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الملخص:

إى التنمية البشرية ال تتحقق تلقائيا من خاله التطور يف النمو االقتصادي بل إخا تتطلب عمليةة الووةوه إت تنميةة
بشرية متواولة االعتماد على السياسات التنموية احلقيقية اليت تقوو على أسس وحيحة يف التعاطي مة اووابةب اتلتل ةة
واترتابطةةة يف امتمة مةةن خةةاله دعةةال اووابةةب االسةةت مارية ةةمن إمكابةةات اراةراد وةاربةةة ال قةةر والتقليةةل مةةن البطالةةة إت
احلةةدود الةةدبيا انةةال عةةن تطةةوير مسةةتويات الصةةحة والتعلةةيال والةةدخل ويقيةةق العدالةةة النسةةبية يف التوزية بة أاةراد امتمة
ووةةوال إت التقةةدو ايخةةائي طبقةةا للمسةةاوا بة اونسة وتكة اتةواطن لتلة ا ةةا ال مةةن اتشةةار ة الواعةةد يف امتمة
يناف إت ذلك اختاذ اتعاوات تواجهة النغوط الدسوغرااية والبي ية.
تشري التنمية البشةرية مةن خةاله دليلهةا التقليةدي إت مسةتو يقيةق امةاالت الةيت ل ذ ررةا علةى الةرغال مةن ةوى
رةاا الةةدليل ال يةةده بشةةكل قةةاط علةةى دقةةة قيةةاس مسةةتويات التنميةةة البشةرية احلقيقيةةة يف اية البلةةداى بسةةبب تة ري عوامةةل
عديد منها اختالف اربظمة والظةروف االقتصةادية واوصووةية والسياسةية وغريرةا لةاا ةاى مةن النةروري إذةاد البةدائل
اكاى الستحداث مؤشرات (  ) AHDIودليل التنمية اتعده بعامةل عةدو اتسةاوا وغريرةا النةرور اتطلوبةة لتكةوى اتؤشةرات
أ ةةر واقعيةةة لةةاا ل يف رةةاا البحةةي يليةةل تقةةديرات مؤشةةر التنميةةة البش ةرية اتعةةده بعامةةل عةةدو اتسةةاوا وبشةةكل ت صةةيلي
ربعةةادا ال ال ةةة يف الع ةرام للعةةام  2102و  2102و 2102مةةن خةةاله إدخةةاه عامةةل عةةدو اتسةةاوا يف سةةا رةةاا
العناور ولتقدير مؤشر التنمية البشرية اتعده بعامل عدو اتساوا تعتمد اتعادلة اواوة به واتتم لة :

وقةد أههةرت النتةائي قيمةة الةدليل اتعةده تسةاوي ( 0,464

 ) 0,579 0,505باعتمةاد أبعةادا اتعدلةة

بعةدو اتسةاوا والةيت ابةم قيمهةا (  0,622و  0,334و  0,622 ( ) 0,481و  0,328و ) 0,626
ابم
(  0,727و  0,559و  ) 0,477لكل من الصحة والتعليال والدخل على التوايل ولألعواو اتا ور يف
* قدم ىذا البحث في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة التنمية البشرية/السليمانية/نيسان 1025
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 إى رةاا يةده. ) 1,692 و1,622و1,091(
قيمة دليل التنمية البشةرية اروةلي أو التقليةدي تسةاوي
:على وجود ارم ب الدليل ل سابه باستلداو الصيغة اواوة بالك واليت ري

إى راا ال ةرم بةاتي عةن عةدو التسةاوي بة الةدليل اروةلي واتعةده بتيوةة عةدو وجةود مسةاوا تامةة يف امتمة
إذ يتحقةق تسةاوي الةةدليل عنةد يقيةةق اتسةاوا الكاملةةة أمةا يف الةةة عةدو اتسةةاوا يكةوى الةةدليل اتعةده اقةةل مةن اروةةلي
 مةا ل يليةل بتةائي.ورو ما ههر يف راا البحي والاي جاء مت قا م ارسس النظرية والدراسةات السةابقة يف رةاا امةاه
 واسةتنادا إت النتةائي.التباين ب الدليل يف إقليال وردستاى ويليل اتقاربات بة القةيال علةى مسةتو ايقلةيال واتر ة أينةا
واالستنتاجات ل و عةدد مةن اتقرت ةات ةدف الووةوه إت مسةتو متقةدو مةن التنميةة البشةرية يف العةرام أدهةا يقيةق
ارمةةن ايبسةةاش الشةةامل واالب تةةاح علةةى العةةال اوةةارجي يف هةةل وجةةود إدار سياسةةية رشةةيد تسةةتند إت اتؤسسةةات مدعومةةة
بوعي اجتماعي متالزو ومقومات و ةاءات بشةرية سةتويات متقدمةة تسةارال يف تطةوير شةامل رداء اتةوارد البشةرية ويقيةق
. تطلعات اراراد يف امتم
. دليل التنمية البشرية عامل عدو اتساوا ت اوت التوزي سكاى العرام إقليال ردستاى:الكلمات الدالة
Analysis the Estimates of Inequality Human Development Index to Determine the Efficiency of Human
Resources By the Distribution Disparity Between Iraq's Population With Reference to Kurdistan Region
Prof. Dr. Zeki M. Akrawee
Dr. Reber Fettah Mohammad
Abstract:
The human development does not automatically achieved through the development of economic growth, but
rather require access to a continuous human development is relying on real development policies, that are based on
dealing with the various interconnected aspects of society, through supporting the investment aspects within the potential
of individuals and the fight against poverty and to reduce unemployment, as well as the development of health, education
and income and achieve relative justice in the distribution among population, leading to the development progress
according to gender equality and the empowerment of citizens, various categories of promising to participate in the
community, in addition to the decision-processors to cope the demographic and environmental pressures .
Human Development indicate through its traditional index to the level of achievement of the areas that have been
mentioned in although of this index does not indicate conclusively measure of the true levels of human development in
all countries accuracy due to the influence of many factors, including differences in regulations, economic conditions,
political privacy, and others, so it was necessary to find alternatives, by developing indicators of (AHDI) and index of
inequality and other necessary indicators required to be more realistic, so it was in this research analysis the estimates
of inequality human development index detailed for its three dimensions in Iraq for the years 2012, 2013 and 2014
through the introducing of inequality factor in the calculation of these elements, and to assess the inequality human
development index based its equation which is:

The results showed the inequality index equal to (0.464 0.579 0.505) depending on the its inequality
dimensions, which were values (0.622 , 0.334 , 0.481) (0.622 , 0.328 , 0.626) (0.727 , 0.559 , 0.477) for each of the
health, education and income, respectively, for the years mentioned, while the value of the original human development
or traditional evidence is equal (0.590 , 0.642 , 0.694). This indicates the existence of a difference between the two
indexes which were calculated using the formula:
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This difference is due to the lack of equality between the original and inequality indexes as a result of the lack
of full equality in society, as it achieved equal to the indexes at achieving full equality, but in the case of inequality, i ts
index will be less than the original, and this which appeared in this research, that means it compatible with fundamentals
theory and previous studies in this area. Were also analyzed the results of the contrast between the two indexes in the
Kurdistan Region and analyze comparisons between the values at the level of the region and the center.
Based on the findings and conclusions a number of suggestions were putted in order to reach an advanced level
of human development in Iraq, the most important achievement of the overall human security and openness to the
outside world in the presence of a rational policy-based management supported consciously social correlative and
components and qualified manpower institutions advanced levels contribute to the comprehensive development, the
performance of human resources and achieve the aspirations of individuals in the community.

.

