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هتدف التنمية البشرية اىل توسيع اخليارات امام الناس من خالل ربسني ادلسنيتوا الينيوم تمسنيتوا الت ونييا تزينيا ة
مستوا النيدخ ا اررتانياب لالتنمينية اراتينيا ية تارعتماعينية عونيو ءنيد سنيواب لىومنية اخنيرا هتنيدف التنمينية البشنيرية اىل

رفع متوسط ال مر تىذا يتطوب النهوض لاجلانب اليوم .ترفع مستوا ادل رفة تىذا يتطوب النهوض لاجلاننيب الت ويمنيم
لى ني انواعنينيو .ترفع ادلسنينيتوا ادل اينينيم تىنينيذا يتطونينيب النهنينيوض لاجلاننينيب اراتينينيا منينين خنينيالل تنينيوف فنينير ال م ني الالزمنينية
تالنهوض لاألنشطة اراتيا ية.
ت د راسة ال الاة ل الت ويا تالتنمية البشنيرية عونيو عاننيب بني منين األعلينية وسنييوة دل رفنية أثنير الت ونييا عونيو التنمينية
البشرية دبواترىا الثالث اذ يرتبط ارتباطا تثي ًاا لالدخ فهو ي تمد عوو مستواه ت رعة ظلوه تان نشر الت ويا من خنيالل
التوسنينيع ا ادلراءني ادلةتولنينية لوت ونينييا ي نينيف نينيرترة تنينيوف األم نيوال ربالتىنينياليدر تي تنينيا النينيدخ مينينيدرىا .منينيا ان ظلنينيو النينيدخ
لي نينيورة مس ني نيتارة ر يتوا ني ني إر م نينين خ نينيالل ارتل نينيا مس نينيتوا الت و نينييا تسلرعات نينيو .تيتوا ني ني األث نينير ادلباي نينير لوت و نينييا ا النم نينيو
اراتيا من خالل ربس ادلهارات تالادرات اإلنتاعية لواوا ال اموة.
يس و البوث رباي رلموعة من األىداف أعلها :
الت ريد لالتنمية البشرية تعناصرىا األساسية .تتسويط الضوب عوو التنمية البشرية ا ال نيرا تتتبنيع مسنيار تطورىنيا .تم رفنية
تر الت ويا ا التاث عوو التنمية البشرية من خالل التغ ات احلاصنيوة ا الت ونييا تاثنير ذلنيى عونيو ارتلنيا ات اطللنياض ليني
التنمية البشرية خالل مدة البوث .
توص البوث اىل مجوة نتائج اعلها ارثر ادلها دلشير الت ويا عوو مستوا التنمية البشرية متمثال لدلي التنمية
البشرية فبينما ان ال را يتمتع لنظام ت ويمم عيد ا الثمانينيات تالتس ينيات اذ لوغت ايمة مشير الت ويا
( )0,890لسنة ( )0990شلا ع مشير التنمية البشرية ا ال را ا اعوو مستوياتو تلوغت ايمة لي التنمية
البشرية ( )0,759ا اتل تارير صا ر من اب ارما ادلتودة ا سنة ( )0990تعندما اطللض مشير الت ويا تاصبح
( )0,720اثر ذلى سوباً عوو ايمة لي التنمية البشرية ا ال را اذ لوغت ( ) 0,595ا سنة 2000
* قدم هذا البحث في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة التنمية البشرية/السليمانية/نيسان 2005
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تىنيذا يو نيح

مع ال وا ان ىناك ربسن موووظ ا ادلستوا اليوم تمتوسط نينييب اللنير منين الننياتج ايفونيم ا ال نيرا
. الدتر الىب لوت ويا ا عموية التنمية البشرية

الكلماا المتتايياةا التنمياة البشارية ر دور التعلايم فاي العارا ر نسابة االلتحاا عااالتعليم ردلياي التنمياة البشارية فااي
. العرا
The Role of Education in Human Development in Iraq for the Period 1980-2012
Abstract
Human Development aims to enlarge choices in front of people by improving the level of health, education, and
income; this means that this process will upgrade both the economic and social development.In other words, human
development aimes to raise the average of age and this requires the advancement of the health aspect, raise the level of
knowledge and this requires the advancement of the educational aspect of all kinds., and raise the standard of living,
and this requires the advancement of the economic aspect by providing the necessary jobs and promote economic
activities.
The study focus on the relationship between education and human development which has great importance as a
mean to determine the impact of education on human development. The research seeks to achieve a set of objectives,
including :
Review the concept of human development and its basic elements, shed light on the reality of development in Iraq
and follow the path of its development, and find out the role of education in influencing human development through the
changes taking place in it and its impact on increase or decrease human development index during the period of the
research.
The research found set of results, the most important were the important effect of the education index on the level of
human development index represented by HDI. Iraq had a good educational system in the eighties and nineties,
reaching good education index value for the year (1990) which was (0.890), making the human development index in
Iraq in the highest level and the value of the Human Development Index (0.759) in the first report issued by the United
Nations in the year (1990). when the education index fall back there was negatively impact on the value of human
development index in Iraq Directory, so when the education index value became (0.721) , the value of the Human
Development Index was (0.590) in the year 2011 . This means that the value of the human development index
decrease in recent years, although of improvement in the level of health, and the average per capita GDP in Iraq, and
this illustrates the significant role of education on the human development process.
Key words: Human Development, Education in Iraq, Enrollment Ratio, Iraq's Human Development Index.

المقدمةا
ت د راسنية ال الانية لني الت ونييا تالتنمينية البشنيرية عونيو عاننيب بني منين األعلينية وسنييوة دل رفنية أثنير الت ونييا عونيو التنمينية
البشرية دبواترىا الثالث اذ يرتبط ارتباطا تثي ًاا لالدخ فهو ي تمد عوو مستواه ت رعة ظلوه تان نشر الت ويا من خنيالل
 منينيا ان ظلنينيو النينيدخ.التوسنينيع ا ادلراءني ادلةتولنينية لوت ونينييا ي نينيف نينيرترة تنينيوف األم نيوال ربالتىنينياليدر تي تنينيا النينيدخ مينينيدرىا
 تيتوا ني ني األث نينير ادلباي نينير لوت و نينييا ا النم نينيو.لي نينيورة مس نينيتارة ر يتوا ني ني إر م نينين خ نينيالل ارتل نينيا مس نينيتوا الت و نينييا تسلرعات نينيو
اراتيا من خالل ربس ادلهارات تالادرات اإلنتاعية لواوا ال اموة
ي د الت ويا ايفور األ ثر إسهاما ا زيا ة الناتج الاومم ألننيو يسنياىا ا ظلنيوه منين خنيالل ربسني نوعينية انيوة ال مني
 أن رفنينيع رعنينية ت ونينييا السنينيىان يرينينيد م نينيدل سلنينيرتن ادل نينيارف ا ا تمنينيع ت ال ني ىنينيم. ت ىنينيذا ينينيش إىل زينينيا ة إنتاعينينية ال م ني
ت منينيا يو نينيح الايمنينية اراتينينيا ية لوت ونينييا ت يش نينيدىا إن الشنينية األ ثنينير ت ويمنينيا.نلسنينيها تتطنينيور ت تسنينيها ا زينينيا ة اإلنتاعينينية
يىون عموو ا أ اب مهنة م ينة أفض ماارنة دبن ىو أا ت ويمنيا تإن الت ونييا اإل نياا غل ني األ ثنير اسنيتألالة ليففىنيار ا
اختينينيار ادلهنينين ت تنينيوف لنينيدائ ذلنينيا ت أن التونينيول ا الو ينينيب ادلهنينيف لانينيوة ال م ني يب ني التونينيول منينين ادلهنينين الني تتطونينيب ت ويمنينيا
أا إىل توى ال تتطوب ت ويما أ ا تتظهر الايمة اراتيا ية لوت ويا ا عالاتو لالدخ اللنير الني رسنيها الىثني منين
. الباءث من خالل الدراسات تالبووث ادلت واة لارستثمار ا الت ويا تاثر ذلى ا ال ائدات
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مشكلة البحثا

ت نينيد التنمينينية البشنيرية ىنينيدف تسني و مجينينيع النينيدتل الوصنينيول الينينيو ادلتادمنينية منهنينيا تالنامينينية تىنينيم اءنينيد ادلشينيرات الني
تو ح مدا التطور احلاص ا البال فإذا انت نسبة التنمية البشرية ا ااتيا البود عالينية فهنيذا ي نيف تعنيو مسنيتوا
م يشم عيد  .تتأثر التنمية البشرية دبستوا الت ونييا تالينيوة تالنيدخ ألمتنيا سبثني ايفنياتر الرئيسنيية نيون ىنيذه ادلشينيرات تنيشثر

عوو رلم ادلتغ ات اراتيا ية تارعتماعية ادلت واة لالتنمية لشى عنيام.ان الظنيرتف اراتينيا ية تارعتماعينية الني منير نيا
ال را اثرت سوبا عوو اىتمامو لالت ويا شلا اثر لشى ب عوو مستوا التنمية البشرية ا ال را .
تمن ىنا ؽلىن صياغة مشىوة البوث عوو النوو التايل :
 -1ماىم ال الاة ال ترلط الت ويا لالتنمية البشرية ؟
 -2ماىم ادلتغ ات اراتيا ية ال تشثر عوو الت ويا تلالتايل تشثر عوو التنمية البشرية؟
 -3ما ىم ال الاة ل الت ويا تايفاتر ارخرا لوتنمية البشرية رب اليوة الدخ ر ؟
متغ عوو ايمة لي التنمية البشرية ؟
 -4ما مدا تأث
اهمية البحث

تسنينيتمد ىنينيذه الدراسنينية اعليتهنينيا منينين خنينيالل استش نيراف مسنينيتاب التنمينينية البش نيرية ا ني التطنينيورات ال ني ءنينيدثت عونينيو
النظام اراتيا ا ال را ل د  2003من خالل راسة تااع الت ويا ا ال را تمدا مساعلتو ا التنمية البشرية .

فرضية البحث

يستند حبثنا عوو فر نيية ملا ىنيا ان الت ونييا ينيش ترا مهمنيا ا عموينية التنمينية البشنيرية تالتطنيور اراتينيا منين خنيالل
تنينيأث ه عونينيو ال نينينير البشنينير تخوني طاانينيات انتاعينينية شلنينيا ينينيشثر ا الننينياتج ايفونينيم ارمجنينيايل .تان لنينيو ترا مهمنينيا ا ليني التنمينينية

البشرية دبووريو  :نسبة ارلتوا تم دل الارابة تالىتالةربارميةر.
تتتمث فر ية البوث لاريت
 -1ان ال الانينية ل ني الت ونينييا تالتنمينينية البش نيرية ىنينيم عالانينية اغلالينينية ا ان اررتلنينيا ا مسنينيتوا الت ونينييا ينينيش
مستوا التنمية.
 -2ان تأث الت ويا عوو التنمية البشرية تأث اغلايب .
 -3ان ال الاة ل الت ويا تاليوة تالدخ ىم عالاة متبا لة التأث تىم عالاة اغلالية .
هدف البحث
يهدف البوث اىل:
 -1ليان اعلية الدتر الذ تو بو الدتلة ا ارنلا عوو الت ويا ألءداث عموية التنمية البشرية
 -2تو يح فاعوية الت ويا ا التنمية البشرية
 -3ربوي تااع الت ويا ا ال را
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اوال"ا مدخي نظريا
0ا متهوم التنمية البشرية

التنمية البشرية ملهوم م اصر تعموية ءضنيارية تت وني لتوسنييع اخلينيارات امنيام ارفنيرا تهتيلنية مسنيتورمات افضني لرفاىينية

