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اخلالصة
تعد البيئة االستثمارية من املواضيع املهمة ذات الصلة بالقدرة التنافسية يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة كمصدر أساسي
 وان تطوير هذه القطاعات يساهم بامتصاص، لتمويل االستثمارات يف القطاعات االقتصادية اإلنتاجية واخلدمية يف ظل ندرة املوارد احمللية
 وهذه، البطالة وتقليص نسبة الفقر يف اجملتمع ورفع مستوى املعيشة للمواطن وزيادة اإلنتاج احمللي يف ظل سياسة تنوع قاعدة اإلنتاج
. متثل جزء من مؤشرات التنمية املستدامة
ويهدف البحث اىل التعرف على البيئة االستثمارية وحتليل مؤشرات التنمية املستدامة يف اقليم كوردستان للتعرف على واقعها
 واختتم البحث جبملة من االستنتاجات الذي  م التوصل اليها مم تقديم عددا من املقحراات لالستفادة منها، والتحديات اليت تواجهها
. يف التخطيط للتنمية املستدامة يف االقليم
Abstract
The investment environment is one of the most important issues related to
competitiveness in attracting foreign direct investment as a main source of financing
investments in the productive and service sectors in light of the scarcity of domestic
resources. The development of these sectors contributes to job creation, reducing
poverty in the society and raising the standard of living of citizens. The policy of
diversification of the production base remained a part of sustainable development
indicators.
The research aims to identify the investment environment and analyze the indicators of
sustainable development in the Kurdistan Region to learn about its reality and the
challenges. The research concluded with a number of conclusions reached and then
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presented a number of suggestions to benefit from planning for sustainable development
in the Kurdistan region.
املقدمة
لقد شهد اقليم كودستان العراق يف النصف الثاني من العقد املاضي وبداية العقد احلالي  ،اركة تنموية متصاعدة لكنها تواجه
حتديات مجة  ،اذ يعاني اقتصاد االقليم االيا من ازمات خانقة  ،اضافة اىل ما يعانيه من اختالالت هيكلية سواء ما يتعلق بالقطاعات
االقتصادية احلقيقية أو املالية  ،ورمبا يعود السبب يف ذلك اىل غياب السياسة االقتصادية الصحيحة بشكل خاص يف السنوات الثالمة
االخرية .لذا نرى ضرورة انتشال الوضع االقتصادي يف االقليم بشكل خاص فيما يتعلق يف جمال تقديم اخلدمات االساسية للمواطنني
سواء عن طريق االستثمار احمللي أو االستثمار االجنيب  ،وان ذلك يعتمد على تهيئة البيئة االستثمارية املالئمة اليت تشجع املستثمرين
للدخول اىل السااة االستثمارية يف االقليم  ،االمر سيساهم يف تطوير القطاعات االقتصادية اليت تلعب دورا فاعال يف امتصاص البطالة
وتقليص نسبة الفقر يف اجملتمع ورفع مستوى املعيشة للمواطن وزيادة اإلنتاج احمللي يف ظل سياسة تنوع قاعدة اإلنتاج  ،وهذه متثل جزء
من مؤشرات التنمية املستدامة .
 -1أهمية البحث :
يعاجل البحث ااد املواضيع املهمة خاصة اذا علمنا ان اقتصاد االقليم يعاني اليوم من اختالالت هيكلية اقيقية سواء تتعلق بقطاعاته
احلقيقية او املالية  ،االمر الذي يستدعي تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تساهم يف معاجلة هذه االختالالت  ،وتأتي أهمية البحث ايضا من
كونه يعاجل موضوع التنمية املستدامة اليت اصبحت هاجس مجيع الدول  ،وذلك من اجل احملافظة على بقائها ايث اختذت عدة اجراءات
وسياسات من شأنها التمهيد لتحقيق التنمية املستدامة .
 -2مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة البحث يف انه بالرغم من اجلهود الواضحة واحلثيثة من قبل اكومة االقليم لتهيئة بيئة استثمارية مالئمة تساهم يف حتقيق
تنمية مستدامة اال انها الزالت تعاني من معوقات وحتديات توااه مسرية التنمية يف االقليم .
 -3فرضية البحث :
ينطلق البحث من فرضية مفادها ان البيئة االستثمارية يف اقليم كوردستان العراق الزالت غري جاذبة وغري مشجعة لالستثمارات االجنبية
واحمللية  ،وبالتالي فانها مل تساهم يف حتقيق اهداف التنمية املستدامة بالشكل املطلوب وفق املؤشرات املعتمدة يف هذا اجملال .
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 -4هدف البحث :
يهدف البحث من خالل مجع وحتليل اهم البيانات ومقارنتها اىل التعرف على طبيعة البيئة االستثمارية  ،ودراسة واقع التنمية املستدامة
عن طريق حتديد وقياس اهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية للتعرف على أهم نقاط الضعف واخللل وتقديم مقحراات تساهم يف
حتسني البيئة االستثمارية ورفع مستوى التنمية املستدامة يف اقليم كوردستان  -العراق .
 -5هيكل البحث :
بغية التحقق من فرضية البحث والتوصل اىل اهلدف منه  ،فقد  م تقسيمه اىل مالمة مبااث  :تناول املبحث االول االطار املفاهيمي
للبيئة االستثمارية والتنمية املستدامة  ،يف اني كرس املبحث الثاني للتعرف على واقع االستثمار يف اقليم كوردستان  ،اما املبحث الثالث
فقد خصص الستعراض مؤشرات التنمية املستدامة يف االقليم  .واخريا  م التوصل اىل مجلة من االستنتاجات والتوصيات اليت ختص البحث
.
املبحث االول
االطار املفاهيمي للبيئة االستثمارية والتنمية املستدامة
أوال  :مفهوم البيئة االستثمارية
يشري مفهوم بيئة االستثمار اىل جمموعة العوامل اخلاصة مبوقع حمدد واليت حتدد شكل الفرص واحلوافز اليت متكن الشركات من
االستثمار على حنو منتج وخلق فرص العمل وتوسيع نطاق اعماهلا  .وتعترب بيئة االستثمار من املفاهيم املركبة النه يتعلق جبوانب متعددة
 ،بعضها متعلق مبدى توفر منشآت البيئة االساسية  ،والبعض االخر بالنظم القانونية او االوضاع السياسية  ،والثالث باملؤسسات والرابع
بالسياسات ،فهذا املفهوم املركب هو مفهوم ديناميكي دائم التطور ملالاقة التغريات السياسية والتكنولوجية والتنظيمية  .وبشكل عام
ميكن ادراج مفهوم "البيئة االستثمارية املالئمة " حتت عنوانني كبريين  ،اادهما متعلق مبدى امكانية اختاذ القرار االستثماري ويرتبط
بكل ما يتعلق بفكرة عدم اليقني  ،والثاني يتعلق بكل ما ميكن أن يؤمر على التكلفة والعائد ويرتبط بفكرة املخاطر  (.بن اسني 2009،
) 55 ،
وتعرف بيئة االستثمار أيضا بأنها عبارة عن القوانني والسياسات واملؤسسات االقتصادية يف اي بلد واليت تستهدف استقطاب املستثمرين
اىل ذلك البلد  (.تويج و الزاملي)128 ، 2012،
وكذلك تعرف بانها جمموعة القوانني والسياسات واملؤسسات االقتصادية والسياسية اليت تؤمر يف مقة املستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته
اىل بلد دون آخر (.محزة ) 27 ،2012،و عرفتهااملؤسسة العربية لضمان االستثمار بأنها( البيئة اليت تتميز بعدم وجود عجز يف املوازنة
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العامة يقابل ه عجز مقبول يف ميزان املدفوعات ومعدالت بسيطة للتضخم وسعر الصرف غري مغاىل به  ،وبيئة سياسية ومؤسسية مستقرة
وشفافة ميكن التنبؤ بها الغراض التخطيط التجاري واملالي واالستثماري ) ( محزة )27 ،2012،
او انها عبارة عن جممل االوضاع املكونة للمحيط الذي تتم فيه العمليةاالستثمارية  ،وتأمري تلك االوضاع سلبا او اجيابا على فرص
جناح املشروعات االستثمارية  ،وبالتالي على اركات واجتاهات االستثمارات  ،وتتمثل هذه االوضاع يف الظروف السياسية واالقتصادية
واالجتماعيةواالمنية والقانونية والتنظيمات االدارية ،فالوضع العام والسياسي للدولة وما يتسم به من استقرار ،وتنظيماتها االدارية  ،وما
تتميز به من فاعلية وكفاءة ونظامهاالقانوني ومدى وضواه واتساقه ومباته (.جبلوية  ) 25 ،2005ايث يربط هذا التعريف مناخ
االستثمار مبجمل الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونيةاليت تؤمر يف توجهات رأس املال .
مانيا :مقومات أوعناصرالبيئة االستثمارية :
 - 1البيئة السياسية :
ايث يعترب العوامل السياسية من اكثر العوامل اليت تؤمر على القرارات االستثمارية  ،فاملستثمر دائما ينظر بعني االعتبار للمخاطر غري
االقتصادية اليت قد يتعرض هلا مثل التأميم واملصادرة والتدخل يف شؤونه  ،فاحلوافز واملغريات االخرى مهما تكن عالية التكفي لكسب
مقة املستثمر يف بلد يعاني من عدم االمان  ،وعليه كلما كان النظام السياسي دمبقراطيا وهناك شفافية عالية للمعلومات فهو لصاحل البيئة
االستثمارية والعكس يف االة السلطوية تكون البيئة طاردة لالستثمار  (.محزة) 28-27، 2012 ،
لذلك تؤمر البيئة السياسية للدول املضيفة يف تشكيل املناخ االستثماري بها  ،ايث يؤدي ضعف االستقرار السياسي اىل تزايد معدالت
هروب رؤوس االموال احمللية ...اخل .وتتأمر البيئة السياسية للدولة بعدة عوامل من اهمها ما يلي  (:عاطف)10 ، 2013،
 النظام السياسي ومدى االلتزام بتطبيق الدميقراطية . تواجد منظمات اجملتمع املدني ومدى متتعها بالدميقراطية . تطور وعي االازاب السياسية ودرجة احلرية اليت تتمتع بها . التداول السلمي للسلطة ودرجة االستقرار السياسي وفحرة بقاء احلاكم يف السلطة . -2البيئة االقتصادية :
فكلما كان النظام االقتصادي اكثر ارية ويعمل على تقليل احلواجز والقيود امام اركة املال والتجارة ويعمل بآلية السوق كان جاذبا
لالستثمار والعكس صحيح .وكلما كانت السياسات االقتصادية واضحة ومرنة وغري متضاربة يف االهداف  ،وتعمل بالكفاءة والفعالية
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وتتناسق مع التغريات والتحوالت على مستوى االقتصاد القومي وعلى مستوى التحول العاملي  ،كانت جاذبة لالستثماروالعكس صحيح
 (.محزة  )28، 2012 ،ايث يتفاعل هذا العنصر مع العناصر االخرى ويتمخض عنها البيئة االستثمارية يف الدول املضيفة  .ويتشكل
املناخ االقتصادي من العناصر التالية ( :عاطف)10 ، 2013،
 توفراملوارد الطبيعية . صالاية البنية التحتية . اتساع السوق الداخلية للدولة مقحرنة بالقوة الشرائية اليت تتوقف على الناتج احمللي وعدد السكان وعدالة توزيع الثروة بني افراداجملتمع .