Key Words: Human Development index, Inequality, Iraqi population, Kurdistan Region

المقدمة:

رتةةل دليةةل التنميةةة البش ةرية اتعةةده بعامةةل عةةدو اتسةةاوا مكابةةة مهمةةة يف بلةةداى العةةال تشةةري إت ذلةةك تقةةارير

التنمية البشرية لألمال اتتحد ما إهنا تؤ د ب ى بلدابا قد ل تراجعها من خاله قيمةة مؤشةر التنميةة البشةرية اتعةده بعامةل
عةةدو اتسةةاوا ات مراتةةب أدا تةةا ابةةم عليةةه سةةابقا م ةةل الواليةةات اتتحةةد وإس ةرائيل والكويةةم والنةةدا والةةاي بةةتي عةةن
الت ةةاوت يف الةةدخل ب ة ارا ةراد يف اي ة البلةةداى يف ة أد تقليةةل ال روقةةات ب ة ارا ةراد يف امتم ة ات تقةةدو بع ة
الدوه من التصني العاتي للبلداى يف جمةاه التنميةة البشةرية مةا رةو احلةاه يف السةويد والةداخارن وسةلواينيا .ويعةد رةاا
الةةدليل مؤشةرا لتقيةةيال الو ة ايخةةائي ومية شةرائ امتمة يةةي أى رةةاا التوزية اتتسةةاوي يف اوةةدمات الصةةحية والتعلةةيال
ب شرائ امتم اليقل أدية عن توزي الدخل .
إى التوزي ة العةةاده يف الع ةرام خةةاله ال ةةرت اتا ةةية ةةاى شةةبه معةةدوو يةةي ةةاى رنالةةك ت ةةاوت بةةري جةةدا يف
دخةةوه اراةراد انةةال عةةن الظةةروف الصةةعبة الةةيت لتةةم بةةالعرام خةةاله تلةةك ال ةةرت تةةا ابعكةةس يف االبعةةاد االخةةر تؤشةةر
التنميةةة البش ةرية اال ورةةي الصةةحة والتعلةةيال  .و نتيوةةة تميةةة للعالقةةة ب ة مؤشةةر الةةدخل ومؤش ةرات الصةةحة والتعلةةيال أوةةب
رنالةك مةةن رةةو يف و ة يسةةاعدا علةةى االرتقةةاء بةةالتعليال والصةةحة إت مسةةتويات مقبولةةة يف ة بتيوةةة االو ةةا اتعيشةةية
اتنل نة وت شي الظوارر السلبية يف امتم اى رنالةك مسةتويات متباينةة يف امتمة ول تتلةا القةرارات أو ة تنة يف
االجتارات اليت تسارال يف اذاد بو مةن العدالةة يف التوزية بة اراةراد يف امتمة لةاا ههةر ترتيةب العةرام يف تقريةر منظمةة
االمال اتتحد (  )UNDPباترتبة  021يف تصني التنمية البشرية و ابةم معةدالت البطالةة مرت عةة و ةالك بسةبة ال قةر الةيت
وولم إت ( )%0,,9عاو . 2102
أما يف إقليال وردستاى العرام اقد ابم احلالةة مشةا ة تةا رةو موجةود تقريبةا يف العةرام بصةور عامةة ايمةا زة
أبعةةاد التنميةةة البش ةرية اتتم لةةة بالصةةحة والتعلةةيال م ة بع ة ال روقةةات النسةةبية إال أى ا مةةر زتل ة يف جمةةاه البعةةد ال الةةي
اتتم ل بالدخل يي ختتل احلالة عن ما رو موجةود يف بقيةة ةااظةات العةرام إال إى الت ةاوت يف التوزية الية اه يشةكل
معوقةةا للتنميةةة س ةواءا ةةاى يف الع ةرام أو يف اقلةةيال وردسةةتاى ويةةتال يديةةد رةةاا الت ةةاوت يف التوزي ة ب ة السةةكاى مةةن خةةاله
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اسةةتلداو اتعةةايري احلدي ةةة تؤش ةر التنميةةة البش ةرية والةةيت منهةةا سةةا مؤشةةر التنميةةة البش ةرية اتعةةده عامةةل عةةدو اتسةةاوا
اتستلدو يف راا البحي و الك اتعده سب اونس وغريرا .
مشكلة البحث وفرضيتو :

بتيوةةة عةةدو ثةةاح مؤشةةر التنميةةة البش ةرية التقليةةدي يف إعطةةاء دالئةةل مقبولةةة تسةةتويات التنميةةة البش ةرية يف بلةةداى