ارنسنينيان تس ني ا تو .تا ال انينيد ارخ ني منينين الانينيرن ادلا نينيم تننينيامم ال نينيوعم لايم نية ارنس نينيان ىنينيدفا تتسنينييوة ا منظومنينية التنمينينية
الشاموة ال تستند عوو ايمة ارنسان فيها رب ادلوسو عبد اجلاسا  336 2012ر .
ت نينيرف التنمينينية البش نيرية عونينيو امتنينيا متضنينية ءضنينيارية ينينياموة تاتضنينيم الاضنينياب عونينيو اظلنينيا التب ينينية تتنينينهض لاينينيام عالانينيات
عدينيدة تانيوم عونيو اسنينياس يتننياتل ادلينياحل التنموينية الني ت نيهنيا تهتنيدف اىل تغني لننينيائم اعتمنياعم ااتينيا سياسنيم تتانينيوم
عونينيو ت بلنينيو ارمىاننينيات البشنيرية تتو يلهنينيا التو ينينيد الينينيويح لتوايني اعونينيو مسنينيتوا منينين الرفاىينينية اراتينينيا ية تارعتماعينينية
ربالطالح سنو  179 2004ر.
تت رف ايضا عوو امتا ربعموية هتدف اىل زيا ة اخليارات ادلتاءة لوناس من ءيث ادلبدئ تتو نير اخلينيارات ارساسنيية
ا ان ػلينيا الننينياس ءينينياة طويونينية خالينينية منينين ال وني تان يىسنينيبوا ادل رفنينية تان ػلينينيووا عونينيو ادلنيوار الالزمنينية لتوايني مسنينيتوا ءينينياة
رؽلنينية ر رب يلنينيان  250 1998ر.تت نينيرف التنمينينية البش نيرية منينين خنينيالل تانينيارير ارمنينيا ادلتونينيدة لأمتنينيا رب ىنينيم عموينينية توسنينييع
اخليارات ادلتاءة لوناس ر تىذه اخليارات ىم ربالاريشم  127 2007ر:
 -1ال يش ءياة طويوة تصوية .
 -2احليول عوو ادل ارف .
 -3احليول عوو ادلوار الضرترية لتوف مستوا ادل يشة ادلناسب.
2ا اهداف التنمية البشرية
هتدف التنمية البشرية لبناب اإلنسان م نوياً لوصلو ىدفها تعنين ىنيذا اذلنيدف تتلنير األىنيداف األخنيرا اراتينيا ية
تارعتماعية تالثاافية اذ ان اإلنسنيان ىنيو النيذ ينلنيذ عموينية التنمينية ألننيو تسنييوتها لوصنيلو يشنيى عوامني ءا نية ا تسنيي
عمويني نينية التنميني نينية تتوعيههني نينيا ا ىني نينيذا ارذبني نينياه أت ذلني نينيى ألنني نينيو مويل ني نياً لادلشني نينياعر تاألءاسني نينيي تاألفىني نينيار تادل تاني نينيدات تادلوااني نينيد
تارعتها ات تالتطو ات تالرغبات .ربالديى األس د  20 1993ر تؽلىن امجال اىنيا اىنيداف التنمينية البشنيرية منيا
يوم رب ا ا  9-2 2010ر :
الاضنينياب عونينيو اللانينير ادلنينيداع تاجلنينيو رباي ني ت منينييا الت ونينييا ارلتنينيدائم ت رينينير ادلسنينياتاة ل ني اجلنس ني تسبى ني ادل نيرأة
زبليض م دل تفيات ارطلال ربس صوة األمهات مىافوة ف تس نا ادلناعة البشنيرية  /اإلينيدز ت ادلالرينيا ت غ علنيا
من ارمراض مان توفر أسباب لااب البيلة ااامة يرا ة عادلية من أع التنمية.
نسنينيتنتج منينين ارىنينيداف اعنينياله لوتنمينينية البش نيرية امتنينيا اىنينيداف تس ني و اىل ربس ني ادلسنينيتوا ادل يشنينيم لوننينياس منينين خنينيالل
ربس ني ادلسنينيتوا الينينيوم ت الت ويمنينيم لطنسنينيان تتطنينيوير النينيوعم الثانينياا تارعتمنينياعم نينيدف خو ني انسنينيان تاعنينيم تصنينيوم
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لوتنمية البشرية ثالث اىنيداف رئيسنيية

تلاإل افة خو مهارات لدا ارفرا تمن خالل ارىداف السالاة ؽلىن ان نوة
ات عوىريو ىم :
 -1ربس ادلستوا اليوم لوناس من خالل تطوير مهارات طبية عيدة ت انشاب مستشليات تاما ن صويو .
 -2ربس ادلستوا الت ويمم لوناس األمر الذ ؼلو طااات ات مهارات انتاعية ترتام دبستوا اراتيا .
 -3زيا ة نييب اللر من الدخ ايفوم اإلمجايل لي يش األنسان دبستوا م يشة مناسب.
3ا محاور التنمية البشرية
مشينينير التنمينينية البشنيرية ىنينيو أ اة مر بنينية هتنينيدف إىل اينينياس التنمينينية البشنيرية عنينين طريني

ارسنينية ال الانينية لني مسنينيتوا النمنينيو

اراتينينيا ت مسنينيتوا التنمينينية ارعتماعينينية لاسنينيتةدام سنينيوا ي نيواتح ل ني الايمنينية  0ت الايمنينية  1تذلنينيى منينين خنينيالل ربدينينيد
اإلمىانيات ال تفرهتا الدتل ا ثالث زلاتر مهمة ىم رب سوسن  72 2013ر :
 -1اليوة  :مدة احلياة ت مستوا اليوة ت ذلى اعتما اً عوو ربديد األم ا احلياة عند الور ة.
 -2الت ويا  :فيمث الت ويا ت توام ادل ارف اعتما اً عوو م دل الارابة ت الىتالة ل البالغ
 -3الدخ  :إمىانية احليول عوو مستوا ءياة رفيع اعتما اً عوو نييب اللر من الناتج ايفوم اخلام
ت ني نينيد مشي ني نيرات التنميني نينية البش ني نيرية امني نينير مهني نينيا لالنسني نينيبة لوني نينيدتل ءيني نينيث يني نينيتا مني نينين خالذلني نينيا تو ني نينييح الو ني نينيع ارعتمني نينياعم
تاراتينينيا لوبونينيد تمسنينيتوا التانينيدم فيهنينيا  .تهتنينيدف اىل اينينياس الو نينيع اراتينينيا تارعتمنينياعم تال م ني عونينيو رفنينيع ادلسنينيتوا

ادل يشنيم لومألتمنيع تتطنينيوير النظنيام الينينيوم تالنظنيام الت ويمنينيم تمسنيتوا النينيدخ ليففنيرا ت الني ت نيد األمنينيور الرئيسنيية لونهنينيوض
لالتنمية.
4ا العالقة التي ترعط عين المتغيرا الثالث ( التعليم رالصحة رالدخي )
من خالل راسة ادلتغ ات الثالث لوتنمية البشرية صلد ان لى من الت ويا تاليوة تالنيدخ تر بني ا ا ءسنياب
مشي نيرات التنمينينية البش نيرية تان ني منينين ىنينيذه ادلتغ ني ات ت نيرلطها عالانينية تىاموينينية اذ ان الت و نينييا يهنينيدف اىل رفنينيع الانينيدرات
البش نيرية ا ال م ني منينين خنينيالل خو ني مهنينيارات تم نينيارف تتانينينيات امنينيا لالنسنينيبة لوينينيوة فأمتنينيا هتنينيدف اىل اينينية ارنسنينيان منينين
تان ارىتمنينيام لاجلواننينيب الينينيوية
ادلةنينياطر تارم نيراض تت نينيا عنينين ارنسنينيان عونينيو اننينيو عنينيرب ريتأل نيرأ منينين ال موينينية اراتينينيا
ىدفو رفع عد سنوات ال يش لطنسان اما لالنسبة لودخ فأنو يهدف اىل اررتانياب لادلسنيتوا ادل يشنيم لولنير منين خنيالل
تنينيوف مسنينيتوا خني مناسنينيب لنينيو ينينيشمن لنينيو ءينينياة رئانينية تمنينين خنينيالل ىنينيدف ني متغني يتضنينيح لننينيا ال الانينية التىاموينينية لني ىنينيذه
ادلتغ ات فاذا مت رلط اىداف ادلتغ ات سوف ضلي عوو تنمية لشرية .
5ا دليي التنمية البشرية

لاينينياس التنمينينية البش نيرية ت ني ت ارمنينيا ادلتونينيدة لنينييال لوتنمينينية البش نيرية يتىنينيون منينين ثنينيالث مىوننينيات  :رب الينينيوة
الت ويا الدخ ر تي ا عنها لارلع مشيرات ربلبيب ليضون  64- 63 2007ر.
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يتطو نينيب ءس نينياب لي ني ني التنمي نينية البش ني نيرية اي نينياس ث نينيالث ا لني نينية لش ني نيرية رئيسني نينيية لووي نينيول عو نينيو ءالني نينية التنمي نينية لوني نينيبال
منهاربءساب لي ال مر ادلتواع عندا الور ة ءساب لي الت ويا ءساب لي الننياتج ايفونيم ارمجنيايل لولنير ر ينيتا
اءتسنينياب ىنينيذه ار لنينية منينين خنينيالل ربدينينيد الانينييا ادلتوا نينية لدتلنينية منينيا لىني ليني تتىنينيون عونينيو ايمتني رب انينييا نينينيا تانينييا اينينيوار
تمن خالذلا يتا ربديد ايمة التنمينية البشنيرية لودتلنية تلتو نييح ىنيذه ار لنية تفانيا لوايمنية النيدنيا تالاينيوا ذلنيا ءسنيب ربدينيد
لرنامج ات تاارير التنمية البشرية اليا رة ا تاارير التنمية البشر اريت رب تارير التنمية البشرية  344 2007ر :
القيمة القصوى  /القيمة الدنيا

المؤشر

_____________________________________________________

85
100
100

ال مر ادلتواع عنده الور ة ربلاألعوامر
م دل اردلام لالارابة تالىتالة رب%ر
نسبة ارلتوا ارمجالية لادلدارس رب%ر