 كفاءة السياسات االقتصادية ( املالية والنقدية والتجارية ) ومدى مرونتها واستغالهلا. درجة احلماية اليت تقدمها الدولة ملنتجاتها احمللية . توفر العمالة املاهرة ومستوى االجور السائدة يف الدولة . قدرة املؤسسات االنتاجية احمللية ودرجة املنافسة بينها . تطور سوق املال على الصعيد التشريعي والتنظيمي . -3البيئة القانونية والتنظيمية :
يقصد مبفهوم البيئة القانونية سن القوانني احملفزة لالستثمار بشكل عام واالستثمار االجنيب خصوصا ومن ضمن تلك القوانني قانون
االستثمار فضالعن جمموعة القوانني والتشريعات املكملة (قانون الضرائب وقانون الكمارك...اخل ) ،حبيث تتمتع تلك القوانني باالستقرار
وعدم التضارب فيما بينها اتى جتذب االستثمار (محزة  ، )28، 2012،فضال عن ضرورة وجود القضاء العادل ونظام التحكيم الذي
يتكفل حبسم املنازعات والذي يعترب من العناصر اهلامة يف تهيئة البيئة االستثمارية  ،كما ان للمؤسسات القائمة على تنفيذ القوانني دور
كب ري يف جذب االستثمار االجنيب املباشر من خالل التسهيالت وتيسري االجراءات او طرده من خالل التعقيدات والبريوقراطيةوطول
االجراءات ( .عاطف)9، 2013،
- 4البيئة االجتماعية والثقافية :
يعترب هذا العامل من عوامل البيئة االستثمارية يف كل ما يؤمر على قوة العمل سواء من ايث الكم او الكفاءة ومن مم فانه يتكون من
النقاط االتية ( :عاطف)9 ، 2013،
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 دور النقابات العمالية ومدى فعاليتها . السياسة التعليمية ومدى مالئمة خمرجاتها مع ااتياجات سوق العمل . معدل منو السكان ونسبة القوة العاملة اىل امجالي عدد السكان . الحركيب االجتماعي وما حيتويه من توافق او تنافر . الوعي الصحي والبيئي . مدى تفاعل الرأي العام وترايبه باستضافة االستثمارات االجنبية .مالثا :املؤشرات الدولية لتقدير بيئة االستثمار
إعتمدت عدد من املؤسسات واملنظمات على تزويد املستثمرين وصانعي القرار مبعلومات رقمية تساعدهم يف اختاذ القرار ،من خالل
تهيئة عدد من املؤشرات اليت ميكن ان تساعدهم يف معرفة وضع كل دولة على انفراد  .وامبتت الدراسات االاصائية بان هناك صلة
قوية بني ترتيب الدولة او درجته يف هذه املؤشرات وبني مقدار ما جيتذبه من االستثمار االجنيب  .ومن بني هذه املؤشرات ما يلي :
 -1مؤشر احلرية االقتصادية  :يصدر هذا املؤشر من معهد "هريتاج" بالتعاون مع صحيفة " وال سحريت جورنال" منذ عام ،1995
ويستخدم لقياس درجة التضييق اليت متارسها احلكومة على احلرية االقتصادية وذلك من خالل تدخل احلكومة يف االقتصاد وتأمري ذلك
على احلريةاالقتصادية الفراد اجملتمع  .ويستند املؤشر على  10عوامل تشمل ( السياسة التجارية وخباصة معدل التعريفة اجلمركية ووجود
احلواجز غري الكمركية ،ووضع االدارة املالية ملوازنة الدولة وخباصة اهليكل الضرييب لالفراد والشركات  ،واجم مساهمة القطاع العام
يف االقتصاد  ،والسياسة النقدية وخباصة مؤشر التضخم  ،وتدفق االستثمارات اخلاصة واالستثمار االجنيب املباشر،ووضع القطاع املصريف
والتمويل ،ومستوى االجور واالسعار،واقوق امللكية الفكرية والتشريعات واالجراءات االدارية والبريوقراطية ،وانشطة السوق
السوداء) .ومتنح هذه املكونات اوزانا متساوية وحيتسب املؤشر بأخذ متوسط هذه املؤشرات الفرعية .
وهلذا املؤشر دوره وانعكاسه يف الصورة اليت تكونها رجال االعمال واملستثمرين عن بيئة االستثمار يف البلد لكونه يأخذ مؤمؤشر سهولة
اداء االعمال باالعتبار التطورات املتعلقة باملعوقات االدارية والبريوقراطيةووجود عوائق التجارةومدى سيادة القانون وقوانني العمالة
وغريها  (.زين) 144-143، 2005 ،
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 - 2ﻤؤﺸر اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ :
تصدر منظمة الشفافية الدولية سنويا مؤشر الشفافية او النظرة للفساد منذ عام1995لتعكس درجة التحسن يف ممارسات االدارة
احلكومية والشركات لغرض تعزيز الشفافية وجهود حماربة الفساد .حياول هذا املؤشر عرب جمموعة من املسواات ومصادر معلومات
معتمدة حتديد مدى تفشي الفساد يف الدولة ودرجة تامريه يف بيئة االستثمار كأاد املعوقات داخلها  ،يستند املؤشر اىل  14مسحا ميدانيا
تقوم به  7مؤسسات دولية مستقلة ترصد آراء املستثمرين احملليني واالجانب واملتعاملني مع االدارات احلكومية املعنية واخلرباء واحملللني
اول االجراءات املتبعة ودرجة املعانات اليت تعحرضهم يف تنفيذ مشاريعهم  ،ومتزج آراءهم اول نظرتهم يف مدى تفشي الفسادوالرشوة
.وتحراوح قيمة املؤشر بني الصفر الذي يعين درجة فساد عالية و  10الذي يعين درجة شفافية عالية  (.الشريف وملياء-86 ، 2003 ،
) 87
 -3مؤشر سهولة اداء االعمال :
يصدر هذا املؤشر سنويا من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية منذ عام  2004وذلك لقياس مدى تأمري القوانني واالجراءات
احلكومية على االوضاع االقتصادية .يتكون املؤشر من متوسط عشرة مؤشرات فرعية تكون مبجملها قاعدة بيانات اداء االعمال وتشمل
تلك املؤشرات :بدء املشروع  ،التعامل مع الحراخيص ،توظيف العاملني ،تسجيل امللكية ،احلصول على القروض ،محاية املستثمرين ،دفع
الضرائب ،التجارة عربة احلدود،تنفيذ العقود،اغالق أو تصفية املشروع  (.الشريف وملياء. ) 87، 2013،
 -4املؤشر الثالمي املركب لقياس مروة االمم لالقتصادات الناهضة :
يصدر عن مؤسسةالشؤون املالية اليت اسستها جمموعة صحيفة العامل االمريكية "وولد بييرب"منذ عام  1996وبشكل نصف سنوي
ويغطي املؤشر 41دولة من االقتصادات الناهضة منها اربعة دول عربية  .ايث يستند املؤشر املركب اىل مالمة مؤشرات فرعية تتضمن
 63مكونا وهي( :بوخاري ).44، 2012 ،
أ-مؤشر البيئة االقتصادية  :ويضم هذا املؤشر  21عنصرا تغطي املؤشرات االقتصاديةالرئيسة ومؤشرات االندماج يف االقتصادالعاملي
ومؤشرات بيئة اداء االعمال .
ب -مؤشر البنية التحتية للمعلومات  :ويضم هذا املؤشر  21عنصرا تغطي مؤشرات التعليم والبنية التحتية للمعلوماتية ومؤشرات
انتشار املعلوماتية .
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ج -مؤشرات البيئة االجتماعية :ويضم هذا املؤشر  21عنصرا تغطي مؤشرات التنمية واالستقرار االجتماعي  ،مؤشرات الصحة ومحاية
البيئة والطبيعة  .ومتنح هذه املكونات اوزانا متساوية  ،ويدل ارتفاعه الرصيد املسجل على مركز متقدم يف املؤشر وهذا يعين وضعا افضل
من ايث مؤشرات مروة دول االقتصادات الناهضة .
ويحراوح كل مؤشر فرعي بني " " 100 – 0ايث الرصيد االمجالي للمؤشر املركب هو 300نقطة  ،ويدل رصيد (صفر)على اسوء
اداءورصيد  100على افضل اداء .
 -5مؤشر التنمية البشرية  :يصدر هذا املؤشر عن برنامج االمم املتحدة االمنائي بصفة دورية سنويا منذ عام  1990ويتم ااتساب هذا
املؤشر على اساس متوسط مالل مكونات وهي  (:بن اسني ) 71 ، 2009،
 طول العمر ويقاس مبتوسط العمر املتوقع عند الوالدة ويحراوح بني  25و  85سنة . املعرفة وتقاس مبعدل حمو االمية بني البالغني ونسب االلتحاق يف املراال التعليمية املختلفة ويحراوح بني  % 0و.%100 مستوى املعيشة ويقاس مبعدل نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجالي احلقيقي ويحراوح ما بني 100دوالر و  40000دوالر .ويتم ترتيب الدول يف مالث جمموعات اسب قيمة املؤشر  :مؤشر تنمية بشرية عال  %80أو أكثر  ،مؤشر تنمية بشرية متوسط من
 %50اىل  ، %79مؤشر تنمية بشرية منخفض أقل من . %50
رابعا  :مفهوم التنمية املستدامة
لقد استخدم االحتاد الدولي للحفاظ على البيئة عبارة التنمية املستدامة أول مرة عام  1980يف االسحراتيجية العاملية للبقاء  ،وقد شكلت
االمم املتحدة يف عام  1983جلنة علمية للبيئة والتنمية ( )WCEDبرئاسة ريسة وزراء النرويج (جروهارمل برونتالند ) لدراسة
مشكالت البيئة والتنمية احلادة فوق كوكب االرض  ،ويف عام  1987ظهر تقرير برونتالند بعنوان مستقبلنا املشحرك  ،وفيه عدة مبادئ
للتنمية املستدامة منها ( بانوري واخرون : ) 11 ،1995،
املوارد املتااة ليست ملكا للجيل احلالي فقط ولكن ملكا لالجيال املستقبلية ايضا . االهتمام بالبيئة واملوارد الطبيعية واحلفاظ عليها . الوعي واملشاركة الشعبية يف كافة مراال التنمية .وبعد ذلك عقدت االمم املتحدة عدة مؤمترات تتعلق بالتنمية املستدامة  ،ففي عام  1992انعقد املؤمتر الثاني لالمم املتحدة يف ريودي
جانريو ( الربازيل ) حتت اسم مؤمتر االمم املتحدة اول البيئة والتنمية  ،وانعقد املؤمتر الثالث لالمم املتحدة يف جوها لنسبورغ ( جنوب
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افريقيا ) يف سبتمرب  2002حتت اسم مؤمتر االمم املتحدة اول التنمية املستدامة  ،وكذلك انعقد مؤمتر االمم املتحدة للتنمية املستدامة
ريو يف ازيران  ، 2012وبذلك ظهرت عدة تعاريف للتنمية املستدامة .فقد  م تعريفها من قبل اللجنة العاملية للبيئة والتنمية بانها التنمية
اليت تليب ااجات احلاضر من دون املساس بقدرة االجيال املقبلة على تلبية ااجاتهم ( البديع . ) 316 ، 2001 ،
كما عرفها االقتصادي روبرت سولو ( ) Robert solowبانها عدم االضرار بالطاقة االنتاجية لالجيال املقبلة وايصاهلا اليهم بنفس
الوضع الذي ورمه اجليل احلالي  ،واشار سولو ان احلديث عن االستدامة يعين االخذ يف احلسبان ليس املوارد اليت نستهلكها اليوم وتلك
اليت نورمها لالجيال القادمة فحسب  ،بل ينبغي توجيه االهتمام الكايف ايضا لنوعية البيئة اليت خنلفا للمستقبل  ،وهذه البيئة تشمل امجالي
الطاقة االنتاجية لالقتصاد مبا يف ذلك املصانع واملعدات التقنية السائدة وهيكل املعرفة ( عبد القادر . ) 205 ، 2005 ،
وعرفت التنمية املستدامة من قبل ادوارد باربر ()Edward Barbierبانها ذلك النشاط االقتصادي الذي يؤدي اىل االرتفاع بالرفاهية
االجتماعية مع اكرب قدر من احلرص على املوارد الطبيعية املتااة وباقل قدر من االضرار واالساءة بالبيئة ( عبداهلل . )242 ، 1998 ،
اما منظمة اليونسكو ( )Unescoفحرى التنمية املستدامة ان كل جيل جيب ان يتمتع باملوارد الطبيعية ويحركها صافية غري ملومة كما
جاءت اىل االرض

