبلغذائي كالمسكف ،إذإ َف سدس سكبف العبلـ ال يممككف سكف،كخمسيـ يعبنكف مف سكء التغذية.
التقنية:
ج-الصعوبات
ّ

كتتمثؿ فييجرة األدمغة كسكء استغبلؿ الكفبءات العمميةكنقص الكفبءات كضعؼ ميزانيبت الصبت العممي

كالتقني.

البيئية:
د -الصعوبات
ّ

تعرض النظبـ الصيئي لمخطر.
- 1صقبء أنمبط غير مستدامة لئلنتبج كاالستيبلؾ كاستمرار ّ
 - 2تتمثؿ في ببلة الصيئة المتدىكرة التي تضرىب المشركعبت التنمكية صسصب استخداـ المبركقبت ممب يؤدم
إلى ارتفبع درجة ب اررة األرض كصبلتبلي ارتفبع مستكل الصببر كاضطراب نظبـ األمطبر التي قد تبد ث
الصنفسجية ممب يدفع
فيضبنبت .كثقب في طصقة األكزكف الذم يؤدم إلى تفشي األمراض صسصب األشعة
ّ

يدمر
البمضية ،كتمكت اليكاءك األشعة
صتمكاؿ ضخمة لمعبلجتيب ،فضبل عنبألمطبر
ّ
ّ
النككية كك ّؿ ىذا ّ
الطصيعة ،لذلؾ ال صد مف سيبسة رشيدة ك دقيقة لتبقيؽ التنمية.
• تحديات التنمية المستدامة في الدول النامية:
أمب في مجبؿ الدكؿ النبمية إؼَف ىذه الدكؿ تكاجو العديد مف التبديبت كمف أىميب (مبمكد:)21 ،2001 ،
 - 1المكارد الصشرية ،كىذا صبعتصبر أف النمك الصشرم يمثؿ تبديب صيئيب لمدكؿ الفقيرة كالغنية عمى بد السكاء ،إذ
ينصغي مراعبتو صشكؿ يتبممو النظبـ الصيئي لضمبف الرفبىية المستدامة لممكاطنيف كتبسيف البيبة المبدية

لممكاطنيف (تعميـ-أبة -تغذية(.

شنيب
 - 2األمف الغذائي ،إذإ َف الزراعة في الدكؿ النبمية ال تعكزىب المكارد ،صقدر افتقبرىب لمسيبسبت التي مف أ
أف تكفؿ إنتبج الغذاء المطمكب،عمى نبك يسد رمؽ الفقراء،كمع غيبب ىذه السيبسبت كبف األمف الغذائي
يمثؿ تبديب صيئيب يجب مكاجيتو؛ألنو سكؼ يزداد الطمب عمى الغذاء مع زيبدة النمك السكبني كتغيير نمط

استيبلكيـ.

 - 3الطبقة،إف الطبقة ليست منتجب كابدا ،كلكنو خميط يعتمد عميو رخبء االفراد كتطكر الصمداف تطك ار
مستدامب،كالطبقة أكثرأىمية مف أف يستمر تطكرىب عمى ىذا النبك العشكائي ،كمف ثـ يتضح صجبلء

ضركرة إيجبد طرؽ لطبقة أمنة كسميمة كأبلبة اقتأبديب مف شأ نو أف يديـ التقدـ الصشرم في المستقصؿ
الصعيد ،كىك أيضب طريؽ ممكف ،لكنو سيتطمب أصعبد جديدة مف اإلرادة السيبسية كالتعبكف الدكلي لصمكغو

(طيب.)86 ،2006 ،

ثانيا :المتطمبات الالزمة لتحقيق لمتنمية المستدامة

إ َف تبقيؽ التنمية المستدامة يتطمب العمؿ عمى تبسيف مستكل كظركؼ المعيشة كالمببفظة عمى المكارد
الطصيعية صترشيد االستخداـ ليذه المكارد كيرتصط ارتصبطبن كثيقبن في تبقيؽ التنمية المستدامة ،كىك أمر يتطمب

ثبلث مجبالت رئيسية كىي (فيبنب:)26 ،1994 ،
التركيز عمى ة

 - 1تبقيؽ النمك االقتأبدم كالعدالة ،مف خبلؿ خمؽ تراصط صيف األنظمة كالقكانيف االقتأبدية العبلمية ،صمب
يكفؿ النمك االقتأبدم المسؤكؿ كالطكيؿ األجؿ لجميع دكؿ كمجتمعبت العبلـ دكف استثنبء أك تمييز.

 - 2المببفظة عمى المكارد الصيئية كالطصيعية لؤلجيبؿ المقصمة ،كالذم يتطمب الصبث المستمر عف إيجبد
البمكؿ الكفيمة لمبد مف االستيبلؾ غير المصرر كغير المرشد لممكارد االقتأبدية ،ىذا فضبل عف البد
مف العكامؿ الممكثة لمصيئة.

 - 3تبقيؽ التنمية االجتمبعية في جميع أنببء العبلـ ،مف خبلؿ إيجبد فرص العمؿ كتكفير الغذاء كالتعميـ
كالرعبية الأبية لمجميع ،صمب في ذلؾ تكفير المبء كالطبقة .تكالت الجيكد العبلمية مب صيف عبـ 1972

كعبـ  2002لمتتكيد عمى ضركرة إرسبء قكاعد التنمية المستدامة عمى مستكل العبلـ ،مف خبلؿ عقد

مؤتمرات دكلية بكؿ ذلؾ.