25
0
0

الناتج ايفوم ارمجايل لولر ربت ا ل
100
40000
الاوة الشرائية لالدترر ارمريىمر
ينينيتا ءسنينياب لي ني التنمينينية البش نيرية عننينيد ربدينينيد الانينييا السنينيالاة تمنينين خالذلنينيا ينينيتا ربدينينيد مسنينيتوا التنمينينية البش نيرية تينينيتا
ءسنينيالو لالشنينيى التنينيايل :الايمنينية الل وينينية _ الايمنينية النينيدنيا  /الايمنينية الاينينيوا _الايمنينية النينيدنيا تمنينين خالذلنينيا ؽلىنننينيا احلينينيول
عوو مستوا التنمية البشرية لوبود ت ذا ؽلىن اياس لي التنمية البشرية .
تىون ءالنية التنمينية البشنيرية لوبونيدان عونيو ثنيالث ءنيارت امنيا ان تىنيون تنمينية لشنيرية مرتل نية اذا اننيت ايمنية النيدلي
البشنينير ت نيواتح ل ني  0999ت  0975ءسنينيب اءينينيائيات تانينيارير ارمنينيا ادلتونينيدة لوتنمينينية البش نيرية ات ان تىنينيون متوسنينيطة
تت نيواتح ايمتهنينيا ل ني  0972ت  0950ات تىنينيون منةلضنينية تت نيواتح ايمتهنينيا  0949ت 0930ىنينيذه التانينيديرات ءسنينيب
ارءيائيات اليا رة عن مشيرات التنمية البشرية من اب تاارير التنمية البشرية ليفما ادلتودة اإلظلائية .
6ا دور التعليم في التنمية البشريةا
ي نينيد ارس نينيتثمار ا الت و نينييا ادلطو نينيب ارساس نينيم لتواي ني ني التنمي نينية اراتي نينيا ية تارعتماعي نينية تان ارىتم نينيام لتى نينيوين
الادرات البشرية عن طري الت ونييا يهنيدف اىل ا تسنيا ا ادلهنيارات تالانيدرات الالزمنية لومشنيار ة ا ال موينية التنموينية تالني منين
خالذلا يستمد النمو اراتيا ما تو تؼللض مستوا اللار اذ ؽلىن ربايني النمنيو اراتينيا تزبلينيد ءنيدة اللانير منين
خالل التنمية تال ر ؽلىن رباياها اىل من خالل ارىتمام لالت ويا لىافة عوانبو ربسوسن  42 2013ر.
أصني نينيبوت ااتيني نينيا يات الت وني نينييا فرعني نينيا مني نينين النظريني نينية اراتيني نينيا ية تعني نينيربا مني نينين اخلطالني نينيات األساسني نينيية ا رلني نينيال ال وني نينيوم
ارعتماعية تا أتاخر الستينيات منين الانيرن ال شنيرين اسنيتةدمت األحبنياث ا ااتينيا يات الت ونييا عنيد ا منين ادللنياىيا الني
هنينيرت ا تونينيى اللنينيوة تانينيد أثنينيرت ىنينيذه ادللنينياىيا تر ت نيرال تنينيشثر عونينيو خينينيارات احلىومنينيات تصنينينا السياسنينية ا رلنينيال سبوي ني
الت ويا رب ادلر ر ال ريب لوبووث تالولية لدتل اخلويج – الىويت  15 2012ر .
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ان لوت ونينييا ترا لنينيارزا ا اءنينيداث التنمينينية البش نيرية منينيا ي نينيد منينين ادلتغ ني ات ادلهمنينية لوتنمينينية اذ تناتلتنينيو أ لينينيات التنمينينية
البشرية من ثالث زتايا رئيسية اعلها رب سوسن  42 2013ر :
 -1ارىتمام لتوف ه أ اة ر تساب ادل رفة .
 -2رلط الت ويا لاءتياعات السو .
 -3اعتبار الت ويا ء انساين يهدف اىل ربس ت ع البشر .
ياسا الت ويا اىل ارلع زلاتر ات انوا اساسية اريت ربتو ارت  391 2006ر:
.1الت ويا ال نيام ات ارساسنيم ادلتمثني ب رب ارلتنيدائم الثنيانو ال نيايل ر تىنيذا منيا تسني و ا تم نيات الوصنيول الينيو تيسنيمو
لالت ويا النظامم.
.2الت ويا لتوس ات ا ارسرة تىو ميما لنشر ادل رفة تادلهارات تتبنيف ارذباىنيات الني تنيدعا ال مني عونيو ربسني
نوعية احلياة ا اجلانب اليوم تالتدل ادلنريل .
.3الت ونينييا لتوس ني ات نينيا ا تمنينيع تىنينيو مو نينيو يهنينيدف اىل تاوينينية ادلشسسنينيات ايفوينينية تالاومينينية منينين خنينيالل الت ويمنينيات
اخلاصة لاألعهرة احلىومية ايفوية تادلر رية .
.4الت ويا ادلهف تىو سلطط لتطوير م ارف تمهارات م يننية تنيرتبط لاألنشنيطة اراتينيا ية ادلةتولنية تالني ذب ني احلينياة ا ثنير
فاعوية .
7ا مؤشرا التعليم

تاوم مشيرات الت ويا لاياس ارصلاز النسيب النيذ رباانيو تلنية منيا ا ني منين م نيدرت اردلنيام لنيالارابة تالىتالنية لنيدا
البالغ تنسب ارلتوا ا الت ويا  .ان من اىا مشيرات ال تو ح نسبة الت ويا لودتل ىم -:

 -1مشير م دل اردلام لالارابة تالىتالة لدا البالغ .
 -2مشير نسبة امجايل ارلتوا لالت ويا.
 -1مشير م دل اردلام لالارابة تالىتالة لدا البالغ
يايد دب دل اردلام لالارابة تالىتالة ىم نسبة السىان منين ذ نيور تاننياث النيذين ي رفنيون الانيرابة تالىتالنية لنيدا البنيالغ
الذين تىون اعمارىا رب 15سنة فأ ثر راىل نسبة رلمو السىان رب زلو ارمية ر.
يتا ءساب ىذا ادلشير من خالل اريت :
مشينينير م نينيدل اردلنينيام لنينيالارابة تالىتالنينية ا عنينيد ارفنيرا رب 15سنينينة فنينيأ ثر ر النينيذين يسنينيتطي ون الانيرابة تالىتالنينية × /100عنينيد
السىان رب 15سنة فأ ثر ر رب تارير التنمية البشرية  346 2008-2007ر .
 -2مشير نسبة ارلتوا لالت ويا
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ياينينيد لنسنينيبة امجنينيايل ارلتونينيا ىنينيو عنينيد الطوبنينية ا ادلراء ني الت ويمينينية ا سنينينة م يننينية لغنينيض النظنينير عنينين اعمنينيارىا اىل
عنيد افنيرا الللنية ال مرينينية ا ا تمنيع الني ينظنير اليهنينيا عونينيو امتنيا الللنينية ال مرينية ادلناسنينيبة لتونيى ادلرءونينية ينيتا ءسنينياب الت ونينييا ا
ىذا ادلشير نسبة امجايل ارلتوا ا الت ويا ربعاصم  2 2005ر .
تيتا اءتساب نسبة ارلتوا ا الت ويا تف ادل ا لة التالية :
نسنيبة الاينينيد ارمجنينيايل ادلوتواني ا الت ونييا ا عنينيد الطنينيالب ادلاينينيدين ا افنينية منيراح الت ونينييا ×/ 100عنينيد السنينيىان ا سنينين
افة ادلراء .
تمن ادلشيرين السالا لوت ويا ضلي عوو لي الت ويا تمن خالل ادل ا لة التالية -:
لي ني الت و نينييا ا 3 / 2ربمشينينير نسنينيب ارلتونينيا ارمجالينينية ر  3/ 1ربمشينينير زل نينيو ارمينينية لنينيدا الب نينيالغ ررب تانينير
التنمية البشرية 346 2008-2007ر .
تمن ىذه ادل ا لة ضلي عوو نسنيبة الت ونييا النهائينية لوبونيد منيع ان ليني الت ونييا اعطنيو ثونيث ارعلينية لنسنيبة ارلتونيا تثوثني
يفو ارمية  .تمن خالل ىذه ادلشيرات ؽلىننا احليول عوو مستوا الت ويا لبود ما تمدا نسنيبة التطنيور تارصلنياز احلاصنيوة
فيو  .يرا ل نيض اراتينيا ي ان الرينيا ة ا الننياتج ايفونيم لنيي فانيط منين النيرأس ادلنيال الطبي نيم تاظلنيا ىننياك زينيا ات ناذبنيو عنين
امور اخرا ادلهارات الذ يىتسبها اللر من الت ويا تال تش اىل زينيا ة انيدرات اللنير عونيو ال مني تلتنيايل زينيا ة الننياتج
ايفوم لوبود .
م نينين ىن نينيا ت نينياز اعلي نينية الت و نينييا ا تى نينيوين الا نينيدرات البش نيرية اذ يه نينيدف اىل ت نينيوف ادلس نينيتورمات تادله نينيارات ارعتماعي نينية
تاراتينينيا ية رفنيرا ا تمنينيع تتتضنينيح ىنينيذه ادلسنينيتورمات تادلهنينيارات منينين خنينيالل ادلهنينيام النينيذ يانينيوم فيهنينيا الت ونينييا اذ ؽلىنينين امجاذلنينيا
لاريت ربعوم ا د  14-13 2004ر:
.1يسنينياىا اطنينيا الولينينية تالت ونينييا مسنينياعلة ب ني ة تلنينيارزة ا تلتنينييح ذىنينينية األف نيرا تتوعيهيهنينيا ارذبنينياه ال ومنينيم ال انينيالين تخو ني
الطموح تل د النظر تترسيخ الس م تادلثالرة عوو لناب احلياة.
 .2ػلا ني اطنينيا الولينينية تالت ونينييا مىاسنينيب لولنينير تتمث ني ا الرفاىينينية اخلاصنينية أت منينيا ي نينيا عننينيو دبسنينيتوا احلينينياة تي ني ور اللنينير
لاإليبا ا مواعهة ءاعاتو تي وره لالر ا ا مواعهة ا تمع لو أ دبىانتو ارعتماعية.
 .3هت نينيذيب الس نينيووك ارعتم نينياعم تنب نينيذ ال نينيا ات تالتاالي نينيد ادل راو نينية لوتا نينيدم تالتط نينيور تلالت نينيايل تى نينيوين ادلني نيواطن الي نينياحل ذ
ادللاىيا تادلمارسات ادلتالئمة مع متطوبات التنمية .
تمنين ادلهنينيام ارخنينيرا لوت ونينييا ارعلينينية الني يو بهنينيا ا تىنيوين رأس اللىنينير تالبشنينير اذ ان عالانينية الت ونينييا لنيرأس ادلنينيال
اللىر ىم عالانية اغلالينية ألن النيرأس ادلنيال اللىنير ىنيو رلمنيو ادلهنيارات الني ؽلتوىهنيا ارفنيرا تان الت ونييا يهنيدف اىل خوني
ىذه ادلهارات تادل ارف ليففرا تلومألتمع ربسوسن 2013 49ر.
ان ارسنينيتثمار ا رلنينيال الت ونينييا يسنينياىا ا النمنينيو اراتينينيا لومألتمنينيع تذلنينيى منينين خنينيالل ربسني انتاعينينية ال مني اذ
يوعنينيد ت نيرالط تثي ني ل ني الت ونينييا تل ني التنمينينية تالنمنينيو اراتينينيا لوبونينيدان .لالسنينيتثمار ا الت ونينييا فوائنينيد ب ني ة عونينيو التنمينينية
البشرية تاراتيا ؽلىن اغلازىا لاريت رب الشييب عبد احلميد  4 2007ر:
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 -1سبى اريةا من التوسع ا الت ويا تارستي اب ادلنطام ليفمور تالتواص تارختيار السويا.
 -2زي نينيا ة انتاعي نينية الل نينير تمني نيوار ه الني ني ػليني ني عويه نينيا تت نينيأث ذل نينيى عو نينيو نوعي نينية احلي نينياة الني ني ػليياى نينيا تا نينيد ات نينيوت
الدراسات لأن عام راسم ا اا يريد من مور اللر دبتوسط يبوغ ضلو .% 10
 -1لننياب انيوة عمني مرننينية تتمتنيع دبهنيارات عالينينية ت نيد ال منيو اللانينير ر ااتينيا يننياميىم انينيا ر عونيو خنيوض التننينياف
ال ادلم.
 -2التىار ادل رفة تتطبياها تنشرىا تاتاءة اللر ألفرا ا تمع ادلت ومني ت ويمنيا عالينيا لاللتىنيار تارخنيوا منين خنيالل
توفر ارعنيواب ادلناسنيبة تادلسنيتورمات الضنيرترية لنيذلى منيع امىانينية تنيدف رؤتس ارمنيوال األعنبينية لالسنيتثمار ا تونيى
البيل نينية ادلناس نينيبة.تأث ال نينيت وا تالت و نينييا عو نينيو ادلس نينيتوا الي نينيوم إذ اثبت نينيت الدراس نينيات اىل اطلل نينياض م نينيدرت تفي نينيات
األطلال لارتلا ادلستوا الت ويمم ليفمهات مع سبتع ارطلال دبستوا صوم افض .
يتضنيح شلنينيا سنيب ان ارسنينيتثمار لنيو ترا لنينيارزا ا تطنيوير النظنينيام الت ويمنيم تتطنينيوير النيوعم الثانينياا تادلهنيف ألفنيرا ا تمنينيع
تي د الت ويا اءد اليناعات ادلهمة تان ارستثمار فيو يدر ارلاءاً ب ة تلالتايل يش اىل النهوض لاراتيا تا تمع .

