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جامعة االنبار – كمية االدارة واالقتصاد

أن موضوع التنمية البشرية في الوقت الحاضر ىو من أىم المواضيع التي تشغل بال المجتمعات في أي جزء
من العالم  ،فتأخر جيود التنمية البشرية وعدم واالىتمام باالفراد اليؤثر عمييم فقط وانما يؤثر عمى مسيرة شعب بأكممو
ويعيق تقدمو  ،مما يدفع الى أعتماد منيجية صحيحة ورشيدة ألستخالص االستنتاجات والتوصيات العممية اليادفة
لتعزيز وتطوير التنمية البشرية  ،فنجاح أي مجتمع وتطوره يعتمد بالدرجة االساس عمى تطوير قدرات الفرد في جميع

النواحي

(الصحية والتعميمية والمعاشية)  ،واالىتمام بيذه الجوانب يشكل جزء ميم في خطط التنمية ألي بمد من أجل

خمق قاعدة قوية وشعب ذو أيدي عاممة ماىرة  ،واالستثمار في رأس المال البشري يعد أستثما اًر طويل االجل لو فوائد

إيجابية تنعكس عمى الفرد بشكل خاص وعمى المجتمع بشكل عام مما يوضح أىمية وقيمة االستثمار البشري .

وقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات كان من أىميا  :أن مؤشرات التنمية البشرية الصحية والتعميمية
والمعيشية تعاني المزيد من التدىور واالىمال وتردي واقعيا الفعمي خالل مدة الدراسة  ،وبالرغم من وجود تحسن في

قيمة دليل التنمية البشرية الخاص بالعراق  ،إال إنو اليتماشى مع واقع مؤشرات التنمية البشرية في البمد  ،إذ أتسمت
بأنخفاض مستوى الخدمات المقدم ة من قبل قطاعات الصحة والتعميم وتردي االحوال المعيشية  ،أما بالنسبة لمتحسن
الذي ط أر في مؤشرات التنمية البشرية فقد كان في مؤشرات ومعدالت محدودة التعكس البعد الحقيقي لمؤشرات التنمية
االسرة في المستشفيات الحكومية  .لينتيي البحث بمجموعة من
البشرية  ،مثل معدالت االلتحاق االجمالي بالتعميم وعدد ّ
التوصيات كان من أبرزىا  :تطوير النظام التعميمي في البمد من خالل زيادة التخصيصات المالية ليذا القطاع وسد
النقص الحاصل في الكوادر التدريسية واالبنية المدرسية  ،وتحسين صحة االفراد واالىتمام بالنظام الصحي من خالل
تقديم أفضل ال خدمات الصحية ووضع القوانين التي تحكم عمل االطباء في العيادات الخاصة وتحديد أسعار االدوية
واالجور  ،فضالً عن ضرورة أدخال عنصر االستثمار في قطاعي التعميم والصحة مما لو دور كبير في االرتقاء بواقع

ىذين القطاعين  ،وتحسين االوضاع المعيشية ألبناء البمد من خالل تقميل معدالت التفاوت في توزيع الدخول بفرض
ضرائب تصاعدية تستيدف االغنياء  ،وتقديم االعانات ألصحاب الدخول المحدودة والفقراء  ،والعمل بشكل جاد عمى
محاربة الفساد المالي واالداري وأنزال أقصى العقوبات بمن يثبت عميو تورطو بممفات فساد لممحافظة عمى المال العام
ووضع حد لميدر المستمر في أموال الشعب .
______________________________________
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Abstract
The human development the subject at the present time is one of the most important
iopics of concern to the community in any part of the world delayed human development
efforts and lack of interest in singling does not pffect them , but it also affects the march of
an entire people and rastrainprogress, pushing for the dependence of policies and programs
that are correctand and rational to draw conclusions and recommendations sci entific efforts
to promote and develop human development success of any society and its development
depends primarily on the individual development of (healthy beducational subsistence) .
inter in these aspects is in important part in the development of any country plans to create
a strong base and the people with the hands of a skilled, investing in human capital is
along-term inrestment has positive benefits that the individual raised in particulal and the
society are rwflected in general, which the explainimportance and value of human
dwvwlopment.
The research has drawn many conclusions, the most important findings was that the
indicators of human health, education and living conditions suffer from neglect and
deterioration of their daily life during the study period, Although there has been an
improvement in the value of The Human Development Index for Iraq, it is not in line with
the reality of human development indicators in the country, characterized by the low level of
services provided by the health and education sectors and the worst living conditions. As for
the role of government financial resources in achieving human development indicators, the
current study found that it has had a positive role in indicators and limited rates that do not
reflect the dimension and real status of human development indicators such as the gross
enrollment rates in education and the number of beds in government hospitals. The study
suggested many recommendations, the most important of which was the need to diversify the
sources of public revenues and reduce the dependence on oil in financing the public budget,
and the developing of the educational system in the country through increasing of financial
allocations for this sector and fill the shortage of educational staff and school buildings
Improving the health of individuals and pay attention to the health sector by working to
provide the best health services, and the development of laws and legislation governing the
work of doctors in private clinics and determine the prices of medicines and wages. The
study also recommended the need to introduce investment component in education and
health sector, which has a significant role in improving the reality of these sectors, and
improve the living conditions of the country by reducing the disparities in the distribution of
incomes by imposing progressive taxes targeting the rich. The last recommendation was
providing subsidies for those with limited incomes and the poor people, to work seriously to
combat financial and administrative corruption and to remove the maximum penalties for
those who are proven to be involved in corruption cases to preserve public money and to stop
the continuous Squandering public money.
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يمذيح :
ُول ثبد االٛزٔابّ ثبُز٘ٔ٤اخ اُجْاو٣خ كا ٢اُٞهاذ اُؾبٙاو ٓاٖ ٣ُٞٝابد اُقااٝ ٜاَُ٤بٍابد أُوٍآٞخ ٓاٖ هجاَ ٕاؾبة
اُوواه ك ٢اٌُض٤و ٖٓ اُلٝ ٍٝأُ٘ظٔبد ٝاُ٤ٜئبد اُل٤ُٝخ ٝ ،هل عبء مُي االٛزٔبّ أُزيا٣ل ثبُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ريآ٘بً ٓغ ٍزلؾبٍ
اٌُض٤و ٖٓ االىٓبد اال هزٖبك٣خ ٓ ،ضَ اُلوو ٝاُغٞع ٝاُجابُخ ٝاُٜغوح اُ ٠اُل ٍٝاُـ٘٤اخ ُِؾٖا ٍٞػِا ٠كوٕاخ ػٔاَ ُ ،انُي
كإٔ ؿِت اُؾٌٓٞبد فند ثٙٞغ اُقاٝ ٜاالٍزوار٤غ٤بد اٌُلِ٤خ ثزؾَٝ ٖ٤اهغ ٓإّواد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٝاالٛزٔابّ ثابُزؼِْ٤
ٝاُزله٣ت ٕٝوَ أُٜبهاد  ٖٓ ،فالٍ رَِ ٜ٤اُٞٚء ػِ ٠اُؼٖ٘و اُجْو ، ١ثأػزجابه ٙاُؼبٓاَ االٍبٍا ٢ع ١ػِٔ٤اخ ر٘ٔ٣ٞاخ
هزٖبك٣خ ًبٗذ ّ عزٔبػ٤خ ٔٓ ،ب ُا ٚكٝه ًج٤او كا ٢ث٘ابء اُلاوك ٝأُغزٔاغ ُِٕٞا ٍٞاُآَ ٠از ٟٞػِٔا ٢الران ٝرْاغ٤غ هٝػ
اُزا٣ٞو ٝاالثزٌبه ٖٓ فالٍ ٍزقلاّ اُاوم اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُؾل٣ضخ ك ٢اُؾٖ ٍٞػِاً ٠جاو ًٔ٤اخ ٓ٘زغاخ ثأهاَ رٌِلاخ هزٖابك٣خ
ٌٓٔ٘خ ًٝ ،لبءح كٍ ٢زقلاّ أُٞاهك أُبُ٤خ ك ٢را٣ٞو أُ٘ظٓٞخ اُٖؾ٤خ ٝأُ٘ظٓٞخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝرؾَا ٖ٤أَُاز ٟٞأُؼبّا، ٢
ُنا كإٔ را٣ٞو ٜٓبهاد ٝفجواد اُؼٖ٘و اُجْو ُٚ ١كٝه ٙاُجبهى ك ٢ككاغ ػغِاخ اُ٘ٔا ٞاالهزٖابك ١اُا ٠االٓابّ ٍ ،از٘بكاً اُا٠
ٓجبكئ ٓ ٌٍ ٝز٘٤خ َٓٝزٔوح رٍ ٖٔٚزوواهاً هزٖبك٣بً عزٔبػ٤ب ً ٤ٍٝبٍ٤بً ُِْؼٞة .
ئٕ ٛااانا اُجؾاااش ر٘ااابٙٞٓ ٍٝاااٞػب ً ٜٓٔاااب ً ٝعٛٞو٣اااب ً كااا ٢ؽ٤ااابح اُلاااوك ٝأُغزٔاااغ ٝ ،كااا ٢اُٞهاااذ ٗلَااا٣ ٚؼزجاااو ٓاااٖ
أُٞاٙااا٤غ اُؾل٣ضاااخ اُزااا ٢ثااال د اٌُزبثاااخ ٝاُجؾاااش ػٜ٘اااب كااا ٢ثلا٣اااخ اُؼوااال االف٤اااو ٓاااٖ اُواااوٕ اُؼْاااو ، ٖ٣ػ٘ااالٓب ٕاااله
 ٍٝرو و٣اااو ُِز٘ٔ٤اااخ اُجْاااو٣خ ٓاااٖ هجاااَ اُجوٗااابٓظ االٗٔااابرُ ٢الٓاااْ أُزؾااالح كااا ٢ػااابّ ٚ٤ُ ، ّ0991اااغ ٍاااٌ ٓٝجااابكئ
 ٝثؼاااابك ٓلٜاااا ّٞاُز٘ٔ٤ااااخ اُجْااااو٣خ ُِزوً٤ااااي ػِاااا ٠االٍاااازضٔبه كاااا ٢اُؼٖ٘ااااو اُجْااااو ، ١عٗاااآ ٚااااٞهك ؽ٤اااآٝ ١ٞزغاااالك ال
ٚ٘٣ااات ثٔاااوٝه اُااايٖٓ  ،ػِااا ٠ػٌاااٌ االٍااازضٔبه كااا ٢أُاااٞاهك أُبك٣اااخ أُؼوٙاااخ ُِ٘ٚاااٞة كاااٝ ٢هاااذ ٓاااب  ،ثاااَ ٗاااٚ
ٍااا٤ؼا ٢صٔااابه ٙكااا ٢أَُااازوجَ اُوو٣ااات ُ ،ااانا ٍااا٘ؼٔل ػِااا ٠رٙٞااا٤ؼ اُٞاهاااغ اُلؼِااأُ ٢إّاااواد اُز٘ٔ٤اااخ اُجْاااو٣خ فاااالٍ
ٓلح اُجؾش .

أوالً  :أهًُح انثحج :
رٔبهً ٓإّواد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ (اُٖؾ٤خ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ ٝأُؼبّ٤خ) كٝهاً ثبهىاً ك ٢ث٘بء هلهاد اُلوك اُجلٗ٤خ ٝاُلٌو٣خ
ٝأُبك٣خ ٔٓ ،ب ُ ٚكٝه ًج٤و ك ٢ككغ ػغِخ اُز٘ٔ٤خ االهزٖبك٣خ ٝاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ػِٝ ٠ع ٚاُقٖ ٓٞاُ ٠االٓبّ ُٝ ،نا
كبالٛزٔبّ ثٔإّواد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ  ٞٛاالٍبً ك ٢اُؾٖ ٍٞػِّ ٠ؼت ٝاػٓٝ ٢ضوق ٝهبكه ػِ ٠رؾو٤ن ٓؼلالد ٗٔٞ
ٓورلؼخ ك ٢اُوابػبد اُٖؾ٤خ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ ٝاُقلٓ٤خ .

حاَُا ً  :يشكهح انثحج :
ثبُوؿْ ٓٔب ثؾٞىح اُؼوام ٖٓ ٓٞاهك ٓبُ٤خ ًٝلبءاد ػِٔ٤خ ٝاكوح ئال ئٕ اَُ٤بٍبد اُوبرٔخ ك ٢اُجِل ُْ رٙٞلٜب ثبٌَُْ
اُوّ٤ل ٗٝ ،ز٤غخً ُنُي ُْ رؾٓ ٠ٚإّواد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ثبالٛزٔبّ اٌُبك ٢اُن٣ ١إِٜٛب ُٔٔبهٍخ كٝهٛب اُو٣بك ١ك ٢ث٘بء
هلهاد ٜٓٝبهاد االكواك ك ٢اُجِل  ،ئم ثبرذ رِي أُإّواد رؼبٗ ٢أُي٣ل ٖٓ اُزلٞٛه ٝاالٔٛبٍ اُْل٣ل ٖ٣كّ ٢زٓ ٠غبالرٜب
.

حانخا ً  :فزضُح انثحج :
ر٘اِن كو٤ٙخ اُجؾش ٖٓ االر: ٢
 -1إن خطط التنمٌة الوطنٌة المدروسة تؤثر على جوانب التنمٌة البشرٌة بشكل أٌجابً وتحقق نوع من التحسن وأن لم
ٌكن بشكل كبٌر فً مؤشرات التنمٌة البشرٌة .
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 -2إن واضعً خطط التنمٌة الوطنٌة ٌجب أن ٌكونوا من أصحاب االختصاص ولهم الدراٌة الكافٌة بمتضمنات التنمٌة
البشرٌة.
 -3االهتمام بجوانب التنمٌة البشرٌة له دور إٌجابً فً الحصول على أٌدي عاملة وماهرة وكفوءة من الممكن أن
تمارس دوراً كبٌراً فً دفع عجلة التنمٌة البشرٌة الى االمام .

راتعا ً  :هذف انثحج :
ٜ٣لف اُجؾش اُ ٠رؾل٣ل أُْبًَ ٝأُؼٞهبد االٍبٍ٤خ اُز ٢رٞاع ٚاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ك ٢اُؼوام ٓٝؾبُٝخ ئ٣غبك اُؼالعبد
أُ٘بٍجخ ثٔب ٣زٞاكن ٝاالٌٓبٗبد ٝاُظوٝف أُزبؽخ ك ٢اُجِل .

خايسا ً  :يُهج انثحج :
ٍزقلّ اُجبؽش أُٜ٘ظ االٍزووار ٖٓ ٢فالٍ عٔغ اُج٤بٗبد أُقزِلخ ػٖ ثِل اُلهاٍخ اُؼوام ٝرؾِِٜ٤ب ٖٓ عَ رؾل٣ل
 ْٛاالٍز٘زبعبد ٝاُز٤ٕٞبد أُزؼِوخ ثٔٞٙٞع اُجؾش .

سادسا ً  :هُكهُح انثحج :
ر ٖٔٚاُجؾش ٓجؾض ٖ٤هرٔٛ ٖ٤٤َ٤ب :
أُجؾش اال : ٍٝاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٓٝإّوارٜب (االٛبه اُ٘ظو.)١
أُجؾش اُضبٗٓ : ٢إّواد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ك ٢اُؼوام فالٍ ٓلح اُلهاٍخ .

انًثحج االول  :انتًُُح انثشزَح ويؤشزاتها .
 : 1-1انتًُُح انثشزَح (انتعزَف  ،االتعاد  ،انذنُم)
٣ؼزجو ٓل ّٜٞاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٖٓ أُلب ْ٤ٛاُز ٢رالهٛ ٢زٔبٓب ً ٝاٍؼب ً ػِ ٠أَُز ٖ٤٣ٞأُؾِٝ ٢اُل ، ٢ُٝئم ٗ٣ ٚوًي
ػِ ٠اُؼٖ٘و اُجْو٣ٝ ١غؼِ ٚاُؼٖ٘و ٝأُؾوى االٍبٍُِ ٢ز٘ٔ٤خ ٝاُجؾش ٝاُزا٣ٞو  ٖٓ ،فالٍ ٕوَ ٜٓبهاد ٝهلهاد
االكواك ٝرؾل٤ي اُابهبد فلٓخ ُِِٖٔؾخ اُؼبٓخ ٣ٝ ،ؼزجو االٍزضٔبه ك ٢اُؼٖ٘و اُجْو ١ئما ٓب هٞهٕ ثبالٍزضٔبه ثو ً
أُبٍ أُبكٝ ١أُٞاهك اُاج٤ؼ٤خ ٖٓ ٗغؼ االٍزضٔبهاد ؛ ئم ٕ االَٗبٕ ُل ٚ٣اُولهح ػِ ٠االثلاع ٝاُزا٣ٞو كّ ٢ز٠
أُغبالد  ٞٛٝاُوٕ٤ل ٝاُؤ٤خ اُؾو٤و٤خ ُألْٓ ٍ ٝبً ًَ ػِٔ٤خ ر٘ٔ٣ٞخ هزٖبك٣خ ًبٗذ ّ عزٔبػ٤خ  ،ػِ ٠فالف
االٍزضٔبه ك ٢أُٞاهك اُاج٤ؼ٤خ كٓ ٢ٜؼوٙخ ُِ٘ٞٚة كٝ ٢هذ ٓب ُ ،نا كإٔ ٛلف اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ  ٞٛاالهروبء ثبُؼٖ٘و
اُجْو ١آَُ ٠ز٣ٞبد ٓزولٓخ ك ٢صالصخ ػ٘بٕو ٍبٍ٤خ ٝاُز ٢ٛ ٢عٛٞو اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ  ،رزوًي ثبالهروبء ثبُغبٗت
اُٖؾٝ ٢اُزؼِٝ ٢ٔ٤أَُز ٟٞأُؼبّ. ٢
ُنا ٍ٘ز٘ب ٍٝكٛ ٢نا اُغبٗت رؼو٣ق اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ  ٝثؼبكٛب ٝكُ َ٤اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ػِ ٠اُ٘ؾ ٞاالر: ٢

 : 1-1-1تعزَف انتًُُح انثشزَح :
رؼوف اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ (  ) Human Developemenmثأٜٗب (( ػِٔ٤خ ر٤ٍٞغ ف٤بهاد اُ٘بً )) ٣ٝؼزجو ٛنا
اُزؼو٣ق ٖٓ ًضو اُزؼبه٣ق ٍزقلآب ً كٓ ٢قزِق اٌُزبثبد اُز ٢ر٘بُٝذ اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ (انجاتزٝ ، )61 : 2112 ، ١هل
ّػوف روو٣و اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ػبّ ( )ّ0991اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ػِٜٗ ٠ب (( ػِٔ٤خ رٜلف أُٙ ٠بٕ ؽ٤بح كُِ٘ َٚبً
ٝر٤ٍٞغ ف٤بهار ْٜاُز ٢ٛ ٢ك ٢االٍبً ؿ٤و ٓؾلٝكح ٝرٌٔ ٖٓ ْٜ٘٤اُؼ ِ٤ثَٔز ٟٞالرن ٝؽ٤بح ٓل٣لح فبُ٤خ ٖٓ االٓواٗ
ٝاالٍوبّ (حسٍ ٓ ، )57 ، 2111ب ثبَُ٘جخ ُِق٤بهاد اُزٜ٣ ٢لف اُ ٠ر٤ٍٞؼٜب ٓل ّٜٞاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ك ٢ٜػجبهح ػٖ
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ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؾوٞم االهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاَُ٤بٍ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝ ...اُز ٢رز٤ؼ اُلوٓ ٓبّ اُلوك ٌُ ٌٕٞ٣ ٢ػٖ٘واً
ٓ٘زغب ً ٣ ٕ ٝزٔزغ ثأؽزواّ اُناد ٝاالٗزٔبء ُِ( ٖٛٞانشتُذٌ ٓ ، )196 : 2113 ،ب روو٣و اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ػبّ ( )ّ0991كول
ّػوكٜب ػِٜٗ ٠ب (( ر٘ٔ٤خ اُ٘بً ٖٓ عَ اُ٘بً ٝثٞاٍاخ اُ٘بً )) ٝر٘ٔ٤خ اُ٘بً رؼ٘ ٢االٍزضٔبه ك ٢اُولهاد اُجْو٣خ ،
ٍٞاء ًبٕ مُي االٍزضٔبه ك ٢اُغٞاٗت اُٖؾ ٝ ٚ ٤ك ٢اُغٞاٗت اُزؼِ٤ٔ٤خ  ٝك ٢أُٜبهاد االفو٣ ٢ٌُ ... ٟزٌٔ٘ٞا ٖٓ
اُؼَٔ ثٌَْ ٓ٘زظ ٝ ،اُز٘ٔ٤خ ٖٓ عَ اُ٘بً رؼ٘ ٢رٞى٣غ صٔبه ٛنا اُؼَٔ رٞى٣ؼب ً ػبكالً ّٝبٓالً ػِ ًَ ٠كواك أُغزٔغ ،
ٝاُز٘ٔ٤خ ثٞاٍاخ اُ٘بً رؼ٘ ٢كَؼ أُغبٍ ٓبّ ًَ كوك َُِٔبٔٛخ كٛ ٢ن ٙاُز٘ٔ٤خ (انساعذٌ ٕ ٝ . )11-11 : 2112 ،
اُٜلف اُؾو٤وُِ ٢ز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٘٣جـ ٞٛ ٌٕٞ٣ ٕ ٢رـ٤٤و كبم اُ٘بً ٗؾ٣ُٞٝ ٞخ اُؾبعبد اُٚوٝه٣خ ٝاالٍبٍ٤خ ٝ ،هل
عبءد روبه٣و الؽوخ رٜزْ ثٌ٤ل٤خ ؽلاس اُز٘ٔ٤خ ٝاُجؾش ػٖ ٖٓبكه رِٜٔ٣ٞب ( Human Development Report
.)1993 p. 15