( القريش  . ) 35 ، 2010 ،وهناك من يعرف التنمية املستدامة بانها السعي من اجل استقرار النمو السكاني

ووقف تدفق االفراد اىل املدن من خالل تطوير مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية يف االرياف وحتقيق اكرب قدر من املشاركة الشعبية
يف التخطيط للتنمية ( عبداهلل . ) 244 ، 1998 ،
ولقد خرج مؤمتر منظمة الزراعة واالغذية العاملية (  )FAOبتعريف اوسع للتنمية املستدامة بانها ادارة قاعدة املوارد وصونها وتوجيه
عملية التغري البيولوجي واملؤسسي على حنو يضمن اشباع احلاجات االنسانية لالجيال احلاضرة واملقبلة بصفة مستمرة يف كل القطاعات
االقتصادية وال تؤدي اىل تدهور البيئة ( وليم . ) 37 ، 1990 ،
ومما تقدم ميكن القول ان التنمية املستدامة هي طريقة استغالل املوارد بالشكل الذي يراعي اقوق االجيال القادمة فيها  ،مع ضرورة ان
تكون االاتياجات االساسية لالنسان يف املركز االول ايث تتمثل االولويات بتلبية ااتياجات الفرد من الغذاء والسكن والعمل والتعليم
واحلصول على اخلدمات الصحية وكل ما يتعلق حبياة الفرد شرط عدم ارمان االجيال القادمة من هذه اخلدمات .
خامسا  :ﻤؤﺸراﺕ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺩاﻤﺔ
ﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫه ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴية ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ .ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ أجندة ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ اليت اددتها االمم املتحد ة .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ أهم مؤشرات التنمية املستدامة :
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املؤشرات االقتصادية :
تعكس املؤشرات االقتصادية املستدامة تأمري السياسات االقتصادية املتبعة على املوارد الطبيعية ،ومن أهم هذه املؤشرات( :غيالن
وآخرون ) 25-23، 2009،
 -1نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي :وان االهمية االقتصادية هلذا املؤشر تكون من خالل عكسه معدالت النمو االقتصادي
وقياس مستوى االنتاج الكلي واجمه.
 -2نسبة االستثمار (امجالي تكوين راس املال الثابت) اىل الناتج احمللي اإلمجالي .
 -3نسبة الصادرات اىل الواردات  :والذي يبني قدرة البالد على االستمرار يف االسترياد  .وتربز االهمية احليوية هلذا املؤشر من اقيقة
ارتفاع درجة انفتاح االقتصاديات احمللية على االقتصاد العاملي .
 -4جمموع املساعدة اإلمنا ئية الرمسية  /الناتج القومي االمجالي :وتشمل املساعدات اإلمنائية الرمسية كاملنح والقروض اليت يقدمها القطاع
الرمسي اىل بعض البلدان بهدف النهوض بالتنمية و اخلدمات االجتماعية بشروط مالية ميسرة  .وان إسحراتيجية التنمية املستدامة ال
تتطلب اعتماد كبري على املعونات واملساعدة اخلارجية.
 -5امناط االنتاج واالستهالك  :وتتمثل اهم مؤشرات امناط االنتاج واالستهالك باآلتي  (:اهلييت واملهندي ) 26، 2008 ،
 استهالك اخلامات الطبيعية :وتقاس مبدى كثافة استخدام املواداخلام يف االنتاج . استخدام الطاقة  :وتقاس من خالل ااتساب استهالك الطاقة السنوي للفرد . انتاج وادارة النفايات  :وتقاس بكميات انتاج النفايات الصناعية واملنزلية  ،وانتاج النفايات اخلطرة واملشعة  ،واعادة تدوير هذهالنفايات .
 النقل واملواصالت  :وتقاس باملسافة اليت يقطعها الفرد سنويا مقارنة بنوع املواصالت ( سيارة خاصة  ،مواصالت عامة  ،طائرات......،اخل) .
املؤشرات االجتماعية :
تتمثل املؤشرات االجتماعية للتنمية املستدامة باآلتي (: :اهلييت واملهندي ) 25-23 ، 2008 ،
أ -املساوات االجتماعية  :وقد  م اختيار مؤشرين رئيسيني لقياس املساواة االجتماعية وهما نسبة السكان حتت خط الفقر  ،ومقدار
التفاوت بني اخلمس االعلى واخلمس االفقر من السكان ( او مؤشر جيين القياسي لتفاوت الدخل ).
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ب -الصحة االجتماعية  :ان اهم املؤشرات لقياس الصحة العامة هي  :العمر املتوقع عند الوالدة  ،معدالت وفيات االمهات واالطفال
،والرعاية الصحية االولية .
ج -التعليم  :ان اهم مؤشرات التعليم هي :معدل معرفة القراءة والكتابة  ،ومعدل االلتحاق باملراال التعليميةاملختلفة.
د -السكن  :ايث يعد توفري السكن املالئم للمواطن من اهم ااتياجات التنمية املستدامة  .وتقاس االة السكن يف مؤشرات التنمية
املستدامةعادة مبؤشر وااد وهو نصيب الفرد من االمتار املربعة يف االبنية .
ه  -االمن  :ويقصد به االمن االجتماعي ومحاية الناس من اجلرائم  .ويتم قياس االمن االجتماعي عادة من خالل نسبة مرتكيب اجلرائم يف
اجملتمع .
و-السكان  :توجد عالقة عكسية بني النمو السكاني والتنمية املستدامة  .واملؤشر املستخدم هو معدل النمو السكاني .
املؤشرات البيئية :
تكتسب هذه املؤشرات اهمية خاصة كونها حتقق أهداف التنمية املستدامة عن طريق مراقبة الوضع القائم ورصد التغريات اليت حتدث
على البيئة واملوارد الطبيعية سواءكانت إجيابية أو سلبية،كما أ نها تقيس مدى حتقيق االهداف .وأهم املعايريهي ( :االسكوا 2001،
) 21،
 -1محاية نوعية موارد املياه العذبة وامداداتها والذي يقيس اجم ومنط استخدام املياه من خالل :
أ -املوارد املتجددة /السكان (النصيب السنوي للفرد من املوارد املائية املتجددة املتااة ).
ب -استخدام املياه /االاتياطيات املتجددة ( نسبة كمية املياه املستخدمة اىل جمموع الكمية املتجددة ).
 -2النهوض بالزراعة والتنمية الريفية املستدامة من خالل :
أ -نصيب الفرد من األراضي الزراعية .
ب -نصيب الفرد من األراضي الصاحلة للزراعة واألراضي املزروعة بصورة دائمة .
ج -كمية االمسدة املستخدمة سنويا .
 -3مكافحة ازالة الغابات والتصحر .
أ -التغري يف مسااة الغابات كنسبة من املسااة الكلية للبلد .
ب -نسبة األراضي املتضررة بالتصحراىل املسااة الكلية للبلد .
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املؤشرات املؤسسية :
وتتمثل هذه املؤشرات باآلتي ( :االسكوا ) 21، 2001،
 -1احلصول على املعلومات  :واليت ميكن قياسها من خالل :
أ -عدد أجهزة التلفزيون والراديو لكل  ١٠٠٠نسمة .ب -عدد الصحف اليومية لكل ١٠٠٠نسمة .ج -عدد احلواسيب الشخصية
لكل  ١٠٠٠نسمة .د -عدد خطوط اهلاتف الرئيسية لكل  ١٠٠٠نسمة .ه -عدد املشحركني يف االنحرنت /مستخدمي االنحرنت لكل
 ١٠٠٠نسمة( .
 -2العلم والتكنولوجيا  :ويقاس عن طريق :
أ -عدد العلماء واملهندسني العاملني يف البحث والتطوير لكل مليون نسمة.
ب -االنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجالي.
املؤشرات السياسية :
وهي تلك املؤشرات املتعلقة بقياس احلكم الراش د والذي يكون له االمر البالغ على كافة االبعاد االخرى االقتصادية واالجتماعية
والبيئية واملؤسسية  ،واليت ميكن التعبري عنها باملستويات اليت وصلت اليها مبادئه وآلياته املتمثلة يف:
درجة الشفافية  ،املشاركة  ،املساءلة  ،سيادة القانون ،االستقرار السياسي  ،حماربة الفساد  ،ارية االعالم  ،الالمركزية ،إستقاللية
السلطة القضائية والعناية حبقوق االنسان( .شيلي ) 75 ،2014- 2013،
سادسا  :اهداف التنمية املستدامة :
ان للتنمية املستدامة اهدافا شاملة تعمل على حتقيقها  ،واليت حتمل يف طياتها اهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
بشكل متداخل ومتكامل يف اطار االستدامة  .ويف االول من كانون الثاني  ، 2016بدأ رمسيا نفاذ اهداف التنمية املستدامة ال 17
خلطة التنمية املستدامة لعام  ، 2030اليت اعتمدها قادة العامل يف ايلول  2015يف قمة االمم املتحدة املنعقدة يف نيويورك .وفيما يلي تلك
االهداف  (:االمم املتحدة ) 47-12، 2016 ،
 -1القضاء على الفقرجبميع اشكاله يف كل مكان .
 -2القضاء على اجلوع وتوفري االمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة .
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 -3ضمان متتع اجلميع بامناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع االعمار .
 -4ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع .
 -5حتقيق املساوات بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات .
 -6ضمان توفري املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع .
 -7ضمان اصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوموقة واملستدامة .
 -8تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام  ،والعمالة الكاملة واملنتجة  ،وتوفري العمل الالئق للجميع .
 -9اقامة بنى حتتية قادرة على الصمود ،وحتفيزالتصنيع الشامل للجميع واملستدام ،وتشجيع االبتكار .
-10احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها .
 -11جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة .
-12ضمان وجود امناط استهالك وانتاج مستدامة .
-13اختاذ اجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآماره .
 -14افظ البحار واحمليطات واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة .
 -15محاية النظم االيكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام  ،وادارة الغابات على حنو مستدام  ،ومكافحة
التصحر  ،ووقف تدهور االراضي وعكس مساره  ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي .
 -16السالم والعدل واملؤسسات .
 -17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من اجل التنميةاملستدامة .
املبحث الثاني
واقع االستثمار يف اقليم كوردستان العراق
ألجل حتقيق معدالت عالية للنمو االقتصادي يف الدول النامية هناك سياستان البد من ممارستها يف آن وااد  ،السياسة االوىل تستهدف
زيادة انتاجية املوار د االقتصادية املستخدمة فعال يف العمليات االنتاجية عن طريق اعادة ختصيص هذه املوارد بشكل أكثر كفاءة من
النااية االقتصادية  ،ومثل هذه السياسة ليست حباجة اىل استثمارات مالية أو اية موارد اقتصادية اضافية  ،فاملسألة تقتصر على رفع
مستوى االنتاجية من املوارد املستخدمة يف عمليات االنتاج .
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اما السياسة الثانية فهي تركز يف العمل على اضافة طاقات انتاجية جديدة لقاعدة تكوين رأس املال وذلك خبلق طاقات انتاجية جديدة
عن طريق ضخ استثمارات كافية لتحقيق تطور سريع يف عملية الحراكم الرأمسالي  ،ان سياسة اعادة توزيع املوارد االقتصادية بني االنشطة
املختلفة هي يف الواقع عملية اصالح آللية النظام االقتصادي وترشيد للقرارات االقتصادية مبا يؤمن جتنب الضياع والتبذير يف املوارد
املتااة .اما السياسة املستهدفة لتوسيع قاعدة الحراكم الرأمسالي فهي اليت هلا الدور احلاسم يف حتقيق معدالت عالية للنمو االقتصادي
مقارنة بالسياسة االوىل اليت البد ان تستقر يف النهاية عند ادود معينة  .لذلك فان عملية التنمية االقتصادية هلذه الدول صارت تستند
اىل قاعدة تكوين رأس املال بزيادة االستثمارات لضمان معدالت عالية للنمواالقتصادي ( حممد ماهر  ، ) 112 ، 2012 ،وان هذه
السياسة لقيت صدى واسعا يف جتربة اقليم كوردستان على صعيد التطبيق العملي  ،وسنحاول عرض واقع االستثمار يف اقليم كوردستان
من خالل الفقرات اآلتية :
 -1النفقات االستثمارية والنفقات التشغيلية
يبني اجلدول ( )1التطور احلاصل يف النفقات بشقيها التشغيلي واالستثماري ،ايث اتسمت النفقات االستثمارية بالتزايد الواضح،
اذ تشري االرقام الواردة يف اجلدول اعاله اىل ان النفقات االستثمارية ازدادت من ( )420مليار دينار عام  2005اىل )(5343.8
ملياردينار عام  ،2013اي مبعدل منو سنوي مركب مقداره  % 37.8مقارنة مبعدل منو النفقات التشغيلية البالغ  . % 27.9كما
ارتفعت نسبة مساهمة النفقات االستثمارية من امجالي النفقات من  % 20.6عام  2005اىل  % 31.5عام  ، 2013وهذا مؤشر
واضح يدل على التطور الكبري يف االستثمار يف اقليم كوردستان ورمبا يعود السبب يف ذلك اىل حماولة اكومة االقليم باالستثمار يف
الب نية التحتية  ،وذلك اما باعادة بناء البنية التحتية املدمرة فعال أو ترميمها أو بناء مشاريع جديدة ختدم عملية البناء والتنمية يف اقليم
كوردستان وذلك باالستفادة من االيرادات الكبرية اليت بدأت تتدفق اىل االقليم من خالل اصة االقليم من املوازنة االحتادية والبالغة (
) %17ايث ان هذه االيرادات بدأت تزداد سنة بعد اخرى منذ عام  2005بسبب ارتفاع االيرادات العامة للحكومة االحتادية النامجة
عن انتاج وبيع كميات كبرية من النفط نتيجة االستثمارات الكبرية يف اقول النفط العراقية من خالل توقيع عدة اتفاقيات مع الشركات
النفطية يف هذا اجملال  ،وارتفاع اسعار النفط خالل اغلب سنوات املدة  ، 2013 – 2005فضال عن سياسة اكومة االقليم وتوجهاتها
الداعمة لتشجيع االستثمار ،وجتلى هذا املوقف بشكل واضح يف صدور قانون االستثمار رقم ( )4لسنة  2006يف اقليم كوردستان
ليمثل ظاهرة نوعية يف السياسة االقتصادية لالقليم تساهم يف تشجيع االستثمارات وتعزز من مسرية التنمية االقتصادية يف االقليم .
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جدول ()1
النفقات التشغيلية والنفقات االستثمارية يف اقليم كوردستان – العراق للمدة  ( 2013 – 2005مليار دينار )
نوع النفقات
السنوات
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
معدل النمو املركب
()2013 – 2005