المحور الثالث :واقع التنمية المستدامة في العراق وسبل تحقيقها
أوال :سمات االقتصاد العراقي

لغرض الكقكؼ عمى كاقع التنمية المستدامة في العراؽ الصد مف التعرؼ عمى سمبت االقتأبد العراقي

خبلؿ الخمسيف سنة المنأرمة لتتثيرىب المصبشر عمى عممية التنمية كاستدامتيب كمف صيف ىذه السمبت مبمأتي
(الراكم:) 324 ،2009 ،

 -1خضوع االقتصاد العراقي لنموذج االقتصاد الشمولي
اعتمدت بككمبت مبقصؿ  2003تكجيبن اشتراكيبن كبف لو دكر أسبسيصبعتمبد سيبسبت مركزية في تخطيط

االقتأبد ،إذ ىيمف القطبع العبـ عمى معظـ النشبط االقتأبدم سبعدىب في ذلؾ تكفر المكارد المبلية المتتتية
مف أبدرات النفط ،كقد تبجـ دكر القطبع الخبص كتضبءلت مشبركتو

المكارد المبلية شيد العراؽ بركة تنمكية استندت

إالصبدكد ضيقة ،كصبكـ تكفر

إلى خطط اقتأبدية كصيرة كطمكبة كصخبأة خبلؿ

سصعينيبت القرف المبضي غير اف ظركؼ البركب التي مر صيب العراؽ في ثمبنينيبت كتسعيف

مات القرف

المبضي كمبصعدىب أدتإلىإعطبءاألكلكية في التخأيأبت المبلية إلى الميمبت العسكرية ممب أدىإلى تعطيؿ

تنمية القطبعبت االقتأبدية المختمفة األمر الذم انعكس عمى مسبر التنمية المستدامة.
 -2هيمنة القطاع النفطي

إ َف نمك النبتج المبمي اإلجمبلي خبلؿ العقكد السبصقة يعكد معضميب إلى نمك القطبع النفطي ،إذا
اإلجمبليصبألسعبر الثبصتة مف (  )% 53,5عبـ
ارتفعت نسصة مسبىمة ىذا القطبع في النبتج المبمي

1990إلى( )% 60,9عبـ  2000بسب الجيبز المركزم لئلبأبء كعمى الرغـ مف اف إنتبج النفط كتأديره

ظؿ مبدكدان صسصب تخمؼ الصنى التبتية ،غير أ َف عكائده بققت معدالت نمك عبلية صسصب الزيبدات المتتبلية
في أسعبر النفط الخبـ ،في بيف كبنت نسصة مسبىمة القطبعبت األخرل في النبتج المبمي اإلجمبلي متذصذصة،

صبكـ الظركؼ السيبسية كالعسكرية التي مر صيب العراؽ خبلؿ ثمبنينيبت كتسعيف مات القرف المبضي .األمر

الذم انعكس في تدني مستكل اإلنتبجكاإلنتبجية في معظـ القطبعبت االقتأبدية ك السيمب قطبعي الزراعة

كالأنبعة.

 -3تفاقم االختالالت الهيكمية :تتمثؿ تمؾ االختبلالت صبالتي
أ -اختالل هيكل الموارد المالية

مف المعرؼ أف اقتأبد العراؽ كمنذ إنتبج النفط كتأديره في ارصيعنيبت القرف المبضي تبكؿ

إلى اقتأبد

أببدم الجبنب صبعتصبر القطبع النفطي الممكؿ الرئيس لميزانية الدكلة ،األمر الذم سبىـ صشكؿ أك صآخر في

تقميص نسصة مسبىمة القطبعبت االقتأبدية األخرل فقد أىممت المكارد المبلية األخرل المتمثمة صبلضرائب

كالرسكـ ألسصبب مختمفة.

ب -االعتماد عمى الخارج
اعتمد العراؽ عمى األسكاؽ الخبرجية في تمصية معظـ ابتيبجبتو في مختمؼ السمع كالسيمب الزراعية كمب أ َف
معظـ المنشآت الأنبعية كبنت تستكرد الكثير مف مدخبلتيب ،كقد ظير تتثير ىذا الكاقع خبلؿ البأبر
االقتأبدم في تسعيفمات القرف المبضي ،إذا تعطؿ أكثر مف (  )219مشركعبن في القطبع المختمط كالتعبكني

كنبك ( )9746مشركعبن في القطبع الخبص.
ج -اختالل في أوجهاإلنفاق الحكومي

تسصصت البرب العراقية اإليرانية مطمع الثمبنينيبت في استنزاؼ أمكاؿ طبئمة فضبلن عف التضبيبت الجسيمة

األخرل ،إذ تكجو معظـ اإلنفبؽ البككمي إلى الجبنب العسكرم كأأصبت النفقبت العسكرية تبتؿ األكلكية،
كممب فبقـ األمر دخكؿ العراؽ في مكاجية جديدة مع دكؿ التببلؼ الغرصي صقيبدة الكاليبت المتبدة

فقد تراجع اإلنفبؽ البككمي في كؿ مف الترصية كالتعميـ كالأبة كالخدمبت االجتمبعية لأبلح

األمريكية

اإلنفبؽ

العسكرم.