 : 2-1-1أتعاد انتًُُح انثشزَح :
رز ٖٔٚاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ االثؼبك االر٤خ :

أ – انتًكٍُ :

ٌَُ٣ ٢زا٤غ اُلوك ٕ  ٌٕٞ٣ػٖ٘واً كؼبالً ك ٢أُغزٔغ الثل ٕ رٌُ ٕٞل ٚ٣اُولهح ػِ ٠اُزلبػَ ٝاُز٘بؿْ ٓغ ٓؼا٤بد

اُؼٖو ُٝ ،نُي ٣ؼزجو اُزٌٔ ٖ٤اَُجُ َ٤ز٤ٍٞغ فجواد اُ٘بً ٝهلهارٝ ْٜر٤ٍٞغ كاروح اُؾو٣خ ُألٗزلبع ٖٓ ٛن ٙاُق٤بهاد
أُؾلٝكح ٤ُ ،زؾوه اُلوك ٖٓ اُؾوٓبٕ ٝاُؾبعخ ٝاُغٞع ُ ،نا ٗغل ٕ ٘ٛبى ثٗٞب ً ّبٍؼب ً ث ٖ٤هؿجخ اُلوك ك ٢هز٘بء ّ ٝواء ٝ
اُؾٖ ٍٞػِ٤ّ ٠ئ ٓؼٝ ٖ٤هلهر ٚك ٢اُؾٖ ٍٞػِ ٠مُي اُْ٤ئ  ،كٖٔ اُاج٤ؼ٣ ٕ ٢وؿت ّ ١قٔ كّ ٢واء اَُِغ ٝأُٞاك
اُـنار٤خ اُالىٓخ ُزٞك٤و ؽ٤بح ًؤ٣خ ٓ ٌُٖٝ ،ب هٔ٤خ ٛن ٙاُوؿجخ ٖٓ ك ٕٝرٞكو اُولهح اُْوار٤خ ُنُي َ٣ٝ ،زا٤غ االكواك ٖٓ
ر٤ٍٞغ كٌوَٓٝ ْٛزٞا ْٛاُضوبك ٖٓ ٢فالٍ فز٤به اٌُزت ٝأُغالد ٝهواءرٜب ٝ ،روق االٓ٤خ ؽبرالً ك ٕٝمُي  ٝ ،ؽ٤بٗبً ٣وؿت
اُ٘بً ك ٢اُز٘يٝ ٙاُنٛبة َُلوح هٖ٤وح  ٌُٖٝ ،أُوٗ ٣وق ؽبرالً ٓبّ ٛنا اَُلو (االحًز وتهىل . )22 : 2113 ،

ب  -االَصاف :
٣زٔوًي ٛنا اُجؼل ك ٢هِت اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ثأػزجبه ٙؽل ٌٓٗٞبرٜب االٍبٍ٤خ اُن ١الؿ٘ ٠ػَ٘٣ٝ ، ٚزقلّ ٖٓاِؼ
االٖٗبف ًجلٓ ٖٔٙ - َ٣ل ّٜٞاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ُٖٔ -اِؾ ٢اُؼلاُخ ٝأَُبٝاح اُزً ٢بٗذ ٍبرلح كٓ ٢قزِق اُقابثبد
االعزٔبػ٤خ اُزٗ ٢بكد ثبُزؾوه ٖٓ اُظِْ ٝاالٍزجلاك ٝ ،ال٣وًي ٓل ّٜٞاالٖٗبف ػِ ٠اُ٘زبرظ ٝأُقوعبد كو ، ٜثَ ػِ٠
اٍُٞبرَ أَُزقلٓخ ٝأُلفالد ٝ ،رٞى٣غ صٔبه اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ػًِ ٠بكخ كواك أُغزٔغ ك ٕٝاالفن ث٘ظو االػزجبه اُ ِؼوم ٝ
اُل ٝ ٖ٣اُغٌ٘  ٝربؽخ اُلوٓ ٓبّ اُغٔ٤غ ُِْٔبهًخ ثبُؼِٔ٤خ اُز٘ٔ٣ٞخ (انعشاوٌ . )44 : 2119 ،

خ  -االستذايه :
ئٕ ؽٖ ٍٞاُ٘بً ػِ ٠هله ًبف ٖٓ اُقلٓبد االٍبٍ٤خ اُز ٢رٌٔ٘ ٖٓ ْٜاالٍزٔواه ك ٢اُؾ٤بح ٝرقِ٤ل عَ٘ ْٜك٢
اُؼٖٞه اُالؽوخ ٣زاِت ٓلٜٓٞب ً ٍٝغ  ٝثؼل ٖٓ ٓل ّٜٞاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ُ ٖٔٚ٤ؽوٞم االع٤بٍ اُوبكٓخ ٝػلّ االٙواه ثٜب ،
ٓ ٞٛٝب ٣ؼوف ثٔل " ّٜٞاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ أَُزلآخ " ُ ،نا كإٔ االٍزلآخ ك ٢اُز٘ٔ ٚ٤اُجْو٣خ ٓو ٙوٝه ١الثل ٓ٘ٚ
ٝاالٍزلآ ٚرٌ ٕٞك ٢أُغبالد االهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝاُج٤ئ٤خ  ٢ٛٝ ،ظبٛوح َٓزٔوح ػجو االع٤بٍ (انزتُعٍ ،
. )22 : 2111
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ث  -االيٍ انثشزٌ :
٘ٛبى ٓال ٖٓ ٖ٤٣اُ٘بً كٓ ٢قزِق اُجِلإ أُزولٓخ ٝاُ٘بٓ٤خ ػِ ٠ؽل ٍٞاء ٣ؼ ْٕٞ٤ػِ ٠ؽبكخ اُٜب٣ٝخ  ،ثَجت
ٗزْبه ػٔبٍ اُؼ٘ق ٝاُغوٝ ٚٔ٣اُؼِٔ٤بد االهٛبث٤خ ٝاُغٞع ٝاُلوو ٝاُجابُخ ٝ ...رؼزجو اُجابُخ ٖٓ فاو اُظٞاٛو عٜٗب
رو ٢ٚػِ ٠ؽن اُلوك ك ٢اُؾٖ ٍٞػِ ٠اُلفَ ٝاُؼ ِ٤اٌُو ، ْ٣كبعٖٓ اُجْو ٞٛ ١اُلػبٓخ االٍبٍ٤خ ُٔوٓٞبد اُؾ٤بح
ٍ ٝزٔواه٣زٜب  ،كِٛ ٖٓ ْٛ ٜٞت اُوىم عٕ اال ٞٛ ٍٝاَُجُ َ٤زؾو٤ن اُضبٗ٣ ٢ٌُ ، ٢زؾوه اُ٘بً ٖٓ اُزٜل٣لاد ٝاُؤغ ،
ُنا كإٔ اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ رؼَٔ عبٛلح ػِ ٠رأٓ ٖ٤اُؾل اُالىّ ٖٓ االٖٓ اُجْو( ١االحًز وتهىل . )24 : 2113 ،

 : 3-1-1دنُم انتًُُح انثشزَح :
ٓ٘ااان ٕااالٝه  ٍٝروو٣اااو ُِز٘ٔ٤اااخ اُجْاااو٣خ ػااابّ ٝ ّ0991اُااا٘ٓٞ٣ ٠اااب ٛااانا ػٔاااَ اُوااابرٔ ٕٞػِاااٛ ٠ااان ٙاُزوااابه٣و
ع ٣غااابك كٚاااَ اُااااوم ٝاالٍااابُ٤ت أُ٘بٍاااجخ ُو٤ااابً َٓاااز ٟٞاُز٘ٔ٤اااخ اُجْاااو٣خ ػِااا ٠اُٖاااؼ٤ل اُؼااابُٔٝ ٢أُؾِااا ٢ػِااا٠
ؽاال ٍااٞاء ٝ ،رٕٞااِٞا اُاآ ٠ااب٣ؼوف ثاالُ َ٤اُز٘ٔ٤ااخ اُجْااو٣خ اُاان٣ ١زٌاآ ٕٞااٖ ٓغٔٞػااخ ٓااٖ أُواابٜ٘ٓ ، ٌ٤٣ااب ٓااب ٛااٞ
عزٔاااابػً ٢بُٖااااؾخ ٝاُزؼِااااٜ٘ٓٝ ْ٤ااااب ٓااااب ٞٛهزٖاااابكًٔ ١زٍٞااااٖٗ ٜاااا٤ت اُلااااوك ٓااااٖ اُ٘اااابرظ أُؾِاااا ٢االعٔاااابُ، ٢
ٝثبراابُ ٢كااإٔ كُ٤ااَ اُز٘ٔ٤ااخ اُجْااو٣خ ٛاا ٞكُ٤ااَ ٓوًاات ٓااٖ ٓغٔٞػااخ ٓااٖ أُوااب ٌ٤٣االعزٔبػ٤ااخ ٝاالهزٖاابك٣خ ٙٝ .اااغ
كُ٤اااَ اُز٘ٔ٤اااخ اُجْاااو٣خ ُو٤ااابً اُؾوٓااابٕ كااآ ٢قزِاااق اُغٞاٗااات ٝأُلبٕاااَ اُورَ٤ااا٤خ ُؾ٤ااابح اُلاااوك ٝأُغزٔاااغ ٍ ،اااٞاء
ًبٗاااذ ٕاااؾ٤خ ٓضاااَ ٓإّاااو رٞهاااغ ٓااال ٟاُؾ٤ااابح ػ٘ااال اُاااٞالكح  ،ئم ٙٝاااؼذ ُٜااانا أُإّاااو ؽااالٝك ػِ٤اااب ٝكٗ٤اااب ٣ ،زٔضاااَ
اُؾاال االػِاا ٠ث ا ٍ 58اا٘خ ٝاُؾاال االكٗاا ٠ث ا ٍ 58اا٘خ ٓ ،ااب أُإّااو اُضاابٗ ٢كٜاا٣ ٞؼ٘اا ٠ثو٤اابً َٓااز ٟٞاُزؼِاا ْ٤كاا ٢اُجِاال
 ،ك٤زٌااآ ٕٞاااٖ ٓإّاااؤٛ ٖ٣اااب َٗ :اااجخ االُزؾااابم االعٔااابُ ٢ثبُٔااالاهً ٓٝؼااالٍ ٓؼوكاااخ اُواااواءح ٝاٌُزبثاااخ ُااال ٟاُجااابُـٖ٤
ٙٝٝ ،ااااغ ُااااٚ٣ ٚااااب ً هٔ٤زاااا ٖ٤ػظٔاااإٝ ٠ااااـو ، ٟؽ٤ااااش رزٔضااااَ اُؤ٤ااااخ اُؼظٔاااا ٠ثاااا ٝ %011اُؤ٤ااااخ اُٖااااـو ٟثاااا
ٕااالوٓ ، %اااب كٔ٤اااب ٣قااأ أُإّاااو اُضبُاااش ٝأُزٔضاااَ ثٔزٍٞاااٖٗ ٜااا٤ت اُلاااوك ٓاااٖ اُ٘ااابرظ أُؾِااا ٢االعٔااابُٓ ٢ؼجاااواً
ػاااٖ اُٙٞاااغ االهزٖااابك ١اُااان٣ ١زٔزاااغ ثااا ٚاُلاااوك  ،كوااال ٙٝاااغ ُاااٚ٣ ٚاااب ً ؽااال اػِااا ٝ ٠كٗااا٣ ، ٠زٔضاااَ اُؾااال االػِااا ٠ثااا
 01111اُاااق كٝاله ٝاُؾااال االكٗااا ٠ثااا  011كٝاله ٝ ،أُإّاااواد اُضالصاااخ اَُااابثوخ اُااانًو ٛااآ ٢اااب ٣ؼجاااو ػٜ٘اااب ثااالَُ٤
اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ (جىدج .)26 : 2116 ،

 : 2-1يؤشزاخ انتًُُح انثشزَح :
٣زٓ ٖٔٚل ّٜٞاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ اُؼل٣ل ٖٓ أُإّواد ٍ٘ ٌُٖٝ ،وًي ػِ ٠أُإّواد االٍبٍ٤خ ُِز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٝاُز٢
رز ٖٔٚاالر: ٢

 : 1-2-1انصحح :
رٔضَ اُٖؾخ ػٖ٘واً ٍبٍ٤ب ً ك ٢ث٘بء أُغزٔغ ٝاُلُٝخ  ،ك٘زبرظ اُ٘ظبّ اُٖؾ ٢اَُِ ْ٤رؼَٔ ػِٔٙ ٠بٕ ؽ٤بح كَٚ
ُِ٘بً فبُ٤خ ٖٓ االٓواٗ ٝاالٍوبّ ٓٝ ،قوعبد االٗظٔخ اُٖؾ٤خ  ٢ٛػ٘بٕو كؼبُخ كٓ ٢قزِق عٞاٗت اُؾ٤بح االهزٖبك٣خ
ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ ٝاُضوبك٤خ  ...كَٔ٤وح اُؼِٔ٤خ اُز٘ٔ٣ٞخ ك ٢ثِل ٓب ٓوٗٞٛخ ثٖؾخ ث٘بء مُي اُجِل .
ٝرز ٖٔٚثوآظ اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ أَُِ٤خ اُٞهب٣خ ٖٓ االٓواٗ ػِ ٠فزالف ٗٞاػٜب ٝ ،رٞك٤و اُـناء ٝثوآظ ؽٔب٣خ
اُج٤ئخ ْٗٝو اُٞػ ٢اُ ٖؾ ٢ث ٖ٤اُ٘بً ُٝ ،ول ًبٗذ ٗظوح االٗظٔخ اُؾٌ٤ٓٞخ ك ٢اَُبثن اُ ٠اُقلٓبد اُٖؾ٤خ ٗ ٢ٛظوح
ماد ثؼل ٓإهذ رزُٞل ػ٘لٓب رٌ٘ٛ ٕٞبى ٓٞاهك ٓبُ٤خ كبرٚخ ػٖ ؽبعخ اُلُٝخ  ٢ٛٝ ،الرزَْ ثٌٜٗٞب فلٓبد اٗزبع٤خ رؼا٢
صٔبهٛب ك ٢أَُزوجَ اُوو٣ت  ٌُٖٝ ،رـ٤ود ٛن ٙاُ٘ظوح ك ٢اُٞهذ اُؾبٙو  ،كال  ٌٖٔ٣االػزٔبك ػِ ٠ه ً أُبٍ أُبك١
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كوُ ٜز٘ل٤ن فا ٜاُز٘ٔ٤خ  ،كٖٔ اُٚوٝه ١االٍزضٔبه ك ٢ه ً أُبٍ اُجْو ١ػٖ ٛو٣ن االٛزٔبّ ثٖؾخ االكواك (انعُشٌ ،
ٝ . )243 : 2112اُقلٓبد اُٖؾ٤خ  ٢ٛؽن ٌَُ َٗبٕ ػِ ٠اُلُٝخ رٞك٤وٛب ُ ، ٚثـ٘ اُ٘ظو ػٖ اُابرلخ  ٝاُلٝ ٖ٣
اُغٌ٘  ٝاالٗزٔبء اَُ٤بٍٝ ٢اُؾيثٝ ، ٢ػ ّوكذ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼبُٔ٤خ اُٖؾخ ثأٜٗب (( ؽبُخ ًزٔبٍ ُ٤بهخ اُلوك ثلٗ٤ب ً
ٝكٌو٣ب ً  ٝعزٔبػ٤ب ً ٝالروزٖو ك ٢اُوٚبء ػِ ٠االٓواٗ ٝرٞك٤و االك٣ٝخ )) ٝاُٖؾخ اُؼبٓخ رَْٔ ًَ ٖٓ اُٖؾخ اُج٤ئ٤خ
ٝاُْقٖ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝرضو٤ق االكواك ٝرٞػ٤ز ْٜػِ٤ً ٠ل٤خ رٞك٤و ٓزاِجبد اُؾ٤بح اُٖؾ٤خ ٝاُزْق ٔ٤أُجٌو ُالٓواٗ
ٝاُزِو٤ؾبد أَُزٔوح ٙل االٓواٗ أُؼل٣خ اُز ٢رلزي ثؾ٤بح اُ٘بً (انًكصىصٍ وانعطار . )252 : 2114 ،
٘ٛٝبى ػلك ٖٓ أُإّواد ُو٤بً اُؾبُخ اُٖؾ٤خ كٓ ٢قزِق اُجِلإ ً ٢ٛٝبالر( : ٢انعثاسٍ )53-52 : 2114 ،
 ٓإّو ٓز ٍٜٞاُؼٔو أُزٞهغ ػ٘ل اُٞالكح ٓ ٞٛٝ :ؼلٍ ُؼلك اَُ٘ٞاد اُز٣ ٕ ٌٖٔ٣ ٢ؼْٜ٤ب اُلوك  ،ك٣ ٜٞؼجو ػَٖٓز ٟٞاُٞك٤بد اٌُِ٤خ ك ٢اُجِل ُٔقزِق اُلئبد اُؼٔو٣خ .
ة – َٗجخ ٝك٤بد االٛلبٍ اُوٙغ ٓ ٞٛٝ :إّو ٣و ٌ٤ػلك ٝك٤بد االٛلبٍ ك ٕٝػٔو اَُ٘ز ٖ٤اُنُٝ ٖ٣لٝا ؽ٤بء ٌٕٞ٣ٝ ،
مُي أُإّو ٌَُ ُق ٝالكح ؽ٤خ ُلزوح ىٓ٘٤خ ٓؼ٘٤خ ًإٔ رٌٍ٘ ٕٞخ ٝاؽلح .
دَٗ -جخ ٝك٤بد االٜٓبد ٓ ٞٛٝ :إّو ُؼلك ٝك٤بد االٜٓبد فالٍ كزوح اُؾَٔ  ٝثؼلٛب ث (ٓٞ٣ )05ب ً ثـ٘ اُ٘ظو ػٖ
كزوح ٌٓٝبٕ اُؾَٔ  ٌٕٞ٣ٝ ،مُي أُإّو ٌَُ (ٝ )011111الكح ؽ ٚ٤فالٍ ٓلح ىٓ٘٤خ ٓؼ٘٤خ ٓضَ ٍ٘خ ٝاؽلح .
س ٓ -ؼلٍ ػلك االٛجبء ٛ َْٔ٣ٝ :نا أُإّو ػلك االٛجبء اُؼبٓٝ ٖ٤االفزٖبٓ ٌَُ ( ٖٓ )0111اٌَُبٕ  ،ئم ٕ ى٣بكح
ٛنا أُؼلٍ رلٍ ػِ ٠هٞح ٝهٕبٗخ اُ٘ظبّ اُٖؾ ٢ك ٢اُجِل ٝ ،مُي ُٔب ُ ٖٓ ٚكٝه ثبُؾ اال٤ٔٛخ ك ٢اُزٞػ٤خ اُٖؾ٤خ
ٝاُغٞكح اُؼبُ٤خ ك ٢اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ اُالىٓخ .
ط ٓ -إّو ػلك أُواًي اُٖؾ٤ْ٣ : ٚ٤و ٛنا أُؼلٍ آُ ٠ل ٟرٞكو ٓواًي اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ ػِ ٠فزالف ٗٞاػٜب (
اُزؼِ ، ٢ٔ٤اُور ، ٢َ٤اُ٘ٞمعٕ ، ٢بالد اُاٞاهئ ٕ ،بالد اُٞالكح ) ٛ ٌٕٞ٣ٝنا أُإّو ٌَُ ( ٖٓ )011111اٌَُبٕ .
ػ ٓ -ؼلٍ االّ قبٓ أُٖبث ٖ٤ثٔوٗ ٓيٖٓ ٙٞ٣ :ؼ ٛنا أُإّو ػلك االكواك أُٖبث ٖ٤ثأٓ ١وٗ ٖٓ االٓواٗ أُيٓ٘خ
اُز ٢ال ٌٖٔ٣ػالعٜب ٓل ٟاُؾ٤بح ٛ ٌٕٞ٣ٝ ،نا أُإّو ٌَُ ( ٖٓ )01111اٌَُبٕ .
ؿ ٓ -إّو ػلك االٍّوح ك ٢أَُزْل٤بد اُؾٌ٤ٓٞخ ٝاال٤ِٛخ ٣ :وٛ ٌ٤نا أُإّو اُابهخ االٍز٤ؼبث٤خ ك ٢أَُزْل٤بد اُؾٌ٤ٓٞخ
ٝاال٤ِٛخ عػلاك أُوٝ ٠ٙأُٖبثٛ ٌٕٞ٣ٝ ، ٖ٤نا أُإّو ٌَُ( ٖٓ)01111اٌَُبٕ .
ٖٓ فالٍ ٓبٍجن مًو٣ ٙزٚؼ ٕ اُوابع اُٖؾ ُٚ ٢كٝه ثبُؾ اال٤ٔٛخ ك ٢رْ٘ئخ ٝث٘بء اُؼٖ٘و اُجْوٝ ١اُؼَٔ ػِ٠
االهروبء ث ٚآَُ ٠ز٣ٞبد ٓزولٓخ ٖٓ اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ  ،عٕ اُٖؾخ رؼزجو ػٖ٘واً ٍبٍ٤ب ً ك ٢ػِٔ٤خ اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٛنا ٜٗ ٝب
ؽل اُؼ٘بٕو االٍبٍ٤خ ك ٢كُ َ٤اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ .

 : 2-2-1انتعهُى :
٣ؼل اُزؼِ ْٛ ٖٓ ْ٤عٞاٗت اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ُٔ ،ب ُ ٖٓ ٚصو ًج٤و ك ٢هكل ػِٔ٤بد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ثبُؼو ٍٞاُ٘٤وح
ٝكٝهٛب ك ٢ى٣بكح االٗزبط  ،كبُؼبَٓ أُزؼِْ ًضو ٗزبع٤خً ٖٓ اُؼبَٓ ؿ٤و أُزؼِْ ُ ،نا كبالٛزٔبّ ثاوم ٍٝٝبرَ اُزؼِٖٓ ْ٤
أُواؽَ االثزلار٤خ ٝآُ ٠واؽَ اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ُٚ ٠صو ٙاُٞاٙؼ ك ٢هكغ َٓز ٟٞاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ  ،فبٕخً  ٕ ٝؿبُج٤خ
ٓلفالد أُْبه٣غ االٗزبع٤خ ٝأُإٍَبد االهزٖبك٣خ ٝاالكاه٣خ ٓ ٖٓ ٢ٛقوعبد أُإٍَبد اُزؼِ٤ٔ٤خ  ،كبالهروبء ثبُزؼِْ٤
 ٞٛاَُجُ َ٤زاٞه  ٝىكٛبه اُجِل كّ ٢ز ٠أُغبالد ٛٝ .نا ٓب ًل ٙاُلو٣ل ٓبهّبٍ ٖٓ فالٍ رؼو٣لُِ ٚزؼِ ْ٤ػِٚٗ ٠
(( ٍزضٔبه هٜ٣ ٢ٓٞلف اُ ٠رؾو٤ن ٗٞػ ٖٓ ٖ٤أُ٘بكغ ٜٓ٘ب اُز ٢رزٔضَ ثي٣بكح اُلفَ ٝاُ٘ٞع االفو ٘ٓ ٞٛبكغ ؿ٤و ٓجبّوح
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ٝاُز ٢رزغِ ٠ثوكغ َٓز٣ٞبد اُقجوح ٝأُٜبهح )) كإٔ االٓو َ٣زٞعت أُي٣ل ٖٓ االٛزٔبّ ثغٞاٗت االٍزضٔبه ك ٢اُزؼِ ْ٤عٗٚ
٣ؼٌٌ اُٞاهغ ك ٢أَُزوجَ ٛ ٖٓٝ ،نا أُ٘اِن ُِ ٌٕٞ٣زؼِ ْ٤كٝهاً ثبهىاً ك ٢اُل ٍٝاُ٘بٓ٤خ ٝأُزولٓخ ٝاَُج َ٤اُٞؽ٤ل ُز٘ٔ٤خ
هلهاد ٌٓ ٝبٗ٤بد اُؼٖ٘و اُجْؤً ، ١ب َ٣ب ْٛكً ٢زَبة أُٞاٛت ُل ٟاالكواك َ٣ٝبػل ْٛػِ ٠االثزٌبه ٝاالثلاع (رسٍ
وعهٍ .)215 : 2113 ،
٣ٝزٌٓ ٕٞإّو اُزؼِ ْ٤اُن ٞٛ ١ؽل أٌُٗٞبد اُور٤َ٤خ ُلُ َ٤اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٖٓ أُإّواد اُغير٤خ  ٝاُلوػ٤خ االر٤خ
( :يحارب )9 : 2115 ،
 َٗجخ االُٔبّ ثبُوواءح ٝاٌُزبثخ ُل ٟاُجبُـٓ ٞٛٝ : ٖ٤إّو ٣وَٗ ٌ٤جخ اُؾبِٕ ٖ٤ػِ ٠كَٗٓ ٠ز ٟٞرؼِٓ ٞٛٝ ٢ٔ٤ؼوكخاُوواءح ٝاٌُزبثخ  ،ؽ٤ش ٣ؾزَت ػلك أُزؼِٔ ٖٓ ٖ٤ػْوح ٍ٘ٞاد كٔب كٞم .
ة ٓ -غٔٞع َٗت االُزؾبم ثبُلهاٍخ  :ئٕ ٓإّو َٗت االُزؾبم االعٔبُ٤خ ثبُزؼِ٣ ْ٤ؼجو ػٖ اُٞاهغ أٌُُ ٢الػلاك
أُ٘قوٛخ ك ٢أُإٍَبد اُزؼِ٤ٔ٤خ ك ٕٝاالفن ث٘ظو االػزجبه ٗٞػ٤خ ٛن ٙاُؼ٘بٕو  ،كإٔ ٛنا أُإّو ٣ـلَ كوٝهبً ٜٓٔخ
رزٔضَ ك ٢اُلوم ث ٖ٤اُل ٍٝك ٢اُؼٔو اُن٣ ١زالرْ ٓغ ًَ ٓوؽِخ ٖٓ أُواؽَ اُلهاٍ٤خ ك ٢كزوح ئٍزٔواه اُلهاٍخ .
د َٗ -جخ االٗلبم ػِ ٠اُزؼِ ٖٓ ْ٤اُ٘برظ أُؾِ ٢االعٔبُ. ٢

 : 3-2-1يؤشز انذخم ( يتىسظ َصُة انفزد يٍ انُاتج انًحهٍ االجًانٍ ) :
ُِلفَ كٝه ًج٤و ٝٝاٙؼ ك ٢رؾو٤ن ٍبٍ٤بد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ  ،كَ٣ ٜٞبػل االَٗبٕ ػِ ٠اُؼ ِ٤ثٌوآخ كٍٜٝ ٢
ٓغزٔؼخ  ٞٛٝ ،اَُجُ َ٤زؾو٤ن أُإّو ٖ٣اَُبثوُِ ٖ٤ز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ( اُٖؾخ ٝاُزؼِ ) ْ٤كـبُجبً ٓب ٗغل روكُ ١الٙٝبع
اُٖؾ٤خ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ ك ٢اُل ٍٝاُلو٤وح ماد أَُز٣ٞبد أُزلٗ٤خ ُٔز٤ٖٗ ٍٜٞت اُلوك ٖٓ اُ٘برظ أُؾِ ٢االعٔبُ ، ٢ئم ٕ ٖٓ
ٛلاف اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ  ٞٛرٞك٤و َٓز ٟٞالرن ُِؼ ٖٓ ِ٤فالٍ هكغ َٓز٣ٞبد اُلفَ .
كبُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ الروٗ ٞكو ٜاُ ٠ى٣بك َٓز٣ٞبد اُلفَ اُ٘ولُِ ١لوك  ،ثَ اُ ٠ى٣بكح اُوٞح اُْوارُ ٚ٤نُي اُلفَ (اُلفَ
اُؾو٤و )٢اُن ٌّٖٔ ٣ ١اُلوك ٖٓ اُؾٖ ٍٞػِ ٠اَُِغ ٝاُقلٓبد اُٚوٝه٣خ ٓضَ اُزؼِ ْ٤االٍبٍٝ ٢اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ اُالىٓخ
ٝاُـناء ٝأُ ٌَٖ أُالرْ  ،ك٘غبػ اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٣زٞهق ػِ ٠ى٣بكح َٓز٣ٞبد االّجبع ك ٢اُقلٓبد أُنًٞهح (عذافح ،
ٗ ٕ ٝ ، )114 : 2114قلبٗ َٓز ٟٞاُلفَ ٣غؼَ اُلوك ٣ؼبٗ ٖٓ ٢ؽبُخ كارٔخ ٖٓ اُؼٞى ٝاُلبهٔٓ ، ٚب ٣غؼِ ٚؿ٤و هبكه
ػِ ٠رِج٤خ ؽز٤بعبر ٚاالٍبٍ٤خ  ،كبالٛزٔبّ ثٞاهغ اُلوك االهزٖبك ١الَ٣ب ْٛكو ٜك ٢رؾَ ٖ٤أَُز ٟٞأُؼبُِّ ٢لوك كوٜ
ٝئٗٔب ٣ؼَٔ ػِ ٠هكغ أَُز ٟٞأُؼُِٔ ٢ْ٤غزٔغ ثأًِٔ ، ٚعٕ اُلوك  ٞٛاُؼٖ٘و االٍبٍ ٢عٓ ١غزٔغ (يىسً : 2115 ،
.)127
ئ ٕ ٗقلبٗ َٓز ٟٞاُلفَ ُ ٚكٝه ثبهى ك ٢ى٣بكح ٓؼلالد اُجابُخ اُزُٜ ٢ب صبهاً ٍِج٤خ ػِ ٠كئخ اُْجبة  ،كبُْجبة
اُؼب ٖ٤ِٛػٖ اُؼَٔ ُلزواد ِ٣ٞٛخ ال٣ؼبٗ ٖٓ ٕٞاُٚبروخ أُبُ٤خ كو٣ ٌُْٜ٘ٝ ، ٜجل  ٕٝثلولإ ٜٓبهارٝ ْٜهلهار ْٜػِ ٠اُؼَٔ
ك ٢أَُزوجَ ٓٝ ،غ كولإ اُضوخ ثبُ٘لٌ ٝاالصبه أُزورجخ ػِ ٠هكب٤ٛخ ٍو ، ْٛكٚالً ػٖ صبه اُجابُخ ػِ ٠اَُ٘٤ظ
االعزٔبػُِ ٢جِل ٓضَ ى٣بكح ػٔبٍ اُوزَ ٝاُؼ٘ق ٝاُغؤ٣خ (. )Human Development Report,2015p. 64

 : 4-2-1يؤشز حزَح انزأٌ وانتعثُز انذًَمزاطٍ :
يمثل الناس الركيزة االساسية لفكرة الحكم الديمقراطي التي تعتبر المبدأ االساسي لمديمقراطية التي تستوجب أن
يحكم الناس أن فسيم من خالل نظم الحكم التي يختارونيا بالعممية االنتخابية التي تستند الى حرية المشاركة والشفافية في

صنع القرار السياسي  ،الذي يضمن حصول االفراد عمى مختمف الحريات  ،لذا فأن أمكانية الناس عمى تحقيق حرياتيم
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يمكن االفراد من
السياسية ىو شرط ضروري لسير عممية التنمية البشرية عمى نحو أفضل  ،فأنعدام الحريات ال ّ
المفاضمة بين الخيارات االقتصادية المتاحة أماميم  ،وبالتالي ستغيب أماميم صورة االعباء والمردودات التي سيحصمون
عمييا من كل خيار  ،إن ترتيب أوراق العمل السياسي بما يضمن حق الفرد والمجتمع في حرية التعبير خطوة أساسية
لالصالحات االقتصادية  ،فالتنمية البشرية تعمل عمى أتاحة الفرص أمام االفراد بأن يكون ليم الرأي المؤثر خاصةً في
الق اررات التي تمس الحاجات االساسية لحياتيم اليومية (رضا . )22-23 : 3003 ،

 : 5-2-1يؤشز تًكٍُ انًزأج وانًساواج تٍُ انجُسٍُ :
تمثل المرأة نصف المجتمع  ،لذا فمن الضروري أن تحضى باألىمية البالغة لتحقيق المساواة بين الجنسين في
الحقوق والواجبات والعمل عمى اتاحة الفرص المتكافئة والمشاركة في كافة المجاالت الصحية والتعميمية  ،وأفساح المجال

أمام المرأة لمدخول الى سوق العمل  ،وىو يعتبر من االىداف الرئيسية لمتنمية البشرية في الكثير من بمدان العالم  ،واليدف
من تمكين المرأة ىو تحقيق تنمية بشرية متوازنة وردم لميوة بينيا وبين الرجل في مجال العمل  ،وتوفير قاعدة كاممة من
المؤشرات الخاصة بالرجل والمرأة  ،ووضع الخطط الكفيمة والبرامج الالزمة لتعزيز ودعم دور المرأة في عممية التنمية البشرية
(المرأة والرجل في العراق أحصاءات تنموية .)0 : 3003 ،

وتشكل مسألة المساواة بين الجنسين دعامة أساسية وجوىرية في التنمية البشرية  ،إال إنو غالباً ما نجد أن المرأة

تعاني من التمييز في الكثير من الدول في مجاالت التعميم والصحة وسوق العمل  ،وفي ىذا السياق يمكن أن نقيس حاالت

التمييز التي تعاني منيا المرأة من خالل ما يسمى بدليل الفوارق بين الجنسين والذي يقيس االخفاقات والتطورات التي تحدث

بسبب عدم المساواة بين الجنسين في ثالثة أوجو أساسية ىي التمكين والصحة االنجابية والمساىمة في سوق العمل  ،وكمما
كانت قيمة ىذا الدليل مرتفعة دل ذلك عمى المزيد من التمييز وعمى العكس من ذلك عند أنخفاض قيمة الدليل
(تقريرالتنميةالبشرية . )35-34 :2013،
بعد أستعراضنا لمفيوم التنمية البشرية ومؤشراتو التي تالمس مفاصل الحياة اليومية والتي ال غنى عنيا  ،فالبد من

تسميط الضوء عمى المحور الذي يدور حولو البحث اال وىو العراق  ،إذ سنتطرق في المبحث القادم عمى مؤشرات التنمية
البشرية في العراق خالل مدة الدراسة .

انًثحج انخاٍَ
يؤشزاخ انتًُُح انثشزَح فٍ انعزاق خالل يذج انذراسح .
سيتضمن ىذا المبحث تسميط الضوء عمى قيم دليل التنمية البشرية ومؤشراتو االساسية من جانب وعمى الواقع الفعمي
لمصحة والتعميم والمستوى المعاشي في العراق من جانب أخر خالل مدة الدراسة وعمى النحو االتي :

 : 1-2لُى دنُم انتًُُح انثشزَح ويكىَاته االساسُح :
يتكون دليل التنمية البشرية من ثالثة مؤشرات أساسية وتتضمن  :مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الوالدة الذي
يعكس البعد الصحي في قيمة الدليل ومؤشر التعميم الذي يتكون من مؤشرين ىما  :معدل االلتحاق بالمدارس ومعدالت
االلمام بالقراءة والكتابة المذان يعبران عن بعد التعميم في قيمة الدليل ومؤشر متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج المحمي
االجمالي الذي يعكس الواقع االقتصادي والمعاشي في قيمة دليل التنمية البشرية  ،وتصنف الدول حسب دليل التنمية البشرية

الى أربع مجموعات  ،كما ورد في تقرير التنمية البشرية  ، 2015فيناك تنمية بشرية مرتفعة جداً تزيد قيمة الدليل فييا عن

( ) 0.800فأكثر  ،وىناك تنمية بشرية مرتفعة تتراوح قيمة الدليل فييا مابين (  ) 0.700الى ( )0.799وىناك تنمية بشرية
متوسطة تتراوح قيمة الدليل فييا ما بين

(  )0.555الى ( ، )0.699أما التنمية البشرية المنخفضة فتقل قيمة الدليل
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فييا عن(( )0.555تقرير التنمية البشرية  .)30 : 2015 ،ويصنف العراق ضمن مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية
التي تتراوح قيمة الدليل فييا ما بين (  )0.555الى ( )0.699حسب التصنيفات العالمية لدليل التنمية البشرية  ،ويمكن
توضيح قيم دليل التنمية البشرية في العراق ومكوناتو االساسيو من خالل الجدول (: )1
انجذول (َ )1ىضح لُى دنُم انتًُُح انثشزَح فٍ انعزاق
السنوات 2002 2001 2000 2001 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2003

2003

0,524

0,521

0,552

0,515

0,512

0,512

0,565

0,567

0,648

0,654

0,657

0,654

قيم
دليل
التنمية
البشرية
انًصذر :تاالعتًاد عهً  –1 :انثزَايج االًَائٍ ناليى انًتحذج  ،تمارَز انتًُُح انثشزَح نهسُىاخ يٍ  2113انً  -2 . 2111يٍ
 2111انً  2114تاالعتًاد عهً انًىلع انتانٍ http//hdr.undp.org/en/content/human-development-indx :
 ٌٖٔ٣ٝر٤ٙٞؼ ه ْ٤كُ َ٤اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ك ٢اُؼوام ٖٓ فالٍ اٌَُْ (: )0

انًصذر  :تاالعتًاد عهً تزَايج كسم
٣زٚؼ ٖٓ اُغلٝ )0( ٍٝاٌَُْ (٘ٛ ٕ ) 0بى رؾَٖ ِٓؾٞظ ك ٢هٔ٤خ كُ َ٤اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ فالٍ ٓلح اُجؾش ٛٝ ،نا ٗبرظ
ٖٓ اُزؾَٖ اُؾبَٕ ك ٢عٔ٤غ ٌٓٗٞبد ٛنا اُلُٝ ، َ٤اُزٍَ٘ ٢زؼوٜٙب ًَ ػِ ٠ؽلح ًٔب ٣أر: ٢

 : 1-1-2يؤشز يتىسظ انعًز انًتىلع عُذ انىالدج :
٣ؼجو ٓإّو ٓز ٍٜٞاُؼٔو أُزٞهغ ػ٘ل اُٞالكح ػٖ اُجؼل اُٖؾ ٢ك ٢كُ َ٤اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ  ٌٖٔ٣ٝاالٛالع ػِٓ ٠زٍٜٞ
اُؼٔو أُزٞهغ ػ٘ل اُٞالكح ك ٢اُؼوام ٖٓ فالٍ اُغل: )5( ٍٝ
انجذول ( )2يؤشز يتىسظ انعًز انًتىلع عُذ انىالدج فٍ انعزاق
السنوات 2003 2002 2001 2000 2001 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2003
متوسط
العمر
المتوقع
عندالوالدة