النفقات التشغيلية

النفقات
االستثمارية

امجالي النفقات

1616.8
1902.9
5562.1
6154.1
5979.8
7889.1
9250.7
10525.8
11598.9

420.0
420.0
2285.6
3387.3
2303.4
3543.1
4700.6
4720.0
5343.8

2036.8
2322.9
7847.7
9541.4
8283.2
11432.2
13951.3
15245.8
16942.7

% 27.9

% 37.4

% 30.3

نسبة النفقات

نسبة النفقات

التشغيلية اىل

االستثمارية اىل

االمجالي

االمجالي

()%

()%

79.4
81.9
70.9
64.6
72.2
69.0
66.3
69.0
68.5

20.6
18.1
29.1
35.5
27.8
31.0
33.7
31.0
31.5

املصدر :اجلدول من اعداد البااثني استنادا اىل:
 اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية االسحراتيجية القليم كوردستان للسنوات  ، 2016 -2012اربيل  ، 2011 ،ص . 29 -اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية القليم كوردستان للسنوات  ،2019 -2015اربيل  ،2014 ،ص .14

-2عدد املشاريع اجملازة واجم االستثمارات فيها
تشري االرقام الواردة يف اجلدول ( )2اىل ان عدد املشاريع واجم راس املال املستثمر قد شهدا تذبذبا خالل املدة 2016 -2006
 ،ايث كان عدد املشاريع اجملازة ( )2مشروع فقط سنة  2006وبنسبة ( )%0.26من امجالي عدد املشاريع اجملازة وحبجم راس املال
املستثمر ( )438.308الف دوالر والذي شكل ( )%0.93من امجالي راس املال املستثمر خالل املدة اعاله  .وهذا يعود اىل عدم سريان
قانون االستثمار املرقم ( )6لسنة 2006يف اقليم كوردستان بعد  ،وان هذين املشروعني قد اجيزا مبوجب قانون االستثمار املطبق يف
اكومة االقليم  /ادارة السليمانية سابقا  .لذلك يالاظ منذ سنة  2007ارتفاعا يف عدد املشاريع اجملازة ليبلغ ( )51مشروعا
وبنسبة( )%6.65من امجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم  ،وحبجم رأمسال بلغ (  )3.814.820الف دوالروالذي يشكل ()%8.12
من امجالي راس املال املستثمر يف االقليم  ،ومبعدل منو سنوي بلغ ( . )%770.35لكنه وان ارتفع عدد املشاريع اىل( )63مشروعا
وبنسبة (  ) %8.21من امجالي عدد املشاريع سنة (  )2008اال ان اجم رأس املال املستثمر اخنفض اىل ()2.030.836
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اجلدول ()2
عدد املشاريع اجملازة واجم رأس املال املستثمريف اقليم كوردستان للمدة () 2016-2006
البيان
السنوات

نسبة عدداملشاريع
عدد املشاريع اجملازة اجملازة اىل امجالي

اجم رأس املال
املستثمر

عدداملشاريع

(الف دوالر)

معدل النمو
السنوي

نسبة رأس املال
املستثمر اىل احلجم
الكلي لالستثمار

2006

2

0.26%

438.308

-

%0.93

2007

51

% 6.65

3.814.820

770.35%

% 8.12

2008

63

% 8.21

2.030.836

% - 46.76

% 4.33

2009

73

% 9.52

4.289.230

% 111.21

% 9.14

2010

102

% 13.30

4.786.526

% 11.59

% 10.19

2011

78

% 10.17

3.413.035

% - 28.70

% 7.27

2012

128

% 16.69

6.017.142

% 76.30

% 12.82

2013

122

% 15.91

12.341.136

% 105.10

% 26.28

4201

79

% 10.30

3.782.239

%- 69.35

% 8.06

5201

34

% 4.43

3.945.865

% 4.33

% 8.40

6201

34

% 4.43

2.050.619

% - 48.03

% 4.37

767

% 100

46.953.528

% 88.6

% 100

امجالي املدة
()2016-2006

املصدر  -:اجلدول من اعداد البااثني استنادا اىل:
 -اقليم كوردستان العراق،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات واملعلومات ،مديرية املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .

الف دوالر ليشكل ( )%4.33من امجالي راس املال املستثمر  ،وقد يعود السبب يف ذلك اىل تأمرياالزمة املالية العاملية اليت ظهرت يف
تلك السنة على قرارات املستثمرين وعزوفهم عن االستثمار يف مشاريع اسحراتيجية كبرية احلجم واليت حتتاج اىل رؤوس اموال ضخمة
وفيها درجة كبرية من املخاطرة ،مما دفعهم اىل االقتصارعلى االستثمار يف مشاريع صغرية  .و بدأ االستثمار يف االقليم باالرتفاع عددا و
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اجما يف سنة (2009و  )2010ليبلغ ( ) 102مشروعا وبنسبة ( )%13.30من امجالي عدد املشاريع يف سنة ، 2010ومببلغ
( )4.786.526الف دوالر مما يشكل ( )%10.19من امجالي راس املال املستثمر ومبعدل منوسنوي ( . )%11.59أما سنة ()2011
فقدشهدت تراجعا يف عملية االستثمار ايث بلغ عدد املشاريع االستثمارية ( )78مشروعافقط ومببلغ ()3.413.035الف دوالر
وبنسبة ( )%7.27من امجالي االستثمارات اجملازة يف االقليم  ،ومبعدل منو سنوي ( )%-28.70وقد يعود سبب ذلك اىل توقف هيئة
االستثمار يف اقليم كوردستان عن منح اجازة االستثمار اىل املستثمرين ملدة معينة يف تلك السنة  .مم عادت عملية االستثمار بقوة ايث
سجلت اعلى معدالت االستثمار من ايث عدداملشاريع اجملازة واجم راس املال املستثمر يف السنتني (2012و ، )2013واللتني تعتربان
من اكثر السنوات ازدهارا ومنوا يف االقليم وذلك بسبب العالقات الطبيعية واهلادئة بني احلكومة االحتادية واكومة اقليم كوردستان
ووصول () %17من اصة االقليم بشكل مستمر من املوازنة االحتادية واليت شهدت طفرة كبرية جتاوزت املائة مليار دوالر والول مرة
يف تأريخ العراق والنامجة عن االرتفاع الكبري يف اسعار النفط  .كل هذه االسباب خلقت جوا من التفاؤل بالنسبة للمستثمرين ورجال
االعمال مما دفعهم باجتاه زيادة نشاطهم االستثماري .وشهدت السنوات  2014و 2015و 2016تراجعا كبريا يف عمليات االستثمار
 ،اذ بلغ معدل النمو السنوي حلجم االستثمارات ( %-69.35و %4.33و )%-48.03لتلك السنوات على التوالي  .ورمبا يعود
السبب يف ذلك اىل توتر العالقات السياسية واالقتصادية بني احلكومة االحتادية واكومة االقليم وما ترتب عليه من قطع اصة اقليم
كوردستان من املوازنة العامة الفيدرالية اجلارية واالستثمارية عدا عدد من التحويالت املالية والشهر معدودة وحتويل جزء من النفقات
احلاكمة املتمثلة بالدواء واحلصة التموينية .
-3الحركيب القطاعي واجلغرايف لالستثمار
وبالنسبة لتوزيع االستثمار من ايث اجم رأس املال املستثمر على القطاعات االقتصادية يف االقليم  ،فإنه يالاظ من اجلدول ()3
بان القطاعات االربعة االوىل ( الصناعة واالسكان والسيااة والتجارة) تستحوذ على نسبة ( )%92.35من امجاىل اجم رأس املال
املستثمر يف اقليم كوردستان خالل املدة  ،2016 -2006وان بقية القطاعات االقنصادية تستحوذ على النسبة املتبقية والبالغة
( )%7.65وهي تدل بوضوح على غياب رؤية اسحراتيجية حلكومة االقليم خبصوص توجيه االستثمارات حنومجيع القطاعات االقتصادية
بشكل متوازن وعدم االقتصارعلى قطاعات معينة وعلى وجه اخلصوص قطاع االسكان والقطاع الصناعي وان كان القطاع الصناعي
حيتل املرتبة االوىل اال انه باحلقيقة يعترب قطاعا مكمال لقطاع االسكان بدليل ان اهم واكرب املشاريع الصناعية هي تلك املشاريع اليت ختدم
بشكل كبري تأمني مستلزمات قطاع االسكان مثل مشاريع السمنت واحلديد و املشاريع االخرى اليت تؤمن مستلزمات ذلك القطاع .
ويالاظ من اجلدول ( )3ايضا بأن امجالي رأس املال املستثمر يف اقليم كوردستان البالغ ( )46.953.528الف دوالر للمدة
( )2016-2006توزع بني القطاعات االقتصادية بنسب خمتلفة  ،ايث اظي القطاع الصناعي باعلى نسبة واليت بلغت ()%37.18
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اجلدول ()3
اجم رأس املال املستثمر يف القطاعات االقتصادية وتوزيعها اسب حمافظات االقليم
( ألف دوالر)