تذلذا نرا اعلية ارنلا ا الت ويا ر نو ىو ايفرك ارساسم ل موية التنمية اذ ننيرا ا تاتننيا احلا نير نسنيبة ل نيض النيدتل
ادلتادمنينية ا الت ونينييا اعتمنينيدت رلانينينية الت ونينييا تزبينينيي نسنينيبة افينينية منينين ميرانيتهنينيا أنلنينيا لوت ونينييا شلنينيا ينينيش اىل رفنينيع انينيدرات
الت ويا تتوف ادلستورمات ادلالئمة لو تمن ىذا نرا ان اثر ارنلنيا ا الت ونييا اثنيرا اوينيا اذ ومنيا زا ت نسنيبة ارنلنيا ا
الت ويا

ما ان لدينا نظام ت ويمم عيد.

ثانيا ا دور التعليم في التنمية البشرية في العرا ا
ان النظنيام الت ويمنيم ا ال نيرا يتمتنيع دبسنيتوا عينيد منين ارىتمنيام تالتطنيوير إذ ءاني م نيدرت عالينية تعونيو مجينيع
ادلسنيتويات اياسنيا لنيالنظا الت ويمينية األخنيرا ا ادلنطانية .تنتيألنية ررتلنيا الطونيب عونيو الت ونييا فانيد ءاني تطنيورا موموسنيا ا
مراءونيو افنية إذ ءنيدثت تغني ات بني ة ا ءألنيا تأعنيدا ادلسنيألو ا سلتونيد ادلراءني الدراسنيية .لانيد نيمن الدسنيتور
ال راام رلانية الت ويا ا افة مراءوو تمننيذ سنينة  1974فضنيال عنين مبنيدأ الرامينيو الت ونييا ارلتنيدائم تزلاتلنية منيده إىل الت ونييا
ادلتوسط .إن النظنيام الت ويمنيم ا ال نيرا ءىومينيا تجلمينيع ادلراءني الدراسنيية إذ تانيوم الدتلنية لتنيوف اعضنياب اذليلنيات الت ويمينية
تالتدريسية تادلستورمات الولوية تأنشات ا اآلتنة األخ ة عد من الىويات األىوية ا مرءوة الت ويا ال ايل تال يشارك
ا تنلينيذىا ادلنظمنيات ادلهنينية .إن اللوسنيلة الولوينية ا الاطنير ينيتا ت ريرىنيا منين خنيالل ايفنياتر آرتينية ربالشنيييب عبنيد احلمينيد
 11 2007ر:
 .1ء الت ويا ا اين ا مجيع ادلراء الدراسية تجلميع ادلواطن .
 .2الراميو الت ويا ارلتدائم تزلاتلة مده إىل ادلرءوة ادلتوسطة.
 .3نشر الت ويا جبميع فرتعو.
( ) 36:
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.4
.5
.6
.7

رباي مبدأ ؽلاراطية الت ويا تال م عوو توف فر الت ويا جلميع ادلواطن لدتن سبيير.
ايالب عناية خاصة لسىان ادلناط الريلية تالنائية.
تشأليع التلو تاإللدا ا سائر األنشطة اللىرية تال ومية تاللنية.
ال ناية لادلتميرين من الطالب تالولية اخلاصة لبطيلم الت وا.

 0ا سياسا التعليم في العرا
تناسا ىيىوية الت ويا ا ال را اىل ارل ة مستويات رئيسية اريت:
 -1الت ونينييا ارلتنينيدائم  :يشنينيم سنينيت سنينينوات راسنينيية اذ تبنينيدب ىنينيذه ادلرءونينية ل منينير رب6ر سنينينوات تتنتهنينيم لامتواننينيات
تزارية ا السنة السا سة .
 -2الت ويا ادلتوسط  :تيشتم عوو ثالث مراء تبدب ل د التةرج من ارلتدائية .
 -3الت ويا الثانو  :يشتم عوو ثالث مراء راسية تان الت ويا الثانو لدتره يناسا اسم علا
أ -الت ويا الثانو ال ام  :يشتم عوو ثالث مراء راسية تياسا اىل اسم ربفر ا يب ات فر عومم ر
ب -الت ويا ادلهف :تيىون عوو ثالث مراءني ايضنيا تياسنيا اىل رب صنيناعم ذبنيار زراعنيم ر تانيد يىنيون م هنيد
م وم تيىون عوو رب  5ر مراء .
ج -الت ونينييا ال نينيايل  :تبنينيدب ىنينيذه ادلرءونينية منينين الت ونينييا عننينيدما ينهنينيم الطوبنينية ادلرءونينية الثانوينينية تيشنينيتم عونينيو رب4ر مراء ني
راسية .
ان تطور الت ويا ا ال را اريت ربخطة التنمية الوطنية لوسنوات  2014-2010ر.
.1ادلرءو نينية ادلبى نينيرة رب ري نينياض ارطل نينيال ر  -:نينيان م نينيد النم نينيو فيه نينيا  % 493ار ان نينيو ص ػلي ني تط نينيور موو نينيوظ ا اس نينيتي اب
الت و نينييا لوس نينيىان ل منينير  5-4س نينينوات ا ى نينيذه ادلرءونينية اذ ارتل نينيت نس نينيبة التغطينينية  % 594اىل  % 596تى نينيذا ي نينيو اىل
النمو احلاص ا عد الرياض تءيول زيا ة ا م دل ادل ومات .
.2ادلرءوة ارلتدائية  :ءيني ل نيض التطنيور ا اسنيتي اب ارعنيدا ادلتراينيدة منين السنيىان ل منيررب11-6ر سنينة تلنسنيبة تغطينية
ارتل نينيت منينين  % 8596اىل  % 87لومنينيدة  2008/2007- 2002/ 2001شلنينيا ينينيدل عونينيو عنينيدم رباي ني الت ونينييا الرامنينيم
لشنينيى امني تانينيد ءيني ظلنينيو ا عنينيد الطنينيالب ادلوتواني منينين ارطلنينيال دب نينيدل  % 399فضنينيال منينين ءينينيول ظلنينيو ا عنينيد
ادل وم ذلذه ادلرءوة تدب دل  % 792تاطللض م دل الطوبة لى م وا من 21اىل 18طالب تارتلا عنيد ادلنيدارس دب نيدل
. % 496
.3ادلرءو نينية الثانوي نينية  :اطللض نينيت نس نينيبة التغطي نينية ا الت و نينييا الث نينيانو اىل  %4493ل نينيد ان ان نينيت  % 5696اذ ارتل نينيع ع نينيد
ادلوتواني ا ىنينيذه ادلرءونية لواانينيع  % 699تىنينيذا ي نيو لدرعنينية ارتىل ات ارساسنيية اىل الرينينيا ة ل نينيد السنيىان تانينيد ءيني
ظلو ا مستورمات ادلرءوة دب دل  %1294لومدرس تاطللاض م دل الطوبة من ادلنيدارس منين  17اىل  14ت ارتلنيا م نيدل
ادلدارس دب دل .% 496
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.4مرءوة الت ويا ال ايل  :اطللضت نسنيبة تغطينية الت ونييا لوسنيىان ا ال منير الت ويمنيم رب  23-18ر ذلنيذه ادلرءونية منين 1092
 %إىل  %893فضال عن ارطللاض احلاصني ا عنيد ادلوتواني لومرءونية تدب نيدل  % 095إر أننيو ءيني ارتلنيا ا عنيد
التدريسي دب نيدل % 1295شلنيا أ ا اىل خلنيض م نيدل عنيد الطوبنية لوتدريسنيم منين 22إىل 10ا نيافة إىل اررتلنيا احلاصني
ا عنينيد الىوينينيات تادل اىنينيد لواانينيع  %1794تالننينياعا عنينين التوسنينيع األفانينيم تال منينيو ذلنينيذه ادلرءونينية لولنينيوة- 2002/2001
. 2008/2007
.5مرءوة الت ونييا ادلهنيف  :اطللضنيت نسنيبة تغطينية الت ونييا لوسنيىان ا مرءونية الت ونييا اإلعنيدا ادلهنيف منين  %399إىل 392
 %فضنينيال عنينين ءينينيول اطللنينياض ا عنينيد ادلوتوا ني ا ادلرءونينية دبانينيدار  .% 095تانينيد ءي ني ظلنينيو ا مسنينيتورمات ادلرءونينية
تلوااع ظلو % 1193لومدرس شلا أ ا إىل خلض م دل عد الطوبنية لومنيدرس منين 10اىل  6تارتلنيع عنيد ادلنيدارس دب نيدل
. .%299
 2ا معدال االلتحا في التعليم في العرا

لالنسبة دلشير م دل امجنيايل ارلتونيا ا مراءني الت ونييا رب ارلتدائينية الثانوينية ال نيايل رفي نيد منين ادلشينيرات ادلهمنية

لبينينيان مسنينيتوا عنينيد الطوبنينية ادلوتوا ني ا ادلنينيدارس تاجلام نينيات تذلنينيى لبينينيان مشينينير الت ونينييا اذا نينيان ال نيرا يتمتنينيع دب نينيدرت
التونينيا عالينينية ا الثمانينينينيات اىل امتنينيا اخنينيذت لواعنينيع ا الل نيوات األخ ني ة لسنينيب الظنينيرتف اراتينينيا ية تالسياسنينيية تؽلىنينين
تو يح نسبة الطوبة ادلوتوا ا ادلدارس ارلتدائية تالثانوية تال ايل ا ال را من خالل اريت:
 -1م دل ارلتوا ا ادلرءوة ارلتدائية
ي د م دل ارلتوا ا الت ويا ارلتدائم من اىا ادلشيرات لبيان مستوا الت ويا اذ لوغنيت نسنيبة ادلوتواني ا
ادلرءوة ارلتدائية ل ام رب1980ر ىم رب% 107998ر تىم ت د من افض نسب ارلتونيا تاريبنياً ا الت ونييا ارلتنيدائم ا
ال ني نيرا اىل امتني نينيا تراع ني نينيت سني نينينةرب  1981ر اىل رب % 10693ر تاخني نينيذت لارطللني نينياض لوسني نينينوات رب 1989 – 1982ر
تي نينيو السنينيبب ا ذلنينيى اىل احلنينيرب ال رااينينية اإليرانينينية الني اثنينيرت عونينيو ادلسنينيتوا الت ويمنينيم تلالتنينيايل ا ت اىل ىنينيدم البني التوتينينية
لونظنينيام الت ويمنينيم تاطللنينياض مسنينيتوا ادلوتواني ا ادلنينيدارس ارلتدائينينية اذ لونينيغ م نينيدرت ارلتونينيا فيهنينيا رب%104975ر ا
س نينينة رب 1982ر ام نينيا ا س نينينة رب 1989ر اذ لو نينيغ م نينيدل ارلتو نينيا رب%102914ر تل نينيد انته نينياب ى نينيذه احل نيرب اخ نينيذ النظ نينيام
الت ويمم ا ال نيرا يتطنيور تنيدرغليا ءنيل تصنيوت نسنيبة ارلتونيا ا عنيام رب1991ر اىل رب %108925رتت نيد ىنيذه النسنيبة
من النسب اجليدة لاللتوا ا ادلرءوة ارلتدائية تاتت ىنيذه الرينيا ة ل نيد انتهنياب احلنيرب ال رااينية اريرانينية تالني اخنيذ النظنيام
الت ويمنينيم ل نينيدىا يتطنينيور تنينيدرغليا اىل ان اخنينيذ لارطللنينياض منينيرة اخنينيرا ا سنينينة رب 2004-2003ر اذ لونينيغ م نينيدل ارلتونينيا
اخنينيذ م نينيدل
ارمجنينيايل رب102907 -103978ر عونينيو التنيوايل تي نينيو السنينيبب ا ذلنينيى اىل ارءنينيتالل ارمريىنينيم لو نيرا
ارلتونينيا ا لاررتلنينيا ا سنينينة رب 2011ر ل نينيد ان اخنينيذ النظنينيام الت ويمنينيم لارس نيتارار شل نينيا ا ا اىل زينينيا ة نسنينيبة التونينيا
لومرءوة ارلتدائية اذ لوغ م دل ارلتوا فيها رب 11191%ر تت د من افض نسب ارلتونيا ا ال نيرا انظنير اجلنيدتل
رب1ر.
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جدول ( ) 0نسبة االلتحا عالمدارس االعتدائية العراقية للتترة ( 2002-09980االجمالي)
السنة