4787

4787

4687

57

58

58

82

58

5784

58

5885

5883
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انًصذر  :تاالعتًاد عهً ( -1 :كاظى  -2 . )59 : 2116،عاو  ( 2114انتمزَز انىطٍُ نهتًُُح انثشزَح . ) 122 : 2114 ،
٣زٚؼ ٖٓ اُغل٘ٛ ٕ )5( ٍٝبى رؾَٖ كٓ ٢إّو ٓز ٍٜٞاُؼٔو أُزٞهغ ػ٘ل اُٞالكح فالٍ ٓلح اُلهاٍخ ٝاُن٣ ١ؼجو ػٖ
اُجؼل اُٖؾ ٢ك ٢كُ َ٤اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ  ،ئم ثِؾ ػَِٓ ٠ز ُٚ ٟٞك ٢ػبّ  5105ثٔولاه ( ، )69,6ك ٢ؽ ٖ٤ثِؾ كَٗٓ ٠زُٚ ٟٞ
ك ٢ػبّ  5118ثٔولاه (. )57,8

 : 2-1-2يؤشزاخ انتعهُى :
٣زٌ ٕٞاُجؼل اُزؼِٓ ٖٓ ٢ٔ٤إّؤٛ ٖ٣ب ٓ :إّو ٓؼلالد االُٔبّ ثبُوواءح ٝاٌُزبثخ ُِلئخ اُؼٔو٣خ (ٍ٘ )50-08خ ٓٝ ،إّو
ٓؼلالد االُزؾبم االعٔبُ ٢ثبُزؼِ ٌٖٔ٣ٝ ، ْ٤ر٤ٙٞؼ ٛن ٙأُإّواد ٖٓ فالٍ اُغل: )1( ٍٝ
انجذول (َ )3ىضح يعذالخ االنتحاق االجًانٍ تانًذارص وانتعهُى انعانٍ
المؤشر

معدالت االلتحاق

معدالت االلتحاق بالمدارس %

بالتعليم العالي %
السنوات

المرحلة االبتدائية

المرحلة المتوسطة

المرحلة االعدادية

1112

91

35

18

13

1113

86

35

15

12

1114

87

44

17

12

1115

84

36

18

13

1116

85

43

21

13

1117

91

36

17

12

1118

91

34

16

13

1101

91

36

19

15

1100

93

44

22

14

1101

94

45

24

16

1102

95

48

25

18

1103

96

52

26

18

انًصذر :تاالعتًاد عهً  -1 :وسارج انتزتُح  ،انًذَزَح انعايح نهتخطُظ انتزتىٌ  ،يذَزَح االحصاء2117\2\28 ،و  -2 .وسارج
انتعهُى انعانٍ وانثحج انعهًٍ  ،دائزج انذراساخ وانتخطُظ وانًتاتعح  ،لسى االحصاء وانًعهىياتُح 2117\2\21 ،و .
٣زٚؼ ٖٓ اُغلٓ ٕ )1( ٍٝؼلالد االُزؾبم ثبُٔلاهً هل ؽلس ثٜب ثؼ٘ اُزؾَٖ فالٍ ٓلح اُلهاٍخ  ،ئم ٗغل ٕ
٘ٛبى رؾَٖ ك ٢االُزؾبم ثبُٔوؽِخ االثزلار٤خ ٝأُزٍٞاخ ٝاالػلاك٣خ ًٔ ،ب ٝهكٗب ٖٓ اُج٤بٗبد اُقبٕخ ثبُٞىاهح  ،ثبَُ٘جخ
ُِٔوؽِخ أُزٍٞاخ ٝاالػلاك٣خ كول ّٜلد ٗقلبٙب ً ػٖ أُؼلالد ك ٢أُوؽِخ االثزلار٤خ ٛٝنا االٗقلبٗ ٗبرظ ٖٓ روى اُؼل٣ل
ٖٓ اُاِجخ ُٔوبػل اُلهاٍخ ٝرٞع ْٜٜاٍُٞ ٠م اُؼَٔ عػبُخ ػٞارِ ْٜك ٢ظَ اُظوٝف أُؼ٤ْ٤خ اُٖؼجخ اُز٣ ٢ؼْٜٗٞ٤ب ،
ٗب٤ٛي ػٖ روك ١اُٙٞغ االٓ٘ ٢ثؼل اُؼبّ  5111اُن٘ٓ ١غ اٌُض٤و ٖٓ االُزؾبم ثبُٔلاهً ٓب ثَجت اُٜغوح  ٝفٞكب ً ٖٓ اُوزَ
ٝاالفزابف ٝالٍٔ٤ب االٗبس ٓ٘ٓ . ْٜب ٓوؽِخ اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢كول ًبٗذ ٓؼلالد االُزؾبم ثٜب ٓ٘قلٚخ ثبُٔوبهٗخ ٓغ أُواؽَ
اَُبثوخ ٚ٣ب ً  ،كِْ ٣زغبٝى ٓؼلٍ االُزؾبم ثٜب (ٓ ٍٞٛ )% 05لح اُجؾش ٝ ،اَُجت ٣ؼٞك ك ٢رلٞٛه اُٙٞغ االهزٖبك١
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ُالٍوح ٝاُٙٞغ االٓ٘ ٢كٗ ٢لٌ اُٞهذ  ،كٚالً ػٖ ظبٛوح اُيٝاط أُجٌو اُز ٢رٔ٘غ اٌُض٤و ٖٓ اُاِجخ ٖٓ رٔبّ كهاٍزْٜ
اُغبٓؼ٤خ .

 : 3-1-2يؤشز يتىسظ دخم انفزد انسُىٌ يٍ انُاتج انًحهٍ االجًانٍ :
ٖ٘٣ق اُؼوام ٖٓ اُل ٍٝماد اُلفَ أُزٝ ، ٍٜٞمُي ٝكوب ً ُٔؼ٤به اُج٘ي اُل٤ٖٗٝ ٢ُٝت اُلوك ٖٓ عٔبُ ٢اُلفَ
اُو ، ٢ٓٞئم رٖ٘ق اُجِلإ اُز٣ ٢وَ ٓز ٍٜٞكفَ اُلوك اَُ٘ ٖٓ ١ٞاُ٘برظ أُؾِ ٢االعٔبُ ٢كٜ٤ب ػٖ ( )578كٝاله ٖٔٙ
اُل ٍٝماد اُلفَ أُ٘قل٘ ٝ ،اُجِلإ اُز٘٣ ٢ؾٖو كٜ٤ب ٓز ٍٜٞكفَ اُلوك اَُ٘ ٖٓ ١ٞاُ٘برظ أُؾِ ٢االعٔبُٓ ٢ب ثٖ٤
( ) 01758( ٝ )578كٝاله  ٖٔٙاُل ٍٝماد اُلفَ أُزٓ ، ٍٜٞب اُل ٍٝاُز٣ ٢ي٣ل ٓز ٍٜٞكفَ اُلوك ٖٓ اُ٘برظ أُؾِ٢
االعٔبُ ٢كٜ٤ب ػٖ ( )01758كزٖ٘ق  ٖٔٙاُل ٍٝماد اُلفَ أُورلغ (عذافح  ٌٖٔ٣ٝ . )114 : 2114 ،ر٤ٙٞؼ ٓزٍٜٞ
كفَ اُلوك اَُ٘ ٖٓ ١ٞاُ٘برظ أُؾِ ٢االعٔبُ ٢ك ٢اُؼوام ٖٓ فالٍ اُغل: )0( ٍٝ
انجذول ( )4يتىسظ دخم انفزد انسُىٌ يٍ انُاتج انًحهٍ االجًانٍ تانذوالر
السنوات 2003 2002 2001 2000 2001 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2003
متوسط
دخل الفرد
السنوي
بالدوالر
انًصذر  :تاالعتًاد عهً  -1 :انًىلع االنكتزوٍَ انتانٍ  -2 http//data.albankaldawli.org/indicator :عاو 2113
(عذافح . ) 115: 2114 ،
 ٌٖٔ٣ٝر٤ٙٞؼ ٓز ٍٜٞكفَ اُلوك اَُ٘ ٖٓ ١ٞاُ٘برظ أُؾِ ٢االعٔبُ ٢ك ٢اُؼوام ٖٓ فالٍ اٌَُْ (: )5
456

5223 5771 5541 4728 3376 2615 3402 2015 1241 0734 0281

انشكم ()2
يتىسظ دخم
انفزد انسُىٌ يٍ
انُاتج انًحهٍ االجًانٍ
٣زٚؼ ٖٓ اُغل ٝ )0( ٍٝاٌَُْ (ٓ ٕ )5إّو ٓز ٍٜٞكفَ اُلوك ٖٓ اُ٘برظ أُؾِ ٢االعٔبُ ٢هل فن ثبُي٣بكح ثٖٞهح
رله٣غ٤خ ٓ ٍٞٛلح اُلهاٍخ  ،ثأٍزض٘بء اُؼبٓ 5100 ٝ 5119 ٖ٤اُ َنّٜ ْٖ٣لا ٗقلبٙب ً كٓ ٢ز ٍٜٞكفَ اُلوك ًٝبٕ مُي ٗز٤غخً
عٗقلبٗ ٍؼبه اُ٘ل. ٜ
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ٖٓ فالٍ اُؼوٗ اَُبثن ُلُ َ٤اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٓٝإّوار ٚاالٍبٍ٤خ ٣ ،زج ٖ٤ثٌَْ ػبّ ٕ ٘ٛبى رؾَٖ ِٓؾٞظ ك٢
هٔ٤خ اُلٌُٗٞٓٝ َ٤بر ٚاالٍبٍ٤خ ٛ َٛ ٌُٖٝ ،نا ٓ ٞٛب رؾون ػِ ٠هٗ اُٞاهغ  ..؟ ُألعبثخ ػِٛ ٠نا اُزَبؤٍ ٍٞف َِٜٗ
اُٞٚء ًضو ػِٓ ٠إّواد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ك ٢اُؼوام االٛالع ػِ ٠اُٞاهغ اُلؼُِ ٢زِي أُإّواد ٝاُزؾل٣بد اُز٢
رٞاعٜٜب فالٍ ٓلح اُجؾش ٛٝ ،نا ٓب ٍ٤ز٘بٞٙٞٓ ُٚٝع ثؾض٘ب ك ٢اُٖلؾبد اُالؽوخ ...

 : 2-2انىالع انفعهٍ نهصحح وانتعهُى وانًستىي انًعاشٍ فٍ انعزاق.
ُْ رٌٖ اُوابػبد اُٖؾ٤خ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ ٝأَُز٣ٞبد أُؼ٤ْ٤خ كٓ ٢ؼيٍ ػٖ اُظوٝف ٝاالٙٝبع اُز ٢ػٖلذ
ثٔلبَٕ اُؾ٤بح اُ٤ٓٞ٤خ ك ٢اُجِل ثؼل اُؼبّ ( ، )5111ئم ًبٗذ ٛن ٙاُوابػبد  ٢ٛأُزأصو اال ٖٓ ٍٝعواء ٓب ؽلس ٖٓ
روكُ ١الٙٝبع االٓ٘٤خ ٍٞٝء ُالكاهح اُؾٌ٤ٓٞخ ٗ ٝزْبه ُٔظبٛو اُلَبك أُبُ٤خ ٝاالكاه٣خ ٝ ...ؿ٤وٛب ٖٓ اُزؾل٣بد اُز٢
ٝهلذ ػبروب ً ٓبّ ٛن ٙاُوابػبد ك ٢رولٜٔ٣ب ُِقلٓبد اُالىٓخ عكواك اُْؼت  ٌٖٔ٣ٝ ،االٛالع ػِٝ ٠اهغ رِي اُوابػبد ٖٓ
فالٍ ٓب ٣أر: ٢

 : 1-2-2والع انمطاع انصحٍ فٍ انعزاق .
ُول ٗبٍ اُوابع اُٖؾً ٢ـ٤و ٖٓ ٙاُوابػبد االفو٤ٖٗ ٟج ٖٓ ٚاالٔٛبٍ اُنٛ ١بٍ ٓؼظْ ٓإٍَبر ٚاُقلٓ٤خ ٝ ،مُي
ػِ ٠صو االىٓبد أُزؼبهجخ اُزٝ ٢اعٜٜب اُجِل ثؼل اُؼبّ ( )5111رٔضِذ ثَٞء ُالكاهح ٝاُز٘ظٗ ٝ ْ٤ؼلاّ االٍزوواه االٓ٘٢
اُن ١ال٣ياٍ ٍبرلاً اُ٘ٓٞ٣ ٠ب ٛنا ٝ ،ال٣قل ٠ػِ ٠اُغٔ٤غ ٖٓ ٓظبٛو اُوزَ ٝاُؼ٘ق ٝاُزْو٣ل اُز ٢ػبٗ٣ٝ ٠ؼبٜٗ٘ٓ ٢ب اُجِل اُ٠
ٝهز٘ب اُؾبٙو ٝاُز ٢ػِٔذ ػِ ٠روٍ٤ـ اُٞاهغ أُزوكُٔ ١قزِق اُوابػبد االهزٖبك٣خ ٝ ،ثبُوؿْ ٖٓ ثؼ٘ اُزؾَٖ اُن١
ؽَٖ ك ٢أُإّواد ئال ٗ ٚال ٣ز٘بٍت ٝؽغْ أُٞاهك أُبُ٤خ اُزٗ ٢لوذ ٖٓ فالٍ أُٞاىٗبد اُٚقٔخ ثؼل اُؼبّ (. )5111
رٔ٤يد ٓلح اُجؾش ثٞعٞك ٗؤ ٝاٙؼ ك ٢أُٞاهك اُجْو٣خ ٝاٌُٞاكه اُٖؾ٤خ اُؼبِٓخ ك ٢اُوابع اُٖؾ ، ٢ئم
ػِٔذ ا الٙٝبع االٓ٘٤خ ؿ٤و أَُزووح ػِٛ ٠غوح اٌُض٤و ٖٓ اُؼو ٍٞاُاج٤خ اُ ٠فبهط اُجِل ٝرٖل٤خ اُجؼ٘ االفو  ،كول
ٙٝؼ االٍزج٤بٕ اُن ١هبٓذ ثٝ ٚىاهح اُٖؾخ ُالٛجبء ٝأُٔو ٖ٤ٙك ٢ػبّ ٓ ٕ 5117ب ٣وبهة ( ٖٓ ٖٓ )%01االٛجبء
االفزٖبٓ ٝاالٍزْبهٝ ٖ٤٣أُٔو ٖ٤ٙهل روًٞا اُؼَٔ ك ٢ؽلً ٟجو أَُزْل٤بد اُزؼِ٤ٔ٤خ ك ٢ثـلاك ث ٖ٤ػبٓ5112( ٢
 )5117ٝثَجت ػٔبٍ اُؼ٘ق ٝاالفزابف ٝاُزٜل٣ل ثبُوزَ (انتمزَز انىطٍُ نحال انتًُُح انثشزَح فٍ انعزاق : 2118 ،
 ٌٖٔ٣ٝ . )134رَِ ٜ٤اُٞٚء ًضو ػِ ٠ػلاك اٌُٞاكه اُاج٤خ ك ٢اُوابع اُٖؾ ٖٓ ٢فالٍ اُغل: )8( ٍٝ
انجذول ( )5عذاد انكىادر انطثُح وانًعذل نكم ( )11111يٍ انسكاٌ
السنوات

عدد
االطباء

عدد أطباء
االسنان

عدد
الصيادلة

طبيب
 /سكان

طبيب
أسنان  /سكان

صيدلي
 /سكان

1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1101

14747
16422
16788
16518
15994
19334
21491
23489

2785
3294
3659
3545
3515
4414
4864
5494

2313
2531
2977
3448
3357
4682
5376
6265

5
5
5
5
6,2
6,1
6,9
7,5

1
1
1
1
1,4
1,4
1,5
1,7

1
1
1
1
1,3
1,5
1,7
1,9
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1100
27252
1101
34913
1102
34438
1103
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5944
6751
7541
8445
يٍ  2113انً

6642
7455
7879
8648
( 2117وسارج
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2
1,8
7,8
2,2
2
8,4
2,2
2,1
8,8
2,4
2,2
8,4
انتخطُظ وانتعاوٌ االًَائٍ  ،يسىدج ورلح لطاع انتًُُح

انثشزَح  2119 ،يحىر انصحح  -2 .) 5 :انتمزَز انسُىٌ نىسارج انصحح انعزالُح نهسُىاخ (يٍ  2117انً .)2114
٣زٚؼ ٖٓ اُغل٘ٛ ٕ )8( ٍٝبى ى٣بكح َٓزٔوح ك ٢ػلاك االٛجبء ٛ ٝجبء االٍ٘بٕ ٝاُٖ٤بكُخ ٖٓ ػبّ  5111اُ ٠ػبّ
ٓ ٌُٖٝ 5112ؼلٍ االٛجبء ػِ ٠ػلك اٌَُبٕ ُْ ٣الؽظ ك ١ ٚ٤هرلبع  ،ثََجت اُي٣بكح أَُزٔوح ك ٢ػلك اٌَُبٕ ،
 ٝفند ػلاك اٌُٞاكه اُاج٤خ ك ٢االهرلبع ٖٓ ػبّ  5117اُ ٠ػبّ  5100ثٌَْ ػبّ  ،ئم ٍغَ ػِ ٠ػلك ُالٛجبء ك ٢ػبّ
 5101ئم ثِؾ (ٝ )11901ثٔؼلٍ ( ٖٓ )01111( ٌَُ )8,8اٌَُبٕ ٓ ،ب ػلك ٛجبء االٍ٘بٕ كول ًبٕ ػِ ٠ػلك ُ ْٜك٢
ػبّ  5100ئم ثِؾ (ٝ )5108ثٔؼلٍ ( ٖٓ )01111( ٌَُ )2,2اٌَُبٕ  ،ك ٢ؽ ٖ٤ثِؾ ػِ ٠ػلك ُِٖ٤بكُخ ك ٢ػبّ 5100
ثٔولاه (ٝ )5215ثٔؼلٍ ( ٖٓ )01111( ٌَُ )2,4اٌَُبٕ ً ٕ ٝ ،بٗذ ٛن ٙأُإّواد هل ٍغِذ هرلبػبً ثَ٤ابً ثٖٞهح
ػبٓخ  ،كأٗ ٚهرلبع الٌ٣بك ٣نًو ٓوبهٗخ ٓغ ؽغْ أُ٘ظٓٞخ اُٖؾ٤خ ك ٢اُجِل ٝاُزيا٣ل ك ٢ػلك اٌَُبٕ  ،ئم ٕ ٓؼلالد ػلك
اٌُٞاكه اُاج٤خ ًبٗذ ٓزلٗ٤خ ثبُٔوبهٗخ ٓغ ثؼ٘ اُل ٍٝأُزولٓخ .