للمدة ( )2016 -2006
احملافظة
اربيل

الحرتيب

السليمانية

دهوك

امجالي االقليم

القطاع

نسبة القطاع اىل
االقليم ( ) %

1

الصناعة

5.945.346

9.281.552

2.230.882

17.457.780

37.18

2

االسكان

10.113.237

2.729.797

2.142.753

14.985.787

31.92

3

السيااة

4.696.419

1.410.575

741.708

6.848.703

14.59

4

التجارة

3.150.698

503.666

410.544

4.064.908

8.66

5

الصحة

732.051

106.411

55.418

893.881

1.90

6

البنوك

753.702

-

-

753.703

1.61

7

الزراعة

2261.29

15.085

448.643

725.019

1.54

8

التعليم

231.594

433.959

43.085

708.638

1.51

9

االتصاالت

127.895

92.996

-

220.891

0.47

10

النقل

104.204

-

-

104.204

0.22

11

الرياضة

-

19.930

72.787

92.718

0.20

12

اخلدمات

2.191

82.787

-

84.978

0.18

13

الفن

.31712

-

-

12.317

0.03

امجالي اجم رأس املال املستثمر

26.130.948

14.676.758

6.145.821

46.953.528

100

نسبة احملافظة اىل االقليم ( ) %

%55.65

%31.26

%13.10

%100

-

املصدر  - :اجلدول من اعداد البااثني استنادا اىل:
 -اقليم كوردستان العراق،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات واملعلومات ،مديرية املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .
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 ،يليه قطاع االسكان باملرتبة الثانية ومببلغ ( )14.985.787الف دوالر والذي يشكل ( ، ) 31.92%ويأتي قطاع السيااة باملرتبة
الثالثة وبنسبة (  ، )%14.59يليه قطاع التجارة باملرتبة الرابعة وبنسبة (  ، )%8.66مم قطاع الصحة بنسبة ( ، )%1.90بعده قطاع
البنوك بنسبة ( ، )%1.61أما القطاع الزراعي فأنه تراجع اىل املركز السابع وبنسبة (  )%1.54بعد ان كان حيتل املرتبة السادسة من
ايث نسبة عدد املشاريع الزراعية اجملازة اىل امجالي عدد املشاريع اجملازة يف اقليم كوردستان خالل املدة (  )2016-2006والبالغة
( . )%3.91ويستدل من ذلك بأن تلك املشاريع والبالغة عددها ( )30مشروعا هي اصال مشاريع صغرية وغري اسحراتيجية وال تتناسب
مع متطلبات تنمية وتطويرهذا القطاع احليوي والذي ميتلك مجيع مقومات ومستلزمات هذا التطور والذي الميكن حتقيق تنمية اقيقية
القتصاد االقليم دون تنمية القطاع الزراعي ملا ميتلكه هذا القطاع من ترابطات امامية وخلفية مع بقية القطاعات االقتصادية باالضافة اىل
توفرياملنتجات الغذائية للمواطنني .
وباالنتقال اىل توزيع رؤوس االموال املستثمرة على حمافظات االقليم  ،فانه يالاظ بان حمافظة اربيل ااتلت املرتبة االوىل ومببلغ
( )26.130.948الف دوالر والذي يشكل نسبة ( )%55.65من امجالي راس املال املستثمر يف االقليم بعد ان كانت نسبة مساهمتها
من ايث عدد املشاريع االستثمارية اىل امجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم ( )%44.20والذي يشري بوضوح اىل االختالل االقليمي
ايضا يف توزيع االستثمارات  ،بدليل ان اصة خمافظة دهوك قد تراجع بشكل كبري لتصل اىل ( )6.145.821الف دوالرواليت تشكل
نسبة (  )%13.10وهي نسبة قليلة جدا وال تتناسب مع اصتها النسبية من ايث عدداملشاريع االستثمارية والبالغة ( )%27.9كما هو
موضح يف اجلدول ( . )2وااتلت حمافظة السليمانية املرتبة الثانية ايث بلغت اصتها من امجالي راس املال املستثمر()14.676.758
ألف دوالر وبنسبة ( )%31.26وهذه النسبة وان ارتفعت قليال مقارنة بنسبة مساهمتها من امجالي عدد املشاريع االستثمارية البالغة
( ، )%27.9والذي يرجع ا ىل مشاريع االمسنت واملقامة يف حمافظة السليمانية واليت تعترب من املشاريع الكبرية و حتتاج اىل رؤوس اموال
كبرية  .االانها ال تتناسب مع الفرص االستثمارية الكبرية املتااة والنامجة عن املقومات الطبيعية والبشرية الكبرية املتوفرة يف هذه احملافظة
.
 -4االستثمار وجنسية املستثمر
يالاظ من اجلدول()4بأن ()690مشروعا من اصل امجالي عدداملشاريع االستثمارية اجملازة البالغة ( )767مشروعا من اصة
املستثمراحمللي وبنسبة ( ، )%89.96فيما بلغت اصة املستثمر االجنيب ( )47مشروعا والذي يشكل ( )%6.13من امجالي عدد املشاريع
اجملازة يف االقليم  .وما تبقى من املشاريع االستثمارية والبالغة ( )30مشروعا فقط وبنسبة (  .)%3.91فكان من نصيب املستثمر احمللي
واملستثمر االجنيب مشحركا ( االستثمار املشحرك)  .ومن ايث اجم رأس املال املستثمر اسب جنسية املستثمر  ،فان اجم االستثمارات
احمللية بلغ ( )36.815.887.0الف دوالر والذي شكل ( )%78.41من امجالي اجم رأس املال املستثمريف االقليم والبالغ(
 )46.953.527.8الف دوالر ،بينما بلغ اجم راس املال االجنيب املستثمر (  )6.104.967.9ألف دوالر ،
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اجلدول ()4
توزيع املشاريع االستثمارية من ايث العدد واجم راس املال املستثمر واسب جنسية املستثمرعلى حمافظات اقليم كوردستان العراق للمدة (-2006
)2016

أربيل

دهوك

األقليم

عدد املشاريع ونسبتها

اىل امجالي االقليم

اجم راس املال املستثمر

ونسبتها اىل امجالي االقليم

عدد املشاريع ونسبتها

اجم راس املال املستثمر

ونسبتها اىل امجالي االقليم

عدد املشاريع ونسبتها

اىل امجالي االقليم

اجم راس املال املستثمر

ونسبتها اىل امجالي االقليم

عدد املشاريع ونسبتها

%86.14

%78.38

%10.32

%18.11

%3.54

%3.51

%100

%42.32

%55.63

%74.49

%77.50

%40

%22.77

%44.2

%55.65

2

30.682.9

9

2.470.571.4

214

14.676.758.5

%94.86

%82.96

%0.93

%0.21

%4.21

%16.83

%100

%100

%29.42

%33.07

%4.26

%0.50

%30

%61.26

%27.9

%31.26

195

4.158.847.6

10

1.342.938.4

9

644.035.1

214

6.145.821.1

%91.12

%67.67

%4.67

%21.85

%4.21

%10.48

%100

%100

%28.26

%11.30

%21.28

%22.00

%30

%15.97

%27.9

%13.10

47

6.104.967.9

30

4.032.672.9

767

46.953.527.8

%89.96

%78.41

%6.13

%13.00

%3.91

%8.59

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

36.815.887.0 690
إمجالي

26.130.948.2 339
%100

12.175.504.2 203
السليمانية

4.731.346.6 35

اىل امجالي االقليم

اىل امجالي االقليم

20.481.535.1 292

918.066.5 12

اجم راس املال املستثمر

احملافظة

االستثمار احمللي

االستثمار املشحرك

ونسبتها اىل امجالي االقليم

االستثمار

االستثمار االجنيب

االستثمار االمجالي

املصدر  - :اجلدول من اعداد البااثني استنادا اىل:
 -اقليم كوردستان العراق،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات واملعلومات ،مديرية املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .
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وبنسبة (  )%13.0من امجالي اجم رأس املال املستثمريف االقليم  ،وما تبقى من امجالي اجم رأس املال املستثمر فكان من نصيب
االستثمار املشحرك والذي بلغ ( )4.032.672.9الف دوالر وبنسبة (.)%8.59
ومن مؤشرات اجلدول ( )4تتبني بأن اكومة االقليم مل تتمكن من حتقيق االهداف املخططة واليت  م تشريع قانون االستثمار رقم ()4
لسنة  2006من اجلها والذي تضمن جمموعة كبرية من االمتيازات والتسهيالت املمنواة للمستثمر وعلى وجه اخلصوص املستثمر
االجنيب وذلك الستقطاب اكرب عدد ممكن من الشركات واملستثمرين االجانب لالستفادة من التكنولوجيا واخلربات واملهارات احلديثة
اليت ميتلكها املستثمرين االجانب واليت يكون االقليم بأمس احلاجة اليها وذلك ملواكبة التطور احلاصل يف العامل  ،وملء الفجوة التكنولوجية
اليت تفصله عن البلدان املتقدمة .
املبحث الثالث
مؤشرات التنمية املستدامة يف اقليم كوردستان – العراق
نتيجة لتزايد االستثمارت يف اقليم كوردستان بنوعيها احمللي واالجنيب ملا يتمتع به االقليم من فرص استثمارية متنوعة مدعومة باالستقرار
السياسي واالمين  ،وللجهود الكبرية اليت بذلتها احلكومة واليت تكللت يف حتقيق اجنازات مهمة تتوزع على املرتكزات االساسية ملفهوم
التنمية املستدامة  ،لذا سنحاول التعرف على واقع التنمية املستدامة يف اقليم كوردستان من خالل استعراض بعض املؤشرات ذات
الصلة بذلك وعلى النحو االتي :
 -1املؤشرات االقتصادية
لكي تتحقق التنمية املستدامة وفق البعد االقتصادي البد من حتسني مستوى املعيشة والرفاهية االقتصادية  ،ويعد الناتج احمللي االمجالي
ومتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجالي من أهم املؤشرات اليت تعكس معدالت النمو ومستوى الرفاهية االقتصادية الي بلد ،
وهذا مانراه واضحا يف اجلدول ( )5بالنسبة القليم كوردستان  .ايث نالاظ ان الناتج احمللي االمجالي اقق زيادة واضحة خالل املدة
 ، 2012 – 2004اذ ازدادت قيمة الناتج احمللي االمجالي من  1665مليون دوالر سنة  2004اىل  21730سنة  2012حمققا
معدل منو سنوي مركب  % 37.8خالل املدة اعاله  ،اال ان معدالت النموالسنوية للناتج احمللي االمجالي تباينت من سنة اىل اخرى
.وكذلك احلال فقد شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجالي ارتفاعا خالل املدة  ، 2012- 2004اذ ارتفع من 465.1
دوالر عام  2004اىل  4051.3دوالر عام  ، 2012اي مبعدل منو سنوي مركب  %34.4وباملقابل ازدادت وتباينت املساهمات
النسبية واملطلقة للقطاعات االقتصادية يف توليد الناتج احمللي االمجالي كما يف اجلدول ( ، )6ففي عام  2011بلغت نسبة مساهمة االدارة
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العامة  ، % 14.91وقطاع النقل واالتصاالت  ، %12.91واملال والتأمني  ،%11.93والبناء والتشييد  ، %8.39والزراعة
والغابات والصيد  ، %7.39والصناعة التحويلية . %4.08
اجلدول ( )5
متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجالي يف اقليم كوردستان للمدة )2012 – 2004

البيان

الناتج احمللي االمجالي
مليون دوالر

معدل النموالسنوي متوسط نصيب الفرد

معدل النمو السنوي

للناتج احمللي

من الناتج احمللي

ملتوسط نصيب

()%

( دوالر )

الفرد ()%

2004

1665

-

465.1

-

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
معدل النمو املركب

2852
5977
8071
17564
17773
19996
20792
21730
% 37.8

71.3
109.6
35.o
117.6
1.2
12.5
4.0
4.5

786.1
1618.6
2018.4
3516.2
3782.5
4072.6
4611.3
4958.7
% 34.4

69.0
105.9
24.7
74.2
7.6
7.7
13.2
7.5

السنوات

()2012-2004
املصدر :اجلدول من اعداد البااثني اسنادا اىل -:
 اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية االسحراتيجية القليم كوردستان للسنوات  ، 2016 -2012اربيل .2011 ،
 اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية القليم كوردستان للسنوات  ،2019 -2015اربيل .2014 ،

كما نالاظ ان قيمة مساهمة قطاع النقل واالتصاالت يف الناتج احمللي االمجالي ارتفعت من  1397مليار دينارعام  2007اىل
3100.4ملياردينار عام  ، 2011وان نسبة مساهمة قطاع الزراعة والغابات والصيد ارتفعت ايضا من  606مليار دينار عام 2007
اىل  1760.75ملياردينار عام  ، 2011اما قطاع الصناعة التحويلية فقد اصبحت قيمة مساهمته يف الناتج احمللي االمجالي 979.66
مليار دينار عام  2011بعد ان كانت  431مليار دينار عام  ، 2007كذلك شهد قطاع البناء والتشييد ارتفاعا ملحوظا يف مساهمته
يف الناتج احمللي االمجالي ايث ارتفعت من  1056مليار دينار عام  2007اىل  2015.2مليار دينار عام . 2011
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اجلدول ()6
الناتج احمللي االمجالي اسب االنشطة االقتصادية باالسعار اجلارية ( 2011 – 2007مليار دينار )
السنة

2007

النشاط

نسبة املساهمة

نسبة املساهمة

2011

()%

()%

الزراعة والغابات والصيد

606.735

3.93

1760.75

7.39

التعدين واملقالع

74.688

0.48

124

0.51

االنواع االخرى من التعدين

74.688

0.48

148

0.61

الصناعة التحويلية

431.232

2.8

979.66

4.08

الكهرباء واملاء

101.817

0.66

674.87

2.81

البناء والتشييد

1056.466

6.85

2015.2

8.39

النقل واالتصاالت

1391.524

9.0

3100.4

12.91

جتارة اجلملة واملفرد والفنادق

1322.399

8.6

1840.43

7.66

املال والتامني وخدمات العقارات

2408.485

16.2

2865.28

11.93

البنوك والتأمني

291.528

1.9

352.1

1.47

ملكية دور السكن

2119.6

13.7

3033.6

12.64

خدمات التنمية االجتماعية

2758.818

17.9

3009.8

12.54

االدارة العامة

2500.543

16.6

3579.36

14.91

اخلدمات الشخصية

258.274

1.7

516.55

2.15

الناتج احمللي االمجالي

15394.17

% 100

24000

% 100

املصدر :اجلدول من اعداد البااثني اسنادا اىل -:
 -اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية القليم كوردستان للسنوات  ،2019 -2015اربيل .2014 ،