نسبة االلتحا

السنة

نسبة االلتحا

1980

107,98

1999

96,74

1981

106,32

2000

95,74

1982

104,75

2001

103,24

1983

101,59

2002

103,11

1984

101,98

2003

103,78

1985

101,52

2004

102,07

1986

101,33

2007

104,51

1987

102,71

2008

104

1988

103,22

2009

108,2

1989

102,14

2010

106,2

1991

108,25

2011

111,1

1993

89,66

2012

104

1996

84,37

ادليدر -:ادلشيرات ارءيائية عن الو ع ارعتماعم ا ال را .22 2012 2011-2007
 -1م درت ارلتوا ا ادلدارس الثانوية
ياي نينيد دب نينيدل ارلتو نينيا لادل نينيدارس الثانوي نينية لنس نينيبة الطوب نينية ال نينيذين اس نينيتطاعوا تىميني ني ادلرءو نينية ارلتدائي نينية تارلتو نينيا
لادلنينيدارس الثانوينينية اذ لوغنينيت نسنينيبة ادلوتوا ني ارمجالينينية منينين الطوبنينية ا ادلنينيدارس الثانوينينية ال رااينينية لسنينينة رب 1980ر رب52975
%ر تت د نسبة عيدة تىذا يدل عوو عدم تعو تسرب ب ا اعدا ادلوتوا شلا ينيدل عونيو ان النظنيام الت ويمنيم ا
ىنينيذه السنينينة نينيان ؽلتنينيع دبسنينيتوا عينينيد ا ال نيرا  .اخنينيذت ىنينيذه النسنينيبة تنينير ا ا السنينينوات رب 1982 1981ر اذ لوغنينيت
نس نينيبة ارلتو نينيا ا ى نينيذه الس نينينوات رب% 54944 %53909ر عو نينيو التني نيوايل تى نينيذا يبني ني ان النظ نينيام الت ويم نينيم ا ى نينيذه
ادلرءونينية ا ءالنينية از ىنينيار  .اخنينيذت ايمنينية ادلوتوا ني ارمجالينينية لارطللنينياض لوسنينينوات رب 2004-1983ر تىنينيذه النسنينيب ىنينيم
رب% 47968- % 50904ر تي نينيو السنينيبب ا اطللنينياض نسنينيبة ادلوتوا ني ا الت ونينييا منينيا ذ رننينيا سنينيالاا اىل احلنينيرب ال رااينينية
اريرانينية تال رااينينية األمريىينية شلنينيا اثنيرت عونينيو ادلسنيتوا الت ويمنينيم ا ال نيرا ارمنينير النيذ ا ا اىل اطللنينياض نسنيب ارلتونينيا ا
الت و نينييا الث نينيانو تاخ نينيذت ى نينيذه النس نينيبة لاررتل نينيا لس نينينة رب2007ر اذ لوغ نينيت رب % 52990ر تم نينين اخ نينيذت نس نينيبة
ارلتونينيا لومنينيدارس الثانوينينية لارطللنينياض لوسنينينوات رب 2010- 2009-2008ر اذ اصنينيبوت نسنينيبة ارلتونينيا رب%4896
 %5099- %4896ر عونينيو التنيوايل از ا ت نسنينيبة ادلوتواني لنينيالت ويا خنينيالل سنينينة رب 2011ر اذ اصنينيبوت نسنينيبةادلوتوا رب %5594ر لتيبح اعوو نسبة من ارلتوا ا الت ويا الثانو انظر اجلدتل رب2ر .
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جدول (  ) 2نسب االلتحا عالمدارس الثانوية العراقية للتترة (2000-0980اجمالي)
السنة

نسبة االلتحا

السنة

نسبة االلتحا

1980

52,75

1999

34,64

1981

53,09

2000

37,51

1982

54,44

2001

37,63

1983

50,04

2002

37,88

1984

48,28

2003

42,26

1985

49,48

2004

47,68

1986

50,68

2007

52,90

1987

49,23

2008

48,6

1988

47,60

2009

48,6

1989

46,59

2010

50,9

1993

41,01

2011

55,4

1996

38,80

ادليدر -:ادلشيرات ارءيائية عن الو ع ارعتماعم ا ال را لومدة .22 2012 2011-2007
 -2م دل ارلتوا ا الت ويا ال ايل
يايد دب د ارلتوا لالت ويا ال ايل عد الطوبة الذين اسنيتىمووا الدراسنية الثانوينية تالتوانيوا لاجلام نيات اذ لوغنيت
نسنينيبة التونينيا الطوبنينية ا الت ونينييا ال نينيايل ا ال نيرا رب%8981ر لسنينينة رب 1980ر تت نينيد ااني نسنينيبة التونينيا ا الت ونينييا ال نينيايل
.اخنينيذت ىنينيذه النسنينيبة لاررتلنينيا لسنينيب زينينيا ة ارىتمنينيام ا الت ونينييا ال نينيايل لونينيدتر النينيذ يو بنينيو ا توعينينية ا تمنينيع تتىنينيوين نيوا ر
اخنيذت ىنيذه
اا رة عوو ال م اذ لوغت نسبة ادلوتواني ا الت ونييا ال نيايل ا ال نيرا رب %14949ر لسنينة رب 1989ر
النسنينيبة لاررتل نينيا ءنينيل تص نينيوت نس نينيبة ارلتونينيا ا الت و نينييا ال نينيايل اىل رب %16940ر ا سنينينة رب 2011ر انظ نينير اجل نينيدتل
رب3ر.
جدول ( )3نسب االلتحا عالجامعا العراقية للتترة (2007-0980اجمالي)
السنة

نسبة االلتحا

السنة

نسبة االلتحا

1980

8,81

1999

11,55

1981

9,05

2000

12,00

1982

9,58

2002

12,83

1983

9,75

2004

16,19
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1984

9,65

2007

16,36

1985

10,51

2008

-

1986

11,61

2009

-

1987

11,07

2010

-

1988

11,37

2011

16,40

1989

12,49

2012

-

ادليدر :ادلشيرات ارءيائية عن الو ع ارعتماعم ا ال را لومدة .23 2012 2011-2007
**مالءظة  :نسبة سنة رب2011ر من تارير التنمية البشرية لسنة رب2013ر 180
 -3م درت ارمية ا ال را
از ا ت نس نينيب ارمي نينية ا ال نيرا ا الس نينينوات ارخ ني ة ل نينيد ان ان نينيت دبس نينيتويات مابول نينية ا الثمانين نينيات فا نينيد لو نينيغ
م دل اردلام لالارابة تالىتالة ا السنوات رب1990-1986ر يواتح لني رب%95-%90ر تىنيذا ي نيف ان م نيدل ارمينية
ا ىذه ادلدة يواتح ل رب%10-%5ر تىم نسبة مابولة .اخذت م درت ارمينية تتراينيد ا السنينوات ارخني ة ا ال نيرا
عننينيدما اخنينيذت نسنينيب م نينيدرت اردلنينيام لنينيالارابة تالىتالنينية لنينيدا البنينيالغ لارطللنينياض اذ لونينيغ م نينيدل اردلنينيام لنينيالارابة تالىتالنينية
لوسنوات رب2010-2005ر رب%7891ر تىذا ي ف ان م در ت ارمينية ا ال نيرا ارتل نيت منين رب%2199 - %10ر
تىنينيذه النسنينيبة غ ني اويونينية اذ تنينيشثر لشنينيى ب ني عونينيو النظنينيام الت ويمنينيم ا البونينيد منينيا اخنينيذت ىنينيذه النسنينيبة لاررتلنينيا ءنينيل
تص ني نينيوت اىل رب2294%ر لس ني نينينة رب2011ر ل ني نينيد ان اص ني نينيبوت ايم ني نينية م ني نينيدرت اردل ني نينيام ل ني نينيالارابة تالىتال ني نينية ل ني نينيدا الب ني نينيالغ
رب%7796ر اخ نينيذت م نينيدرت ارمي نينية لارطلل نينياض نس نينيبياً ا س نينينة رب2012ر ل نينيد ان ارتل نينيت م نينيدرت ادل نينيام ل نينيالارابة
تالىتالنية لنيدا البنيالغ اذ لوغنيت ايمتهنيا رب%79ر شلنينيا ا ا اىل تراعنيع مسنيتوا ارمينية لوبونيد اىل رب%21ر ار ان ىنيذه النسنينيبة
ما زالت عالية انظر اجلدتل رب4ر .
جدول( )4معدال االلمام عالقراءة والكتاعة لدى البالغين ومحو االمية في العرا للسنوا ()2002-0986
السنوا

معدل االلمام عالقراءة والكتاعة لدى البالغين  %معدال االمية %

1990-1986

90-95

5

1990

8999

10

2010-2005

7891

2199

2011

7796

2294

2012

79

21

ادليدر  -:تارير التنمية البشرية رب2013-2011-1990ر *مالءظة  -:نسبة رب2012ر من ادليا ر التالية :
ادليدر www.aman esty. Org/ ar/ irag/irepot:
( ) 375
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3ا اعداد المدارس في العرا

ان اعدا ادلدارس تالىا ر التدريس ا ال را ا ءالة تطنيور منيع التانيدم ا اللنيوة الرمنينية اذ لوغنيت نسنيبة اعنيدا
ادلنينيدراس ارلتدائينينية تالثانوينينية تادلهنينينية ا سنينينة رب  1992 /1991ر رب 257 2719 7890ر عونينيو الت نيوايل تنسنينيبة
التدريسنينيي ا ىنينيذه السنينينوات اننينيت اعنينيدا ىا رب8381 42654 120063ر عونينيو الت نيوايل .اخنينيذ عنينيد ادلنينيدارس ا
ال را ير ا مع تادم اللوة الرمنية اذ تصنيوت ا سنينة رب 2001-2000ر اىل رب  235 3128 8749ر عونيو التنيوايل
تنس نينيبة ع نينيد ادلدرسني ني ا ى نينيذه الس نينينة ان نينيت رب  6601 62280 158640ر عو نينيو التني نيوايل تى نينيذا يو نينيح زي نينيا ة
ادلنينيدارس ارلتدائينينية تالثانوينينية منينيع اطللنينياض عنينيد ادلنينيدارس ادلهنينينية تادلدرسني فيهنينيا تاسنينيتمر تطنينيور عنينيد ادلنينيدارس ءنينيل تصنينيوت ا
سني ني نينينة رب 2012-2011ر اىل رب  295 6041 14674ر تاعني ني نينيدا ادلدرس ني ني ني فيهني ني نينيا ني ني نينيان رب141355 271734
 12553ر تىذا ي ف زيا ة ارعدا اىل الض د من عام  1991اىل عام  2012ا ال را انظر اجلدتل رب5ر.
جدول ( ) 5تطور عدد المدارس والمدرسين في العرا للمدة2002 -0990
-2000