ُْ ٣وزٖو اُ٘ؤ ك ٢اُوابع اُٖؾ ٢ػِ ٠اٌُٞاكه

اُاج٤خ كو ، ٜثَ رؼلا ٙاُٝ ٠عٞك ٗؤ ٝاٙؼ ك ٢ػلاك أَُزْل٤بد ػ٘ل ٓوبهٗزٜب ٓغ ػلك اٌَُبٕ  ،كول ثِؾ ٍز٤ؼبة
أَُزْل ٠اُؼبّ ك ٢ػبّ  5115آُ )10900( ٠و ٘٣ك ٢ؽ ٕ ٖ٤اُابهخ االٍز٤ؼبث٤خ َُِٔزْل ٠اُؼبّ روله ث ()01111
ٓٞا. ٖٛ
ُٝول ٝاع ٚاُوابع اُٖؾ ٢اُؼل٣ل ٖٓ اُزؾل٣بد ٝاُزٝ ٢هلذ ؽبرالً ٓبّ االهروبء ثٔإٍَبد ٛنا اُوابع ٝ ،اُزٌٖٔ٣ ٢
عٔبُٜب ٖٓ فالٍ ٓب ٣أر: ٢
 رؼوٗ اٌُض٤و ٖٓ االث٘٤خ اُٖؾ٤خ اُ ٠اُلٓبه ٝاُزقو٣ت ػِ ٠صو اُؼِٔ٤بد اُؼٌَو٣خ ٝاالٙٝبع االٓ٘٤خ ؿ٤و أَُزووح ،كٚالً ػٖ هكاءح ٝروبكّ اُؼل٣ل ٜٓ٘ب ٝرؼوٜٙب ُالٗلصبه ك ٢عٜيرٜب اُاج٤خ ٝهِخ ػِٔ٤بد اُٖ٤بٗخ ٝى٣بكح ٍبػبد ٗوابع
اُز٤به اٌُٜوثبر ٝ ٢صو ٙك ٢ػَٔ االعٜيح اُاج٤خ ٝرٞك٤و االعٞاء أُ٘بٍجخ ُواؽخ أُو. ٠ٙ
ة – ئٕ ٓلح ػول ٖ٣روو٣جب ً ٖٓ ػلّ االٍزوواه هل صود ٝثٌَْ ًج٤و ك ٢روٍ٤ـ ثؼ٘ أُلب ْ٤ٛك ٢ػو ٍٞاٌُض٤و ٖٓ اُْجبة
فبٕخً كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُٜغوح اُ ٠اُقبهط ٝ ،مُي ٛوثب ً ٖٓ اُٙٞغ االٓ٘ ٢أُزوكٝ ١اُزٜل٣ل ثبُوزَ ٝاُقاق  ،كول ٙٝؼ
ٍزاالع ُِو  ١ك ٢ػبّ  ٖٓ )%22,2( ٕ 5105اٌُٞاكه اُاج٤خ ٣وؿج ٕٞثبُٜغوح اُ ٠اُقبهط ٛٝ ،نا اُو ٠ثٚالُ ٚػِ٠
ؽٖٗ ٍٞو ٔ ٝاٙؼ ك ٢أُٞاهك اُجْو٣خ ُِوابػبد اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُجالك ٝالٍٔ٤ب اُوابع اُٖؾ ، ٢كول ٛبعو اُؼل٣ل ٖٓ
االٛجبء ٝاٌُٞاكه اُٖؾ٤خ اُ ٠فبهط اُجِل ٔٛؼب ً ك ٢رٞك٤و االٖٓ ُٝ ْٜعٍو( ْٛانتمزَز انىطٍُ نهتًُُح انثشزَح : 2114 ،
. )41
د – رؼبٗ ٢ؿبُج٤خ أَُزْل٤بد اُؾٌ٤ٓٞخ ٖٓ ٝعٞك ٗؤ ًج٤و ك٤ًٔ ٢خ االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُاج٤خ ٔٓ ،ب ٣غجو أُو٠ٙ
اُّ ٠وارٜب ٖٓ اُٖ٤لُ٤بد اُقبٕخ ٝثأٍؼبه ثبٚٛخ ٓٔب ٣ضوَ ًب َٛأُٞا ، ٖٛكٚالً ػٖ رٞهق ثؼ٘ ٓؼبَٓ االك٣ٝخ ػٖ
اُؼَٔ ٓضَ ٓؼَٔ االك٣ٝخ كٓ ٢ل٘٣خ ٍبٓواء .
س ٞ٣ -اع ٚاُوابع اُٖؾ ٢أُي٣ل ٖٓ االػجبء اُز  ٢اُو٤ذ ػِ ٠ػبرو ٖٓ ٚعواء رِٞس اٌُض٤و ٖٓ أُ٘بٛن ٝأُلٕ ثبالّؼبع
ٝاُـبىاد اَُبٓخ ٝاالٍِؾخ أُؾوٓخ ك٤ُٝب ً اُزٍ ٢زقلٓزٜب اُوٞاد االٓو٤ٌ٣خ ك ٢ؽزالُٜب ُِؼوام ػبّ ٜ٘ٓٝ ، 5111ب
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اُٞ٤هاٗ ّٞ٤أُ٘ٚت ٝاُو٘بثَ اُؼ٘وٞك٣خ ٝاُلَلٞه االثٝ ، ٘٤رج ٖ٤االؽٖبر٤بد ٕ اُوٞاد االٓو٤ٌ٣خ ٍزقلٓذ (ٖٛ )5111
ٖٓ اُٞ٤هاٗ ّٞ٤أُ٘ٚت ك ٢ؽزالُٜب ُِؼوام ٓٔب ك ٟاُ ٠رِٞس (ٞٓ )181هغ ك ٢اُجالك ٝ ،رٞاع ٚأُإٍَبد اُٖؾ٤خ ٖٓ
( )7111اُ ) 5111( ٠ؽبُخ ٖٓبثخ ثبَُوٛبٕ ًَ ػبّ ؽَت ث٤بٗبد ٝىاهح اُٖؾخ ًٔ ،ب عو ٟرٞص٤ن ػزواكبد ُجؼ٘
اُغ٘ٞك االٓوٌ٣بٕ ثأٍزقلاّ اُلَلٞه االث ٘٤كٓ ٢ؼبهى ٓل٘٣خ اُلِٞعخ ٔٓ ،ب ك ٟاُ ٠ى٣بكح ؽبالد اُزْٛٞبد اُقِو٤خ ُلٟ
أُٞاُ٤ل اُغلك  ،ئم ػيكذ ثؼ٘ اَُ٘بء ػٖ اُؾَٔ فٞكب ً ٖٓ ٝالكح ٛلبٍ ْٓ( ٖ٤ٛٞاالتحاد انعاو نُساء انعزاق َ ،تهاكاخ
انىالَاخ انًتحذج االيزَكُح نحمىق طفال وَساء انعزاق ٛٝ . )3 : 2111 ،نا اُزِٞس ٝاُؼل٣ل ٖٓ االٕبثبد اَُوٛبٗ٤خ ًبٕ
ُٜب اُلٝه اٌُج٤و ك ٢ى٣بكح اُزٌبُ٤ق اُٞاعت ئٗلبهٜب ُٔؼبُغخ رِي اُؾبالد ٝاُؾل ٜٓ٘ب كٙٝ ٢غ ًبٕ اُوابع اُٖؾ ٢ال٣ؾَل
ػِ ٖٓ ٚ٤هِخ اُزؾٖٖ٤بد أُبُ٤خ ٍٞٝء ُالكاهح .
ط – ثوىد ك ٢اُؼوام كخ عل٣لح ٝثبالفٔ ثؼل اُؼبّ ٗ 5111قود عَل أُإٍَبد اُؼواه٤خ ثٖٞهح ػبٓخ ًٝ ،بٕ
ُِوابع اُٖؾٖٗ ٢جٜ٘ٓ ٚ٤ب ًـ٤و ٖٓ ٙاُوابػبد االفو ، ٟال  " ٢ٛٝكخ اُلَبك أُبُٝ ٢االكاه "١كول ْٗود ٍٝبرَ
االػالّ أُقزِلخ ٓب ؽلس ٣ٝؾلس ٖٓ ػوٞك ٤ٔٛٝخ ٓجوٓخ ٓغ ّوًبد ع٘ج٤خ ٓٝؾِ٤خ ٝ ،الٞ٣عل ر٘ل٤ن ػِ ٠هٗ اُٞاهغ ،
ٝكٓ ٢ؼظْ اُؾبالد  ٌٕٞ٣مُي ٖٓ هجَ عٜبد ٍ٤بٍ٤خ ٓز٘لنح ك ٢اُلُٝخ  ،كٚالً ػٖ اَُوهخ ٝاالفزالً ُِٔبٍ اُؼبّ اُز٢
ؽلصذ ٓواهاً ٝرٌواهاً ٗٝ .ز٤غخً ُنُي مٛجذ أُي٣ل ٖٓ االٓٞاٍ كهاط اُو٣بػ  ،كول ؽزَ اُؼوام ٓواًي ٓزولٓخ ك٢
رٖ٘٤لبد اُلَبك أُبُٝ ٢االكاه ١ك ٢كزوح ٓب ثؼل ػبّ ٓ 5111وبهٗخ ثبُلزواد اَُبثوخ ؽَت ث٤بٗبد ٓ٘ظٔخ اُْلبك٤خ
اُؼبُٔ٤خ .
ػ -رلٞٛه اُٖؾخ اُؼبٓخ ُالٛلبٍ ٝهِخ االٛزٔبّ ثزٞك٤و اُِوبؽبد اُالىٓخ ُزؾٖٙ ْٜ٘٤ل االٓواٗ االٗزوبُ٤خ ٓضَ اُِوبػ
ٙل اُؾٖجخ ٝاُِوبػ اُضالص ، ٢ئم رواٝؽذ َٗجخ االٛلبٍ أُؾٖ٘ٙ ٖ٤ل ٓوٗ اُؾٖجخ ( )%73اُن ٖ٣ر٘ؾٖو ػٔبهْٛ
ٖٓ  05اُّٜ 51 ٠و ك ٢ػبّ  )%50( ٝ 5111ػبّ ٓ ، 5119ب اُِوبػ اُضالصٙ ٢ل ٓواٗ اَُؼبٍ اُلٝ ٢ٌ٣اُلكزو٣ب
ٝاُز٤زبٗ ًٞكول ٗقلٚذ َٗجخ االٛلبٍ أُؾٖ٘ ٖ٤ثٜنا اُِوبػ ثٔؼلٍ صالس عوػبد هجَ ثِٞؽ ٍٖ (ّٜ )05و ٖٓ ()%75
ػبّ  )%79( ٝ 5119ػبّ ( )5100اُ )%20( ٠ػبّ (.) http://data.albankaldawli.org/indicator ( )5100
ٖٓ فالٍ ٓب رْ ػو ٖٓ ٚٙرؾل٣بد ِّٔذ َٗت  ٝههبّ ػٔب ِٕٝذ اُ ٚ٤أُ٘ظٓٞخ اُٖؾ٤خ ك ٢اُجِل ٣ ،جلٕ ٝ
اُوابع اُٖؾ٣ ٢ؼبٗ ٢أُي٣ل ٖٓ اُزلٞٛه ٝاالٔٛبٍ كٞٗ ٢ػ٤خ اُقلٓبد أُولٓخ ٓب ثؼل ػبّ ( ، )5111فبٕخً ٓ ٕ ٝإّو
اُٖؾخ ٣ؼزجو ٖٓ  ْٛأُإّواد اُور٤َ٤خ أٌُٗٞخ ُلُ َ٤اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٓٝب ُ ٖٓ ٚكٝه ًج٤و ك ٢ث٘بء ٕؾخ اُلوك ثلٗ٤بً
ٝكٌو٣ب ً اُ ٠عبٗت ٓإّوا اُزؼِٝ ْ٤أَُز ٟٞأُؼبّ. ٢

 : 2-2-2والع لطاع انتزتُح وانتعهُى فٍ انعزاق:
ُْ ٝ ٌٖ٣اهغ هابع اُزوث٤خ ٝاُزؼِِٓ ْ٤ج٤ب ً ُِأٞؽبد فالٍ ٓلح اُلهاٍخ ك ٢ظَ اُظوٝف اُز ٢ػبّٜب اُجِل ثؼل
اُؼبّ  ، 5111كول ٗبٍ ٛنا اُوابع ٖٗ٤ج ٖٓ ٚاالٔٛبٍ ٝروكُِ ١قلٓبد أُولٓخ  ،ػِ ٠اُوؿْ ٖٓ ٕ اُ٘ظبّ اُزؼِ٢ٔ٤
٣ؼزج و  ٞٛاُؾغو االٍبً ُج٘بء اُلوك ٝأُغزٔغ ٝاُِج٘خ اال ٠ُٝع ١ػِٔ٤خ ر٘ٔ٣ٞخ ٝ ...ك ٢ظَ رِي اُظوٝف اُٖؼجخ ُْ
ٝ ٌٖ٣اهغ هابع اُزوث٤خ ٝاُزؼِ ْ٤كٝ ٖٓ َٚاهغ ؽبٍ اُوابع اُٖؾٓٝ ٢ب ّٜل ٙمُي اُٞهذ ٖٓ ٍزلؾبٍ أُي٣ل ٖٓ
اُظٞاٛو اَُِج٤خ اُز ٢ؽبُذ ك ٕٝاالهروبء ثبَُٔز ٟٞاُزؼِ ٢ٔ٤ك ٢اُجالك ٓ ،ضَ روك ١اُٙٞغ االٓ٘ ٢اُن ١ػَٔ ػِ ٠ى٣بكح
ػلك اُزبهًُٔ ٖ٤وبػل اُلهاٍخ ٞ٣ٝ ،عل ٘ٛبى ٗؤ ًج٤و ك ٢االث٘٤خ أُلهٍ٤خ ٝفبٕخً ك ٢االه٣بف ٝأُ٘بٛن اُ٘بر٤خ ٔٓ ،ب
ك ٟاُ ٠ظٜٞه ؽبُخ اُلٝاّ اُض٘برٝ ٢اُضالص ٢ك ٢ثؼ٘ أُلاهً  ،كٚالً ػٖ هِخ ؽغْ اُزقٖٖ٤بد أُبُ٤خ اُز ٢هٕلد
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اُٛ ٠نا اُوابع أُٝ ْٜاُؾ ، ١ٞ٤كٝ ٕ ٝ ٢ٜعلد كَٞف رٌ ٕٞؽٖخ االٍل ٜٓ٘ب عكخ اُلَبك أُبُٝ ٢االكاهٍٝ ١وام
أُبٍ اُؼبّ .
ُٝول ٝاع ٚهابع اُزوث٤خ ٝاُزؼِ ْ٤ك ٢اُؼوام اُؼل٣ل ٖٓ أُْبًَ ٝاُزؾل٣بد اُز ٢ؽبُذ ك ٕٝاالهروبء ٝاُ٘ ٜٗٞثٞاهغ
ٛنا اُوابع فالٍ ٓلح اُلهاٍخ ٝاُزٜٔٛ ٖٓ ٢ب ٓب ٣أر: ٢
 رؼبٗ ٢اٌُض٤و ٖٓ أُلاهً ٖٓ ٝعٞك ٗؤ ؽبك ك ٢اٌُٞاكه اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝفبٕخً ك ٢االفزٖبٕبد اُؼِٔ٤خ ٜٓ٘ب ٔٓ ،ب٣غجو ثؼ٘ اُزله ٖ٤٤َ٣ػِ ٠رلهٞٓ ٌ٣اك ك ٢ؿ٤و فزٖبٕٛٝ ْٜنا ُ ٚصو ٍِج ٢ػِ ٠أَُز ٟٞاُؼُِِٔ ٢اِجخ ٛٝو٣وخ
ئٖ٣بٍ أُؼِٓٞخ ُ ٝ ، ْٜكزوبه اُؼل٣ل ٖٓ اٌُٞاكه اُزؼِ٤ٔ٤خ اُ ٠أَُز ٟٞاُؼِٔ ٢اٌُلٞء ٝاُقجوح اٌُبك٤خ ُؾَٔ اُوٍبُخ
اُزؼِ٤ٔ٤خ ثٌَ ٓبٗخ ٕٝلم ٛٝ ،نا ُ ٚكٝه ًج٤و ك ٢ظٜٞه ؽبُخ اُزله ٌ٣اُقبٓ اُزٗ ٢زْود ٝػِٗ ٠ابم ٝاٍغ ك٢
االٗٝخ االف٤وح ٓٔب صوَ ًب َٛاالٍو اُؼواه٤خ ك ٢ظَ اُظوٝف أُؼ٤ْ٤خ اُٖؼجخ .
ة ٘ٛ -بى ػيٝف ًج٤و ٖٓ هجَ اُْجبة ُالُزؾبم ثبُٔلاهً ٛٝ ،نا ٗبرظ ٖٓ ػلح ٍجبة ًبٕ ٖٓ ٜٔٛب  :ؽو٤وخ اُٞاهغ
اُن٣ ١ؼ ْٚ٤اٌُض٤و ٖٓ اُقو٣غ ٖٓ ٖ٤ػلّ ع٘ ٢صٔبه عٜل ْٛك ٢اُؾٖ ٍٞػِ ٠كوٕخ ػَٔ ك ٢أَُوجَ ٝ ،ػلّ رْغ٤غ
٤ُٝبء االٓٞه عث٘ب ر ْٜػِ ٠ؽت أُلهٍخ ٜٗ ٝب ؿ٤و ْٓغؼخ ُٗ ٖٓ ْٜبؽ٤خ اُقلٓبد ٝرؼبَٓ اٌُبكه اُزلهٝ ٢َ٣اُؼالهبد
كافِٜب ٝ ،هِ ٚؽٔالد اُزٞػ٤خ ٝاالهّبك ثٌٔبٗخ ٤ٔٛ ٝخ اُزؼِ ْ٤ك ٢اُؾٖ ٍٞػِ ٠أَُز ٟٞاُؼِٔٝ ٢اُضوبك ٢أُ٘بٍت ،
ٝالَٗ٘ ٠روى ثؼ٘ اُاِجخ ُٔوبػل اُلهاٍخ عػبُخ ٍو ْٛثَجت اُظوٝف أُؼ٤ْ٤خ اُٖؼجخ اُز٣ ٢ؼْٜٗٞ٤ب ٛٝ .ن ٙاالٍجبة
ٓغزٔؼخ ًبٕ ُٜب كٝه ًج٤و ك ٢رَوة ػلاك ًج٤وح ٖٓ أُلهٍخ ُٝ ،ول ّبهد ثؼ٘ اُلهاٍبد اُ ٕ ٠ػلاك أُزَوثٖ٤
ُِؼبّ اُلهاٍ )5100-5101( ٢ثِؾ ك ٢أُوؽِخ االثزلار٤خ ( )051181رِٔ٤ن ٝك ٢أُوؽِخ اُضبٗ٣ٞخ ( )21085رِٔ٤ن ٓب
ٓوؽِخ اُزؼِ ْ٤اُغبٓؼٝ ٢اُزو٘ ٢كول ثِؾ ػلك أُزَوث ٖ٤كٜ٤ب (ٛ )2799بُت (كاظى ٛٝ ، )95 : 2116 ،ن ٙههبّ ٓق٤لخ
ٝرَزِيّ ٝهلخ عبكح ُِؾل ٖٓ ٛن ٙاُظبٛوح ٖٓ هجَ اُغٜبد أَُإُٝخ ٗٝ ،غل ٕ ٘ٛبى ػالهخ ٝص٤وخ ث ٖ٤ى٣بكح رَوة اُاِجخ
ٝروك ١االٙٝبع االٓ٘٤خ ك ٢اُجِل  ،ئم عبء ك ٢اُزوو٣و اُُ ٢٘ٛٞؾبٍ اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ  ٕ 5115ػلك اُاِجخ ك ٢ػّٔٞ
اُؼوام هل ٗقل٘ ٖٓ ( )0110219رِٔ٤ن ك ٢اُؼبّ اُلهاٍ )5110-5111( ٢اُ )1727129 ( ٠رِٔ٤ن ك ٢اُؼبّ اُلهاٍ٢
(٘ٛ ٚٗ ١ )5118-5110بى ( )827501رِٔ٤ن هل روًٞا اُلهاٍخ فالٍ ػبّ ٝاؽل ٝمُي ًبٕ ك ٢ثلا٣خ االٗلالد االٓ٘٢
ٓٝب رالٙٝ ٖٓ ٙبع ؿ٤و َٓزووح ٍبٔٛذ ك ٢ى٣بكح رِي االػلاك (انشتُذٌ وفخزٌ . )242 : 2113 ،
د  -هرلبع َٗجخ االٓ٤خ ك ٢اُؼوام ثبُوؿْ ٖٓ ثوآظ ٓؾ ٞاالٓ٤خ ٝاُزضو٤ق ُٜب  ،كول رواٝؽذ َٗجخ االٓ٤خ ث)%11(ٝ )%51( ٖ٤
ًٝبٗذ َٗجخ االٓ٤خ ث ٖ٤اَُ٘بء ( ٝ )%81هرلؼذ ٛن ٙاَُ٘ت ك ٢االه٣بف ًضو ٓٔب  ٢ٛػِ ٚ٤ك ٢أُلٕ ُِ ،لئخ اُؼٔو٣خ (ٍ٘ )08 -7خ
ٝرؼٞك االٍجبة ٝهاء مُي اُ ٠ػلّ ٛزٔبّ اُلُٝخ ٖٓ فالٍ فااٜب اُز٘ٔ٣ٞخ ثبُزؼِٔٓ ، ْ٤ب ىاك ٖٓ َٗجخ االٓ٤خ (خضُز . )13 : 2114 ،
س ٗ -قلبٗ َٗجخ اُؾٖ ٍٞػِ ٠كوٕخ ػَٔ ُِقو٣غ ٖ٤ػٍِ ٠بً اُقجوح ٝاٌُلبءح ٝاُْٜبكح  ،ئم ًبٕ ُِٔؾَٞث٤خ
ٝاُوّبٝ ١ٝاُؼالهبد اُؼبرِ٤خ كٝهاً ًج٤واً ك ٢اُؾٖ ٍٞػِ ٠كوٕخ ػَٔ  ،كول ثٍ ّٖ٤زاالع عهاء اُْجبة ك ٢ػبّ 5105
ٕ ( ٖٓ )% 52,5اُن٣ ٖ٣ؾِٖ ٕٞػِ ٠كوٕخ ػَٔ هل ؽِٖٞا ػِٜ٤ب ثٞاٍاخ أُؾَٞث٤خ ٝاُوّبٝ ١ٝاُؼالهبد اُؼبرِ٤خ ،
 )% 05( ٕ ٝهل ؽِٖٞا ػِ ٠كوٕخ ػَٔ ػٍِ ٠بً اُقجوح ك ٢اُؼَٔ ٓ ،ب اُن ٖ٣ؽِٖٞا ػِ ٠كوٕخ ػَٔ ػٍِ ٠بً
اُْٜبكح ٝاُزؾٖ َ٤اُؼًِٔ ٢بٗذ َٗجزٓ )%8,7( ْٜب ٕؾبة اُزأ َ٤ٛأُ ٝ ٢ٜ٘اُل٘ ٢كٌبٗذ َٗجز )%4,5( ْٜكوٕ ٝ ، ٜ
ٓب َٗجز٣ )%13,4( ٚؼي ٟاُ ٠ػٞآَ فو٣ ُْ ٟزٜ٘ٔٚب االٍزاالع (انتمزَز انىطٍُ نهتًُُح انثشزَح . )48 : 2114 ،
ط ٝ -عٞك ٗؤ ًج٤و ك ٢االث٘٤خ أُلهٍ٤خ ٓغ رؼوٗ اٌُض٤و ٜٓ٘ب ُالٗلصبه ٝاُزٜبُي ٗ ٝ ،ؼلاّ فلٓبد أُ٤ب ٙاُٖبُؾخ
ُِْوة ٝاُٖوف اُٖؾ ٢ك ٢ثؼ٘ أُلاهً كٜ٘بى ( ٖٓ )%71أُلاهً الرزٞكو كٜ٤ب فلٓبد أُ٤ب ٙاُٖبُؾخ ُِْوة
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ٗ ٝظٔخ اُٖوف اُٖؾ ٢أُ٘بٍجخ ٝ ،هِخ ؽٔالد اُٖ٤بٗخ اُلؼِ٤خ ُالث٘٤خ ئم رٌزلًٞ ٢اكه اُٖ٤بٗخ ك ٢ؿِت االؽ٤بٕ ٕ
ٝعلد كٕ ٢جؾ اُغلهإ ٝاُٞاعٜبد ُالث٘٤خ أُلهٍ٤خ ٝثؼ٘ االٓٞه اُضبٗ٣ٞخ ٛ ،نا كٚالً ػٖ ٗزْبه ظبٛوح اُلٝاّ
اُض٘برٝ ٢اُضالص ٢ك ٢ثؼ٘ أُلاهً ٝ .هل ّبهد اُزوبه٣و االؽٖبر٤خ اُٖبكهح ػٖ ٝىاهح اُزوث٤خ ٕ ٘ٛبى ػغي ًج٤و ك٢
ػلك االث٘٤خ أُلهٍ٤خ ُِؼبّ اُلهاٍ )5101-5105( ٢ئم ثّ٘٤ذ اُزوبه٣و ٕ ٘ٛبى ؽبعخ كؼِ٤خ اُ )1725( ٠ث٘ب٣خ ٓلهٍ٤خ ،
 ٕ ٝؽبُخ اُلٝاّ اُض٘بر ٢رَزٔو ك )8518( ٢ث٘ب٣خ ٝاُلٝاّ اُضالصَ٣ ٢زٔو ك )219( ٢ث٘ب٣خ ٓلهٍ٤خ  ،كٚالً ػٖ مُي رٞعل
(ٓ ) 097لهٍخ ٤٘٤ٛخ  ٝ ،هرلبع ػلك االث٘٤خ ؿ٤و اُٖبُؾخ ُِزلهٝ ٌ٣اِ٣٥خ َُِو ٛٞك ٢اُؼبّ اُلهاٍ)5100 -5101( ٢
اُ )0975( ٠ث٘ب٣خ (انتمزَز انىطٍُ نهتًُُح انثشزَح . )82-81 : 2114،
ػ  -هل ٗالؽظ ٕ ٘ٛبى ى٣بكح ًٔ٤خ ك ٢ػلاك اُاِجخ أُِزؾو ٖ٤ثبُزؼِ ْ٤اُؼبُِٛ ٖٓ ٢جخ اُجٌبُٞهٝ ًٞ٣اُلهاٍبد اُؼِ٤ب
اُزّٜ ٢لد هرلبع عػلاك اُاِجخ أُِزؾو ٖ٤ثٜب ك ٢االٗٝخ االف٤وح ٛ َٛ ٌُٖٝ ،ن ٙاُي٣بكح أٌُ٤خ هبثِزٜب ى٣بكح ٗٞػ٤خ ك٢
أَُز ٟٞاُؼُِِٔ ٢اِجخ ؟ ئم ٕ ٓإّواد ى٣بكح ٓؼلالد االُزؾبم ثبُٔلاهً ٝاُغبٓؼبد  ٢ٛؿ٤و ًبك٤خ ُِزؼج٤و ػٖ ٗٞػ٤خ
اُزؼِٝ ْ٤عٞكر ، ٚكٜٔبهاد اٌُٞاكه اُزؼِ٤ٔ٤خ ٛٝوم اُزلهٞٗٝ ٌ٣ػ٤خ أُ٘بٛظ اُلهاٍ٤خ ٝأَُز ٟٞاُؼُِِٔ ٢اِجخ
ٝاُقلٓبد أُولٓخ ٓ ٢ٛ ،إّواد ال ٌٖٔ٣االٍزـ٘بء ػٜ٘ب ُِؾٖ ٍٞػِ ٠راٞه ًٔٞٗٝ ٢ػ ٢ك ٢اُٞهذ ٗلَ. ٚ