د  -تفاقم مشكمة المديونية الخارجية
يتتثر اقتأبد أم دكلة صمب يسجؿ عمييب مف مديكنية خبرجية ،السيمب إذا كبنت مكجية لؤلغراض االستيبلكية،
كقد تفبقمت المديكنية الخبرجية لمعراؽ

إلى درجة كصيرة نتيجة البركب كالبأبر االقتأبدم،

إذ تراكمت

الديكف الخبرجية صعد البرب العراقية اإليرانية كاستمرت صبلتراكـ بتى صمغت (  )42مميبر دكالر أمريكي كمب في

عبـ  1991كمب ارتفعت صعد ذلؾ لتأؿ إلى ( )125مميبر دكالر عبـ  ،2003صفعؿ تراكـ الفكائد المترتصة عمى
تمؾ الديكف.

أمب صعد عبـ  2003كعمى الرغـ مف تبكؿ فمسفة إدارة االقتأبد مف االقتأبد الشمكلي إلى االقتأبد

البر فمـ تبقؽ خطكات بقيقية عمى طريؽ التنمية فظؿ االقتأبد العراقي يعبني مف غيبب

إدارة تنمكية

أبدقة في ظؿ ظركؼ أمنية كعسكرية كسيبسية كاقتأبدية صبلغة التعقيد ،إذا تفبقمت المنبكفبت السيبسية صيف
البلعصيف األسبسييف في إدارة الدكلة أسفرت عف ىدر كصير كغير مسصكؽ في المكارد المبلية كاستشراء الفسبد

المبلي كاإلدارم تسصب صبلتزامف مع انييبر أسعبر النفط إلى تعرض العراؽ إلىتسكءأزمة مبلية صدأػت تظير
صشكؿ تدريجي منذ عبـ  2013كلـ تزؿ تتفبقـ كليس في المنظكر صكادر انفراج ليب كنبف في أكاخر العبـ

2016.
ؼ َف مف سمبت االقتأبد العراقي أيضب عجز ميزاف المدفكعبت كعجز المكازنة المستمر
ق :فضبل ممب تقدـ إ
كمعدالت النمك المتراجعة كتعطؿ الجيبز اإلنتبجي البقيقي كغيبب دكر القطبع الزراعي.

ثانيا :معوقات تحقيق التنمية المستدامة بالعراق

تكاجو التنمية المستدامة في العراؽ العديد مف المعكقبت كالتبديبت كمف أصرزىب مب يتتي:

 -1عدم االستقرار السياسي واالضطراب األمني

يشكؿ عدـ االستقرار السيبسي كاالضطراب

األمنيتبد أىـ التبديبت التي تكاجو عممية التنمية

المستدامة إذ يعبني العراؽ مف ارتصبؾ كاضح كعدـ انسجبـ في إدارة العممية السيبسية منذ عبـ  2003كلبد
اآلف فبلخبلفبت المبتدمة صيف إطراؼ العممية السيبسية مستمرة صشكؿ ابدث فراغبن سيبسيبن يأؿ في صعض

األبيبنإلى مستكيبت خطيرة تيدد استقرار الصمد كيضعؼ أم مببكلة لئلأبلح ،كقد انعكس ذلؾ عمى مجمؿ

األداء البككمي ك أثَر صشكؿ خطير عمى االقتأبد الكطني كفي ظؿ كضع سيبسي مرتصؾ كغير مستقر
تفبقمت المشبكؿ األمنية كتعددت التبديبت األمنية كبف أخرىب خضكع أكثر مف ثمث العراؽ إلى تنظيـ

متطرؼ ترتب عمى دخكلو كمكاجيتو في آف كابد تضبيبت جسيمة في الصنى التبتية كالمكارد الصشرية

كاالقتأبدية األمر الذم شكؿ أبد أىـ معكقبت التنمية.
 -2التحدايات االقتصادية

يعد االقتأبد العراقي اقتأبدان أببدم الجبنب إذ يعتمد اعتمبدان كصي انر عمى النفط فيك يشكؿ اكثر

مف  %90مف مكارد المكازنة العبمة كصبدكد  %70مف النبتج المبمي اإلجمبلي ،كمف المؤكد أ َف اقتأبدان
صيذا الكأؼ سيككف عرضة لمأدمبت صبكـ تقمب األسعبر ككميبت اإلنتبج ،كمبىك عميو الببؿ صعد سمسمة

انخفبضبت األسعبر منذ عبـ  ،2014إذ انبدر سعر خبـ صرنت إلى مب -دكف (  )50دكالرا" في األيبمبألكلى
مف كبنكف الثبني  2015صعد أف كبف في بدكد (  )110دكالرات ،كىك أمر يعكس تفبعؿ العرض كالطمب في

األسكاؽ العبلمية كنشبط صعض المضبرصيف فضبلن عف العكامؿ السيبسية التي اليمكف إنكبر دكرىب ,السيمب أف
سكؽ النفط معقدة فيمب يتعمؽ صبألطراؼ المؤثرة فييب كالعكامؿ ذات الأمة صبألسعبر كلمب كبنت العديد مف

ؼَف العراؽ صبكـ ىيمنة العبئدات النفطية عمى
المؤشرات تشير إلىت َفأسعبر النفط العبلمية أخذت صبالنخفبض إ
مجمؿ عبئداتو األخرل يبتبج إلىإعبدة تكجيو لمنشبط االقتأبدم صمب يبقؽ االنتقبؿ مف االقتأبدم األببدم
الجبنب إلى اقتأبد أكثر تنكيعبن كاختيبر أنمبط اقتأبدية كاجتمبعية تنمكية تنسجـ مع متطمصبت العأر كذلؾ
صتمصية ابتيبجبت الببضر كدكف المسبس صقدرة