-2املؤشرات االجتماعية
أ-السكان ومعدل البطالة
تشري االرقام الواردة يف اجلدول ( )7ان معظم السكان يف حمافظات االقليم هم من الفئات العمرية

(  ، ) 65 – 15اذ جاءت

حمافظة السليمانية يف املرتبة االوىل اث ان فئة السكان ( ) 64 -15بلغت  % 61.7يف اني بلغت النسبة  % 58.6و % 56.3
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يف اربيل ودهوك على التوالي  .ومتثل هذه الفئة من السكان الطاقة الكامنة للمجتمع والقوى العاملة املتااة يف االقتصاد الذي رمبا
يتسرب عدد منها بسبب البطالة مما يؤدي اىل رفع نسبة االعالة يف االقتصاد  ،وان هذه احلالة تزداد كلما ازداد معدل منو القوى العاملة
مقارنة مبعدل منو السكان  ،وان ارتفاع هذه النسبة يولد ضغطا على االقتصاد وجيعله امام حتدي يتمثل يف ضرورة توليد فرص عمل هلذه
الزيادة أو العرض االضايف من قوة العمل .
اجلدول ( )7
توزيع السكان على حمافظات االقليم اسب احلضر واالريف والفئات العمرية ومعدل البطالة لسنة 2012
املؤشرات

احلضر

الريف

اربيل

37.6

58.6

3.57

73.4

26.6

7.5

السليمانية

33.4

61.7

4.9

78.8

21.2

8.1

دهوك

40.9

56.3

2.87

72.4

27.6

8.3

اقليم كوردستان

36.9

59.2

3.89

74.5

25.5

7.9

احملافظة

اقل من  15سنة  65 -15سنة اكثر من  65سنة

معدل البطالة
()%

املصدر :اجلدول من اعداد البااثني اسنادا اىل -:
 -اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية القليم كوردستان للسنوات  ،2019 -2015اربيل .2014 ،ص. 49

وتعد النسبة املئوية لسكان املناطق احلضرية من اكثر املؤشرات استخداما لقياس درجة التوسع احلضري  ،ويالاظ من بيانات اجلدول
( )7ان نسبة سكان احلضر يف عموم حمافظات االقليم مرتفعة ايث بلغت  ، % 74.5اال ان سكان احلضر يف حمافظة السليمانية شكل
اعلى نسبة وهي  % 78.8يف اني كانت نسبة سكان الريف . %21.2
اما بالنسبة ملعدالت البطالة فقد بلغت  % 7.9يف اقليم كوردستان ايث جاءت حمافظة دهوك باملرتبة االوىل  % 8.3وحمافظة
السليمانية باملرتبة الثانية  ، % 8.1مم حمافظة اربيل باملرالة الثالثة وبنسبة  ، % 7.5وميثل هذا املعدل نسبة االشخاص العاطلني عن
العمل اىل جمموع القوى العا ملة  ،وان ارتفاع هذا املعدل سيضل مصدرا للقلق ذلك الن معدالت البطالة الفعلية اعلى بكثري من االرقام
الرمسية ،فضال عن ان معدالت منو السكان متزايدة وايث ان معظم السكان هم من فئة سن العمل وان القوى العاملة تتنامى بسرعة
االمر الذي يتطلب وضع سحراتيجيات للحد من املعدالت املرتفعة للبطالة .
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ب-التعليم
للتعليم دور اساسي يف بناء اجملتمع  ،ايث يعزز رفد اسواق اجملتمع بالقوى العاملة املؤهلة  ،اذاصبحت املعرفة واملهارات هي القوى
احملركة يف اجملتمع واالقتصاد يف عامل سريع التغري ايث يعتمد جناح اي بلد اليوم على كمية ونوعية رأمساهلا من العناصر البشرية عالية
التخصص ومتميزة الكفاءة  .لذا سوف نتعرف على اجتاه التعليم يف اقليم كوردستان من خالل املؤشرات ذات الصلة بالتنمية املستدامة
.ومنها معدل االلتحاق بالتعليم  ،و يقصد بنسبة امجالي االلتحاق هو عدد الطلبة يف املراال التعليمية يف سنة معينة بغض النظر عن
اعمارهم اىل عدد افراد الفئة العمرية يف اجملتمع اليت ينظر اليها على انها الفئة العمرية املناسبة لتلك املرالة  ,يتم اساب التعليم يف هذا
املؤشرمن خالل نسبة امجالي االلتحاق يف التعليم  ،ويتم ااتساب نسبة االلتحاق يف التعليم وفق املعادلة التالية ( حممود ) 7، 2015 ،
.
نسبة القيد االمجالي امللتحقني يف التعليم = عدد الطالب املقيدين يف كافة مراح التعليم ×/ 100عدد السكان يف سن كافة املراال .
اجلدول ()8
نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية على مستوى العراق واقليم كوردستان للمدة ()2014 -2010
اقليم كوردستان
التعليم

التعليم االبتدائي

العراق

التعليم الثانوي

التعليم االبتدائي

التعليم الثانوي

السنوات
2010

142.0

31.4

106.0

50.9

2011

143.0

35.4

111.1

55.4

2012

144.8

39.7

104.0

57.0

2013

145.6

43.4

84.0

60.3

2014

146.3

56.4

83.0

58.0

املصدر :اجلدول من اعداد البااثني اسنادا اىل -:
 البشدري  ،عبداهلل اسني بابكر  ،2015 ،امر تكوين رأس املال البشري واالستثمار االجنيب املباشر يف النمو االقتصادي لدول خمتارة خالل املدة 2012-1970مع اشارة خاصة اىل اقليم كوردستان العراق  ،اطرواة دكتوراه غري منشورة  ،كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة صالح الدين .ص 148
 حممود  ،صباح فيحان وياسني طه  ، 2015 ،دور التعليم يف التنمية البشرية يف العراق للفحرة  ،2012 -1980حبث مقدم اىل املؤمتر العلمي الدولي الثاني يفجامعة التنمية البشرية  ،السليمانية .
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ويعد معدل االلتحاق بالتعليم من املؤشرات املهمة لبيان مستوى عدد الطلبة امللتحقني يف املدارس واجلامعات  ،كما يعد معدل االلتحاق
يف التعليم االبتدائي من أهم املؤشرات لبيان مستوى التعليم  ،اما االلتحاق باملدارس الثانوية فهو ميثل نسبة الطلبة الذين استطاعوا تكميل
املرالة االبتدائية وااللتحاق باملدارس الثانوية  .ويبني اجلدول ( ) 8نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية بالنسبة للعراق والقليم
كوردستان .
يالاظ من االرقام الواردة يف اجلدول ( )8ان نسبة امللتحقني يف املرالة االبتدائية يف اقليم كوردستان يف تزايد مستمر منذ عام 2010
إىل ان وصلت هذه النسبة  146,3يف عام  ، 2014وهي افضل نسب االلتحاق يف التعليم االبتدائي يف اقليم كوردستان .اما بالنسبة
للعراق فقد كانت افضل نسب االلتحاق يف التعليم االبتدائي عام  ،2011ايث بلغت  111,1إال انها بدأت باالخنفاض اىل ان وصلت
إىل  83عام . 2014
وفيما خيص نسب االلتحاق يف التعليم الثانوي فهي منخفضة بالنسبة لالقليم ايث بلغت  31,4عام  2010وهذا مؤشر لوجود
تسرب كبري يف اعداد امللتحقني مما يدل ان التعليم يواجه مشاكل يف هذه السنة  ،اال ان هذه النسبة بدأت بالزيادة اىل ان وصلت اىل
 56,4ايث تعد هذه النسبة جيدة ومؤشر اجيابي لتطوير التعليم يف االقليم .اما بالنسبة لنسبة االلتحاق باملدارس الثانوية على مستوى
العراق فقد كانت افضل نسبة عام  2013ايث بلغت  60,3إال انها اخنفضت اىل  58عام  ، 2014وهي نسبة جيدة ايضا  ،ورمبا
يعود السبب يف اخنفاض االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية على مستوى العراق عام  2014وزيادتها على مستوى اقليم كوردستان
إىل الظروف االمنية الصعبة اليت مرت بها عدد من احملافظات ونزوح اعداد كبرية من سكانها اىل اقليم كوردستان  .ومن املعروف ان
نسب االلتحاق باملدارس ااد املؤشرات املهمة الذي يركز عليها دليل التنمية البشرية .
ويف هذا اجلانب نود االشارة اىل ان معظم الدول تسعى اىل حتسني وتطوير العنصر البشري من خالل حتسني مؤشرات التنمية البشرية
وزيادة االختيارات امام الناس وزيادة فرصتهم يف التعليم والعناية الطبية وزيادة الدخل وزيادة فرص العمل وكلما زاد االهتمام بتلك
املتطلبات كلما انعكس ذلك على زيادة مستوى االنتاج ,وكان القليم كوردستان دوراً واضحاً يف التنمية البشرية  ،ويف عام 2014
صدر ال تقرير الوطين للتنمية البشرية يف العراق والذي تضمن ااتساب دليل التنمية البشرية التقليدي بابعاده الثالمة حملافظات العراق
مجيعا وبضمنها حمافظات اإلقليم ،ايث اظهر التقرير تفوقا يف قيم الدليل حملافظات االقليم مقارنة مبحافظات العراق االخرى باستثناء
بغداد ،واجلدول ( )9يبني قيم الدليل وأبعاده يف اقليم كوردستان وبعض احملافظات العراقية األخرى.
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اجلدول ()9

ميسان

0.639

71

0.804

7.4

9

0.521

0.524

0.530

7216

0.613

0.653

قيمة الدليل
بغداد

0.716

71

0.811

8.8

11

0.586

0.700

0.652

12738

0.694

0.727

العمر املتوقع عند الوالدة

دهوك

0.726

69

0.773

7.7

13

0.674

0.609

0.655

19780

0.757

0.711

دليل العمر املتوقع

عدد سنوات الدراسة

متوسط عدد سنوات الدراسة

اربيل

0.751

71

0.800

8.0

13

0.614

0.713

0.677

23521

0.782

0.736

دليل التعليم

السليمانية

0.764

72

0.813

7.8

14

0.592

0.788

0.699

23825

0.784

0.754

الدخل القومي للفرد

إقليم كوردستان 0.737

71

0.798

7.8

13

0.598

0.740

0.680

22738

0.777

0.737

املنطقة

دليل الدخل

مؤشر سنوات الدراسة

مؤشر الصحة

مؤشر املعدل املتوقع لعدد سنوات الدراسة

املؤشر

مؤشر التعليم

مؤشر الدخل

دليل التنمية البشرية غري املرتبط بالدخل

دليل التنمية البشرية التقليدي وابعاده يف كوردستان وبعض حمافظات العراق األخرى لسنة 2014

املصدر  :اجلدول من اعداد البااثني اسنادا اىل -:
 -التقرير الوطين للتنمية البشرية يف العراق 2014 ،ص .24