 : 3-2-2والع انًستىي انًعاشٍ وااللتصادٌ فٍ انعزاق .
٣ؼزجو اُٙٞغ أُؼبّٝ ٢االهزٖبك ١ك ٢اُؼوام ٖٓ االٙٝبع اُز ٢رأصود رأص٤واً ًج٤واً ثبُزـ٤واد اُز ٢ؽلصذ ثؼل
اُؼبّ (ُٝ ، )5111ول ّٜلد كزوح ٓب ثؼل ( )5111رلبٝرب ً ًج٤واً ك ٢كفَ االٍو اُؼواه٤خ  ٝهرلؼذ ٓؼلالد اُزلبٝد ك٢
رٞى٣غ اُلفُ ، ٍٞنا ٗغل ٕ ٘ٛبى رؾَٖ ُوابػبد ٓؼ٘٤خ ػِ ٠ؽَبة هابػبد فو ، ٟكؼٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ٗغل ى٣بكح
ِٓؾٞظخ ك ٢ػلك اُؼبِٓ ٖ٤ك ٢اُوابع اُؾٌ ٢ٓٞاُن ٖ٣رؾَٖ ٙٝؼ ْٜاالهزٖبك ١ػٔب ًبٕ ػِ ٚ٤ك ٢اَُبثن  ٖٓٝ ،عٜخ
فو٘ٛ ٟبى كئبد ٖٓ اُْؼت رؼبٗ ٢أُي٣ل ٖٓ اُؼٞى ٝاُلبهٝ ، ٚاُز ٢الرٌبك رغل ٓب َ٣ل هٓوٜب ٖٓ اُوٞد اُ ، ٢ٓٞ٤ػِ٠
صو االٔٛبٍ اُنٛ ١بٍ ؿِت اُوابػبد اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُجِل اُزً ٢بٕ ٣ؼزبُ ػِٜ٤ب ػلك الَ٣زٜبٕ ث ٖٓ ٚاالٍو اُؼواه٤خ ،
ٓضبٍ اُوابع اُيهاػ ٢اُنٗ ١بٍ ٖٗ٤ج ٖٓ ٚاالٔٛبٍ اُن ١ف ْ٤ػِ ٠ؿبُج٤خ االها ٢ٙاُيهاػ٤خ ك ٢اُجِل  ،كجؼل ٕ ًبٕ اُجِل
ٌ٣زلٓ ٢ؾِ٤ب ً ثأ ْٛاَُِغ االٍزوار٤غ٤خ ٓضَ اُؤؼ ٝاُْؼ٤و ٝاُوى ٖ٣ٝ ...له ٓب ٣ي٣ل ػٖ ؽبعز ٚأُؾِ ٚ٤اُ ٠االٍٞام
اُقبهع٤خ  ،كبالٕ ٕجؼ ٝاهغ اُوابع اُيهاػ ٢ػٌٌ ٓب ًبٕ ك ٢اَُبثن  ،كول ِٔٛذ َٓبؽبد ٝاٍؼخ ٖٓ االها٢ٙ
اُقٖجخ اُزً ٢بٗذ ريهع كٜ٤ب أُؾبٕ َ٤اَُبثوخ اُنًو ٝ ،ثل اُجِل ثأٍز٤واك رِي اَُِغ ٖٓ اُقبهط  ،كٚالً ػٖ ٍز٤واك
اُلٞاًٝ ٚاُقٚو ك ٢ظَ اُـبء اُزؼو٣لخ أٌُوً٤خ رغب ٙرِي اَُِغ ٜٗ ٝب الرزؼل ٖٓ )%8( ٟهٔ٤خ اُجٚبػخ  ،كإٔجؾذ
اَُِغ أَُزٞهكح رَٖ اُ ٠االٍٞام أُؾِ٤خ ٝثأٍؼبه ى٤ٛلح رٌ ٕٞك ٢ؿِت االؽ٤بٕ هَ ٖٓ ٓض٤الرٜب أُؾِ٤خ ُ ،نا كٌبٗذ
االٍز٤واكاد ػبروب ً ٓبّ االهروبء ثٞاهغ االٗزبط اُيهاػ ٢أُؾِ ٢؛ كزوى اٌُض٤و ٖٓ اُلالؽ ٖ٤ها ْٜ٤ٙاُيهاػ٤خ اُزً ٢بٗذ
أُٖله اُٞؽ٤ل عػبُخ ٍو ٝ ْٛفنٝا ٣جؾض ٕٞػٖ ػٔبٍ فو ٟك ٢أُلٕ ٝأُ٘بٛن اُؾٚو٣خ .
ُول ث٘٤ذ كهاٍبد اُغٜب ى أُوًيُ ١الؽٖبء كٝ ٢ىاهح اُزقا٘ٛ ٕ ٜ٤بى كوواء ٣ؼزبّ ٕٞػِ ٠ثوب٣ب اُاؼبّ ك٢
اُ٘لب٣بد ٓ ٕ ٝ ،ب َٗجخ ( ٖٓ )% 7اٌَُبٕ ٣ؼ ْٕٞ٤ك ٢اُؼْٞار٤بد (اُزغبٝىاد) اُز ٢رلزوو اُ ٠ثَ ٜاُقلٓبد
اُٚوٝه٣خ ًبُٔبء اُٖبُؼ ُِْوة ٗ ٝظٔخ اُٖوف اُٖؾٝ ٢اُقلٓبد اُاج٤خ ٝأُلاهً ًٔ ،ب ٕ (ْٜ٘ٓ )%33,7
٣زٞىػ ٕٞثؾياّ اُؼبٕٔخ ثـلاك (انعذانح االجتًاعُح فٍ انعزاق ًٔ . )11 : 2114،ب ٗزْود ك ٢كزوح ٓب ثؼل ػبّ
 5111ظبٛوح ٗوابع اُز٤به اٌُٜوثبرٗ ٝ ٢قلبٗ ٍبػبد اُزغ٤ٜي اُ٤ٓٞ٤خ ُٔؾابد ر٤ُٞل اُابهخ اٌُٜوثبر٤خ  ،ئم ِٕٝذ
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اُ ٠هَ ٖٓ (ٍ )0بػبد ٤ٓٞ٣بً ك ٢ثؼ ٘ أُؾبكظبد ٍ ٝ ،زٔو مُي اُٙٞغ ُٔلح ِ٣ٞٛخ ٝثل ٕٝؽَ ٣نًو اُ ٕ ٠ػزٔل
أُٞإ ٝ ٖ٤٘ٛؾبة اُٞهُ اُٖ٘بػ٤خ ٝأُْبه٣غ أُزٍٞاخ ٝاُٖـ٤وح ػِٓ ٠ؾوًبد اُل٣يٍ ُز٤ُٞل اُابهخ اٌُٜوثبر٤خ ،
ٝمُي الّي ىاك ٖٓ رٌبُ٤ق االٗزبط  ٝصوَ ًب َٛاُؼٞارَ اُؼواه٤خ ثي٣بكح رٌبُ٤ق أُؼْ٤خ .
٘ٛٝبى ٓإّواد ػلح ُو٤بً ٙٝغ االٍوح االهزٖبك ١ك ٢اُؼوام ٜٔٛ ٖٓ ،ب ه٤بً َٓز٣ٞبد اُؾوٓبٕ ٓٝزٍٜٞ
كفَ اُلوك  ،كول ثِـذ َٗجخ االٍو أُؾوٓٝخ ك ٢اُؼوام ( ٢ٛٝ )%88رؼزجو صبٗ ٢ػَِٗ ٠جخ ُِؾوٓبٕ ثؼل ٓ٤لإ اُج٘٠
اُزؾز٤خ اُن ١ثِـذ َٗجخ اُؾوٓبٕ ك ، )%85( ٚ٤ك ٢ؽ٘ٛ ٕ ٖ٤بى ( ٖٓ )%50االٍو ك ٢ؽبُخ ؽوٓبٕ ّل٣ل ٝ ،رٞاعٚ
( ٖٓ )%80االٍو اُؼواه٤خ ؽبُخ اُؾوٓبٕ اُْل٣ل ك ٢اُولهح ػِ ٠رـ٤٤و االصبس  ٝرٌ٤٤ق أُ٘يٍ ٝرٞك٤و أُزاِجبد اُؾ٤بر٤خ
(خارطح انحزياٌ ويستىَاخ انًعُشح فٍ انعزاق ٝ . )163 : 2116 ،ػ٘ل اُ٘ظو آُ ٠ز ٍٜٞكفَ اُلوك اُؼواه ٢ثؼل
اُؼبّ ٗ 5111غل ٗ ٚهرلغ ػٔب ًبٕ ػٍِ ٚ٤بثوب ً كول ثِؾ ٖٗ٤ت اُلوك اَُ٘ ٖٓ ١ٞاُ٘برظ أُؾِ ٢االعٔبُ )6,334( ٢كٝاله
ػبّ ٝ 5100مُي ٗز٤غخً ُِي٣بكح اُؾبِٕخ كٍ ٢ؼبه اُ٘ل ٜاُقبّ  ،كول رؾَ٘ذ كف ٍٞثؼ٘ االٍو ٝفبٕخً اُؼبِٓ ٖ٤ك٢
اُوابع اُؾٌٛ ٌُٖٝ ، ٢ٓٞن ٙا ُي٣بكح ثو٤ذ رلزوو اُ ٠اُؼلاُخ ٝأَُبٝاح ك ٢رٞى٣غ اُلف ، ٍٞكول ثِـذ هٔ٤خ ٓؼبَٓ ع*٢٘٤
(ُ )%05الٍو اُؼواه٤خ ك ٢اُؾٚو ٝاُو٣ق ٝرٞىػذ ث )%19( ٖ٤ك ٢اُو٣ق  )%01( ٝك ٢اُؾٚو (انتمزَز انىطٍُ
نحال انتًُُح انثشزَح . )44 : 2118 ،
ٝك ٢ؽبُخ االٔٛبٍ اُن ١ؽ٤ٚذ ث ٚاُوابػبد االهزٖبك٣خ اُور٤َ٤خ ًبُوابع اُٖ٘بػٝ ٢اُيهاػٝ ٢اَُ٤بؽ ... ٢اُزً ٢بٗذ
رٞكو كوٓ ػَٔ ٌُِض٤و ٖٓ ه ٟٞاُؼَٔ ك ٢اُجِل ُ ،نا كول ٝعلٝا ٗلَٓ ْٜبّ ّجؼ اُجابُخ اُز ٢الرياٍ رٌَْ َٗت ٓورلؼخ
ُو ٟٞاُؼَٔ اُز٣ ُْ ٢و ٟٞػٍِ ٠ز٤ؼبثٜب اُوابع اُقبٓ اُن٣ ُْ ١زِو ٠اُلػْ ٝاالٍ٘بك اٌُبك ٖٓ ٢هجَ اُلُٝخ .
٣ٝؼبٌٍٗ ٢بٕ اُؼوام ٖٓ ٝعٞك ٗؤ ًج٤و كٓ ٢لوكاد اُجابهاخ اُزٔ٤٘٣ٞاخ ٝ ،اُزا ٢ثال اُؼاوام اُؼٔاَ كٜ٤اب ٓ٘ان اُؼابّ
(ٗٝ ) 0990ظاابّ ٛاان ٙاُجابهااخ ال٣ااٞكو االؽز٤بعاابد اُـنار٤ااخ اٌُبك٤ااخ ٓٔااب ٣غجااو االكااواك ػِااّ ٠ااوارٜب ٓااٖ االٍااٞام أُؾِ٤ااخ
ٝفٖ ٕٞاب َ ك اٝ ٢هاابد اُزٚااقْ ٝاالهرلاابع أَُاازٔو ُالٍااؼبه ٔٓ ،ااب هكااغ َٗااجخ اَُااٌبٕ ؿ٤ااو االٓ٘اا ٖ٤ؿاانار٤بً  ،ئم ٕٝااِذ
ػلاك ْٛآُ ١ َٚٔٗ ٕٞ٤ِٓ )2,6( ٠ب ٣وبهة ( ٖٓ )%00اٌَُبٕ  ٖٓٝ ،أُؾزَٔ ٕ ٖ٣اَ مُاي اُؼالك اُا٤ِٓ )3,6( ٠إٞ
َٗٔ ٚك ٢ؽبُخ اُو٤بّ ثأُـابء اُجابهاخ اُزٔ٤٘٣ٞاخ  ،كأهرلابع َٗاجخ اَُاٌبٕ ؿ٤او االٓ٘ا ٖ٤ؿانار٤بً  ٝاُان٣ ٖ٣ؼابٗٓ ٕٞاٖ كواو ٓالهغ
٣غؼِ ْٜػوٙخً ٌُض٤و ٖٓ االٓواٗ ٝفبٕخً االٛلبٍ ٖٓٔ  ْٛك ٍٖ ٕٝاُقبَٓخ (يىسً . )139 : 2115 ،
ثؼل اُزؼوف ػِ ٠اُٞاهغ اُلؼُِٔ ٢إّواد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ثٔب كٜ٤ب اُٞاهغ اُٖؾٝ ٢اُٞاهغ اُزؼِٝ ٢ٔ٤أَُز ٟٞأُؼبّ٢
ك ٢اُجِل  ،رجٜٗ ٖ٤ب رؼبٗ ٢أُي٣ل ٖٓ اُزلٞٛه ٝاالٔٛبٍ اُْل٣لٝ ٖ٣هل ٗؼٌٌ مُي ػِ ٠كاء ٝٝاهغ ٛن ٙاُوابػبد ٓٝقوعبرٜب .

 : 3 -2إستزاتُجُح يمتزحح نألرتماء تىالع يؤشزاخ انتًُُح انثشزَح فٍ انعزاق .
ثؼل االٛالع ػِ ٠اُٞاهغ اُلؼُِٔ ٢إّواد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ (اُٖؾ٤خ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ ٝأُؼبّ٤خ) ك ٢اُجِل رٚؼ ٜٗب رؼبٗ٢
ٖٓ اُزلٞٛه ٝاالٔٛبٍ اُن ١ف ْ٤ػِ ٠ؿبُج٤خ ٓإٍَبرٜب اُؼبٓخ ٛٝ ،نا ٣لكؼ٘ب اُ ٠ئ٣غبك اُؾِ ٍٞاُالىٓخ ٝاٌُلِ٤خ ثٔؼبُغخ ٛنا
االفزالٍ ٝ ،كٔ٤ب  ٢ِ٣ثؼ٘ اُؾِ ٍٞأُوزوؽخ ُِ٘ ٜٗٞثٞاهغ ٓإّواد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ك ٢اُؼوام .