األجيبؿ القبدمة عمى تبقيؽ ببجبتيب ،كىك

أمر ينصغي اف

يتضمف النيكض صبلكاقع المعبشي لممكاطف كتخميأو مف الفقر ليتمكف مف تطكير قدراتو كالمسبىمة الفبعمة

ؼ َف
في تصني رؤية إستراتيجية لتنكيع القبعدة االقتأبدية لمكاجية تقمصبت أسعبر النفط ،كمف جبنب آخر إ
تبدم الديكف الخبرجية تعد مف الككارث االقتأبدية السيمب انيب صدأت صبلتزايد المثير لمقمؽ ك السيمب ديكف
أندكؽ النقد الدكلي.
 -3نقص الخبرات وضعف البنى التحتية
إ َف الكاقع العراقي يعبني مف مشبكؿ عدة في مجبؿ نقص الخصرات كضعؼ الصنى التبتية كتفككيب كانييبر
األمنية
إلى خبرج العراؽ صسصب الظركؼ
الصعض منيب ،إذ تشكؿ ىجرة الكفبءات كالمبلكبت العممية
كاالقتأبدية فضبلن عف تيميش أعداد أخرل نتيجة إلجراءات سيبسية معينة تبديبن ميمبن لمتنمية المستدامة

فضبل عف ذلؾ ضعؼ كتخمؼ كسبئؿ االتأبالت كالمكاأبلت كعدـ مكاكصة المنبىج العممية في الجبمعبت

كالمعبىد لمتطمصبت العأر كعدـ كجكد رؤية كاضبة في عممية اصتعبث الطبقبت الشبصة فيمب يتعمؽ صبلصعثبت
الدراسية كالتي غبلصبن مبتككف ردكد أفعبؿ غير مدركسة لتمصية ابتيبجبت آنية.

 -4التحديات البيئية
كمف صيف المعكقبت التي تكاجو التنمية المستدامة في العراؽ تنبمي التبديبت الصيئية كمف

أصرزىب مشكمة

التأبر التي صدأتآثبرىب السمصية تنعكس عمى الصيئة كتزايد تتثيراتيب الضبرة خبلؿ العقكد الثبلثة االخيرة صشكؿ

خبص إذ تقدر المسبببت المتأبرة كالميددة صبلتأبر بكالي (  )364ألؼ كيمكمتر مرصع كصنسصة  %83مف

إجمبلي مسببة العراؽ ( كصة ) 2007 .السيمب أ َف ذلؾ ترافؽ مع انبسبر ممبكظ في كمية الميبه المتدفقة
عصرنيرم دجمة كالفرات كىك أمر انعكس ايضبن في تدىكر القطبع الزراعي كاثر سمصبن عمى الصيئة العراقية،
نبىيؾ عف مظبىر التخمؼ في مجبالت الأرؼ الأبي كتفبقـ التمكث الصيئي كمف جبنب

آخر فقد أثرت

البركب المتتبلية التي تعرض ليب العراؽ خبلؿ العقكد المنأرمة في تدمير الصيئة كالببقتفدببألضرار فييب.
• السبل والوسائل الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة

مف الكاضح أ َف العراؽ يمتمؾ الكثير مف المستمزمبت كالعكامؿ التي تؤىمو لبلنطبلؽ صعممية تنمكية
شبممة تتمتع صبلديمكمة كاالستمرار لئليفبء صببجبت األجيبؿ الببلية كالمستقصمية فيك يمتمؾ مكارد صشرية

كطصيعية متنكعة ككصيرة كقبصمة لمتجدد كاالستجبصة لمتطمصبت التنمية ،السيمب ا َف التنمية المستدامة تراكمية ،
كتبتبج إلى عمؿ متكاأؿ يمتد لعقكد مف الزمف ،ك السيمب صعد أف مر العراؽ صظركؼ قبسية خبلؿ السنكات

األخيرة ،أسيمت في تردم المؤشرات الصيئية كتراجع االقتأبد العراقي كصخبأة القطبعبت االقتأبدية

كاإلنتبجية ,الزراعية ،الأنبعية كغيرىب مف القطبعبت األخرل ،كعمى الرغـ مف الخطط التنمكية التي كضعتيب

البككمة خبلؿ سنكات مب صعد  2003لتبقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التنمكية إالأ َف ىذه الخطط لـ تبقؽ
أىدافيب بتى انتيى األمر صمكازنبت تقشفية صعد تدىكر أسعبر النفط.
كانطبلقبن مف ىذه الرؤية ؼإ َف السصؿ كالكسبئؿ البلزمة لبلنطبلؽ صعممية تنمكية شبممة كقبدرة عمى االستمرار
أىميب مبيبتي
أف يمر عصر مببكر عديدة
كالديمكمة كتبقيؽ األىداؼ المتكخبة منيب الصد

)(http://www.ahewar.org:

 -1المحور السياسي واألمني

تييئة صيئة سيبسية آمنة كصعيدة عف االضطراصبت كالمشبكؿ في إدارة الدكلة كارسبء قكاعد الديمقراطية

في إدارة البكـ صمب ينعكس عمى الكاقع األمني ،األمر الذم يقمص اليدر في المكارد الصشرية كالمبلية كالصيئية،

فكممب تفبقمت التبديبت األمنية كغبب االستقرار األمني كالسيبسي تعطمت عممية التنمية كتكقفت عجمة البيبة
الطصيعية إذ يمثؿ االستقرار السيبسي كاألمني الصيئة الضركرية لبلنطبلؽ صعممية التنمية المستدامة ،كصدكنيب
اليمكف إنجبز أم خطكة بقيقية صيذا االتجبه لذلؾ ينصغي