-2003

-2008

-2000

2000

2004

2009

2002

المدارس

7890

8749

13914

13687

14674

المدرسون

120063

158640

211136

264604

271734

المدارس

2719

3051

4269

5182

6041

المدرسون

42654

62810

83358

135964

141355

المدارس

257

236

275

294

295

المدرسون

8381

6601

7467

12462

12553

اعداد المدارس  /السنوا
االعتدائية
ثانوية
المهنية

92-90

ادليدر :تزارة التةطيط اجلهاز ادلر ر لطءياب ا موعة ارءيائية 2013 2007
 4ا اعداد الطلبة المتواجدين في المرايي التعليمة العراقية

لونينيغ عنينيد الطوبنينية ادلتواعنينيدين ا ادلراء ني ارلتدائينينية لسنينينة رب 1992/1991ر رب 2824556ر تلوغنينيت ا ادلرءونينية

الثانوي نينية رب967872ر ام نينيا ا ادل نينيدارس ادلهني نينية فىان نينيت رب 124479ر ت ان نينيت ا الت و نينييا ال نينيايل رب193005ر طال نينيب .
اخ نينيذت ى نينيذه النس نينيب لارز ي نينيا اذ لوغ نينيت ا س نينينة  2000-1999رب3128368ر طال نينيب لومرءو نينية ارلتدائي نينية ام نينيا
ادلرءو نينية الثانوي نينية فا نينيد لو نينيغ اع نينيدا الطوب نينية فيه نينيا رب1051905ر طال نينيب تا ادلرءو نينية ادلهني نينية لو نينيغ اع نينيدا ادلتواع نينيدين فيه نينيا
رب62973ر طالنينيب تا ا الت ونينييا ال نينيايل لونينيغ رب265595ر طالنينيب  .تاخنينيذت نسنينيبة اعنينيدا الطوبنينية ادلتواعنينيدين ا ادلراءني
الت ويمي ني ني ني نينية ا ال ني ني ني ني نيرا ت ني ني ني نينير ا ء ني ني ني نينيل تص ني ني ني نينيوت ع ني ني ني نينيام رب 2012/2011ر اىل رب 5124257ر طال ني ني ني نينيب ا ارلتدائي ني ني ني نينية
ترب 2211421ر طالني نينيب ا الثانويني نينية ت رب 56301ر طالني نينيب ا ادلني نينيدارس ادلهنيني نينية امني نينيا ا الت وني نينييا ال ني نينيايل فاصني نينيبوت
( ) 376
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رب489399ر شلنينيا ينينيت ارتلنينيا م نينيدرت الطوبنينية ادلتواعنينيدين ا ادلراء ني الت ويمينينية افنينيو لاسنينيتثناب اعنينيدا الطوبنينية ادلتواعنينيدين ا
الت ويا ادلهف انظر اجلدتل رب6ر  .عدتل رب6ر اعدا الطوبة ادلتواعدين ا ادلراء الت ويمية لومدة رب 2012-1991ر
المستوى التعليمي/
السنة
التعليم االعتدائية
المريلة المتوسطة
والثانوية
التعليم المهني
التعليم العالي والجامعا
و التعليم التتني

92-90

96-95

/2000
2000

/2005
5006

/2008
2009

/2000
2002

5124257 4672453 3941190 3385138 2903923 2824556
2211421 1877434 1389017 1063842 1037482 967872
124479

99405

61861

66317

58902

56301

193005

225644

268609

378783

416414

489399

ادليدر :اجلهاز ادلر ر لطءياب /ال را  /ا موعة ارءيائية ل ام .2013 2007/2006
 5ا االنتا على التعليم

ي نيد اإلنلنيا عونيو الت ونييا اسنيتثمارا ا ال نينير البشنير شلنيا يسنياىا ا ربايني النمنيو تالتطنيور ا ا تمنيع لشنيى عنيام
اذ يساىا اللر ادلت وا ا زيا ة ارنتاج ترباي اعوو انتاعية شلىنة من خالل لناب ااعنيدة انتاعينية لنيالت ويا تعننيد ربايني
فر ال م ادلناسبة ذلذه الااعدة فامتا تساىا ا زيا ة الناتج الاومم.
ينينيهد عانينيد السنينيب ينات تمنتينينيد الثمانيننينيات منينين الانينيرن ادلا نينيم نضنينيألاً متانينيدماً ا ال موينينية الولوينينية ا ال نيرا اذا منينيا
ايسنينيت لادلشينيرات الىمينينية منهنينيا تالنوعينينية فم نينيدرت ارلتونينيا تالتسنينيألي ا ادلرءونينية ارلتدائينينية تصنينيوت اىل تغطينينية 100
 %فانينيد لوغنينيت ءينينية ارنلنينيا ارمجالينينية لونظنينيام الولنينيو ربالت ونينييا ر ا ال نيرا لولنينيوة رب 1984- 1974ر  %6تا ثنينير
منينين  %20منينين ادلوازننينية ال امنينية لودتلنينية تىنينيذا الغطنينياب الىبني تنيرامن منينيع ظلنينيو متينينياعد تإينيرا ات متينينياعدة شلنينيا خوني تفنينيرة مالينينية
لودتلنينية ا تونينيى ادلنينيدة اسنينيتمر ىنينيذا احلنينيال ءنينيل ان ىسنينيت اثنينيار احلنينيرب اريرانينينية – ال رااينينية ا لداينينية الثمانينينينيات منينين الانينيرن
اللائنينيت تعنينياب عانينيد التسني ينات عونينيو ال نيرا مننينيذرا خبطنينير اخنينير تىنينيم احلنينيرب الىويتينينية شلنينيا صلنينيا عويهنينيا خنيراب ت منينيار البني
عنينيابت ارءنينيتالل ارمريىنينيم لو نيرا رب 2003ر تالنينيذ
التوتينية لوبونينيد منينين منينيار ا ادلنينيدارس تخنيراب ا النظنينيام الولنينيو
نينيان ىنينيو ارخنيرا ذت تنينياث سنينيويب بني عونينيو اراتينينيا ال راانينيم شلنينيا خونينيد منينيار ا البني التوتينينية لو نيرا رب الرلينينيد 2013
 36-35ر .
لوغ م دل ارنلا عوو الت ويا ا عام رب1997ر رب68,899ر موينيون يننيار ارتلنيع ءألنيا ارنلنيا عونيو الت ونييا ا
عام رب 2006ر اذ لوغ رب 2,546,395رمويون ينار ارتلع ليي اىل رب 9,497,101ر مويون ينار .
ان نسنينيبة ارنلنينيا عونينيو الت ونينييا نسنينيبة منينين النينيدخ الانينيومم انينيد لوغنينيت رب 0,52%ر ل نينيام رب 1997ر ارتل نينيت اىل
رب 3%ر ا عام رب  2006ر تصوت اىل)  3,98%ر ا عام رب 2011ر اما لالنسبة ليفنلنيا عونيو الت ونييا نسنيبة
( ) 377
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من الناتج ايفونيم ارمجنيايل فانيد لونيغ رب 0,45%ر ل نيام رب 1997ر ارتل نيت اىل رب3,11%ر ل نيام رب 2006ر تصنيوت
اىل رب 3,87%ر انظر اجلدتل رب7ر.
جدول ( ) 7االنتا على الترعية والتعليم في العرا للمدة ( ( ) 2002- 0997مليون دينار)
السنة

الدخي القومي

االنتا على

الناتج المحلي

االنتا على

االنتا على

التعليم نسبة من

التعليم نسبة من
0,45

عاألسعار الجارية

عاألسعار الجارية

التعليم

1997

1329354990

151,697,90

68,899

0,52

1998

1509134922

172,038,06

121,958

0,81

0,71

1999

3139810948

345,83,179

194,247

0,62

0,56

2000

34 4669346

503,592,39

237,624

0,51

0,47

2001

36726501

414,943,66

214,528

0,58

0,52

2002

34677722

412,426,64

394,352

0,97

0,96

2003

25728749

298,944,76

335,364

1,3

1,12

2004

25728749

482,065,24

1,718,052

3,6

3,14

2005

56780212

642,275,55

1,612,622

2,5

2,25

2006

854315309

817,735,61

2,546,395

3

3,11

2007

111,455,813 10091009817

2,064,059

2,06

1,85

2008

157,026,026 14796419254

5,262,698

3,56

3,35

2009

139,330,211 12690629778

6,784,298

5,92

5,36

2010

171,956,975 15493879775

7,470,698

4,39

3,94

2011

1999060934

223,677,005

7,941,936

3,98

3,55

2012

-

245,186,418

9,497,101

-

3,87

م دل النمو ادلر ب

%20,5

%18,3

%43,5

الدخي القومي

الناتج المحلي

ادليدر :البنى ادلر ر ال راام مديرية ال امة لطءياب تارحباث النشرة السنوية ال امة لومدة رب  2012 2004ر.
ادليدر :تزارة التةطيط – اجلهاز ادلر ر لطءياب تتىنووعيا ادل وومات –احلسالات الاومية رب 2007ر.
6ا المؤشرا الصحية في العرا
ي نيد ادلسنينيتوا الينيوم ا ال نيرا منين اسنينيوب ارت نيا الينينيوية ا ادلنطانية تانينيد ا هنيرت ماارننينية لومشينيرات الينينيوية
ا الس نينينوات ال شني نيرين ارخني ني ة ان الو نينيع الي نينيوم لوس نينيىان ا ال ني نيرا ا نينيد ت نينيدىور لش نينيى بني ني رب زى نينيو  13ر لس نينيب
الظنينيرتف النينيذ ي يشنينيها البونينيد تؽلىنينين تو نينييح ايمنينية ىنينيذا ادلشينينير منينين خنينيالل ربدينينيد ال منينير ادلتوانينيع لو نينييش عننينيد النينيور ة اذ
يو ح لنا ان ىناك ربسن موووظ ا ال مر ادلتوانيع لو نييش ا ال نيرا ا السنينوات ارخني ة فانيد لونيغ ال منير ادلتوانيع لو نييش
( ) 378
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اخنينيذ م نينيدل ال منينير ادلتوانينيع لو نينييش لاررتلنينيا ا
عننينيدا النينيور ة ا ال نيرا لوسنينينوات رب 1975-1970ر رب  57ر سنينينة
ع نينيام رب 1990ر اذ تص ني ني رب 6590ر سني نينينة لري نينيا ة لنس نينيبة رب%8ر ار امتني نينيا اخ نينيذت لارطلل نينياض ا السني نينينوات رب-1995
اخنينيذ ال منينير ادلتوانينيع لارطللنينياض لنسنينيبة اويونينية ا السنينينوات
 2000ر اذ لونينيغ ال منينير ادلتوانينيع ا ىنينيذه السنينينوات رب 6294ر
رب 2006-2004ر اذ لونينيغ ال منينير ادلتوانينيع لو نينييش رب  59914 5898ر تي نينيو السنينيبب ا ذلنينيى اىل ارءنينيتالل ارمريىنينيم
اذ ا ا ىنينيذا ارءنينيتالل اىل نشنينير ال ننينيد تارم نيراض تاألتللنينية شلنينيا ا ا ذلنينيى اىل تاويني ال منينير ادلتوانينيع لو نينييش ا ال نيرا تل نينيد
ىذه اللوة اخذ ال منير ادلتوانيع لو نييش لاررتلنيا اذ تصنيوت اىل رب 6994ر ا عنيام رب 2012ر تىنيذا ي نيف ان ىننياك ربسنين ا
ادلستويات اليوية لوبود انظر اجلدتل رب8ر.
جدول ( )8العمر المتوقع للعيش عندا الوالدة في العرا للتترة () 2002-0970
السنة

العمر المتوقع للعيش عندا الوالدة

1975-1970

5790

1990

6590

2000- 1995

6294

2004

5898

2006

59914

2007

6190

2009

7199

2010

7298

2011

6990

2012

6994

ادليدر :مشيرات البيلة تالتنمية ادلستدامة ذات ارتلويات ا ال را
ادليدر :ربال ذارا الدعمم  110 2010ر

. 31 2012

اما لالنسبة لومشيرات الينيوية ارخنيرا الني ؽلىنين ان تنيشثر عونيو ادلسنيتوا الينيوم فهنيم ربم نيدل الوفينيات لنيدا
ارطلال نسبة السىان الذين ػلينيوون عونيو خنيدمات صنيوية نسنيبة ارطلنيال ايفينين نيد ارمنيراض ادل دينية تناني
الوزن لدا ارطلال ادلشا ال اويةر اذ تشثر ىذه ادلشيرات عوو ادلسنيتوا الينيوم لوبونيد  .فلنيم ءالنية تطورىنيا تنيش
رفع ادلستوا اليوم ما امتا تشثر عوو مستوا التنمية البشرية انظر اجلدتل رب9ر.