 : 1-3-2تحمُك االستمزار االيٍُ :
هجَ اُجلء ثأ ١فاخ هزٖبك٣خ رَزٜلف رؾَ ٖ٤اُٙٞغ االهزٖبك ١ثٌَْ ػبّ ٝاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ثٌَْ فبٓ  ،الثل ٖٓ
رٞك٤و االٍزوواه االٓ٘ٝ ٢اَُ٤بٍ ٢ك ٢ثلا٣خ االٓو ..
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كبالٍزوواه االّٓ٘ ٢وٍ ٛبٍُ ٢غنة االٍزضٔبهاد أُؾِ ٤خ ٝاالع٘ج٤خ اُالىٓخ عكفبٍ ٛنا اُؼٖ٘و أُٝ ْٜاُلؼبٍ اُ ٠اُجِل
ُِزا٣ٞو ٝاُ٘ ٜٗٞثبُ وابػبد االهزٖبك٣خ ٝاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ُٝ ،نا ٗغل ٕ رلٞٛه االٙٝبع االٓ٘٤خ ك ٢اُجِل فالٍ ٓلح
اُلهاٍخ ًبٕ ُٜب االصو اُجبُؾ كٛ ٢وك اٌُض٤و ٖٓ االٍزضٔبهاد االع٘ج٤خ ٖٓ اُجِل ُٝ ،نُي الثل ٖٓ اُزؼبٝ ٕٝاُزٌبرق ث ٖ٤ث٘بء
اُْؼت ػِ ٠فزالف َٓز٣ٞبرٓٝ ْٜب ْ٣ـِ٘ٓ ٖٓ ٚٗٞبٕت ك ٢كاهح ٓواكن اُلُٝخ اُؼبٓخ ُ٘جن ًَ اُقالكبد ٝاُزَٔ٤بد
اُابرل٤خ ٝاُؼوه٤خ اُ ٠ع٘ت ُِ ٍٕٞٞثبُجِل اُ ٠ثو االٓبٕ ٝ ،رلؼ َ٤هٝػ أُٞا٘ٛخ ٝاالفٞح ث ٖ٤ث٘بء اُْؼت اُٞاؽل .

 : 2-3-2تفعُم يؤشزاخ انتًُُح انثشزَح :
٣ؼزجو اُؼٖ٘و اُجْو ٞٛ ١اُؼٔٞك اُلوو ١ع ١ػِٔ٤خ ر٘ٔ٣ٞخ ٝ ،االٍبً َُ٤و اُؼِٔ٤خ االٗزبع٤خ كٓ ٢قزِق اُجِلإ
 ،كؼ٘لٓب  ٌٕٞ٣االَٗبٕ ٣زٔزغ ثوله ًج٤و ٖٓ أُٜبهح ٝاُقجوح ٝاالثلاع كٜنا ٣ؼ٘ ٕ ٢اُؼِٔ٤خ االٗزبع٤خ رَ٤و ثبالرغبٙ
اُٖ ؾ٤ؼ ٝ .رأ َ٤ٛاُؼٖ٘و اُجْو ١الثل ٕ  ٌٕٞ٣ثؼل االٛزٔبّ ث ٚك ٢اُغبٗت اُٖؾٝ ٢اُغبٗت اُزؼِٝ ٢ٔ٤أَُزٟٞ
أُؼبُِّ ٢و٤بّ ثبُلٝه أُاِٞة ٓ٘ٝ ، ٚمُي ٍٞف ٣وَِ ٖٓ االػزٔبك ػِ ٠اُؼٔبُخ االع٘ج٤خ اُز ٢رياؽْ اُؼٔبُخ أُؾِ٤خ
ٝرٞك ٢اُؼِٔخ اُٖؼجخ ُِجِل .
 ٌٖٔ٣ٝرول ْ٣ثؼ٘ اُؾُِ ٍٞزلؼ َ٤اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ك ٢اُجِل ػجو عٞاٗجٜب اُضالس ً ٢ٛٝبالر: ٢

 : 1-2-3-2انجاَة انصحٍ :
٣ؼزجو االٛزٔبّ ثبُغبٗت اُٖؾٙ ٖٓ ٢وٝه٣بد اُؾ٤بح  ،م ال٣قِْٗ ١ ٞب ٛهزٖبك ٖٓ ١رلفَ االَٗبٕ ك ١ ٢ػٖ٘و
ٖٓ ػ٘بٕو اُؼِٔ٤خ االٗزبع٤خ  ،كزٔزغ اُؼٖ٘و اُجْو ١ثٖؾخ ع٤لح ُ ٚصو ٙاُجبُؾ ك ٢ى٣بكح االٗزبط ُٝ ،نُي ٗوزوػ ثؼ٘
اُؾِ ٍٞاٌُلِ٤خ ثبالهروبء كٛ ٢نا اُغبٗت ً ٢ٛٝبالر: ٢
– رلؼ َ٤ثوآظ اُزلزٝ ِ٤اُوهبثخ ػِ ٠ػَٔ اٌُٞاكه اُاج٤خ ٝاُجؾش كٞٗ ٢ػ٤خ اُقلٓبد اُٖؾ٤خ أُولٓخ ك ٢أَُزْل٤بد
ٝ ،كؾٔ االك٣ٝخ أَُزٞهكح ٝرلؼ َ٤ثوآظ اَُ٤اوح اُ٘ٞػ٤خ ُِؾل ٖٓ كف ٍٞاالك٣ٝخ اُ٘بكنح ُِٖالؽ٤خ اُ ٠اُجِل ؽلبٙب ً
ػِ ٠اَُالٓخ اُؼبٓخ .
ة – ئكفبٍ ًزت اُٖؾخ اُؼبٓخ ك ٢أُووهاد اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝاُزوث٣ٞخ ٓٔب  ٖٓ ََٜ٣رٞػ٤خ ٝرؼِٛ ْ٤الة أُلاهً ُِؾٍٖٞ
ػِ ٠عٝ َ٤اػٓٝ ٢ضوق َ٣زغ٤ت ُِجوآظ اُٖؾ٤خ أُقزِلخ .
د – اُؼَٔ ػِ ٠ئكفبٍ االٍزضٔبهاد االع٘ج٤خ اُ ٠اُوابع اُٖؾٔٓ ، ٢ب ُٜب ٖٓ كٝه ًج٤و ك ٢اُزا٣ٞو ٝاُ٘ ٜٗٞثٞاهغ
ٛنا اُوابع .
س – اُؼَٔ ػِ ٠عنة اٌُلبءاد اُاج٤خ اُؼواه٤خ اُؼبِٓخ ك ٢اُقبهط ٝ ،رٞك٤و اُؾٔب٣خ االٓ٘٤خ ُُ ْٜألٍزلبكح ٖٓ فجوار ْٜك٢
رله٣ت االٛجبء اُؼواه ٖ٤٤ك ٢االفزٖبٕبد اُ٘بكهح .

 : 2-2-3-2انجاَة انتعهًٍُ :
ثبُوؿْ ٖٓ رؾَٖ ٓإّواد االُزؾبم ثبُزؼِٝ ْ٤االُٔبّ ثبُوواءح ٝاٌُزبثخ ك ٢اُؼوام  ،ئال ٕ أَُز ٟٞاُزؼِ ٢ٔ٤ك٢
اُجِل ثو٣ ٢ؾز ١ٞػِ ٠أُي٣ل ٖٓ أُإّواد اَُِج٤خ اُزً ٢بٗذ ٍججب ً هر٤َ٤بً ك ٢رلٗ ٢أَُز٣ٞبد اُزؼِ٤ٔ٤خ ٓ ،ضَ ى٣بكح َٗجخ
اُزَوة ٖٓ أُلاهً ٝاُوٍٞة ٗ ٝقلبٗ ػلك االث٘٤خ أُلهٍ٤خ اُٖبُؾخ ُِلهاٍخ ٘ٛٝ ،بى ٗؤ ٝاٙؼ ك ٢اٌُٞاكه
اُزله٤َ٣خ ٝأَُزِيٓبد اُلهاٍ٤خ ٝأُ٘بٛظ اُؼِٔ٤خ ٝ ...ؿ٤وٛب ٝ ،كٛ َٙ ٢ن ٙأُؼٞهبد ٍٞف ٗوزوػ ثؼ٘ اُؾِ ٍٞاُز٢
ٗورئ ٕ ٢رؼَٔ ػِ ٠رؾَٝ ٖ٤ه كغ أَُز ٟٞاُزؼِ ٢ٔ٤ك ٢اُجِل ٣ ٕ ٝ ،أفن كٝه ٙأُ ْٜك ٢روث٤خ ٝرْ٘ئخ االع٤بٍ اُؾبُ٤خ
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ٝأَُزوجِ٤خ ٝ ،اُلوك أُزؼِْ ًضو َٓبٔٛخ ك ٢ث٘بء أُغزٔغ ٝاُجِل ثٌَْ ػبّ ٖٓ اُلوك ؿ٤و أُزؼِْ ُٝ ،نُي ٗوزوػ ثؼ٘
اُؾِ ٍٞاٌُلِ٤خ ثبالهروبء كٛ ٢نا اُغبٗت ً ٢ٛٝبالر: ٢
– اُؼَٔ ثٌَْ عبك ػٍِ ٠ل اُ٘ؤ اُؾبَٕ ك ٢االث٘٤خ أُلهٍ٤خ ٝاٌُٞاكه اُزله٤َ٣خ ٣ٝ ،غت ٕ رٌ٘ٛ ٕٞبى كٝهاد
رله٣ج٤خ ٌُِٞاكه اُزله٤َ٣خ ثَْ كٝهُ ١وكغ ٝرؾََٓ ٖ٤ز٣ٞبر ْٜاُزؼِ٤ٔ٤خ .
ة – ى٣بكح هؿجخ اُاِجخ ٝرْغ٤ؼ ْٜػِ ٠اُلهاٍخ  ٖٓ ،فالٍ رولّ أُ٘ؼ أُبُ٤خ ُِاِجخ ٝرول ْ٣أٌُبكئبد أُغي٣خ ُِاِجخ
االٝارَ ُزْغ٤غ هٝػ أُ٘بكَخ ث ٖ٤اُاِجٝ ٚؽض ْٜػِ ٠هكغ َٓزٞا ْٛاُؼِٔ ٕ ٝ ، ٢رؾغت ٛن ٙأُ٘ؼ أُبُ٤خ ػٖ اُاِجخ ك٢
ؽبُخ اُوٍٞة ٝاُزَوة ٖٓ أُلهٍخ .
د – ٣غت ٕ ٘ٛ ٌٕٞ٣بى رَ٘٤ن ثٝ ٖ٤ىاهح اُزوث٤خ ٝاُغٜبد أَُإُٝخ ػٖ اُز٤ٙٞق ٝئ٣غبك كوٓ ُؼَٔ ُِقو٣غ، ٖ٤
ٛٝنا ُ ٚكٝه ًج٤و هكغ هٝػ أُ٘بكَخ ٝأُضبثو ٙث ٖ٤اُاِجخ ٝػلّ روى اُلهاٍخ ثإٔ ْ٣ؼوٝا ٕ صٔوح عٜل ُْ ْٛر٤ٚغ ٍلٟ
.
س  -رٞك٤و اٍُٞبرَ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُؾل٣ضخ ٓضَ اُؾبٍٞة ٝاالٗزوٗذ ٝئكفبُٜب ك ٢أُووهاد اُلهاٍ٤خ  ،عٜٗب رٔبّ ٢اُزاٞه
اُن ١ؽلس ك ٢اُٞهذ اُؾبٙو .

 : 3-2-3-2انًستىي انًعاشٍ :
رج ٖ٤ػ٘ل ٍزؼواٗ اُٞهغ اُلؼَُِِٔ ٢ز ٟٞأُؼبّ ٢ك ٢اُجِل ٕ ٓإّو ٓز ٍٜٞكفَ اُلوك ٖٓ اُ٘برظ أُؾِ ٢االعٔبُ٢
فالٍ ٓلح اُلهاٍخ هل ؽلس ك ٚ٤رؾَِٓ ٖ٤ؾٞظ  ٌُٖ ،هاكن ٛنا اُزؾَٖ ؿ٤بة اُؼلاُخ ٝأَُبٝاح ٝى٣بكح اُزلبٝد ك ٢رٞى٣غ
اُلفُٖ ٍٞبُؼ االؿ٘٤بء  ٖٓ ،فالٍ هرلبع هٔ٤خ ٓؼبَٓ ع ٢٘٤اُٝ ٪05 ٠ى٣بكح َٗجخ اُلوو ٝاُجابُخ ُٝ .نا ٍ٘وزوػ ثؼ٘
اُؾِ ٍٞكٛ ٢نا اُغبٗت ً ٢ٛٝبالر: ٢
– رول ْ٣اُوو ٗٝأَُ٤وح ُِوابع اُقبٓ ُِْٔٝبه٣غ اُٖـ٤وح ٝأُزٍٞاخ اُز ٢رَزٜلف كئخ اُْجبة اُؼب ٖ٤ِٛػٖ اُؼَٔ
ٝاُقو٣غٝ ٖ٤كػْ أُْبه٣غ اُز٣ ٢و ٕٞٓٞثٜب .
ة – رلؼٗ َ٤ظبّ ٍزوبع اُٚوارت اُزٖبػل٣خ اُز ٢رٖ٤ت ٓٞاٍ االؿ٘٤بء ك ٕٝاُلوواء  ٢ٛٝ ،فاٞح ٛبككخ ُألػبكح رٞى٣غ
اُلفَ ثٛ ٖ٤جوبد اُْؼت ُزوِ َ٤ؽلح اُزلبٝد ث ٖ٤االؿ٘٤بء ٝاُلوواء .
د – روَِٗ َ٤خ اُجابُخ ٖٓ فالٍ رٞك٤و ٝهُ ػَٔ كً ٢بكخ االفزٖبٕبد رَزوات اُؼب ٖ٤ِٛػٖ اُؼَٔ ٝاُقو٣غٖ٤
ٝرله٣جٝ ْٜرأٝ ِْٜ٤ٛرٞك٤و كوٓ ػَٔ ُُ ْٜيع ْٜكٍٞ ٢م اُؼَٔ .
س – اُوٚبء ػِ ٠اُلَبك االكاهٝ ١أُبُ ٢اُنٛ ١لهد ثَجج ٚأُي٣ل ٖٓ ٓٞاٍ اُْؼت  ٖٓ ،فالٍ رلؼ َ٤اُغٜبى اُوٚبر٢
ٌُٔبكؾخ ٛن ٙاالكخ اُقا٤وح اُزٗ ٢قود عَل ا ُٔإٍَبد اُؼبٓخ ك ٢اُجِل ٗ ٝ ،ياٍ هٖ ٠اُؼوٞثبد اُواكػخ ثٖٔ ٣ضجذ رٞهٚٛ
ثِٔلبد كَبك ٓٝ ،واهجخ َٗت ر٘ل٤ن أُْبه٣غ أًُِٞخ ُِوابع اُقبٓ ٓٝلٌٓ ٟبٗ٤خ ٕالؽ٤زٜب ُِؼَٔ .
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انخاتًح :
أوالً  :االستُتاجاخ :
٣ - 0ؼزجااااو االٍاااازضٔبه ثاااابُٔٞاهك اُجْااااو٣خ ٓااااٖ ٗغااااؼ االٍاااازضٔبهاد ئما ٓااااب هااااٞهٕ ثبالٍاااازضٔبه ثاااابُٔٞاهك أُبك٣ااااخ ،
كبُز٘ٔ٤ااااخ اُجْااااو٣خ رؼزجااااو اُؼٖ٘ااااو اُجْااااوٛ ١اااا ٞاُؼبٓااااَ االٍبٍاااا ٢كاااا ٢اُؼِٔ٤ااااخ اُز٘ٔ٣ٞااااخ  ،كز٘ٔ٤ااااخ ٝرااااا٣ٞو هاااالهاد
ٜٓٝاااابهاد اُ٘اااابً ٍاااازؼا ٢صٔبهٛااااب ٓااااٖ فااااالٍ ى٣اااابكح االٗزبع٤ااااخ ٝ .ه ً أُاااابٍ اُلٌااااؤ٣ ١اااابهً كٝه ٙاٌُج٤ااااو كاااا٢
ى٣ااابكح هٔ٤اااخ ٌٓٝبٗاااخ اُْاااوًبد اُؼبُٔ٤اااخ ُ ،ااانا كاااإٔ اُْاااوًبد اُؼبُٔ٤اااخ كااا ٢اُٞهاااذ اُؾبٙاااو روااآ ّْ٤اااٖ فاااالٍ ٓاااب رٔزِاااي
ٖٓ فجواء ٝك٘ٓٝ ٖ٤٤زقٖٖ. ٖ٤
٣ - 5ؼااابٗ ٢اُواااابع اُٖاااؾٓ ٢اااٖ اُزااالٞٛه اُااان ١فااا ْ٤ػِااا ٠ؿبُج٤اااخ أَُزْااال٤بد اُؼبٓاااخ ٝأُواًاااي اُٖاااؾ٤خ ٘ٛٝ ،ااابى
ٗوااأ ًج٤اااو كااا ٢االك٣ٝاااخ ٝأَُااازِيٓبد اُاج٤اااخ ً ٕ ٝ ،بٗاااذ ٘ٛااابى ى٣ااابكح رله٣غ٤اااخ كااا ٢أُاااٞاهك أُبُ٤اااخ أُقٖٖاااخ
ُٜاانا اُوااابع ئال ٜٗااب الرز٘بٍاات ٓااغ ؽغااْ ٛاانا اُوااابع أُٜااْ ٝاُؾ٤اا ١ٞكاا ٢اُجِاال  ،كٜ٘اابى رااوكٝ ١اٙااؼ كاا ٢اُقاالٓبد
أُولٓاااخ ٝهِاااخ ؽٔاااالد اُزٞػ٤اااخ ٝاالهّااابك اُٖاااؾٛٝ ٢غاااوح االٛجااابء أُٜاااو ٙاُااا ٠اُقااابهط ثَاااجت رؼوٙاااُِ ْٜوزاااَ
ٝاُزٜل٣ااال ٓاااٖ عاااواء رااالٞٛه اُٙٞاااغ االٓ٘ااا ، ٢كٚاااالً ػاااٖ كوااالإ صواااخ اُ٘ااابً ثبُاج٤ااات اُؼواهااأٓ ٢اااب ك ٟاُاااٍ ٠ااالو
أُو ٠ٙاُ ٠فبهط اُجِل ُِؼالط  ٝعواء اُؼِٔ٤بد اُغواؽ٤خ .
 -1ئٕ ٓؼااالالد االُزؾااابم االعٔااابُ ٢ثبُٔااالاهً ٝاُزؼِااا ْ٤اُؼااابُ ٢ؿ٤اااو ًبك٤اااخ ُِزؼج٤اااو ػاااٖ ٝاهاااغ هاااابع اُزوث٤اااخ ٝاُزؼِاااْ٤
كااا ٢اُجِااال  ،ئم ٜٗاااب ُاااْ رؼٌاااٌ ؽغاااْ اُزااالٞٛه اُااان ١ؽٚااا ٢ثاااٛ ٚااانا اُواااابع  ،كاااال راااياٍ اُؼل٣ااال ٓاااٖ أُااالاهً رؼااابٗ٢
ٗواأ ًج٤ااو كاا ٢اٌُااٞاكه اُزؼِ٤ٔ٤ااخ ٝرااوكٞٗ ١ػ٤ااخ اُقلٓااخ اُزؼِ٤ٔ٤ااخ أُولٓااخ ٛٝاآ ٞااب ٣لَااو ٗزْاابه ظاابٛوح اُزااالهٌ٣
اُقااابٓ اُااان٣ ١ضواااَ ًبٛاااَ اُؼٞاراااَ اُؼواه٤اااخ ٝٝ ،عاااٞك ػااالك ًج٤اااو ٓاااٖ أُااالاهً اُا٤٘٤اااخ ئم ٘ٛااابى (ٓ )097لهٍاااخ
٤٘٤ٛاااخ كااا ٢اُجِااال ٗ ،ب٤ٛاااي ػاااٖ ؽااابالد اُااالٝاّ اُض٘ااابرٝ ٢اُضالصااا ٢كااا ٢االث٘٤اااخ أُلهٍااا٤خ  ،كٚاااالً ػاااٖ ؽااابالد رَاااوة
اُاِجاااخ ٓاااٖ أُااالاهً فبٕاااخً كااآ ٢وؽِاااخ اُلهاٍاااخ أُزٍٞااااخ ٝاالػلاك٣اااخ ُِزلاااوؽ ُِؼٔاااَ ٝئػبُاااخ ٍاااو ْٛكااا ٢ظاااَ
اُظااااوٝف أُؼْ٤اااا٤خ اُٖااااؼجخ ٓٔااااب ك ٟاُااااٗ ٠قلاااابٗ َٗاااات اال ُزؾاااابم كاااا ٢رِااااي أُواؽااااَ ٝ ،رااااوى اُااااجؼ٘ االفااااو
أُلهٍخ ثَجت اُ٤أً ك ٢اُؾٖ ٍٞػِ ٠كوٕخ ػَٔ ثؼل ٍ٘ ٖ٤اُلهاٍخ اُاِ٣ٞخ ٝػلّ ع٘ ٢صٔبه عٜل. ْٛ
 - 0ئٕ اُزؾَاااٖ اُااانٛ ١اااو كااآ ٢زٍٞااا ٜكفاااَ اُلاااوك اَُااا٘ٓ ١ٞاااٖ اُ٘ااابرظ أُؾِااا ٢االعٔااابًُ ٢ااابٕ رؾَااا٘بً ٓٚاااِالً
ثَاااجت ى٣ااابكح ٓؼااالالد اُزلااابٝد كااا ٢رٞى٣اااغ اُااالف ٍٞكااا ٢اُجِااال  ،ئم ثِـاااذ هٔ٤اااخ ٓؼبٓاااَ ع٘٤اااُ )%05( ٢الٍاااو اُؼواه٤اااخ
ُ ،ااانا كبُي٣ااابكح كااآ ٢زٍٞااا ٜكفاااَ اُلاااوك ًااابٕ ٣ااانٛت ُلئااابد ٓؼ٘٤اااخ ٓٔاااب ىاك ٓاااٖ ػااالك االؿ٘٤ااابء ػِااا ٠ؽَااابة االٍاااو
اُلو٤وح كجِـذ َٗجخ اُلوو ك ٢ػبّ ٓ ١ )%22,9( 5117ب ٣وبهة (َٔٗ ٕٞ٤ِٓ)6,9خ رؾذ ف ٜاُلوو .
ٌِْٓ - 8خ اُلَبك أُبُٝ ٢االكاه ١اُز ٢ثبرذ رٌَْ فاواً ػِ ٠أُٞاىٗبد اَُ٘٣ٞخ ُِجِل  ،كأؽزَ اُؼوام ٓواًي ٓزولٓخ
ك ٢رٖ٘٤لبد ٓ٘ظٔخ اُْلبك٤خ اُؼبُٔ٤خ ُِلَبك أُبُٝ ٢االكاه ١اُنٍ ١زْو ٟك ٢عَل أُإٍَبد اُؾٌ٤ٓٞخ ٝثبُزبُ ٢مٛجذ
ِٓ٤بهاد اُلٗبٗ٤و ٖٓ ٓٞاٍ اُْؼت كهاط اُو٣بػ .