العةةال اتلتل ةةة بسةةبب التغةريات واالختالاةةات يف اربظمةةة والظةةروف االقتصةةادية واوصووةةية السياسةةية وغريرةةا ينةةتي عنهةةا
إجحاف يف قوم بع الدوه لتحديد مستويات التنمية البشةرية بصةور خاوةة والتنميةة الشةاملة بصةور عامةة  .إى عةدو
يديةةد مسةةتويات التنميةةة احلقيقيةةة يف البلةةد يةةؤدي بابعكاسةةات سةةلبية علةةى جممةةل احليةةا العامةةة ويةةؤدي ات إختةةاذ ق ةرارات
خاط ة تعاوة مشكلة معينة ينتي عن ذلك ههور مشكلة أ رب وخاوة ايما يتعلق و و معاوة الت ةاوت بة السةكاى
يف التوزية والةاي يشةمل جمةاالت ةتل ةة منهةا مةا يتم ةل بةاالختالالت يف أبعةاد دليةل التنميةة البشةرية ومةن جهةة أخةةر إذا
مةا ل اسةتلداو مؤشةةر التنميةة اتنةةلل مةا رةةو احلةاه يف دليةةل التنميةة البشةرية التقليةدي اةةزى معاوةة مشةةا ل التوزية سةةوف
لن يل الهنا سوف تبىن على أسس خاط ة يتولةد عنهةا سةلبيات بةري سكةن أى تتعةاهال يف اتسةتقبل منهةا زيةاد معةدالت
البطالة اليت سوف يكوى هلا ابعكاسات سلبية يف إ ةداث ا ةطرابات وأعمةاه شةغب سكةن أى تةؤدي بالنةرر الكبةري علةى
امتم .
و ا أى العرام و الك إقليال وردستاى (علةى الةرغال مةن االخةتالف االذةاحل لصةام اقلةيال وردسةتاى ) يقعةاى ةمن
جمموعةةة البلةةداى اتتوسةةطة مةةن با يةةة الرتتيةةب يف قيمةةة دليةةل التنميةةة البش ةرية اروةةلي أو التقليةةدي ويسةةا دليةةل التنميةةة
البش ةرية اتعةةده عامةةل عةةدو اتسةةاوا سةةوف ز ة مةةن قيمةةة الةةدليل إذ أى رةةاا الةةدالئل تشةةري ات وج ةةود مش ةةكلة يف
اح ةةاق قيمةةة اتؤشةةر باجتةةة عةةن جمموعةةة عوامةةل منهةةا عةةدو اتسةةاوا يف التوزية بة السةةكاى ينةةتي عنةةه اوةةو جتعةةل ال ةوارم
السكةةن تر هةةا مةةن دوى معاوةةة خاوةةة إذا ةةاى باالمكةةاى إختةةاذ االجةراءات والقةرارات اتناسةةبة تعاوةةة رةةاا اتشةةكلة ووةةوال
بةةالعرام بصةةور عامةةة وعلةةى اتسةةتو اياةةايل إت تنميةةة بشةرية متقدمةةة خاوةةة بتةةواري معطيةةات اتعاوةةة وامكابيةةة االسةةت اد
منها يف اتعاوة و الك تقليل راا ال روقات يف اقليال وردستاى ات أدا ما سكن لتحقيق التنميةة الشةاملة وتطةوير ةاء
أداء اتوارد البشرية اليت سوف يكوى هلا ت ريات اذابية يف جماالت احليا اتلتل ة للموتم .
واستنادا إت ما تقدو ل و ال ر ية ا تية :
" إى اح ةةاق قيمةةة دليةةل التنميةةة البشةرية اتعةةده بعامةةل عةةدو اتسةةاوا يف العةرام واقلةةيال وردسةةتاى يةةده علةةى وجةةود
ت اوت يف التوزي ب السكاى يف ابعاد الدليل وابعكاسا ا يف القيمة النهائية للدليل " .
ىدف البحث :
يهةةدف البحةةي إت إج ةراء مقاربةةة ب ة قةةيال دليةةل التنميةةة البش ةرية التقليةةدي م ة االخةةر اتعةةده بعامةةل عةةدو اتسةةاوا
ويدي ةةد بس ةةب االختالا ةةات بينه ةةا ومع ةةاش ذل ةةك ان ةةال ع ةةن يدي ةةد الت ةةاوت يف التوزية ة بة ة س ةةكاى العة ةرام ويف إقل ةةيال
وردسةةتاى النةةاتي عةةن عةةدو اتسةةاوا يف التوزية يف أبعةةاد التنميةةة البشةرية مةةن وةةحة وتعلةةيال ودخةةل والووةةوه إت اتسةةببات
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الرئيسةةية هلةةاا الت ةةاوت ومعاوتهةةا بزسةةتلداو أطةةر منهويةةة علميةةة ووةةوال ات االرتقةةاء بقيمةةة دليةةل التنميةةة البش ةرية اتعةةده
بعامةةل عةةدو اتسةةاوا وابعكةةاس ااصةةلة النهائيةةة للمعاوةةات يف دعةةال وزيةةاد ةةاء االداء للم ةوارد البش ةرية يف الع ةرام عامةةة
وايقليال خاوة.
عدم المساواة والتفاوت في التوزيع بين السكان ومسبباتو:
ستل ةةك  ,0شلص ةةا م ةةن س ةةكاى الع ةةال ارغني ةةاء م ةةا يق ةةار ةةرو ستلكه ةةا ( )2,0ملي ةةار ش ةةل م ةةن ارش ةةد اقة ةرا
( ) Fuentes and Galasso,2102وقةةد ازداد معةةده عةةدو اتسةةاوا يف الةةدخل ب ة عةةامي  2101-0991يف البلةةداى
النامية ةا يقةار ( .) UNDP ,2102( )%00وختتلة بسةب عةدو اتسةاوا يف الصةحة والتعلةيال والةدخل يف دوه العةال
اتلتل ةةة إال إهنةةا تكةةوى أ ةةر ارت اعةةا يف قطةةا الصةةحة يف منطقةةة جنةةو الصةةحراء اراريقيةةة الكةةرب وأعلةةى معةةدالت عةةدو
اتسةةاوا يف التعلةةيال تظهةةر يف جنةةو لسةةيا و مةةا رةةو معلةةوو اةةاى رةةاا الةةدرجات مةةن عةةدو اتسةةاوا تعمةةل معةةوم للتنميةةة
البشرية إذ أهنا تعد مؤشر لعدو التكااؤ يف ال رص ما اهنا تعكس سلبا على النمو يف جمةاالت احليةا اتلتل ةة انةال عةن
ت ريرةا السةةلل علةةى ال قةر ويةةد مةةن مشةار ات اراةراد االجتماعيةةة والسياسةية عنةةد جتاوزرةةا ةدا معينةةا .مةةا أى ابعكاسةةا ا
السلبية الكبري تكمن يف صوه جمموعات معينة على الري ار رب بدال مةن سةعي رةاا اوماعةات إت زيةاد وةال ال ةرو
امتمعية وراا بدورا ردث الت اوت يف توزي اتوارد وبالنتيوة إ عاف االقتصاد (.) Stieglitz , 2102
إى عدو اتساوا ري من اتسببات الرئيسةية لتعويةق التنميةة البشةرية اتسةتقبلية وهنةا تةنعكس يف التقليةل مةن وةال
االسةةت مارات يف امةةاالت اتلتل ةةة ويف مقةةدمتها اوةةدمات ارساسةةية الواجةةب توااررةةا للمةواطن انةةال عةةن السةةل العامةةة.
إى رةةاا اووابةةب السةةلبية جمتمعةةة تةةؤجي اال ةةطرابات السياسةةية بتيوةةة لت ريرةةا يف النظةةاو الن ةريل اعنةةدما يكةةوى رنةةان
ت ةاوت يف التوزية بة أاةراد امتمة سةةوف يكةةوى لةةه بتةائي سةةلبية علةةى الرااريةةة واالسةتقرار السياسةةي الةةاي يكةةوى سةةببا يف
عةةدو توزي ة ات ةوارد والسةةلطة علةةى أسةةاس الك ةةاء واوةةرب تةةا يولةةد ةةاالت مةةن التوةةاوز عل ةةى ق ةةوم ارا ةراد يف امتم ة
(.) Stewart et al.,2110
دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة:
يبة دليةةل التنميةةة البشةرية اتعةةده بعامةةل عةةدو اتسةةاوا الت ةةاوت بة امموعةةات يف امتمة واالختالاةةات يف التوزية
بة السةةكاى يف ةةل بعةةد مةةن أبعةةاد التنميةةة البشةرية و مةةا رةةو معلةةوو اةةزى دليةةل التنميةةة البشةرية التقليةةدي أو اروةةلي يعةةد
مؤش ةرا يبة ة عم ةةوو التنمي ةةة يف بل ةةد م ةةا وال يعك ةةس ال ةةة مكوب ةةات الس ةةكاى ب ةةاختالف أبع ةةاد التنمي ةةة البشة ةرية  .إى م ةةد
االخ ةةتالف ب ة ة ( )HDIو ( )IHDIي ةةده عل ةةى م ةةد الت ةةاوت يف امتمة ة يف ر ةةاا اواب ةةب ا ةةزى ( )IHDIر ةةو أ ةةر ت ةةيال
تسةةتويات التنميةةة البش ةرية .إى ( )IHDIستةةاز صاوةةيت مةةوجبت اروت رةةي أى رةةاا اتؤشةةر يتعامةةل م ة اي ة أا ةراد امتم ة
بشكل متساوي واى أي تغيري يف تنمية أي جة ء سةوف يةنعكس يف اتؤشةر ة لةو بقةي مسةتو مؤشةر ( )HDIرةو ب سةه
أمةةا اواوةةية ال ابيةةة رةةي إى رةةاا اتؤشةةر مسةةتقل عةةن ا خ ةرين علةةى الةةرغال مةةن أى البيابةةات الةةيت قةةد جتم ة مةةن ارا ةراد أو
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اوماعةةات اتلتل ةةة سةةوف لةةن تةةؤ ر علةةى النتةةائي ال يوجةةد اجةةة إت مصةةادر بيابةةات خاوةةة مرتبةةة أو مصةةدر بيابةةات
من رد  .إى راا اوصائ جتعل من سا اتؤشر تكن باستلداو مصادر بيابات من أقطار ةتل ة(.)UNDP,2101
تعةةد مشةةكلة عةةدو اتسةةاوا مةةن اتشةةا ل الرئيسةةة القدسةةة يف التنمي ةة والةةيت تلقةةي ب عبائهةةا علةةى ارةةل التنميةةة ةد ةةة
بالك ت اوتا بةريا يف أبعةاد التنميةة مةن دخةل و ةرو وتعلةيال ووةحة وغريرةا ورةي مشةكلة يف االقتصةاديات العاتيةة ايعةا إال
إهنةةا ختتل ة س ةةب مس ةةتويات التنمي ةةة ال ةةيت يتص ة ةةا ةةل اقتص ةةاد .إى ر ةةاا الت ةةاوت ي ةةنعكس يف الت ة ري عل ةةى ال ةةات
اتهمشةةة الةةيت تنةةع قةةدرا ا مةةن يمةةل الصةةدمات خاوةةة عنةةدما ت ةرتا ال احلاجةةات لةةد ارا ةراد مةةن اوماعةةات البسةةيطة
قليلة اتهارات يف امتم إذ ت داد لديهال اتلاطر والكوارث الصحية والبي ية واالقتصادية .
ويشةةري تقريةةر التنميةةة البش ةرية لعةةاو  2102إت إى اسةةتلداو دليةةل التنميةةة البش ةرية اتعةةده بعامةةل عةةدو اتسةةاوا ةةاى
للمر اروت عاو  2101والةاي يعةد أدا لقيةاس عةدو اتسةاوا يف التوزية والتقةدو للبلةداى اتلتل ةة ويف البلةد الوا ةد بتيوةة
ههةةور ت ة ريا علةةى اربعةةاد ال ال ةةة لةةدليل التنميةةة وال يكت ةةي رةةاا الةةدليل لقيةةاس عةةدو اتسةةاوا يف الةةدخل مةةا يف اتقةةاييس
التقليدية بل أى مداا أوس يف قياس عدو اتساوا يف الصحة والتعلةيال أينةا .إى دليةل التنميةة البشةرية بسةبب عةدو اتسةاوا
رةةو أقةةل مةةن بظةةريا التقليةةدي ورةةاا مؤشةةر يف اية البلةةداى إال أى رةةاا الت ةةاوت بة الةةدليل الةةاي يقةةاس بالنسةةبة ات ويةةة
لل ةةرم بينهمةةا قةةد أههةةر اح ا ةةا علةةى مسةةتو العةةال للسةةنوات اتتال قةةة باسةةت ناء بعة اتنةةاطق منهةةا شةةرم لسةةيا وااةةي
اهل ةةادي ( )UNDP, 2102إى ر ةةاا االح ةةاق ب ةةاتي م ةةن التغية ةريات االذابي ةةة يف أبع ةةاد ال ةةدليل اق ةةد اح ة ة عاتي ةةا لل ةةرت
( )2102-2101بعةةد الصةةحة مةةن ( 22إت  ) %09ويف التعلةةيال إت ةةدود ( )%22ويف الةةدخل إت ( )%22بعةةد أى
ةةاى ( )%20يف عةةاو  2101وجتةةدر ايشةةار رنةةا إت أى الةةدوه العربيةةة ةةاى بصةةيبها أ ةةرب يف اح ةةاق مسةةتويات التعلةةيال
أي امتازت بعدو اتساوا يف بعد التعليال بلغ ( )%20مةا وبشةري رنةا إت أى تراجة عةدو اتسةاوا يف دليةل التنميةة البشةرية
باتي من يسن الو الصحي الاي قلل من ت ري تباين الدخل يف ة ةاات تقريبةا علةى عةدو اتسةاوا يف التعلةيال علةى
مستواا يف منةاطق ةتل ةة مةن العةال  .إى ااااظةة علةى مةا يقةق مةن بةرامي تنمويةة ال سكةن الووةوه إليةه عةن طريةق التقليةل
من عدو اتساوا يف الصحة والتعليال من دوى الوووه إت الة مر ية مةن عةدو اتسةاوا يف الةدخل الةاي يعةد مةن اربعةاد
اتهمة يف راا االجتاا على الرغال من تراج التباينات يف الدخل ب البلداى اتلتل ة إال إى رنالك بسب عاليةة مةن ال قةر
واحلرماى ال ت اه قائمة.
أما ايما ز اترجعية البح ية للتنمية البشرية باالجتارات قيد الدراسة اقد ةاى للتقةدو الة مو دورا يف ههةور عةدد
مةةن مؤشةرات التنميةةة البشةرية اتلتل ةةة يف اجتارا ةةا وارسةةس الةةيت تعتمةةدرا يف عمليةةة احلسةةا والتقةةدير و ابةةم البدايةةة مة
و دليل التنمية البشرية التقليدي أو ارولي الاي يعتمد بشكل عاو لبياى مستو التنمية البشرية يف بلد ما والةاي قةد
يكةةوى بدرجةةة غةةري ةةوء مةةن الدقةةة لت شةةري التنميةةة البشةرية وبةةه الي خةةا بنظةةر االعتبةةار عةةدد مةةن اتتغةريات الةةيت منهةةا عةةدو
اتسةةاوا وال ةةرم ب ة اونس ة ومسةةتويات ال قةةر واووابةةب البي يةةة وغريرةةا إال إى و ة دليةةل التنميةةة اتعةةده بعامةةل عةةدو
اتسةةاوا ةةاى لةةه أ ةرا يف اعطةةاء بتةةائي أانةةل يف يديةةد مسةةتويات التنميةةة البشةرية وت ةةاوت التوزي ة بة السةةكاى  .لةةاا ةةاى
العتماد  Atkinsonعاو  0921على اتتوس اهلندسي حلسا أبعاد دليل التنمية البشرية بزتبةا جمموعةة مةن مقةاييس عةدو
( ) 108