( ) 379

اىل
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جدول ( ) 9ععض المؤشرا الصحية في العرا 2000-2005
معدل وفيا

االطتال

السنة

دون سن
الخامسة

نسبة السكان
الحاصلين

على خدما
صحية

نسبة االطتال

الحالة الغذائية لألطتال

المحصنين

(نقص الوزن )

ضد االمراض المعدية

مشاكي
الصحة
العقلية

2005

5690

48

8393

1597

1393

2006

4190

49

9098

796

1198

2007

3591

53

7298

795

1393

2008

3690

67

8293

-

1291

2009

2995

77

8590

-

1597

2010

2897

88

9291

-

1597

2011

3790

83

9090

1292

1596

ادليدر  :مشيرات البيلة تالتنمية ادلستدامة ذات ارتلويات ا ال را

. 37 32 31 2012

7ا متوسط نصيب الترد من الناتج المحلي االجمالي في العرا

يهد متو سط نييب اللر من الننياتج ايفونيم اإلمجنيايل ربسنيناً مووو نياً ل نيد عنيامرب2003ر لاألسني ار اجلارينية إر أننيو
تل د األخذ لنظر ارعتبار مستويات التضةا تتراعع ادلوازنة عن عا أس ار الواو تالغذاب فأن مستوا م يشنية ال نيرااي
عام  2007اطللض عن مستواه احلايام لاألس ار الثالتة عن سنة1980 .
امنينيا لالنسنينيبة دلتوسنينيط نينينييب اللنينير منين النينيدخ ايفونينيم لاألسني ار اجلارينينية رب تررر فانينيد ينينيهد ال نيرا ارتلاعنينيا مسنينيتمرا
عا ىذه اللوة الرمنية اذ لوغ متوسط نييب اللر منين الننياتج ايفونيم ارمجنيايل لالنيدترر ا عنيام رب1990ر رب 180ترر ر
اخ نينيذ متوس نينيط ني نينييب الل نينير لاررتل نينيا ء نينيل تصني ني اىل رب 871تررر ا ع نينيامرب2000ر تاس نينيتمر لاررتل نينيا ء نينيل لو نينيغ
رب 3376ترر ر ا عني ني نينيام رب 2008ر تتص ني ني ني اىل رب 3117تررر ا عني ني نينيام رب 2011ر
انظر اجلدتل رب10ر.

اىل رب  3557ر ا 2012

جدول ( ) 00متوسط نصيب الترد من الناتج المحلي االجمالي عاألسعار الجارية (دوالر )للمدة () 2000-0990

متوسط نصيب الترد من الناتج الملي اإلجمالي

السنوا

عاألسعار الجارية ( دوالر )

1980

3812

1990

180

2000

871
( ) 37:
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2005

1296

2008

3376

2009

2978

2010

3391

2011

3117

2012

3557

ادليدر :صندت الناد الدتيل تارير اراتيا

ال ريب ادلوءد 24 2012

8ا دليي التنمية البشرية في العرا

ت نينيوت تانينيارير ارمنينيا ادلتونينيدة لوتنمينينية البش نيرية ايمنينية ليني التنمينينية البش نيرية مننينيذ عنينيام رب2012 – 1990ر اذ اتضنينيح
من التاارير ان مستوا التنمية البشرية ا ال را ان ا السنوات السالاة افض من الوات احلايل اذ انت ايمة التنمينية
البش نيرية ا ال نيرا عينينيدة فلنينيم فنينيوة التسني ينات اننينيت منينين افض ني مسنينيتوياهتا اذ لوغنينيت ايمنينية لي ني التنمينينية البش نيرية ا عنينيام
رب 1990ر رب 09759ر تت نينيد اعونينيو ايمنينية لوتنمينينية البش نيرية ا ال نيرا ت نينيان ال نيرا ي نينيد منينين النينيدتل ذات التنمينينية البش نيرية
ادلرتل نينية  .اخنينيذت ايمنينية ليني التنمينينية البش نيرية لارطللنينياض ءنينيل لوغنينيت رب  09564ر لسنينينة رب 2005ر لسنينيب الظنينيرتف الني
عاينينيها ال نيرا منينين ءنينيرتب ت نيوارث اذ اصنينيبح ال نيرا منينين النينيدتل ذات التنمينينية البشنيرية ادلتوسنينيطة تمنينين اخنينيذت ايمنينية
النينيدتل ذات التنمينينية

النينيدلي لاررتلنينيا ءنينيل لوغنينيت ايمتنينيو رب 09590ر لسنينينة رب 2012ر تتضنينيع ىنينيذه الايمنينية ال نيرا ل ني
البشرية ادلتوسطة شلا يدل ان نسبة التطور ليوة انظر اجلدتل رب11ر.
جدول ( ) 00دليي التنمية البشرية للعرا للسنوا 2002-0990
السنة

الدليي

السنة

الدليي

1990

09759

2005

09564

1992

09614

2006

09567

1994

09531

2007

09567

1997

09586

2008

09573

1999

09569

2009

09576

2003

---

2010

09578

2012

09590

ادليدر  :تاارير التنمية البشرية ارما ادلتودة رب 2012 – 1990ر
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 9ا تأثير متغيرا التنمية البشرية على قيمة دليي التنمية البشرية

لبيان ايمة لي التنمية البشرية رلد من ربديد اىا ادلتغ ات الني منين خالذلنيا ينيتا احلينيول عونيو ايمنية ليني التنمينية
البشرية النهائية تىذه ادلتغ ات ىم رباليوة تالت ويا تالدخ ر تىم ال تسها ا رفع الادرة البشرية تمن ىننيا فاللنيد لننيا
ان ن رف ما مدا مساعلة متغ ا ايمة لي التنمية البشرية تما اثر متغ عوو التنمية البشرية ا ال را .
تلتو يح ذلى مت اختيار ثالث فنيوات ربويوينيو ربتنيو عونيو مشينيرات ادلتغني ات النيثالث رب الت ونييا الينيوة النيدخ ر
تالسنينينوات ىنينيم رب 2011 2005 1990ر سنينييتا ربدينينيد انينييا ادلشينيرات النينيثالث لينينيتا منينين خالذلنينيا ءسنينياب ايمنينية ليني
التنمية البشرية النهائية ت اريت:

 -1ربدينينيد ايمنينية مشينينير الينينيوة  :تي نيتا منينين خنينيالل ربدينينيد ال منينير ادلتوانينيع لووينينياة لوسنينينوات النينيثالث ا ال نيرا تالنينيذ
ي نينيوض مجينينيع ادلشينيرات الينينيوية تينينيتا منينين خاللنينيو احلينينيول عونينيو ايمنينية مشينينير الينينيوة فممنينيا سنينيب منينين اجلنينيدتل رانينيا رب11ر
تال نينيذ يو نينيح ال م نينير ادلتوا نينيع لو نينييش لو نينيغ ال م نينير ادلتوا نينيع ل نينيام رب1990ر رب 6590ر تل نينيام رب2005ر لو نينيغ رب 59ر تل نينيام
رب2011رفاد لوغ رب6990ر شلا يتضح لنا ان ىناك ربسن ا مسنيتوا ال منير ادلتوانيع لو نييش ا البونيد .ؽلىنين احلينيول عونيو
ايمة مشير ال مر ادلتوانيع لو نييش لوسنينوات النيثالث منين خنيالل الانيوان ارتينية ءسنيب تانيارير التنمينية البشنيرية الينيا رة منين
اب ارما ادلتودة ربتارير التنمية البشرية  344 2008/2007ر :
أ -مشير ال مر ادلتواع لو يش لسنة رب 1990را الايمة الل وية -الايمة الدنيا /الايمة الايوا –الايمة الدنيا
ا 25- 85 / 25 - 65ا 09666
ب -مشير ال مر ادلتواع لو يش لسنة رب2005ر ا الايمة الل وية -الايمة الدنيا /الايمة الايوا –الايمة الدنيا
ا  25 – 85 / 25 –59ا 09566
ت -مشير ال مر ادلتواع لو يش لسنة رب2011ر ا الايمة الل وية -الايمة الدنيا /الايمة الايوا –الايمة الدنيا
ا  25 – 85 / 25 – 69ا 09733
 -2ربدينينيد ايمنينية مشينينير الت و نينييا  :ػلتنينيو ىنينيذا ادلشينينير عونينيو متغ ني ين حلسنينيالو اذ ينينيتا ءس نينيالو منينين خنينيالل ربدينينيد نسنينيبة
ادلوتواني الينينيافية ا الت ونينييا النظنينيامم ت ربدينينيد م نينيدرت اردلنينيام لنينيالارابة تالىتالنينية ا البونينيد لوسنينينوات النينيثالث ادلةتنينيارة
تينينيتا ءسنينياب ىنينيذا ادلشينينير لإعطنينياب ثوثني ارعلينينية دلشينينير م نينيدل اردلنينيام لنينيالارابة تالىتالنينية لنينيدا البنينيالغ رب زلنينيو ارمينينيةر تثونينيث
لنسنينيبة ارلتونينيا تينينيتا احلينينيول عونينيو ا نييا متغ ني ات الت ونينييا منينين خنينيالل الا نيوان التالينينية :لي ني نسنينيبة ارلتونينيا ا الايمنينية
الل وية – الايمة الدنيا  /الايمة الايوا – الايمة الدنيا ا
نسبة ارلتوا لسنة  1990ا  0- 100 / 0 – 8998ا 09898
أ-
ب -نسبة ارلتوا لسنة  2005ا  0-100 / 0- 8094ا 09804
ت -نسبة ارلتوا لسنة  2011ا  0-100/ 0- 71915ا 09715
اما لالنسبة دلشير ارمية فيتا ءسالو اليت :
لي ارمية ا الايمة الل وية – الايمة الدنيا  /الايمة الايوا – الايمة الدنيا
( ) 382
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مشير ارمية لسنة  1990ا  0 - 100 / 0 - 90ا 09900
أ-
ب -مشير ارمية لسنة  2005ا  0 – 100 / 0 –7891ا09781
ت -مشير ارمية لسنة  2011ا  0 - 100 / 0-7796ا 09776
اذا مشير الت ويا ا  3/2ربم دل مشير ارمية ر  3/1ربم دل ارلتوا ا الت ويا را
ث-
ج-
ح-

مشير الت ويا لسنة  1990ا 3/ 2رب09900ر  3/1رب09898ر ا 09890
مشير الت ويا لسنة  2005ا  3/2رب09781ر  3/1رب 09804ر ا 09780
مشير الت ويا لسنة  2011ا  3/2رب09776ر  3/1رب 09715را 09721