إرسبء دعبئـ نظبـ سيبسي مستقر كتعزيز األمف
الكطني مف خبلؿ:

أ  -اعتمبد نظبـ ديمقراطي شفبؼ في إدارة البكـ يستند إلى معبيير كطنية كثكاصت تصتعد تمبمبن عف السيبسبت
كالمببأأبت الطبئفية كالعرقية كالقكمية ،صمب في ذلؾ سيبسبت

الكطنية مع التتكيد عمى أىمية تعزيز سمطة القبنكف كضمبف بقكؽ

اإلقأبء كالتيميش كتعزيز الكبدة

اإلنسبفاستنبدا"إلى صيئة تشريعية

كاضبة المعبلـ تؤمف مسبىمة المكاطف صشكؿ فعبؿ في أداء دكر المكاطنة .

ب  -العمؿ عمى صنبء قكات أمنية صكالءات كطنية خبلأة تعتمد المينية في أداء كاجصبتيب كتصنى عمى أسس
عممية رأينة كتجيز صبلمعدات البديثة كالمتطكرة كفي مقدمة مب ينصغي

التتكيد عميو ىك اإلسراع في

إقرار قبنكف الخدمة العسكرية اإللزامية.

ج  -العمؿ عمى تفعيؿ البس األمني لدل المكاطنيف كخمؽ عبلقة خبلقة تستند إلىتكاأر البب كالمنبفع
المتصبدلة صيف القكات األمنية كعمكـ المكاطنيف

أ  -كلمب كبنت البككمة ىي التي تضع السيبسبت كتضع الق اررات ؼ إ َف كجكد بككمة مستقرة كذات رؤية
كاضبة في عممية اتخبذ القرار ككضع السيبسبت كالخطط التي تضمف الشمكؿ كالتكبمؿ في تبقيؽ
التنمية المستدامة يعد أم انر صبلغ األىمية.

 -2المحور االقتصادي
أ -اعتمبد إستراتيجية كاضبة المعبلـ لتبقيؽ التنكيع االقتأبدم صمب يؤمف تقميص دكر عبئدات النفط في
االقتأبد العراقي كىك أمر سيؤدم إلى خمؽ التكازف صيف القطبعبت الرئيسة لبلقتأبد الكطني كيقمؿ مف
اثر التقمصبت االقتأبدية كيجنب االقتأبد األزمبت ،إذإ َفإستراتيجية مف ىذا النكع ستؤمف عممية التطكر

المصرمج لبلقتأبد الكطني كتبقؽ األىداؼ التنمكية كتضمف أيركرة التنمية كاستدامتيب ك أف تتضمف

العمؿ عمى تبقيؽ النمك االقتأبدم مع اعتمبد معبيير العدالة كالشفبفية.

ب  -تقميص ظبىرة الفقر التي انتشرت في العراؽ صشكؿ مخيؼ خبلؿ السنكات األخيرة ،فقد أظيرت النتبئج
العبمة لقيبس الفقر في العراؽ  ،2013أ َف نسصة الفقر صمغت في صغداد  %12.8عبـ  2007تراجعت
قميبلن عبـ 2012إلى % 12.0كفي إقميـ كردستبف فقد كبنت %3.5 ،% 4.7لؤلعكاـ 2012 ،2007عمى

التكالي أمب في صقية مببفظبت العراؽ األخرل فقد كبنت  % 30.0تراجعت إلى % 24.4لؤلعكاـ المذككرة

فيمب كبنت عمى مستكل العراؽ  %22,9تراجعت إلى%18,9لؤلعكاـ المذككرة سبصقبن كىك أمر يعكس
بجـ ىذه الظبىرة كمدل تتثيرىب عمى االقتأبد العراقي كمب صينت ذلؾ المجنة الفنية لسيبسبت التخفيؼ

مف الفقر في العراؽ كالعمؿ عمى أف تتبقؽ تنمية اجتمبعية فبعمة تؤمف لممجتمع فرص العمؿ كتقمص
الصطبلة كتبد منيب ،كمب ينصغي أف تتضمف ىذه التنمية تكفير الغذاء كالرعبية الأبية ،كبمبية الفرد

كالمجتمع كضمبف بقكؽ اإلنسبف كتبقيؽ العدالة كضمبف المكاطنة كالقضبء عمى الفقر.

ج  -تعد الصنى التبتية مف الدعبئـ األسبسية لتبقيؽ التنمية المستدامة كلمب كبف العراؽ قد تعرض إلى تدمير
ؼ َفأم عممية تنمكية
شصو شبمؿ لصنبه التبتية في مختمؼ القطبعبت االقتأبدية اإلنتبجية منيب كالخدمية إ
اليمكف أف تبقؽ أىدافيب كاليمكف اف يكتب ليب النجبح دكف أف تتكافر صنية تبتية كفكءة مع أىمية
كضركرة ترشيد استيبلؾ المكاد الطصيعية كالمببفظة عمى الصيئة كتنمية كتطكير المكارد الطصيعية ،كالعمؿ

عمى المببفظة عمى إمكبنيبت الكفبء صببتيبجبت األجيبؿ المقصمة ،إذإ َف تعزيز العبلقة الخبلقة صيف
اإلنسبف كالصيئة ىي مف أميـ التنمية المستدامة.

د -تييئة المكارد المبلية البلزمة لمعمؿ صمشبريع التنمية المستدامة كاالستمرار صيب.