ويالاظ من اجلدول ( )9بان دليل التنمية البشرية يف حمافظات إقليم كوردستان متيزت قيمها باألعلى مقارنة مع بقية حمافظات العراق
وكان الفرق يف قيمة الدليل بني حمافظة السليمانية وحمافظة ميسان اليت شكلت اوطأ قيمة للدليل هي ( ، )0.125وهذا ناتج عن
التفاوت يف قيم ابعاد الدليل مجيعا بني احملافظتني .كما ويشري اجلدول إىل التباين يف قيم الدليل وابعاده بني حمافظات االقليم وباالخص بني
حمافظيت السليمانية ودهوك وحتديدا يف بعد دليل الدخل الذي يعد السبب الرئيسي يف ظهور هذه النتائج مما يتطلب االمر الوقوف على
املسببات ومعاجلتها بني احملافظات على مستويات اإلقليم  ،واإلقليم وحمافظات العراق بشكل عام .
-3املؤشرات البيئية
أ-استخدامات املياه
من املعروف ان املياه من العناصر الذي حتظى باهمية كبرية يف عملية التنمية  ،كما انها من العناصر املعرضة لالستنزاف والتلوث من
التحديات واملصاعب اليت تواجه معظم الدول  ،وان اقليم كوردستان يعد من املناطق الغنية باملوارد املائية واملياه اجلوفية القريبة من سطح
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االرض  ،ايث تتألف مصادر املياه يف االقليم من االمطار والثلوج واملياه السطحية واجلوفية  .فموارد املياه السطحية تتكون من مجيع
روافد نهر دجلة واملتمثلة باخلابور والزابني االعلى واالسفل والعظيم وروافد سريوان ( دياىل ) داخل كوردستان  ،وترتبط املوارد املائية
يف االقليم بدرجة كبرية بكمية االمطار والثلوج اليت تتساقط يف ااواض االنهار وعلى مرتفعات االقليم واملناطق اجملاورة  ،وكذلك
بسياسة تشغيل السدود واخلزانات املقامة يف كل من تركيا وسوريا االمر الذي حيعل املوارد املائية املتااة يف االقليم متذبذبة من سنة اىل
اخرى .
كما تعد امليا ه اجلوفية ااد املصادر املهمة اليت يزخر بها االقليم  ،ايث تشري االرقام الواردة يف اجلدول (  )10اىل ان عدد االبار يف
االقليم (  ) 19448بئرا  ،وان حمافظة السليمانية ااتلت املرتبة االوىل ايث يوجد فيها  % 69.6من االبار املوجودة يف االقليم ،
وان  % 79.7من عدد االبار املوجودة يف يستخدم الغراض مياه الشرب  ،و  % 18.3للزراعة  ،وباقي االبار مستغل الغراض
الصناعة والبحوث واالرشاد .
اجلدول ( )10
اعداد اآلبار موزعة اسب احملافظات ونوع االستخدام لسنة 2012
اآلبار

احملافظة

االبار املسعملة ملياه االبار املستعملة االبار املستعملة
الشرب

للزراعة

للصناعة

االبار املستعملة
للبحوث
واالرشاد

األمجالي

النسبة
() %

اربيل

2370

1800

85

55

4310

22.2

السليمانية

12022

1524

0

0

13546

69.6

دهوك

1122

235

235

0

1592

8.2

األمجالي

15514

3559

320

55

19448

100

النسبة ()%

79.7

18

1.7

0.3

100

املصدر :اجلدول من اعداد البااثني اسنادا اىل -:
 -اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية القليم كوردستان للسنوات  ،2019 -2015اربيل .2014 ،ص49

ب متوسط نصيب الفرد من االراضي الصاحلة للزراعة
ميتلك االقليم مسااات واسعة من االراضي الصاحلة للزراعة  ،اذ بلغت مسااتها (  ) 6143176دومن موزعة بواقع (2505120
)  ) 1206168( ، ) 1167997 ( ،دومن لكل من حمافظة اربيل والسليمانية ودهوك على التوالي  ،ومتثل االراضي الزراعية الدميية
اجلزء االكرب من مسااة االراضي الصاحلة للزراعة  ،اذ بلغت هذه النسبة  % 89.1خالل سنة  ، 2012وتشري االرقام الواردة يف
اجلدول (  ) 11اىل ان متوسط نصيب الفرد من االراضي الزراعية يف اقليم كوردستان بلغ (  ) 3840.6محرا مربعا سنة ، 2007
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واخنفض اىل (  ) 2863.3محرا مربعا سنة  ، 2012وكذلك احلال على مستوى احملافظات فقد اخنفض متوسط نصيب الفرد من االراضي
الصاحلة للزراعة يف سنة  2012مقارنة مبا هو عليه يف سنة  ،2007اي بشكل عام يتجه متوسط نصيب الفرد من االراضي الصاحلة
للزراعة بشكل عام وكذلك احلال بالنسبة لالراضي الدميية واملروية اىل االخنفاض  ،ورمبا يعود السبب يف ذلك اىل عدم زيادة املسااات
الصاحلة للزراعة مبرور الزمن يقابل ذلك ارتفاع معدل النمو السكاني يف االقليم فضال عن الزاف العمراني وبناء جممعات سكنية كبرية
على اساب االراضي الزراعية .
اجلدول ( ) 11
متوسط نصيب الفرد من االراضي الصاحلة للزراعة يف اقليم كوردستان للسنوات  2007و2012
البيان

2012

2007
نصيب الفرد من

نصيب الفرد من

نصيب الفرد من

االراضي الصاحلة

االراضي الدميية

االراضي املروية

للزراعة

م2

م2

احملافظة

نصيب الفرد من
االراضي الصاحلة
للزراعة
م2

نصيب الفرد من

نصيب الفرد من

االراضي الدميية

االراضي املروية

م2

م2

اربيل

4350.5

4033.5

317.0

3243.4

3007.1

236.3

السليمانية

1738.6

1385.5

353.1

1296.2

1033.0

263.2

دهوك

3427.6

2795.1

632.5

2555.4

2083.8

471.6

3840.6

3422.0

418.6

2863.3

2551.2

312.1

اقليم كوردستان

املصدر  :اجلدول من اعداد البااثني استنادا اىل:
 اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية االسحراتيجية القليم كوردستان للسنوات  ، 2016 -2012اربيل .2011 ، -اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية القليم كوردستان للسنوات  ،2019 -2015اربيل .2014 ،

 -4املؤشرات املؤسسية
أ-وسائل االتصال االلكحرونية
متثل هذه املؤشرات مدى مشاركة البلد يف عصر املعلومات الن االتصال عرب الشبكة العاملية للمعلومات (االنحرنيت )تعد مظهر من
مظاهر التقدم التقين للعصر ،كما تعد ااد املؤشرات الرئيسة للتنمية املستدامة  ،ويالاظ من اجلدول (  ) 12ان عدد مستخدمي
االنحرنيت يف اقليم كوردستان لكل  100نسمة قد بلغ  3.39سنة  ، 2009وارتفع ليصل اىل  6.2سنة  ، 2013ورغم هذا االرتفاع
الواضح يف عدد مستخدمي االنحرنيت  ،اال ان هذه النسبة تعد قليلة جدا باملقارنة مع املستوى العاملي  ،كما نالاظ التباين الواضح بني
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مستخدمي االنحرنيت يف حمافظات االقليم  ،ايث ااتلت حمافظة اربيل املرتبة االوىل واصلت على اعلى نسبة وهي  7.9سنة 2013
 .كا بلغت خطوط اهلاتف الرئسي لكل  100نسمة  4.7سنة  2009مم اخنفضت اىل  4.03سنة  ، 2013ورمبا يعود السبب يف
اخنفاض هذه النسبة اىل الزيادة الكبرية يف اعداد اهلواتف النقالة االمر الذي جعل البعض يفضلها على اهلواتف الرئيسية  ،بل دفعت
اعداد كبرية من السكان اىل االستغناء عن اهلواتف الرئيسية .
اما بالنسبة للهواتف النقالة فقد بلغت النسبة لكل  100نسمة  42.9سنة  2009كمتوسط على مستوى االقليم  ،مم ارتفعت لتصل
اىل  56.6سنة  2013وهي نسبة مقبولة تكاد تكون مقاربة للمستوى العاملي  ،كما نالاظ الزيادة الواضحة يف اعدا املكاتب الربيدية
سواء كان ذلك على صعيد احملافظات أو على مستوى االقليم  ،وان االجتاه العام هلذه املؤشرات يؤكد املشاركة الفاعلة القليم كوردستان
يف عصر املعلومات .
اجلدول ( ) 12
وسائل االتصال االلكحرونية والرئيسية يف اقليم كوردستان للسنتني  2009و2013

مستخدموا االنحرنيت لكل

 100نسمة

خطوط اهلاتف النقال لكل

100نسمة

خطوط اهلاتف الرئيسي لكل

100نسمة

عدد الصناديق الربية

مستخدو االنحرنيت لكل

 100نسمة

خطوط اهلاتف النقال لكل

 100نسمة

100نسمة

خطوط اهلاتف الرئيسي لكل

احملافظة

عدد الصناديق الربية

2009

البيان

2013

اربيل

4.07

43.4

6.5

232

7.9

57.8

5.7

3780

السليمانية

3.5

42.7

3.5

175

6.2

57.0

4.7

560

دهوك

2.6

42.5

2.8

123

4.5

55.0

1.7

745

3.39

42.9

4.7

530

6.2

56.6

4.03

4085

اقليم كوردستان

املصدر  :اجلدول من اعداد البااثني استنادا اىل:
 اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية االسحراتيجية القليم كوردستان للسنوات  ، 2016 -2012اربيل .2011 ، -اكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية القليم كوردستان للسنوات  ،2019 -2015اربيل .2014 ،
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ب-البحث والتطوير
يعد البحث والتطوير من العوامل احملددة للتنمية املستدامة  ،ايث ان اخلربات واملعارف تساعد على حتسني القدرات ورفع مستوى
املعيشة  ،والهمية هذا املوضوع ولعدم توفر بيانات تتعلق باالنفاق على البحث والتطوير  م اعتماد االنفاق على التعليم ملعاجلة املوضوع
 ،كون اإلنفاق على التعليم يعد استثمارا يف العنصر البشري مما يساهم يف حتقيق النمو والتطور يف اجملتمع بشكل عام ،اذ يساهم الفرد
املتعلم يف زيادة االنتاج وحتقيق اعلى انتاجية ممكنة من خالل بناء قاعدة انتاجية بالتعليم ( بوبطانة ، ) 150 ، 1995 ،
اجلدول ()13
تطور االنفاق احلكومي على التعليم ونسبته اىل االنفاق احلكومي يف اقليم كوردستان للمدة ()2014 – 2007
(ملياردوالر )
معدل النمو

البيان

السنوي
االنفاق على التعليم

السنوات
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
معدل النمو السنوي املركب

معدل النمو
االنفاق احلكومي

على التعليم من
االنفاق احلكومي

()%
1.01
1.28
1.37
1.42
1.78
2.23
2.34
2.53
%14.0

السنوي

نسبة االنفاق

26.7
7.0
3.6
25.3
25.2
4.9
8.1
-

()%
6.38
7.75
6.73
8.53
11.43
12.39
13.77
13.98
%11.8

()%

21.5
13.226.7
34.0
8.4
11.1
1.5

15.9
16.6
17.4
16.7
15.7
18.06
16.8
18.09

-

-

املصدر :اجلدول من اعداد البااثني اسنادا اىل -:
 البشدري  ،عبداهلل اسني بابكر  ،2015 ،امر تكوين رأس املال البشري واالستثمار االجنيب املباشر يف النمو االقتصادي لدول خمتارةخالل املدة  2012-1970مع اشارة خاصة اىل اقليم كوردستان العراق  ،اطرواة دكتوراه غري منشورة  ،كلية االدارة واالقتصاد ،
جامعة صالح الدين .

40

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :2017ص ص46-9
DOI: 10.21928/juhd.20170820.01, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

وغالبا ما تقاس اهمية التعليم بقدر ما يرصد له كنسبة من ميزانية الدولة أو من الدخل القومي  ،وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك
على اهتمام احلكومة بالتعليم  ،ويف املقابل ليس من الضروري ان تكون زيادة هذه النسبة مؤشرا جلودة التعليم يف هذا البلد أو ذاك فقد
ال تستغل هذه االموال بالطرق املالئمة  .ويوضح اجلدول ( )13االتفاق احلكومي على التعليم كنسبة من االنفاق احلكومي يف اقليم
كوردستان للمدة . 2014 – 2007
يتضح لنا من خالل اجلدول ( )13ان امجالي االنفاق احلكومي على التعليم قد شهد تطورا ملحوظا خالل املدة ، 2014 -2007
فبعد ان كان  1,01ملياردوال عام  2007ازداد ليصل اىل  2,53عام  2014حمققا معل منوسنوي مركب مقداره  %14للمدة اعاله
 ،ورمبا تعود زيادة االنفاق على التعليم اساسا اىل استمرار التوسع وزيادة اعداد الطلبة املقبولني فيه على شتى املستويات واملراال
والزيادة يف عدد االبنية امل درسية الستيعابهم  .كما نالاظ التذبذب الواضح يف معدل النمو السنوي لالنفاق على التعليم ايث بلغ
متوسط معل النمو السنوي  ، %14.0وكذلك التذبذب يف قيمة االنفاق احلكومي االمر الذي انعكست على نسبة االنفاق على التعليم
من االنفاق احلكومي  ،ورمبا يعود السبب يف ذلك ا ىل عدم انتظام االيرادات السنوية لالقليم وعدم اصوله على اصته من امليزانية
االحتادية بشكل منتظم خالل السنوات املذكورة .