تؽلىن تو يح ايا مشير الت ويا ا ال را لوسنوات رب 2011 2000 1990ر ا اجلدتل التايل :
ربديد ايمة مشير الناتج ايفوم ارمجايل  :ينيتا ءسنياب ايمنية ىنيذا ادلشينير منين خنيالل ربدينيد ايمنية متوسنيط نينييب
اللر من الناتج ايفوم ارمجايل لوبود ربدبا ي ا ل الاوة الشنيرائية لالنيدترر ر فبالنسنيبة لو نيرا فانيد لونيغ متوسنيط نينييب اللنير
م نينين الن نينياتج ايفو نينيم اإلمج نينيايل لال نينيدترر ا الس نينينوات ال نينيثالث رب 2011 2000 1990ر رب 3812ترر  871ترر
 3391تررر عونينيو التنيوايل عومنياً اننينيو مت اعتمنينيا ايمنينية النينيدخ لسنينينة رب1990ر متوسنينيط نينينييب النينيدخ لسنينينة رب1980ر
تذلى لسب اعتما ه ا تارير رب1990ر لوويول عونيو ايمنية النيدلي الينيويوة لو نيرا تالينيا رة عنين ارمنيا ادلتونيدة اذ
مت ءساب ايمة ىذا ادلشير من خالل الاانون اريت تالذ من خاللو يتا احليول عوو ايمة مشير الناتج ايفوم :
لي ني الن نينياتج ايفو نينيم ا لوغ نينياريتا ال نينيدخ الل و نينيم لول نينير – لوغ نينياريتا الايم نينية ال نينيدنيا لو نينيدخ  /لوغ نينياريتا الايم نينية الاي نينيوا
لودخ – لوغاريتا الايمة الدنيا لودخ ا
أ -ليني الننينياتج ايفونينيم لسنينينة  1990ا لوغنينياريتا رب 3812ر – لوغنينياريتا رب 100ر  /لوغنينياريتا رب 40000ر – لوغنينياريتا
رب 100ر ا 09607
ب -لي ني الن نينياتج ايفو نينيم لس نينينة  2005ا لوغ نينياريتا رب1296ر-لوغ نينياريتا رب 100ر  /لوغ نينياريتا رب40000ر -لوغ نينياريتا
رب 100ر ا 09426
ت -مشي نينير ال نينيدخ لس نينينة  2011ا لوغ نينياريتا رب3117ر – لوغ نينياريتا رب 100ر  /لوغ نينياريتا رب 40000ر –لوغ نينياريتا
رب 100را 09573
تؽلىن تو ح مشيرات الناتج ايفوم ا ال را لوسنوات رب 2011 2000 1990ر ا اجلدتل التايل :
تؽلىن احليول عوو ايمة لي التنمية البشرية ارمجايل لوبود من خالل الاانون التايل :
لي التنمية البشرية ا 3/1ربمشير امد احلياة ر  3/1ربمشير الت ويا ر  3/1ربمشير الدخ اللر ر
لي التنمية البشرية لسنة  1990ا  3/1رب 09666ر  3/1رب 09890ر  3/1رب09607ر ا 09712
لي التنمية البشرية لسنة  2005ا  3/1رب 09566ر  3/1رب  09604ر  3/1رب 09426را 09525
لي التنمية البشرية لسنة  2011ا  3/1رب 09733ر  3/1رب 09721ر  3/1رب09573ر ا 09595
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تمنينين خنينيالل منينيا سنينيب تمنينين خنينيالل ربوي ني مشي نيرات التنمينينية البش نيرية ربالت ونينييا تالينينيوة تالنينيدخ را ال نيرا نالء ني ان
نسبة تأث الت ويا عوو ليني التنمينية البشنيرية نسنيبة بني ة اذ اتضنيح لننيا منين خنيالل لينيان ايمنية ليني التنمينية البشنيرية ا ال نيرا
لسنينينوات رب 2011 2005 1990ر ان ال نيرا نينيان يتمتنينيع دبسنينيتوا ت ويمنينيم عينينيد ا الثمانينينينيات تالتس ني ينيات اذ
لوغت ايمة مشير الت ونييا رب09890ر ا سنينة رب1990ر ا ت ىنيذه الايمنية اىل رفنيع ايمنية مشينير ليني التنمينية البشنيرية لوبونيد
اىل اعوو ايمة لو تىم رب09712ر تمع اطللاض ايمة ىذا ادلشينير اثنير ذلنيى سنيوباً عونيو ايمنية النيدلي فلنيم سنينة رب 2005ر
اطللنينيض مشينينير الت ونينييا اىل رب09780ر ا ا ىنينيذا ارطللنينياض اىل خلنينيض ايمنينية لي ني التنمينينية البش نيرية اىل رب09525ر تاسنينيتمر
مشير الت ويا لالنةلاض نسبياً ا سنينة رب2011ر اذ تصني اىل رب 09721ر تمنيع ذلنيى نيان ىننياك ارتلنيا لسنييط ا ايمنية
لي ني ني التنميني نينية البش ني نيرية ا ال ني نيرا اىل رب09595ر لس نينيبب ربسني نينين مشيني نينير الي نينيوة تالني نينيدخ
ارصوم انظر اجلدتل رب12ر .

اىل ان نينيو ص ي ني نينيد اىل مسني نينيتواه

جدول ( )02قيمة مؤشرا التنمية البشرية في العرا للسنوا ( 0990ر 2005ر) 2000
مؤشر الصحة

مؤشر التعليم

مؤشر الدخي

قيمة الدليي

السنوا
1990

09666

09890

09607

09712

2005

09566

09780

09426

09525

2011

09733

09721

09573

09595

ادليدر :اجلدتل من عم الباءث
االستناجا والمقتريا ا
االستنتاجا ا

من خالل ما تادم توصوت الدراسة اىل ارستنتاعات ارتية :
 .1ىناك عالاة تبا لينية منيا لني النظنيام الت ويمنيم تلني مسنيتوا التنمينية البشنيرية فىومنيا ارتلنيع ادلسنيتوا الت ويمنيم لوبونيد ومنيا
رباات مستويات اعوو من التنمية البشرية .
 .2ان النظام الت ويمم ا ال را ا فنيوة الثمانيننيات يتمتنيع لنظنيام عينيد لوت ونييا ار ان ىنيذا النظنيام تراعنيع ل نيد ىنيذه اللنيوة
لسبب احلرتب تارزمات تال ند ال عايها البود منذ عاد الثمانينات تءل تاتنا احلا ر .
 .3لوغنينيت نسنينيبة ادلوتواني ا ادلرءونينية ارلتدائينينية ل نينيام رب1980ر رب% 107998ر تىنينيم منينين افضني نسنينيب ارلتونينيا تاريبنياً
تا ادل ني نينيدارس الثانوي ني نينية لوغ ني نينيت نس ني نينيبة ارلتو ني نينيا رب % 54944ر تلوغ ني نينيت نس ني نينيبة
ا الت و ني نينييا ارلت ني نينيدائم ا ال ني نيرا
ادلوتوا ا الت ويا ال ايل ا ال را رب %12949ر لسنة رب 1989ر تىم من افضني نسنيب ارلتونيا منيع اطللنياض نسنيبة
ارمي نينية اذ لوغ نينيت  %10ار ان ى نينيذه ادلشي ني نيرات تراع نينيت ا الس نينينوات ارخ ني ني ة تخباص نينية م نينيدرت ارمي نينية اذ لوغ نينيت
رب%24ر شلا اثر سوبا عوو مشير الت ويا تعوو لي التنمية البشرية لشى عام.
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 .4ىناك ربسن ا ادلستوا اليوم ا البود اذا لوغ ال مر ادلتواع ا سنينة رب1990ر رب 65ر سنينة اصنيبح سنينة رب2011
ر  69سنة .
 .5ي نينيهد متوس نينيط ني نينييب الل نينير م نينين الن نينياتج ايفو نينيم ارمج نينيايل ربس نينيننا نس نينيبيا اذ نينيان ا عا نينيد الثمانيني نينيات رب1980ر
رب 3812تررر اطللض لنسبة ب ة ا سنة رب1990رلسب احلرتب تاحلينيار النيذ فنيرض عونيو اراتينيا ال راانيم اذ لونيغ
متوسنينيط خ ني اللنينير رب  180تررر اىل اننينيو اخنينيذ لالتوسنينين ءنينيل لونينيغ متوسنينيط نينينييب اللنينير منينين النينيدخ ا عنينيام رب2012ر
رب 3557تررر.
 .6نينيان دلشينينير الت ونينييا اثنينير ب ني عونينيو مسنينيتوا التنمينينية البش نيرية متمنينيثال لنينيدلي التنمينينية البش نيرية ف ننينيدما نينيان ال نيرا يتمتنينيع
لنظام ت ويمم عيد ا الثمانينيات تالتس ينيات لوغت ايمة مشير الت ويا رب09890ر ا سنة رب1990ر ا ت ىنيذه الايمنية
اىل رفنينيع ايمنينية مشينينير ليني التنمينينية البش نيرية لوبونينيد اىل اعونينيو ايمنينية لنينيو تىنينيم رب09712ر تمنينيع اطللنينياض ايمنينية ىنينيذا ادلشينينير اثنينير
ذلنينيى سنينيوباً عونينيو ايمنينية النينيدلي فلنينيم سنينينة رب 2005ر اطللنينيض مشينينير الت ونينييا اىل رب09780ر ا ا ىنينيذا ارطللنينياض اىل خلنينيض
ايم نينية ليني ني التنمي نينية البشني نيرية اىل رب09525ر تاس نينيتمر مشي نينير الت و نينييا لالنةل نينياض نس نينيبياً ا س نينينة رب2011ر اذ تصني ني اىل رب

09721ر تمنينيع ذلنينيى نينيان ىننينياك ارتلنينيا لس نينييط ا ايمنينية لي ني التنمينينية البش نيرية ا ال نيرا اىل رب09595ر لسنينيبب ربسنينين
مشير اليوة تالدخ .
المقتريا

توص البوث اىل رلموعة منين ادلاوءنيات الضنيرترية يتطونيب ارخنيذ نيا لرفنيع منين مسنيتوا الت ونييا لوبونيد لرفنيع مسنيتوا التنمينية
البشرية ا ال را تىم:
 .1ىناك نيرترة موونية رعطنياب اطنيا الت ونييا اتلوينية نيمن اىتمامنيات الدتلنية لتطنيويره تالنهنيوض لنيو منين اعني اعنيدا ادلنيوار
البش نيرية ادلشىونينية لاينينيا ة ا تمنينيع تادلسنينياعلة ا ت رينينير اجلواننينيب اراتينينيا ية تارعتماعينينية منينين خنينيالل تطنينيوير ادلننينياىج الدراسنينيية
تع وها توا ب الثورة ال ومية تالتىنووعية ال ادلية تتوف ارعهرة ادلالئمة لومدارس تاجلام ات اسوًة لالدتل ادلتادمة.
 .2ال م ني عونينيو زبل نينييض م نينيدرت األمينينية ا البونينيد تال ني أخنينيذت تتي نينياعد ا اللنينيوة األخ ني ة لسنينيبب اطللنينياض م نينيدرت
اىل زي نينيا ة

ارلتو نينيا ا الت و نينييا األساس نينيم تاطلل نينياض م نينيدرت اردل نينيام ل نينيالارابة تالىتال نينية ل نينيدا الب نينيالغ ارم نينير ال نينيذ ا
م درت األمية من خالل ارىتمام لنسب ارلتوا لالت ويا تلرامج زلو ارمية .
 .3زينيا ة اإلنلنينيا عونينيو اطنينيا الت ونينييا نسنيبة منينين الننينياتج ايفونينيم اإلمجنينيايل لتنينيوف البني التوتينينية الالزمنينية تلت رينينير سبىني الطوبنينية
من ارستلا ة من فر التنمية تشلارسة ادلواطن حل من ءاواها.
 .4ارىتمام دبواتر التنمية البشرية لشى عام رباليوة الت ويا الدخ ر.
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