جملة جامعة التننية البشرية  /اجمللد ( / )2العدد (  )2حسيران2016

حتليل تقديرات دليل التننية البشرية املعدل بعامل  / ...ص ص120-103

اتسةةاوا وقةةد قةةدو يف ورقتةةه اختبةةارا تشةةكلة قيةةاس عةةدو اتسةةاوا يف توزية الةةدخل يف بةةدائل االسةةتهالن أو ال ةةرو وذلةةك مةةن
خ ةةاله اتللص ةةات اي ص ةةائية م ةةا ر ةةو احل ةةاه يف س ةةا معام ةةل جي ةةو اتس ةةتلدو حلس ةةا التب ةةاين أو االجراا ةةات ع ةةن
اتتوسة مةةا قةةاو باختبةةار خةةاذج ذات الصةةلة منهةةا دالةةة الرااريةةة االقتصةةادية وقةةد تووةةل إت إى رةةاا الرااريةةة ال سكةةن أى
يةةدث إال يف الةةة التلص ة الكامةةل لدالةةة الرااريةةة االجتماعيةةة .ويف دراسةةة ه ( Alkire and Foster )2101ةةوه
تصميال دليل التنمية البشرية اتعده بعدو اتساوا باعتماد طريقة لتعديل ( )HDIيههار اثازات توزي دليةل التنميةة البشةرية
بة السةةكاى وبة أبعةةادا باسةةتلداو مقيةةاس عةةدو اتسةةاوا اتسةةتلدو مةةن قبةةل ( )Atkinsonيبةةدأ مةةن خةةاله مناقشةةة الةةدليل
اتقةةرتح وجعلةةه م اليةةا عنةةدما يةةتال معراةةة اتتغةريات ومةةديا ا وتةواار البيابةةات وقةةد ل يف البحةةي اسةةتلداو اروسةةاط اهلندسةةية
لكةل أبعةةاد دليةةل التنميةةة البشةرية للووةوه إت الةةدليل اتعةةده وذلةةك مةةن خةةاله يديةد احلةةدود الةةدبيا والعليةةا لكةةل مؤشةةر ول
سا الدليل وأبعادا لدوليت النرويي ورايييت ول إجراء اتقاربات ب اقتصاد البلدين وووال إت مد الت ةاوت يف التوزية
ب السكاى .
مةةا قامةةا يسةةا النسةةبة ات ويةةة للتغةةري ب ة قةةيال الةةدليل والةةاي يعكةةس عةةدو اتسةةاوا اتعةةده اظهةةر يف النةةرويي
يساوي ( )%92بينما يف رايييت اى ( )%66وبالك تكوى النرويي أ ر اح ا ا لعدو اتساوا يف التوزي .
وعلةةى االقتصةةاد العراقةةي وةااظاتةةه بنةةمنها ةااظةةات إقلةةيال وردس ةةتاى أج ةةر ةةد ( )2100دراسةةة ةةوه واق ة
التنمية البشرية يف العرام يف وء مؤشرات القياس الكمي لدليل التنمية وقد تنمنم يليل الةرقال القياسةي تسةتو التنميةة
البش ةرية يف الع ةرام عةةن طريةةق يديةةد القةةيال القصةةو والةةدبيا ربعةةاد الةةدليل وعةةن طريةةق اسةةتلداو الصةةيغة الريا ةةية اواوةةة
يسا راا الرقال القياسي ه ( )HDIتوول ات أى قيمة مؤشر التعلةيال يف عةدد مةن ةااظةات العةرام ومنهةا السةليمابية إذ
ابةةم القيمةةة القصةةو للبعةةد يف ةااظةةة السةةليمابية لعةةاو  2116والقيمةةة الةةدبيا يف ةااظةةة القادسةةية ومؤشةةر الصةةحة يف
بينةو ابةم القيمةة القصةةو والةدبيا يف ديةات بينمةا مؤشةةر الةدخل ابةم القيمةة القصةةو للةدليل يف السةليمابية والةةدبيا يف
ات ىن

ما قاو البا ي يسا االجرااات يف اربعاد ال ال ة.
التنمية البشرية في العراق وإقليم كوردستان:
إى مستو التنمية البشرية تارزيا يف العرام يشري ات اى راا البلد ةاى رتةل اترتبةة  26عاتيةا يف اوه وةدور لتقريةر