األستنتاجات والتوصيات :
أوالً  :األستنتاجات
 -1عدم وجود توازن يف توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية يف االقليم  ،ايث كان للقطاع الصناعي النصيب االكرب والبالغ
(  ) % 37.18ن مم قطاع االسكان بنسبة ( ، ) % 31.92مم القطاع السيااي بنسبة (  ، )% 14.59اي ان القطاعات الثالمة
املذكورة استحوذت على (  )% 83.69من امجالي رأس املال املستثمر يف االقليم  ،بينما اصة القطاع الزراعي كانت ( ) % 1.54
والباقي توزع على بقية القطاعات االقتصادية وبنسبة (. )%14.77
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 -2عدم فاعلية قانون االستثمار رقم ( )4لسنة  2006يف جذب االستثمار االجنيب يف االقليم  ،ايث مل تتجاوز نسبة رأس املال االجنيب
(  ) %13.0من امجالي رأس املال املستثمر بالرغم من التسهيالت واالمتيازات املمنواة للمستثمر االجنيب يف القانون املذكر يف اعاله
.
 -3بالرغم من ارتفاع نسبة النفقات االستثمارية اىل امجالي االنفاق العام يف اقليم كوردستان من ( ) %20.61سنة  2005اىل
(  ) %%31.16سنة ، 2013اال ان هذه النسبة قليلة جدا وتشري اىل وجود اختالل يف هيكل االنفاق العام لصاحل النفقات التشغيلية
على اساب النفقات االستثمارية .
 -4اقق الناتج احمللي االمجالي يف اقليم كوردستان تطورا ملحوظا خالل املدة (  ) 2013- 2004ومبعدل منو سنوي مركب (37.8
 )%مما انعكس على متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجالي ،ايث بلغ معدل النمو السنوي املركب ) )%34.4املدة اعاله .
 -5يشكل السكان النشطني اقتصاديا والذي يتكون من الفئة العمرية ()65 -15سنة اوالي (  )% 59.2من امجالي عدد سكان االقليم
لسنة  2012واذا ما علمنا ان معدل البطالة كان (  ) % 7.9يف تلك السنة  ،فان اوالي ( )% 51.3من السكان هم يشكلون القوى
العاملة يف اقليم كوردستان (اي العاملني فعال ).
 -6يشكل سكان احلضر اوالي (  )% 74.5من جمموع سكان االقليم  ،بينما تبلغ نسبة سكان الريف (  ، )% 25.5وهي تعترب نسبة
قليلة خاصة اذا ما علمنا بان هذه النسبة مل تكن بسبب استخدام التكنولوجيا املتطورة يف القطاع الزراعي املوفرة لعنص العمل وامنا
بسبب عوامل الطرد يف الريف الكوردستاني باالضافة اىل عوامل اجلذب يف املناطق احلضرية  ،مما يشري بوضوح اىل ختلف القطاع الزراعي
يف االقليم بدليل ان نسبة مساهمة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي االمجالي مل تتجاوز ( )% 7.39سنة . 2011
 -7بلغ متوسط نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية ( )%144.3يف االقليم خالل املدة  ، 2014 – 2010وهي تعد نسبة جيدة ،بينما
بلغ متوسط نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية لنفس املدة () %41.3وهي نسبة منخفضة تدل على وجود نسبة كبرية من التسرب يف
اعداد امللتحقني باملدارس الثانوية .
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 -8اظهرت قيم دليل التنمية البشرية تفوقا واضحا لالقليم مقارنة مبحافظات العراق االخرى  ،ايث بلغت قيمة الدليل ( ) 0.750
لسنة  ، 2014اال ان املالاظ ان هناك تفاوتا واضحا بني حمافظات االقليم خبصوص التنمية البشرية  ،وخصوصا بني حمافظيت السليمانية
ودهوك ايث كانت يف دهوك ( ) o.726مقارنة مبحافظة السليمانية البالغة (. ) 0.764
 -9اخنفاض متوسط نصيب الفرد من االراضي الصاحلة للزراعة يف اقليم كوردستان بني سنيت  2007و ، 2012ايث اخنفض من (
 ) 33840.6محر مربع سنة  2007اىل ( ) 2863.3محر مربع سنة ،2012وذلك ببسبب النمو السكاني اىل جانب توسع املدن اي
الزاف العمراني على اساب االراضي الزراعية .
 -10توسع استخدام التكنولوجيا احلديثة يف جمال االتصاالت مثل اهلاتف النقال وشبكة االنحرنيت يف اقليم كوردستان  ،ايث ارتفع
استخدام اهلاتف النقال من ( ) 42.9لكل 100شخض عام  2009اىل ( ) 56.6لكل 100شخص عام . 2013
 -11تطور االنفاق احلكومي على التعليم  ،ايث بلغ معدل النمو السنوي املركب لالنفاق على التعليم يف اقليم كودستان (%14
)خالل املدة  ، 2014- 2007اال ان جزء كبري من هذه النسبة تكون لالجور وللرواتب وليس لالستثمار يف جمال البحث والتطوير.
مانيا  :التوصيات
 -1العمل على زيادة ختصيصات الوزارات ذات العالقة مبؤشرات التنمية املستدامة كالحربية والتعليم والصحة والنقل والبيئة  ،والزام
هذه الوزارات على وضع خطط لرفع مؤشرات التنمية املستدامة كال اسب ختصصها  ،على ان تتم متابعة تنفيذ هذه اخلطط ملعرفة مدى
جنااها يف حتسني هذه املؤشرات .
 -2االهتمام بربامج الحرويج جلذب االستثمارات االجنبية من خالل قيام هيئة االستثمار يف االقليم باعداد خارطة استثمارية لكل حمافظة
توضح من فيها اهم الفرص املتااة لالستثمار وتوزيعاتها القطاعية واجلغرافية بهدف تزويد املستثمرين مبعلومات دقيقة عن الظروف
االستثمارية يف االقليم .
 -3توسيع املدن الصناعية والتكنولوجية واملناطق احلرة وتوفري األراضي الالزمة إلنشاء املشروعات وضمان توصيل اخلدمات املتنوعة
هلا وربطها بوسائل االتصال والنقل املتنوعة .فضال عن بناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة واديثة وشاملة عن البيئة االستثمارية بصفة
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عامة واالستثمارات األجنبية بصفة خاصة ،ورصد مستوى التدفقات واألرصدة وتطورها وتوزيعها وفق الدول الوارد منها والشركات
املستثمرة والقطاعات الناشطة فيها وذلك طبقًا ملنهجية متكاملة تراعي املعايري العاملية.
 -4جيب االهتمام ب قطاع التعليم وتهيئة كافة املستلزمات الالزمة للنهوض به  ،واعطاءه االولوية ضمن اهتمامات احلكومة لتطويره من
اجل اعداد املوارد البشرية املؤهلة لقيادة املؤسسات املختلفة واملساهمة يف تعزيز اجلوانب االقتصادية واالجتماعية  ,.زيادة االنفاق على
عليه لتوفري البنى الت حتية الالزمة ولغرض متكن الطلبة لالستفادة من فرص التنمية اليت تتحقق يف االقليم  ،وملل لذلك من دور كبري يف
تكوين رأس املال البشري الذي يؤدي بدوره اىل حتقيق التنمية املستدامة .
 -5الدعوة اىل صياغة رؤية جديدة النظمة التعليم والتدريب يف االقليم  ،حبيث يتم رفع مستويات املعرفة وحتويلها اىل مهارات وهي من
مكونات رأس املال البشري بالشكل الذي ميكن القوى العاملة من تلبية ااتياجات سوق العمل  ،وذلك عن طريق التخطيط لتطوير
التعليم واالرتقاء به وتهيئة قاعدة بيانات ومعلومات تتسم بالدقة والتحديث املستمر  ،فضال عن مراجعة نظام االدارة
املصادر:
 -1االمم املتحدة ، 2016،ادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  ،تقريراهداف التنمية املستدامة  ، 2016نيويورك .
 -2االمم املتحدة  ، 2001،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) ،تطبيق مؤشرات التنمية املستدامة يف بلدان االسكوا:
حتليل النتائج  ،نيويورك .
 -3بانوري واخرون  ، 1995 ،التنمية البشرية املستدامة من املفهوم النظري والتطبيق دليل للعاملني يف التنمية  ،اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي اسيا ( االسكو )
-4البديع ،حممد عبد  ،20 01 ،اقتصاد احلماية والبيئة  ،دار االمني للطباعة  ،مصر .
 -5البشدري  ،عبداهلل اسني بابكر  ،2015 ،امر تكوين رأس املال البشري واالستثمار االجنيب املباشر يف النمو االقتصادي لدول
خمتارة خالل املدة  2012-1970مع اشارة خاصة اىل اقليم كوردستان العراق  ،اطرواة دكتوراه غري منشورة  ،كلية االدارة
واالقتصاد  ،جامعة صالح الدين .
 -6بن اسني ،د.ناجي  ، 2009،حتليل وتقييم مناخ االستثمار يف اجلزائر ،جملة العلوم االنسانية ،اجمللد ب  ،العدد 31.
 -7بوخاري ،عبد احلميد ، 2012 ،واقع مناخ االستثمار يف الدول العربية ،جملة البااث  ،العدد .10
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 -8التقرير الوطين للتنمية البشرية يف العراق. 2014 ،
 -9تويج ،د.رعد محود عبد احلسني و الزاملي ،اسني نعمة خشان  ، 2012 ،حتسني البيئة االستثمارية يف العراق (عينة البحث حمافظة
النجف )،جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  ،اجمللد  ،1العدد13.
 -10اكومة اقليم كوردستان  ، 2011 ،وزارة التخطيط ،خطة التنمية االسحراتيجية القليم كوردستان للسنوات 2016 -2012
 ،اربيل.
 -11محزة  ،د.اسني كريم  ، 2012 ،مناخ االستثمار يف العراق  ،جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية  ،اجمللد  ،8العدد .23
 -12زين  ،منصوري ، 2005،واقع وآفاق سياسة االستثمار يف اجلزائر،جملة اقتصاديات مشال افريقيا ،العدد.2
 -13الشريف  ،د.رحيان و ملياء  ، 2013 ،هوام ،دورمناخ االستثماريف دعم وترقية تنافسية االقتصاد الوطين اجلزائري ،جملة كلية
بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة  ،العدد36.
 -14شيلي ،اهلام ،دور اسحراتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية – دراسة ميدانية يف املؤسسة املينائية
بسكيكدة،رسالة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري،جامعة فراات سطيف،1اجلزائر . 2014-2013،
 -15عاطف ،د.عبدالكريم ،مناخ االستثمارواهميته يف جذب االستثمارات ،ندوة التحديات االقتصادية واالجتماعية والثقافية الراهنةاليت
تواجه اليمن للفحرة  16-15يناير، 2013مركز الدراسات والبحوث اليمين.
 -16عبد القادر  ،حممد عبدالقادر ، 2005 ،قضايا اقتصادية معاصرة  ،جامعة االسكندرية  ،مصر .
 -17عبداهلل  ،عبد اخلالق  ، 1998 ،التنمية املستدمية و العالقة بني البيئة والتنمية  ،مركز دراسات الوادة العربية سلسلة كتب
املستقبل العربي  ، ) 013بريوت .
 -18غيالن،د.مهدي سهر وآخرون ، 2009،دراسة حتليلية ألهم مؤشرات التنمية املستدامة يف البلدان العربية واملتقدمة ،جملة كلية
االدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية  ،جامعة بابل ،اجمللد ، 322العدد 1.
 -19القريشي  ،حممد صاحل تركية  ، 2010 ،علم اقتصاد التنمية  ،دار امري للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -20اهلييت ،د.نوزاد عبدالرمحن واملهندي  ، 2008،د.اسن ابراهيم ،التنمية املستدامة يف دولة قطر "االجنازات والتحديات " ،الطبعة
االوىل  ،اللجنة الدائمة للسكان ،الدواة.
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 -21حممود  ،صباح فيحان وياسني طه  ، 2015 ،دور التعليم يف التنمية البشرية يف العراق للفحرة  ،2012 -1980حبث مقدم اىل
املؤمتر العلمي الدولي الثاني يف جامعة التنمية البشرية  ،السليمانية .
 -22مسلم ،جبلوية ، 2005 ،االستثمار ات العربية البينية ومساهمتها يف حتقيق التكامل االقتصادي العربي  ،رسالة ماجستري ،جامعة
اجلزائر.
 -23وليم  ،ركز هاويت  ، 1990 ،حنو عامل مستديم  ،جملة العلوم العدد ( ، )1الكويت .
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