ق -بسـ عممية االنتقبؿ مف االقتأبد الشمكلي إلى االقتأبد البر عمى كفؽ خطة كاقعية تستند إلىمتطمصبت
االنتقبؿ النظرية كتتخذ صنظر االعتصبر متطمصبت الكاقع االقتأبدم كاالجتمبعي الذم تتقمـ مع كاقع

االقتأبد المركزم المخطط لسنكات طكيمة كيعتقد أ َف التبكؿ الجديد قد يقمص مف مكبسب االقتأبد
ؼ َف عممية مف ىذا النكع تتطمب استثنبئية في التخطيط كاستثنبئية في التطصيؽ صمب
الشمكلي كصبلتبلي إ

يؤمف مف سبلسة التبكؿ كضمبف نجببو.

ك -كليس صصعيد عف الخطكة السبصقة ؼإ َفإعطبء دكر إيجبصي لمقطبع الخبص يعد أم انر غبية في األىمية سكاء
في تبقيؽ التنمية المستدامة أك في تعزيز قدرات االقتأبد العراقي مع ضركرة إرسبء قبعدة تشريعية
تيي الصيئة المبلئمة لتبقيؽ النمك االقتأبدم كالعدالة االجتمبعية ،األمر الذم يسيـ في
كقبنكنية كفكءة أ

تمصية ابتيبجبت الببضر دكف المسبس صقدرة األجيبؿ القبدمة عمى تبقيؽ أكتمصية ببجبتيب.

ز  -كفي إطبر سيبسبت التنكيع االقتأبدم التي سصؽ

اإلشبرةإلييب فبف االىتمبـ صبلقطبعبت االقتأبدية

اإلنتبجية كالسيمب قطبعي الأنبعة كالزراعة فضبلن عف القطبعبت األخرل يعد أم انر صبلغ األىمية في تعزيز
عممية التكازف االقتأبدم كالصد مف تصني سيبسبت تشجيع االستثمبر

األجنصي المصبشر ككذلؾ تشجيع

المستثمريف المبمييف في المشبركة في عممية صنبء االقتأبد الكطني كتدعيـ قدراتو.

 -3المحور البيئي

ؼَف
ممب الشؾ فيو أ َف مبتكل التنمية المستدامة يعتمد عمى تكبمؿ ا ألطر الصيئية كاالقتأبدية كصذلؾ إ
مف صيف مبينصغي العمؿ عميو ىك المببفظة عمى المكارد الطصيعية كالصيئية كرفع كفبءة استخدامبتيب في التنمية
الأنبعية كالزراعية كالسيمب ضمبف البمبية لممسطببت المبئية كالجكفية ،كمف صيف مبينصغي االىتمبـ صو تنمية

الغبصبت كالصسبتيف كاإلكثبر مف عمميبت التشجير كالبد مف القطع الجبئر

لؤلشجبر كالمببفظة عمى الثركة

البيكانية كتنميتيب كاالىتمبـ صبلبيكانبت الصرية كالطيكر كغيرىب كصيذا االتجبه ؼإ َف ىنبؾ العديد مف اإلجراءات
التي يمكف اتخبذىب في ىذا اإلطبر لتسيـ في رسـ معبلـ التنمية المستدامة كيظؿ مع ذلؾ ىذا المبكر يبتؿ

أىمية صبلغة صبلشكؿ الذم يستمزـ كضع سيبسة صيئية تستند

إلى معبيير كصيبنبت كتقبرير صيئية كفكءة ترتقي

صبإلدارة الصيئية الى المستكل الذم تجعؿ مف مكضكعبت الصيئة كالتنمية متكبممة كغير متعبرضة

إذ اليمكف

القصكؿ كتبت أم ذريعة كبنت أف تستمر التنمية كىي تمبؽ الضرر كالتدىكر في الصيئة فبل معنى لمتنمية دكف
صيئة سميمة مستدامة.

 -4المحور االجتماعي

يعد المجتمع العراقي مف المجتمعبت المدركة لمب يبيط صيب مف مشبكؿ كلكف الكعي صبلمشبكؿ كاإلببطة

صيب اليكفي مبلـ تكف لديو اإلرادة كالقدرة عمى معبلجتيب كالتخمص منيب ،كلمب كبف لممجتمع دكر ميـ ككصير في
ؼَفاألمر يستدعي تنمية الكعي لضمبف استجبصة المجتمع كتعزيز مشبركتو في
تدعيـ عممية التنمية المستدامة إ
معبلجة المشبكؿ االقتأبدية الصيئية كاالجتمبعية ،كصيذا االتجبه الصد مف تشخيص المشكبلت كايجبد البمكؿ
ليب كممب اليمكف التخمص منو اف المشبكؿ االقتأبدية تؤثر في المشبكؿ االجتمبعية كتتتثر صيب،فبرتفبع نسب

الفقر كتشغيؿ األطفبؿ مف ىـ دكف سف العمؿ كفؽ شركط مجبفة

كصتجكر زىيدة جدان كالتي تصمغ نسصتيـ

بكالي  %10مف األيدم العبممة تزداد صينيـ ببالت الجنكح كممبرسة الجريمة كالتسكؿ كصمب يتعبرض مع

االتفبقبت كالمعبيير الدكلية (كصة )2007 ،كلذلؾ ؼإ َف تثقيؼ المجتمع كتكعيتو صمختمؼ الكسبئؿ المتببة
كصخبأة فيمب يتعمؽ صمببرصة الفسبد اإلدارم كالمبلي كالخركج مف دائرة الشعبرات السطبية كالتتكيد عمى
بمبية بقكؽ اإلنسبف كنصذ الخبلفبت االجتمبعية الصبلية المعيقة لمتطكر كالتنمية يعد أم انر في غبية األىمية
كىذا يبتبج إلى تفعيؿ دكر الجمعيبت كالمنتديبت ذات الأمة صبلشصبب كالمرأة ك أ َف تتصنى البككمة السيبسبت
كالصرامج التي تكفؿ تبقيؽ ىذا التبكؿ ،إذإ َف المجتمع ىك المبرؾ األسبس كالمبكر في عممية التنمية

المستدامة.