التنميةةة االبشةرية عةةاو  0991و ةةاى اانةةل مةةن اية الةةدوه امةةاور باسةةت ناء الكويةةم ( دليةةل التنميةةة البش ةرية  )0991مث
بةةدء بعةةد ذلةةك تراجعةةا يف قيمةةة الةةدليل السةةبا معرواةةة تتم ةةل باترا ةةل الصةةعبة الةةيت مةةر ةةا زمنيةةا وبعةةد عةةاو  2111اقةةد
ختطةةم معظةةال دوه العةةال لقيمةةة دليةةل التنميةةة البشةرية اتتم ةةل ( )1,601إال إى العةرام بقةةي دوى ذلةةك اةةاى ترتيبةةه عةةاو
 2102اى يف اترتبة  020من ب  0,6بلدا يف ة قةدر قيمةة الةدليل ( )1,692عةاو  2102ليقةرت مةن اتعةده
العاتي وليحصل على الرتتيب  002بدال من  020اال ابه ال ي اه اقل تا رو متحقق يف دوه اووار.
وقةةد سةةولم الةةة التنميةةة البش ةرية يف الع ةرام الةةة مةةن التةةدرور خةةاله ال ةرت ال منيةةة اتا ةةية وخاوةةة علةةى مةةد
العقةةدين اتا ةةي والةةيت ابةةم اس ةةبا ا الرئيسةةية تتم ةةل يف التح ةةوالت الس ةةلبية يف ا ةواه امتم ة يف االجتار ةةات السياس ةةية
واالقتصةةادية انةةتي عنهةةا اخةةتالالت يف بنيةةة التنميةةة البشةرية والةةيت جةةاءت نتيوةةة لةرتا ال العديةةد مةةن اتشةةا ل واتعنةةالت
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الةةيت واجههةةا االقتصةةاد العةراق بةةا ر منهةةا تةةدش واردات العةرام الن طيةةة بتيوةةة للحصةةار االقتصةةادي والشةةلل الةةاي اوةةا
القطةا اوةارجي بابكسةار دور النقةةد االجنةل وعةدو قةةدر العةرام علةى خدمةةة اتديوبيةة اوارجيةة تةةا دعةا ذلةك ات اللوةةوء
ات االقةرتاق عةةن طريةةق السةةلطات النقديةةة بةةتي عنهةةا مشةةكلة التنةةلال والةةيت سةةيطرت بشةةد علةةى و ة االقتصةةاد بشةةكل
ع ةةاو وابعك ةةس ذل ةةك يف مس ةةتويات النم ةةو االقتص ةةادي و ةةل ر ةةاا ةةاى ل ةةه بت ةةائي س ةةلبية عالي ةةة يف يقي ةةق التنمي ةةة البشة ةرية.
وبالرجو إت قيال دليل التنمية البشرية يف العرام خاله ال رت ال منية اتا ية ثد إى بسبة التطور يف قيمةة الةدليل عةن طريةق
اتتوسة السةةنوي تعةةده الةةدليل بالنسةةبة ات ويةةة قةةد بلةةغ ( )1,02للمةةد  0991 – 09,1يف ة ازدادت بسةةبة التطةةور
إت ( )0,22للمةد  2111 – 0991وعةةادت النسةبة إت االح ةةاق مةر ابيةةة إت ( )1,20للمةةد ()2102 – 2111
على الرغال من وووه دليل التنمية البشةرية يف العةرام إت ( )1,692لعةاو  2102سةب مةا أشةارت إليةه بشةر (2102
 . )UNDP ,ورةي ت ةل القيمةة ارعلةى بعةد عةاو  2112اال اهنةا تنة العةرام يف هنايةة مرتبةة الةدوه اتتوسةطة يف قيةاس دليةل
التنمية البشرية على مستو العال والاي يو حه اودوه رقال ()0
جدول ( :)2مقياس دليل التنمية البشرية العالمي
قيمة الدليل

مستو الدليل

قيمة الدليل غري اترتب بالدخل

1,910

مرت عة جدا

1,922

1,20,

مرت عة

1,2,0

1,621

متوسطة

1,660

1,266

منل نة

1,2,2

اتصدر :تقرير التنمية البشرية لالمال اتتحد لعاو .2101
مةةا إى موقة العةرام عاتيةةا ةةمن تصةةني الةةدوه اسةةتنادا ات قيمةةة دليةةل التنميةةة البشةرية بقةةي قريبةةا يف ب ةةس اترتبةةة
ويةدود  020- 021بعةد عةةاو  2101و ة  .2102ورةاا س ةةل ا ةر البلةةداى العربيةة تراجعةا يف التنميةةة البشةرية سةةب
بربةةامي ارم ةةال اتتحةةد ايخ ةةائي باس ةةت ناء س ةةوريا وال ةةاي يشةةري بش ةةكل وا ة إت ال و ةةو الكب ةةري ب ة النم ةةو االقتص ةةادي
وايبسةةاش .إى ارزمةةة الكبةةري الةةيت واجهةةم التنميةةة البشةرية يف العةرام ابةةم بتيوةةة الت ةةاوت الواسة يف توزية الةةدخل علةةى
السةةكاى وتابةةا مسةةتويات الةةدخل ال ةةردي عةةرب السةةنوات اتا ةةية اقةةد اح نةةم يف بعة السةةنوات ات مسةةتويات غةةري
مقبولةة ة علةى مسةتو الةدوه اال ةر اقةرا يف العةال .وقةد ل اسةتبعاد العةرام مةن سةا دليةل التنميةة البشةرية يف هنايةة
التسعينات وبعد عةاو  2111بتيوةة عةدو تةوار البيابةات اتطلوبةة هلةاا احلسةا و مةا رةو معلةوو اةاى دليةل التنميةة البشةرية
رسةةب مةةن خةةاله جممةةو ادلةةة أبعةةادا ال ال ةةة الصةةحة والتعلةةيال والةةدخل وقسةةمته علةةى ال ةةة وبةةالك يكةةوى قيمةةة دليةةل
التنمية البشرية يف العرام للمد  2102 – 2102ما مب يف اودوه ()2
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جدول (  :)1دليل التنمية البشرية التقليدي وغير المرتبط بالدخل في العراق للمدة 1022 – 1021
السنة

مؤشر
الصحة

مؤشر
التعليال

مؤشر
الدخل

دليل التنمية البشرية
التقليدي

الدليل غري اترتب
بالدخل

2102

69

0,6

9,,

1,091

1,606

2102

69

0,6

01,1

1,622

1,622

2102

69

,,1

00

1,692

1,692

اتصدر :التقرير الوطو حلالة التنمية البشرية يف العرام 2102
أمةةا ايمةةا ز ة إقلةةيال وردسةةتاى الع ةرام ايشةةري التقريةةر الصةةادر مةةن وزار التلطةةي يف اقلةةيال وردسةةتاى بتةةاري
 2102/02/02وعل ةةى اتوقة ة االلك ةةرتوش ( )www.kros.netعل ةةى اب ةةه ل والوه م ةةر ا تس ةةا دلي ةةل التنمي ةةة البشة ةرية يف
االقليال من قبل ري ة ا صاء االقليال و الك للعرام بشكل عاو ومن خاله التقريةر ثةد بةاى ترتيةب االقلةيال علةى مسةتو
البلداى االخر يف العال يق ةمن اترتبةة  22اسةتنادا إت قيمةة دليةل التنميةة البشةرية ااتسةب يف ة إى رنالةك اشةار
اينةةا اقةةد ذ ةةر ( ةةد  )2100إى ةااظةةة السةةليمابية عةةاو  2116جةةاءت باترتبةةة اروت
ات اتو ةةو مةةن قبةةل البةةا
علةةى مسةةتو الع ةرام يف دليةةل التنميةةة البش ةرية مو ةةحا أبعةةاد الةةدليل و مةةا رةةو يف اوةةدوه ( )2يةةي اجةةر مقاربةةة ب ة
ةااظات العرام.
جدول ( :)3أبعاد دليل التنمية البشرية في محافظة السليمانية لعام 1002
مؤشر الصحة

مؤشر الدخل

مؤشر التعليم

العمر اتتوق عند
الوالد

دليل العمر اتتوق
عند الوالد

معراة القراء والكتابة

دليل
اتعراة

بصيب ال رد من الناتي
االي اياايل

دليل
الدخل

62,2

1,62

6,

1,6,

6622

1,902

اتصدر :د ةي جاسال  2100واق التنمية البشرية ص .021
وقد تم ايشار إت إى موق العرام يف التصني العةاتي ةاى يف اترتبةة  020أي رنةان اةرم بة العةرام وإقلةيال
وردستاى والت سري اتال ت هلاا ال رم قد ي يت من الت اوت يف مستويات توزي الةدخل بالدرجةة اروت و سةب التقريةر
اةةاى بصةةيب ال ةةرد مةةن الةةدخل القةةومي معةةدال يسةةب قةةو الشةراء بالةةدوالر ارمريكةةي  222,2يف ايقلةةيال يقابلةةه 022,2
معةةده يف بقيةةة ةااظةةات الع ةرام وقةةد ل أينةةا ا تسةةا الةةدليل يف التقريةةر الةةوطو حلالةةة التنميةةة يف الع ةرام عةةاو 211,
ومشل ةااظات ايقليال ال ال ة و ابم ما يو حها اودوه التايل:
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جدول( :)2دليل التنمية البشرية التقليدي وأبعاده في محافظات إقليم كوردستان حسب التقرير الوطني .1002
ااااظة