حاَُا ً  :انتىصُاخ:
 - 0هجَ اُجلء ثزلؼٓ َ٤إّواد اُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ٝاُؼَٔ ػِ٣ ٠غبك  ١فاخ رٜلف اُ ٠رؾَ ٖ٤اُٙٞغ االهزٖبك ١ػِ٠
ٝع ٚاُؼٔٝ ّٞاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ػِٝ ٠ع ٚاُقٖ ٓٞالثل ٖٓ اُزٌبرق ٝاُؼَٔ ػِ ٠رؾو٤ن االٍزوواه ك ٢اُٙٞغ االٓ٘ ٢ك٢
اُجِل ٗٝجن اُقالكبد ٝاالثزؼبك ػٖ أَُٔ٤بد اُابرل٤خ ٝاُؼوه٤خ ٝاُلئ٣ٞخ اُ٤ٚوخ  ،عٕ ٍٞء االٙٝبع االٓ٘٤خ ًبٕ ػبروبً
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ٝال٣ياٍ ك ٢رؾو٤ن اُز٘ٔ٤خ االهزٖبك٣خ ٝاُز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ ثَجت ؽوٓبٕ اُجِل أُي٣ل ٖٓ اُلوٓ االٍزضٔبه٣خ  ،كزٞك٤و اُج٤ئخ
االٍزضٔبه٣خ أُالرٔخ ٓو ٙوٝهُ ١ؼَٔ اُْوًبد االع٘ج٤خ ٝأُؾِ٤خ ك ٢را٣ٞو ٝاُ٘ ٜٗٞثٞاهغ اُوابػبد االهزٖبك٣خ .
 - 5االٛزٔبّ ثبُوابع اُٖؾ ٢ك ٢اُجِل ٝرؾَٕ ٖ٤ؾخ االكواك عٕ اُؼوَ اَُِ ْ٤ك ٢اُغَْ اَُِٝ ، ْ٤مُي ٖٓ فالٍ ْٗو
اُٞػ ٢اُٖؾ ٝ ٢كفبٍ ٍٝبرَ اُٖؾخ اُؼبٓخ ك ٢أُووهاد اُزوث٣ٞخ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ ٓٔب ُ ٚكٝه ك ٢رْ٘ئخ ٝر٤ٜئخ عٓ َ٤ضوق
٣لهى ٤ٔٛخ اُٖؾخ ٝ ،رلؼُ َ٤غبٕ ٓواهجخ ػَٔ االٛجبء  ٍٖٝاُوٞاٗٝ ٖ٤اُزْو٣ؼبد اُالىٓخ ك ٢رؾل٣ل ٍؼبه االك٣ٝخ ك٢
اُٖ٤لُ٤بد اُقبٕخ  ٝعٞه االٛجبء كٜ٤ب ٝ ،رول ْ٣االك٣ٝخ ٝاُقلٓبد اُٖؾ٤خ ثبَُٔزْل٤بد اُؾٌ٤ٓٞخ ٓغبٗب ً ٓٔب ٣قلق ٖٓ
االػجبء أُبُ٤خ ػٖ ًب َٛأُٞاٝ ٖٛرٞك٤و االعٜيح اُاج٤خ اُالىٓخ ُؼَٔ أَُزْل٤بد ٝاالٍزؼبٗخ ثبالٛجبء االعبٗت ك٢
رله٣ت اٌُٞاكه اُاج٤خ اُؼواه٤خ ٝ ،رْغ٤غ االٍزضٔبه ك ٢اُوابع اُٖؾ ٖٓ ٢فالٍ رول ْ٣ثؼ٘ اُزَ٤ٜالد أُٖوك٤خ
ًزقلٍ ٘٤ؼو اُلبرلح ػِ ٠االٓٞاٍ أَُزضٔوح  ،كٚالً ػٖ رْغ٤غ ػٞكح االٛجبء اُؼواه ٖٓ ٖ٤٤اُقبهط ثزٞك٤و اُؾٔب٣خ
االٓ٘٤خ ُٝ ْٜاُزَ٤ٜالد أُبك٣خ ُي٣بكح هؿجز ْٜك ٢اُؼٞكح ُالٍزلبكح ٖٓ فجوارٝ ْٜفبٕخً ٕؾبة االفزٖبٕبد اُ٘بكهح.
 - 1اُؼَٔ ػِ ٠را٣ٞو اُ٘ظبّ اُزؼِ ٢ٔ٤ك ٢اُجِل ٖٓ فالٍ ى٣بكح اُزقٖٖ٤بد أُبُ٤خ ُٜنا اُوابع ُزٞك٤و اُقلٓبد اُزؼِ٤ٔ٤خ
اٌُلِ٤خ ثوكغ ٝرؾَ ٖ٤أَُز ٟٞاُزؼِٝ ، ٢ٔ٤رٞك٤و االث٘٤خ أُلهٍ٤خ اٌُبك٤خ عٍز٤ؼبة اُاِجخ ٝاُوٚبء ػِ ٠ؽبالد اُلٝاّ
اُض٘برٝ ٢اُضالصٍٝ ، ٢ل اُ٘ؤ ك ٢اٌُٞاكه اُزله٤َ٣خ ٝاُؼَٔ اُلؤٝة ػِ ٠رٞك٤و اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ ٌُِٞاكه اُزله٤َ٣خ ،
 ٝكفبٍ اُاوارن ٝاٍُٞبرَ ا ُزؼِ٤ٔ٤خ اُؾل٣ضخ ك ٢اُزؼِٝ ، ْ٤روِٓ َ٤ؼلالد اُزَوة ٖٓ أُلاهً ٝمُي ٖٓ فالٍ رْغ٤غ
اُاِجخ ػِ ٠ؽت أُلهٍخ ثزول ْ٣أُ٘ؼ أُبُ٤خ ُ ٝ ْٜػزٔبك ٍِٞة أٌُبكئبد ُِاِجخ االٝارَ ُزؾل٤ي ْٛػِ ٠رؾَ ٖ٤أَُزٟٞ
اُؼِٔ. ٢
 -0هكغ َٓز ٟٞأُؼْ٤خ الكواك اُْؼت كٖٔ أُؼوٝف ٕ ٓز ٍٜٞكفَ اُلوك ٖٓ اُ٘برظ أُؾِ ٢االعٔبُ ٢هل رؾَٖ فالٍ
ٓلح اُلهاٍخ ٓٝ ،غ مُي اُزؾَٖ كٓ ٢ز ٍٜٞكفَ اُلوك هرلؼذ ٓؼلالد اُزلبٝد ك ٢رٞى٣غ اُلفُ ، ٍٞنا كٖٔ االكَٚ
ػزٔبك ٗظبّ اُٚوارت اُزٖبػل٣خ اُز ٢رَزٜلف االؿ٘٤بء كؤٓ ٜب ُ ٚكٝه ك ٢روِٓ َ٤ؼلالد اُزلبٝد ك ٢رٞى٣غ اُلف، ٍٞ
ٝاُؼَٔ ػِ ٠ى٣بكح ٝرلؼ َ٤ثوآظ اُوػب٣خ االعزٔبػ٤خ ُزَْٔ ًجو ػلك ٌٖٓٔ  ،كٙٝ ٢غ ىكاك ك ٚ٤ػلك اُلوواء
ٝأُؼل ٖٓ ٖ٤ٓٝعواء ػٔبٍ اُؼ٘ق ٝاالهٛبة ٝكولإ أُؼ َ٤اُٞؽ٤ل ٌُِض٤و ٖٓ اُؼٞارَ ٝ ،الثل ٖٓ كَؼ أُغبٍ ٓبّ
اُوابع اُقبٓ ُِؼَٔ ع٘جب ً اُ ٠ع٘ت ٓغ اُوابع اُؼبّ ُزٞك٤و كوٓ ػَٔ ُغ ٖٓ ِ٤اُؼبٝ ٖ٤ِٛاُقو٣غ ُٞٝ ٖ٤ثأعٞه
هٓي٣خ ٓٔب ٣وَِ ٖٓ َٗت اُجابُخ ٣ٝؼَٔ ػٍِ ٠ل ٝهبد اُلواؽ ٣ٝؼبُظ اُؼٞى ٝاُلبه ٚاُزّ ٖٓ ٢أٜٗب ٕ رُٞل ؽبالد اَُوهخ
ٝاُغؤ٣خ ٝاالٗؾواف .
 - 8اُوٚبء ػٌِِْٓ ٠خ اُلَبك أُبُٝ ٢االكاه ٖٓ ١فالٍ رلؼ َ٤االٗظٔخ ٝاُوٞاٗ ٝ ٖ٤عٜيح اُلُٝخ اُوٚبر٤خ ُٔالؽوخ ٖٓٔ
٣ضجذ ػِ ْٜ٤اُزٞه ٛثِٔلبد كَبك ٕ ٝلاه هٖ ٠اُؼوٞثبد اُواكػخ ثؾوٝ ، ْٜأُواهجخ أَُزٔوح ػِ ٠ر٘ل٤ن أُْبه٣غ ٖٓ
هجَ أُوب ٖ٤ُٝاُز ٢رٔ٘ؾٜب اُلُٝخ ُِوابع اُقبٓ ٝاالٛالع ػِٓ ٠لح ر٘ل٤ن أُْوٝع َٗٝجخ االٗغبى ٓٝ ،واهجخ صوٝاد
أَُإ ٖ٤ُٝثبُلُٝخ ٖٓ فالٍ رضج٤ذ صوٝار ْٜهجَ ٝثؼل ٍزالّ أُٖ٘ت .
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انًصادر :
انًصادر انعزتُح :
أوالً  -انكتة :

 – 1ألجابري  ،عبد الكريم حسن  ، )2012( ،دور الدولة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في مصر واالردن  ،دار
دجمة  ،عمان  ،االردن .
 – 2أالحمر  ،محمد أكرم وبمول  ،صابر  ، )2006( ،التنمية البشرية  ،دار الماليين لمطباعة والنشر والترجمة والتوزيع ،
دمشق  ،سوريا 2013 ،م .

 – 3ألزبيدي  ،حسن سالم  ، )2013( ،السموك االداري والتنمية البشرية  ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن
.

ثانيا  -الرسائل واالطاريح :
 - 1جوده  ،ندوه ىالل  ، )2006( ،تحميل وقياس أتجاىات الفقر في العراق لممدة (  ، )2005-1980أطروحة دكتوراه
( ،غير منشورة)  ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة البصره.

 – 2ألربيعي  ،محمد عربي ياسر  ، )2011( ،أثر االنفاق الصحي الحكومي في التنمية البشرية المستدامة في العراق ،
رسالة ماجستير ( ،غير منشورة)  ،كمية االداره واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية .

 – 3رضا  ،عبدالناصر قادر  ، )2012( ،واقع التعميم وأثر تسرب الطمبة عمى التنمية البشرية في العراق لممدة (-2001
 ، )2011رسالة ماجستير ( ،غير منشورة)  ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد .
 – 4ألساعدي  ،أشواق عبدالحسن عبد  ، )2002( ،الثقافة والتنمية البشرية – دراسة نظرية لبعض المتغيرات الثقافية -
 ،رسالة ماحستير( ،غير منشورة)  ،كمية االداب  ،جامعة بغداد .

 – 5ألعزاوي  ،أبتسام عمي حسين  ، )2009( ،سياسات االصالح االقتصادي وأنعكاساتيا عمى التنمية البشرية (دراسة
لبمدان مختاره)  ،أطروحة دكتوراه ( ،غير منشورة)  ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد.
 – 6كاظم  ،عقيل مكي  ، )2016( ،تحميل موضوعية مؤشرات التنمية البشرية في ظل العوائد النفطية في العراق لممدة
( ، )2014-2003رسالة ماجستير ( ،غير منشورة)  ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد .

ثالثا  :البحوث والدراسات :

 – 1حسن  ،كريم سالم  ، )2001( ،حول مفيوم التنمية البشرية وأبعادىا االساسية  ،مجمة القادسية لمعموم االدارية
واالقتصادية  ،جامعة القادسية  ،المجمد ( ، )2-1العدد . 4
 -2رسن  ،سالم عبد الحسن وعمي  ،محمد مدلول  ، )2013( ،االستثمار في التعميم أداة تمكين الموارد البشرية في
العراق  ،مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية  ،المجمد  ، 15العدد 4.

 – 3ألزبيدي  ،حسن لطيف وفخري  ،صادق جبر ، )2013( ،االرىاب وأثاره في التنمية البشرية في العراق  ،مجمة
الغري لمعموم االقتصادية واالدارية  ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة الكوفة  ،العدد 29.
 – 4ألعباس  ،عبد الحميد محمد  ، )2014( ،التنمية البشرية ( مفاىيم وأساسيات وبناء أدلتيا )  ،معيد الدراسات
والبحوث االحصائية – قسم االحصاء الحيوي والسكاني  ،جامعة القاىرة .
 – 5عذافة  ،حيدر حسين  ، )2014( ،مسار التنمية البشرية في العراق  ،مجمة المثنى لمعموم االدارية واالقتصادية ،
كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة المثنى  ،المجمد  ، 4العدد . 9
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 – 6ألعنزي  ،سعد عمي محمود  ، )2012( ،أثر االنفاق العام عمى بعض المقومات غير المادية لمتنمية االجتماعية في
العراق لممدة ( ، )2008-1985مجمة العموم االقتصادية واالدارية  ،المجمد  ، 18العدد . 68
 – 7محارب  ،فرح محسن  ، )2015( ،تحميل أثار التعميم عمى التنمية البشرية في البيئات االقتصادية االخذة في النمو
 ،مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واالدارية  ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة واسط  ،العدد . 20
 – 8ألمكصوصي  ،رحمن حسن عمي والعطار  ،ىادي كاظم  ، )2014( ،ستراتيجيات التنمية البشرية والرؤيا المستقبمية
ليا في العراق  ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة  ،العدد الخاص بالمؤتمر العممي المشترك .

 – 9موسى  ،حيدر طالب  ، )2015( ،واقع التنمية البشرية في العراق ومؤشراتيا مع أشاره لمواقع الخدمي والبيئي ،
مجمة المثنى لمعموم االدارية واالقتصادية  ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة المثنى  ،المجمد الخامس  ،العد االول .

رابعا  :التقارير والنشرات االحصائية :

 – 1برنامج االمم المتحدة االنمائي ،تقرير التنمية البشرية  ، 2013نيضة الجنوب  :تقدم بشري في عالم متنوع .

 - 2برنامج االمم المتحدة االنمائي  ،تقرير التنمية البشرية  ، 2015التنمية في كل عمل  ،أدلة التنمية البشرية .

 – 3برنامج االمم المتحدة االنمائي  ، )2006( ،و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي  ،الجياز المركزي لالحصاء
وتكنولوجيا المعمومات  ،خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق  ،دراسة في ثالثة أجزاء  :الجزء االول ( التقرير
التحميمي ) .

 – 4برنامج االمم المتحدة االنمائي  ،تقرير التنمية البشرية  ، 2014المضي في التقدم  :بناء المنعة لدرء المخاطر ،
التصنيف حسب التنمية البشرية .
 -5االتحاد العام لنساء العراق  ، )2015( ،أنتياكات الواليات المتحدة االمريكية لحقوق أطفال ونساء العراق  ،تقرير

مقدم من االتحاد العام لنساء العراق باالشتراك من االتحاد النسائي العربي .

 –6جميورية العراق ( ، )2008و ازرة التخطيط  ،التقرير الوطني لحال التنمية البشرية .
 - 7جميورية العراق  ، ) 2009( ،و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي  ،المجنة الفنية ألعداد الخطة الوطنية الخمسية
( ، )2014-2010مسودة ورقة قطاع التنمية البشرية – محور الصحة – االصدار الثاني  ،تشرين الثاني .
 – 8جميورية العراق ( ، )2007و ازرة الصحة  ،التقرير االحصائي السنوي .
 -9جميورية العراق ( ، )2008و ازرة الصحة  ،التقرير االحصائي السنوي .

 - 10جميورية العراق ( ، )2009و ازرة الصحة  ،التقرير االحصائي السنوي .
 - 11جميورية العراق ( ، )2010و ازرة الصحة  ،التقرير االحصائي السنوي .
 - 12جميورية العراق ( ، )2011و ازرة الصحة  ،التقرير االحصائي السنوي .
 - 13جميورية العراق ( ، )2012و ازرة الصحة  ،التقرير االحصائي السنوي .
 - 14جميورية العراق ( ، )2013و ازرة الصحة  ،التقرير االحصائي السنوي .
 – 15جميورية العراق ( ، )2014و ازرة الصحة  ،التقرير االحصائي السنوي .
 - 16جميورية العراق  ،و ازرة التربية 2017\2\28(،م)  ،المديرية العامة لمتخطيط التربوي  ،مديرية االحصاء .

 - 17جميورية العراق  ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ، )2017\2\21( ،دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ،
قسم االحصاء والمعموماتية .
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 – 18جميورية العراق  ، )2012( ،و ازرة التخطيط  ،الجياز المركزي لالحصاء  ،قسم إحصاءات التنمية البشرية ،
المرأة والرجل في العراق إحصاءات تنموية .
 – 19خضير  ،بسام محي  ،أيمول ( ، )2014العدالة االجتماعية في العراق  ،ورقة سياسات  ،مؤسسة فريدريش إيبرت
 ،مكتب االردن العراق  ،بغداد .

خايسا ً  :انًىالع االنكتزوَُح :
 – 0http//hdr/.undp.org/en/content/humanثوٗبٓظ االْٓ أُزؾلح االٗٔبر ، ٢ػِ ٠أُٞهغ االٌُزو ٢ٗٝاُزبُ: ٢development-indx-hdi-tabie
 – 5http:data.albankaldawli.org/indicatorأُٞهغ االٌُزوُِ ٢ٗٝج٘ي اُل: ٢ُٝ

انًصادر االَكهُشَح :
1 – United nations development program , human development report 1993 .
2 – United nations development program , human development report 2015 .
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