 -5المحور العممي والتكنموجي

اليمكف تبقيؽ أم عممية تنمكية نبجبة دكف أف تعتمد عمى ركبئز مدركسة كفي مقدمة ىذه الركبئز

االستنبد إلى دراسبت عممية رأينة كتخطيط عممي شبمؿ كلعؿ مف أىـ مببكر تبقيؽ التنمية المستدامة ىك
المبكر العممي كالتكنكلكجي الذم ينصغي أف يتنبكؿ المببفظة عمى البركة العممية كتدعيميب كصخبأة قطبع

التعميـ العبلي صدءان صتييئة منبىج دراسية متطكرة تستجيب لمتطمصبت العأر كتكاكب التطكرات العممية العبلمية

كىذا األمر الصد ك أف يتكبمؿ مع تييئة كتطكير المبلؾ التعميمي كتكسيع بركة الصعثبت الدراسية كالدكرات

أف يترافؽ مع بركة

التدريصية كأ َف مبينطصؽ عمى التعميـ العبلي صأفتو البمقة المتقدمة في التعميـ ينصغي
تطكيرية في التعميـ االصتدائي كالثبنكم صمب يعزز مف المسيرة العممية كيتنبغـ مع متطمصبت سكؽ العمؿ ،كمف

جبنب آخر فبف العبلـ اليكـ يسير قدمبن صبتجبه التقنيبت البديثة المتطكرة األمر الذم يتطمب العمؿ عمى إيجبد
عممية نقؿ كتطكيع التكنكلكجيب الستخداميب في عممية التنمية ك السيمب تقنية المعمكمبت إذ تمعب ىذه التقنية

دك انر ميمبن في التنمية المستدامة عصر(كصة:)2007 ،

 -1تعزيز الصبث العممي كتطكير تكنكلكجيب المكاد الجديدة كالتكنكلكجية المعمكمبتية كاالتأبالت
كالتكنكلكجيبت البيكية ،كاعتمبد اآلليبت القبصمة لبلستدامة .المعبرؼ كالمعمكمبت تعد عنأ انر

لنجبح التنمية المستدامة كالصد مف نقميب

أسبسيبن

إلى العبمة صتمبنة ككفبءة عصر االتأبالت كالكسبئط المتعددة

كعصر االنترنت.

 -2تبسيف األداء المؤسسبتي صبلتكنكلكجيب البديثة.

 -3تنمية القدرات العممية كالتكنكلكجية كفرص االصتكبر لترسيخ التنبفسية كزيبدة النمك االقتأبدم

كايجبد

فرص عمؿ جديدة كتقميص الفقر.

 -4المضي قدمبن لمتبكؿ إلى المجتمع المعمكمبتي كادمبج التكنكلكجيبت الجديدة في خطط كاستراتيجيبت
التنمية االجتمبعية كاالقتأبدية.

 -5تكسيع القبعدة المنظمة لسيبسبت التبكـ كتطصيقبتو في المؤسسبتية االجتمبعية.

 -6إعداد سيبسبت كطنية لبلصتكبر كاستراتيجيبت جديدة لمتكنكلكجيب مع التركيز عمى تكنكلكجيب المعمكمبت
كاالتأبالت.

) -7MicroMacro&.الدراسة األكبديمية كالشعصية لبلقتأبدييف الكمي كالجزئي (

) كتقبس عبدة  -8Energ carriersخفض الشدة الطبقية عصر رفع كفبءة إنتبج المكاد الببممة كالنبقمة لمطبقة(
صكبدة (كيمككاط سبعة  /طف مف الكقكد المبترؽ)  ،كرفع كفبءة تقنيبت استيبلؾ الطبقة ،التغير الييكمي

) كتقميص الطمب عمييب في المستكيبت العميب لمنشبط

Intensiveفي استخداـ المكاد كثيفة الطبقة (

االقتأبدم  ...كؿ ذلؾ يعزز مف ميؿ ىصكط الطمب عمى الطبقة كالتكجو

إلىإنتبج السمع صدؿ إنتبج
الخدمبت.

 -9تطكير الصرامج الكطنية لبفظ الطبقة.

كانطبلقبن مف ىذه الرؤية ؼ إ َف التنمية في العراؽ عمى اؿرغـ الأعكصبت الجسيمة كالمعكقبت المتعددة
كالتبديبت ذات االصعبد المختمفة يمكف االنطبلؽ صيب كالعمؿ عمى تبقيؽ خطكات أسبسية فييب ،كذلؾ سيتكقؼ

عمى تكفر اإلرادة الأبدقة كالمقكمبت البلزمة لتبقيقيب .كصمب ينعكس عمى التبسف في الأبة العبمة

كانخفبض مستكيبت التمكث كالمببفظة عمى المكاد الطصيعية كتكفير السكف البلئؽ لممكاطف فضبلن عف تبقيؽ
نتبئج مممكسة في قطبعي اإلنتبجبألسبسية(الأنبعة كالزراعة) كتبسف في مستكل المكاأبلت كاالتأبالت

كأخي انر كليس أخ انر معبلجة الصطبلة في المجتمع كتبسيف فرص العمؿ.