الرتتيب على
مستو العرام

دليل التنمية
البشرية التقليدي

العمر اتتوق
عني الوالد

معده العاو
للقراء والكتابة
للبالغ

بسبة االلتحام
باتدارس

صة ال رد من
الناتي االي
االاايل

السليمابية

0

1,626

26,2

6,

20

6622

اربيل

2

1,602

62,2

62

69

6122

درون

2

1,62,

62,2

09

20

2,,6

اتصدر :التقرير الوطو حلالة التنمية البشرية يف العرام .211,
إى سبب ت خر ةااظة درون على مستو ايقليال يي جاءت باترتبة الرابعة وبعد ةااظة بغداد علةى مسةتو
العرام قد يكوى الت اوت يف توزي الدخل اكابم ارقةل بة ةااظةات ايقلةيال وابعكةس ذلةك يف قيمةة الةدليل .ويف عةاو
 2102وةةدر تقريةةر ال ةةوطو للتنميةةة البش ةرية يف الع ةرام والةةاي تنةةمن ا تس ةةا دلي ةةل التنميةةة البش ةرية التقليةةدي بابع ةةادا
ال ال ةةة اااظةةات الع ةرام ايعةةا وبنةةمنها ةااظةةات ايقلةةيال يةةي اههةةر التقريةةر ت وقةةا يف قةةيال الةةدليل اااظةةات االقلةةيال
مقاربة حااظات العرام االخر باست ناء بغداد واوةدوه ( )0يبة قةيال الةدليل وأبعةادا يف وردسةتاى وبعة ااااظةات
العراقية ارخر .
جدول ( :)5دليل التنمية البشرية التقليدي وابعاده في كوردستان وبعض محافظات العراق األخرى.
مؤشر الصحة
اتنطقة

إقليال
وردس
تاى

قيمة
الدليل

1,20
1

العمر
اتتوق
عند
الوالد

مؤشر التعليال

دليل
العمر
اتتوق

عدد
سنوات
الدراسة

20

1,29
,

2,,

متوس
عدد سنوات
الدراسة

02

مؤشر
سنوات
الدراسة

1,09,

مؤشر الدخل
مؤشر
اتعده اتتوق
لعدد سنوات
الدراسة

1,221

دليل
التعليال

1,6,1

الدخل
القومي
لل رد
2222,

دليل
الدخل

1,222

دليل
التنمية
البشرية غري
اترتب
بالدخل
1,222

سليمابية

1,262

22

1,,02

2,,

02

1,092

1,2,,

1,699

22,20

1,2,2

1,202

اربيل

1,20
0

20

1,,1
1

,,1

02

1,602

1,202

1,622

22020

1,2,2

1,226

درون

1,22
6

69

1,22
2

2,2

02

1,622

1,619

1,600

092,1

1,202

1,200

بغداد

1,206

20

1,,00

,,,

00

1,0,6

1,211

1,602

0222,

1,692

1,222

ميساى

1,62
9

20

1,,1
2

2,2

9

1,020

1,022

1,021

2206

1,602

1,602

اتصدر  :التقرير الوطو للتنمية البشرية يف العرام . 2102
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ويال ت مةن اوةدوه ( )0بةاى دليةل التنميةة البشةرية يف ةااظةات إقلةيال وردسةتاى تية ت قيمهةا بةارعلى مقاربةة
م ة بقيةةة ةااظةةات الع ةرام و ةةاى ال ةةرم يف قيمةةة الةةدليل ب ة السةةليمابية وميسةةاى الةةيت شةةكلم اوطةةيء قيمةةة للةةدليل رةةو
( )1,020ورةةاا بةةاتي عةةن الت ةةاوت يف قةةيال ابعةةاد الةةدليل ايعةةا ب ة ااةةااظت  .مةةا ويشةةري اوةةدوه إت تباينةةات يف قةةيال
الةةدليل وابعةةادا بة ةااظةةات االقلةةيال وبةةاالخ بة السةةليمابية ودرةةون ويديةةدا يف بعةةد دليةةل الةةدخل الةةاي يعةةد السةةبب
الرئيسةةي يف ههةةور رةةاا النتةةائي تةةا تتطلةةب االمةةر الوقةةوف علةةى اتسةةببات ومعاوتهةةا بة ةااظةةات علةةى مسةةتويات ايقلةةيال
وايقليال واتر خاوة والعرام بصور عامة .وس ل دليل التنميةة البشةرية التقليةدي احلةد االقصةى يف القيةاس تسةتو التنميةة
البشرية يف بلد مع على اارتاق التوزي العاده تتطلبات التنمية البشةرية علةى ااةراد امتمة اال اى رةاا ال س ةل واقة احلةاه
اذ يوجةةد ت ةةاوت يف التوزية يف اية دوه العةةال ايتنة مةةن ذلةةك وبعةةد اسةةتحداث دليةةل التنميةةة البش ةرية اتعةةده بعامةةل
عدو اتساوا إت وجةود اةرم بة الةدليل علةى مسةتو العةال يتم ةل ( )%22مشةريا ات رةاا الت ةاوت يف التوزية علةى
الةةرغال مةةن اخةةتالف رةةاا النسةةبة ب ة اا ةراد امتم ة يف البلةةداى اتتقدمةةة عنهةةا يف البلةةداى الناميةةة إذ تةةنل يف اتتقدمةةة
لتصةةل ات  %0,6يف الن ةةروج وترت ة لتص ةةل ات  %02يف تشةةاد ام ةةا عل ةةى و ةةعيد الع ةرام انو ةةد اى ال ةةرم ب ة ال ةةدليل
يسةةاو  %00ورةةو اةةرم يعةةد مقبةةوال يف جمةةاالت اتسةةاوا يف التوزي ة ب ة السةةكاى لعةةاو  ( 2102الع ةرام دليةةل التنميةةة
البشرية  )2102وسكن مال ظة تطةور دليةل التنميةة البشةرية اتعةده بعامةل عةدو اتسةاوا يف العةرام  2102 -2102يف
اودوه االيت.
جدول( :)2دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة وابعاده في العراق للمدة 1022 - 1021
السنة

دليل الصحة
اتعده

دليل التعليال
اتعده

دليل الدخل
اتعده

دليل التنمية
البشرية اتعده

دليل التنمية
البشرية التقليدي

2102

1,622

1,222

1,2,0

1,262

1,091

2102

1,622

1,22,

1,626

1,010

1,622

2102

1,222

1,029

1,222

1,029

1,692

اتصدر :التقرير الوطو للتنمية البشرية يف العرام . 2102
رسب دليل التنمية البشرية اتعده بعامل عدو اتساوا من خاله اتعادلة اواوة به واليت ري:

إذ تشري راا اتعادلة ات استلداو دليل التنمية البشرية اتعده بعامل عدو اتساوا واليت يسةب اسةتنادا ات الصةيغة
A=1-g/n
التالية:
يي اى  Aس ل عدو اتساوا  g ...س ل اتتوس اهلندسي  ...و uاتتوس احلساحل يف التوزي .
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عدو اتساوا ما يلي:

A=1(  ) X1...Xnتسلسل س ل التوزية يف اربعةاد ويةتال سةا ) (Aلكةل بعةد مةن أبعةاد الةدليل ويشةري (2101
 )kovacevic,إت إى اتتوسة اهلندسةةي ال ي خةةا قيمةةة وة ر مةةا ابةةه يف ةةاالت االرت ةةا أو االح ةةاق بشةةكل بةةري يف
قيمة بصيب ال رد من الدخل يتال استقطا بسبة  %1,0من اومس ارعلى يف التوزي ما ويعوق عةن القةيال السةالبة أو
الص ر أو القريبة منه باحلد اردا اتتم ةل  %1,0مةن النهايةة االذابيةة للةدخل .مث يةتال تعةديل اية أبعةاد دليةل التنميةة
البشرية استنادا إت عامل عدو اتساوا وذلك بنر بعد الدليل بالعامل ( )1-Axوالاي س ةل مقيةاس ( )Atkinsonوجتةدر
ايشار رنا إت إى مؤشر الةدخل رسةب اسةتنادا إت دليةل الةدخل القةومي اياةايل .وبعةد سةا االبعةاد اتعدلةة تطبةق
اتعادلة اواوة يسا دليل التنمية البشرية اتعده بعامل عدو اتساوا من خاله النموذج اواص به.
إى ق ةةيال ال ةةدليل اتعرو ةةة يف او ةةدوه ( )6تش ةةري إت ع ةةدو التباعةةد الكب ةةري يف قيمه ةةا خ ةةاله الس ةةنوات ال ال ةةة قي ةةد
البحةةي ولةةو ل سةةا ال يةةاد يف رةةاا القةةيال لل ةةرت اتشةةار إليهةةا ثةةد إهنةةا تسةةاوي (  1,120و  )1,129وإى رنالةةك
يسن يف السنت االخريت بشكل اانل من السنوات السابقة.
التفاوت بين الدليلين المعدل وغير المعدل للدخل وانعكاساتو في كفاءة الموارد البشرية:
 -على نطاق العراق الفيدرالي:

يهتال راا او ء من البحي يسا دليل التنمية البشرية اتعده بعامل عةدو اتسةاوا واتتنةمن مة
الدخل غري اتعده لعاو  2102وباعتماد بيابات اودوه ا يت.

سةاباته بعةد

جدول ( :)7ادلة التنمية البشرية وأبعادىا في العراق عام 1022
ادلة التنمية البشرية

قيمة الدليل او البعد غري اتعده

قيمة الدليل او البعد اتعده بعامل عدو
اتساوا

دليل التنية البشرية

1,692

1,029

دليل بعد الصحة

1,2,1

1,222

دليل بعد التعليال

1,60,

1,009

دليل بعد الدخل

1,692

1,222

اتصدر  :اودوه من اعداد البا
ويتال احلسا

ما يلي:

باالعتماد على اودوه (.)6
)1/3

)1/3
= 0.656
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و ما ول سا النسبة ات وية لل ارم بة قيةاس ةل مةن الةدليل والةدليل اتعةده بعامةل عةدو اتسةاوا علةى النحةو
التايل:
= 1-

= 0.117
بستنتي باى عدو الت اوت يف التوزي يساوي:

100 - 11.7 = 88.3%
أما الت اوت ايم ةل  %00,2ورةاا يعةو بةاى العةرام يف عةاو  2102ةاى اقةل عةدو مسةاوا يف التوزية علةى
السةةكاى ورةةاا يعةةو ابةةه يف اجتةةاا يسة وتطةةوير ةةاء أداء اتةوارد البشةرية إال ابةةه ذةةب التغلةةب علةةى عةةدو اتسةةاوا لكةةي
ينعكس يف اي أبعاد التنمية البشرية ويعمل على دعمها ومن مث دعال التنمية البشرية وزياد اء اتوارد البشرية.
 -على نطاق إقليم كوردستان:

على وعيد إقليال وردستاى ثد إى دليل التنمية البشرية اتعده بعدو اتساوا يف ايقلةيال و مةا أشةار إليةه التقريةر
الوطو للتنمية البشرية يف العرام  2102اابه يعكس احلالة ارانل على وعيد تقييال التنمية االقتصادية عةن طريةق التنميةة
البش ةرية واوةةدوه ا يت يو ة الت اوتةةات يف قةةيال الةةدليل وأبعةةادا يف ةااظةةات ايقلةةيال انةةال عةةن االختالاةةات عةةن بع ة
ااااظات ارخر يف العرام.
جدول ( :)2دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة وابعاده في إقليم كوردستان وبعض
محافظات عراقية أخرى . 1022
اتنطقة

معامل جيو

دليل التنمية

مؤشر الصحة

مؤشر التعليال

مؤشر الدخل

اتعده

اتعده

اتعده

اتعده

اقليال وردستاى

1,629

1,220

1,610

1,009

1,222

سليمابية

1,622

1,201

1,622

1,022

1,221

اربيل

1,62,

1,222

1,092

1,060

1,20,

درون

1,610

1,222

1,020

1,022

1,269

بغداد

1,602

1,202

1,611

1,012

1,226

ميساى

1,02,

1,206

1,2,0

1,229

1,220

Source: Undp,2014., Iraq. Human development report.

ومن خاله اودوه ( ),ثد اى راا الدليل يعطي قيما ةتل ة اال اهنا أ ةر واقعيةة مةن التقليديةة مةا أشةار إليهةا
بةةا وى يف رةةاا امةةاه اةةال رم ب ة السةةليمابية وميسةةاى ةةاى  1,016علةةى الةةرغال مةةن الت ةةاوت يف مسةةتو الةةدخل ةةاى
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 1,022بة ة اا ةةااظت لص ةةام الس ةةليمابية يف ة ة ةةاى ال ةةرم بة ة ص ةةة ال ةةرد م ةةن ال ةةدخل الق ةةومي بة ة اا ةةااظت
 06619دينةةار .إى رةةاا ال ةةرم الكبةةري قةةد ا ةةمحلم قيمتةةه عنةةد سةةا مؤشةةر الةةدخل اتعةةده بعامةةل عةةدو اتسةةاوا
بتيوةةة إج ةراء التعةةديل عليةةه .مةةا بشةةري إت ابةةه ومةةن خةةاله اوةةدوه السةةابق ثةةد وجةةود ت ةةاوت يف مسةةتويات الةةدخل ب ة
ةااظةات ايقلةيال أينةا وتكةوى احلصةة ارقةةل دائمةا اااظةة درةون بتيوةة تة ري عوامةل ةتل ةة اووابةب .وحلسةا الت ةةاوت
ب الدليل يف اقليال وردستاى وةااظاته ل إعداد اودوه ا يت:
جدددول( :)9أدلددة التنميددة البش درية وأبعادىددا فددي اقلدديم كوردسددتان ومحافظاتددو حسددب تقريددر التنميددة البش درية لعددام
1022
ادلة التنمية
البشرية
وابعادرا

اقليال وردستاى

اربيل

السيمابية

دىوك

قيمة الدليل او البعد
اتعده بعامل عدو
اتساوا

غري
معده

معده

غري
معده

معده

غري معده

معده

1,201

1,629

1,262

1,622

1,200

1,62,

1,226

1,610

1,29,

1,220

1,,02

1,201

1,,11

1,222

1,222

1,222

دليل او بعد
التعليال

1,6,1

1,610

1,699

1,622

1,622

1,092

1,600

1,020

دليل او بعد
الدخل

1,222

1,009

1,2,2

1,022

1,2,2

1,060

1,202

1,022

دليل التنمية
البشرية
دليل اوبعد
الصحة

قيمة الدليل او
البعد غري اتعده

اتصدر :اودوه من اعداد البا

باالعتماد على اودوه (.),

الفقد في دليل التنمية في اقليم كوردستان-:

)1/3
= 0.702

= 0.104

= 1100 -10.4 = 89.6

الة السليمابية:

)1/3
= 0.716

= 0.100

1-

=
100 -10.0 = 90
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)1/3
= 0.7

= 0.105

1-

=
100 -10.5 = 89.5

الة درون:

)1/3
= 0.680

= 0.111

1-

=

100 -11.1 = 88.9
وراا يعو باى الت اوت يف توزي الةدخل يف العةرام وإقلةيال وردسةتاى ةاى لةيس سةتويات مرت عةة جةدا تةا سكةن
ذلك أى يدا ب ياد ةاء اداء اتةوارد البشةرية إال إى اتؤشةرات العامةة ابةم تشةري ات وجةود ت ةاوت بةري ورةو مةا طةرح
يف ار ية البحي اال إى النتائي اليت ل احلصوه عليها جةاءت ةمن احلةدود اتقبولةة ورةاا يةده علةى إى تراجة قةيال دليةل
التنمية البشرية يف العرام وايقليال ليكوبا يف اتراتب اتتوسطة بسبب عوامل متعدد انال عن الدخل.
االستنتاجات :
ل التوول إت امموعة ا تية من االستنتاجات استنادا إت ما تقدو يف البحي وبتائوه:
 -0إى مشةةكلة عةةدو اتسةةاوا يةةدث ةةةاطر بةةري وتعمةةل علةةى إعاقةةة التقةةدو وتن ة اسةةتدامته إذا تواجةةد إى عةةدو
اتساوا تؤدي بالنتيوة إت تقلبات اقتصادية وتباطىء يف التنمية البشةرية علةى مسةتو البلةداى اتلتل ةة مةن باميةة ومتقدمةة
ورةةاا مةةا ابعكةةس يف ةةع اوهةةود اتباولةةة للحةةد مةةن هةةارر ال قةةر وابتشةةارا يف دوه العةةال اتلتل ةةة ةةةد ا بةةالك ل ةةارا
سلبية على امتم بكامله يي يعمل على عدو التماسك االجتماعي وخوا ةد اَ عدو استقرار ارو ا السياسية.
 -2ال ي ة اه الع ةرام مةةن البلةةداى يف اتتوس ة اردا لرتتيةةب بلةةداى العةةال مةةن خةةاله دليةةل التنميةةة البش ةرية اروةةلي
واتعةةده بعامةةل عةةدو اتسةةاوا  .ورةةو أقةةل تةةا يقةةق عةةاو  0991أى السةةبب الرئيسةةي يف ذلةةك رةةو مةةا يواجةةه السةةكاى يف
الع ةرام يف جمةةايل التعلةةيال والتشةةغيل إذ ال ت ة اه ارميةةة منتشةةر ب ة الش ةةبا وبنسةةبة ( )%02وبس ةةبة البنةةات الةةاين ينه ةةوى
دراستهال ال تتواوز ( )%01انال عن وجود بسب متدبية من العمالة يي إى ( )%22مةن الشةبا يعملةوى و()%6
من البنات وري بسبة منل نة جدا ال ترتقي ومستو ومكابة العرام يف اماالت ال قااية واالقتصادية واالجتماعية .
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 -2ل تكةةن اوطة التنمويةةة يف مسةةاررا الصةةحي خةةاله ال ةةرت اتا ةةية وخاوةةة بتيوةةة تة ري الظةةروف اايطةةة الةةيت
لتم بالعرام ما أى السياسة االقتصادية العراقية ل تكن مو التلطي والتغيري اترجو خاوةة واى ايب ةام العسةكري
اى له ال قل ار رب على اقتصاد البلد تا اى ذب أى يدا باجتارات التنمية البشرية .
 -2أههرت بتائي التحليل اي صائي باى رنالك ت اوتا يف توزي الةدخل بة السةكاى يف العةرام وإقلةيال وردسةتاى
على الرغال من إى بسبة الت اوت ل تكن بدرجةة عاليةة مةا إى رنالةك اختالاةا يف بسةب توزية الةدخل بة العةرام وإقلةيال
وردستاى و الك على مستو ااااظات واليت ابم لصام ةااظات إقليال وردستاى وراا يده علةى ورةاا يةده علةى
إى ايقليال عمل يف ال رت اتا ية باجتاا تنمية مواردا البشرية واالقتصادية ورو يسعى إت الووةوه مسةتقبال إت مةا يقةق يف
امتمعات اتتقدمة يف جماالت التنمية البشرية واالقتصادية.
المقترحات :