االستنتاجات والتوصيات

اوال :االستنتاجات

كقد خمص الصبث الى عدد مف االستنتبجبت أىـ مبيتتي:

 -1إ َف التنمية المستدامة أأصبتتسمكصبن مف أسبليب التنمية التي تتطمصيب البيبة المعبأرة ،كقد استبكذت
عمى اىتمبـ دكلي كصير كصذلت صيذا االتجبه جيكدان بثيثة كمتكاأمة أسيمت فييب العديد مف الييئبت
كالمنظمبت الدكلية فضبلن عف الخصراء كالعممبء الميتميف صبلصيئة كالتنمية.

 -2إ َف التنمية االقتأبدية ذات اصعبد اقتأبدية كاجتمبعية كصيئية متداخمة مع صعضيب الصعض.
إلىآليبت عمؿ كارادة أبدقة
 -3إ َف التنمية المستدامة في العراؽ تكاجو تبديبت كمعكقبت كصيرة كتبتبج
لتبقيقيب.
 -4إ َف االقتأبد العراقي يكاجو تبديبت كصيرة في مقدمتيب خضكعو لمدة طكيمة لنمكذج االقتأبد الشمكلي
كىيمنة قطبع كابد ىك القطبع النفطي كتفبقـ االختبلالت الييكمية.
 -5إ َف االقتأبد العراقي يعبني مف تراكـ الديكف الخبرجية التي تشكؿ عبئقبن

أمبـ تبقيؽ التنمية كتطكر
االقتأبد الكطني.

 -6يشكؿ عدـ االستقرار السيبسي كاألمنيتبد أىـ معكقبت التنمية في العراؽ إذ يتسصب ذلؾ في ىدر كصير
في المكارد الصشرية كاالقتأبدية كال يكفر الصيئة الجبذصة لبلستثمبرات صشقييب األجنصية كالمبمية.

 -7يظير أ َف الصيئة العراقية تعرضت إلى التمكث كالتدمير نتيجة لمبركب كاألعمبالإلرىبصية صبلشكؿ الذم
تبتبج معو إلى جيكد استثنبئية لتخميأيب مف اآلثبر التدميرية لؤللغبـ كالعصكات كتعرضيب إلى مختمؼ
اإلشعبعبت السبمة.

 -8الصنى التبتية في العراؽ شصو معطمة (صيف تدمير كبمؿ كتدمير جزئي) نتيجة لمبركب الكبرثية التي مر
صيب العراؽ كاألعمبالإلرىبصية.

 -9اف العراؽ يمتمؾ مكارد صشرية كاقتأبدية تؤمف انطبلؽ عممية التنمية المستدامة كتكفر ليب المستمزمبت
كالمتطمصبت األسبسية.

 - 10اف انطبلؽ عممية التنمية المستدامة صبلزخـ المطمكب يتكقؼ صبلتتكيد عمى تكفر اإلرادة لدل القيبدات
العراقية كفي مقدمتيب البككمة.

يرل الصببثبف اف ىنبؾ عددان مف المقترببت التي ينصغي

ثانيا :التوصيات والمقترحات

األخذ صيب في إطبر العمؿ عمى تبقيؽ تنمية

مستدامة بقيقية كىي:
إلى

 -1إعدادإستراتيجية كطنية لمتنمية المستدامة تعد عمى كفؽ المعبيير العممية الرأينة التي تستند
المقكمبت الفعمية المتببة  ،تعد مف قصؿ جيبت مسؤكلة كتشبرؾ فييب المؤسسبت الصبثية كالخصراء

المبمييف كمب يمكف االستعبنة صيـ مف الخصراء العبلمييف.

 -2العمؿ الجدم عمى استخداـ المكارد الصشرية كاالقتأبدية صبلشكؿ الذم يضمف تبقيؽ العدالة كيضمف بؽ
األجيبؿ الببلية كالمستقصمية.

 -3العمؿ عمى أيبنة كادامة كتجديد الصنى التبتية البلزمة النطبلؽ عممية التنمية المستدامة كاستمرارىب.

 -4النيكض صقطبع التعميـ صمختمؼ مرابمو كالمببفظة عمى رأبنة البركة العممية كتطكرىب.

 -5العمؿ الجبد عمى نقؿ كتطكيع التكنكلكجيب الستخداميب في عممية التنمية كالسيمب تقنية المعمكمبت.

 -6تييئة متطمصبت االستقرار السيبسي كاألمني كضمبف بقكؽ اإلنسبف كتبقيؽ العدالة االجتمبعية.

 -7رفع مستكل الكعي الشعصي صتىمية التنمية لضمبف استجبصة المجتمع كتعبكنو.

 -8العمؿ عمى تكعية المجتمع لنصذ العبلقبت االجتمبعية الصبلية المعيقة لمتطكر كالتنمية.

 -9تييئة صيئة تشريعية تضمف انطبلؽ عممية التنمية المستدامة صسبلسة كتسبعد في اختأبر الزمف كخفض
الكمفة.

- 1اف تمعب البككمة دك انر رقبصيبن مركزيبن في متبصعة عممية التنمية المستدامة كضمبف انسجبميب مع
المعبيير العبلمية.
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