بعد راا العرق ااور البحي وبتائوه واستنتاجاته بود تقدمي اتقرت ات ا تية:
 -0سكن تتلاي القةرارات يف جمةاه التنميةة البشةرية عراقيةا ويف إقلةيال وردسةتاى عةدو اللوةوء إت الرت ية علةى بعةد
وا ةةد م ةةل التحصةةيل الدراسةةي يف قيةةاس التنميةةة البشةرية بةةل الةةدخوه أ ةةر يف ت اوةةيل رةةاا البعةةد وبشةةكل واسة ليشةةمل
اي اتهارات ال رديةة الةيت ستلكهةا اراةراد يف السةلك التعليمةي وركةاا يكةوى البعةد شةامل وس ةل واقة جابةب التعلةيال وأداء
اتوارد البشرية ولاا سكن أى يطبق على بقية أبعاد التنمية البشرية.
 -2يقيةةق العدالةةة االجتماعيةةة يف الع ةرام وايقلةةيال الةةاي يتكامةةل م ة م هةةوو الك ةةاء االقتصةةادية وتقةةدمي الةةدعال
ال اعل لألسر إى راا ارمر ينعكس يف التنمية االجتماعية وي ي ارط اه على الت اعل مة اررةل ورةو مةا يتم ةل بتنميةة
الط ول ةةة اتبك ةةر واس ةةت مار الط ول ةةة ال ةةيت تع ةةد أ ةةد ارس ةةس الرئيس ةةة يف و ة االس ةرتاتيويات الوطني ةةة للتنمي ةةة االقتص ةةادية
وابعكاسا ا يف التنمية البشرية.
 -2تطبيةةق مبةةادا سياسةةات االقتصةةاد الكلةةي بالووةةوه إت التشةةغيل الكامةةل وذلةةك مةةن خةةاله تةةواري اةةرص العمةةل
لكااةةة ش ةرائ الشةةعب وتك ة ال ق ةراء مةةن التقةةدو للعمةةل يف ال ةةرص اتلتل ةةة وخاوةةة تلةةك الةةيت يقةةووى علةةى التقةةدمي إليهةةا
بتيوةة عةةدو امةةتال هال ةةمابات اجتماعيةةة اايةةة اري ةةوى بة ي عمةةل مقابةةل أي أجةةر ت اديةةا للبطالةةة وال قةةر لةةاا وبةةدخوه
الشةرائ اتلتل ةةة إت ارعمةةاه اتلتل ةةة سةةوف يولةةد ارت اعةةا يف جممةةو االدخةةارات واالسةةت مارات يةةنعكس يف يقيةةق النمةةو
الشةةامل الةةاي يعمةةل علةةى ي ةوالت ريكليةةة يف االقتصةةاد ووةةوال إت التشةةغيل الكامةةل وذلةةك عةةن طريةةق را ة أداء ات ةوارد
البشرية يف امتم .
 -2ت ل اهلور اوارجية ردرا يف اتوارد البشرية للبلد وت داد ل اررا السلبية عندما تتم ةل بالشةرائ اتتعلمةة وات ق ةة
وذوي االختصاو ةةات العلمي ةةة العالي ةةة والك ةؤء ل ةةاا ذ ةةب ت ةةواري اتتطلب ةةات ارساس ةةية وقواع ةةد ارم ةةاى لتقلي ةةل اهلو ةةر إت
احلةدود الةةدبيا مة الت كةري بسياسةةات تنمويةةة تعمةل علةةى إعةةاد اتهةاجرين إت البلةةد رهنةةال بارسةاس ةةاء مؤ ةةد يف اتةوارد
البشرية وسوف يكوى هلال الدور البالغ يف تطوير اءات اتوارد البشرية يف امتم .
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 -0اعتماد بظاو اتؤسسات اليت تعمل على تنظيال مرااق احليا العامة وتشكل واق أسس ومعةايري خاوةة ييةي ال
يكةةوى ايهةةا تةةداخالت غةةري منسةةقة تنةةتي عةةن اتنااسةةة علةةى ات ةوارد النةةادر ييةةي تصةةل إت مر لةةة ال سكنهةةا تنميةةة ازديةةاد
أعةةدادرا إت احلةةد مةةن قةةدر ا علةةى تةةام السةةل اتطلوبةةة منهةةا وسكةةن يقيةةق ذلةةك مةةن خةةاله سياسةةات خاوةةة تنسةةق
العمل ويقق الك اء القصو يف اتوارد النادر واتوارد البشرية يف لى وا د.
 -6إى عدو اتساوا يعو عدو اية التم يةل ورةاا قةد ية يت مةن مصةادر عةد لةاا ذةب العمةل بةدأ اتسةؤولية عةن
احلماية وذلك من خاله اية ال ات النعي ة منها النساء وارط اه والشبا واتسنوى أ نةاء ارزمةات إى رةاا ال ةات
ت ةةل ةةاءات وم ةوارد بش ةرية مهم ةةة ال سك ةةن االس ةةتمرار امتمع ةةي ب ةةدوهنال ي ةةي تق ة عل ةةى ع ةةاتق الدول ةةة اي ةةة احلق ةةوم
االقتصةةادية واالجتماعيةةة وال قاايةةة متم لةةة يمايةةة احلةةق يف احلي ةةا وا مةةن والس ةةالمة اوسةةدية و ري ةةات اتعتقةةدات واحلر ةةة
واتلكية إى اتسؤولية عن احلماية توجةه عمةل اتؤسسةات يف جمةاالت متعةدد منهةا الصةحة والتعلةيال و راعا ةا يقةق التنميةة
البشرية.
 -2للعمةةل علةةى يقيةةق بتةةائي مر ةةية يف جوابةةب عةةدو اتسةةاوا ذةةب العمةةل علةةى زيةةاد خةةو االسةةتهالن يف امتم ة
لةةد ال ق ةراء وخاوةةة جمموع ةةة ال ةةات ال ةةيت ر ةةي يف أشةةد ةةاالت ال ق ةةر إت بس ةةبة أ ةةرب مةةن بس ةةبة خ ةةو اس ةةتهالن جمم ةةو
السكاى والتصدي للتحديات التنموية يف العرام من خاله دعال ةططي التنمية ووا عي السياسةات والناشةطوى يف جمةاه
امتم ة اتةةدش وت لةةو اتنظمةةات الدوليةةة اتعنيةةة بتقةةدمي اتشةةور تواجهةةة أولويةةات التنميةةة لالرتقةةاء بك ةةاء الشةةبا اللةةاين
زلقةةوى اتسةةتقبل.ويويل التقةةدو الةةاي يةةتال إ ةرازا يف جمةةاه التعلةةيال إت اةةرص عمةةل وخاوةةة للشةةبا مةةن خةةاله تشةةوي
القطا اواص ودعال العمالة االست مارية للتقليل من التوترات االقتصادية واالجتماعيةة وعةدو إتبةا سياسةات خاط ةة يتولةد
عنرا عدو اتساوا و ع يف اتشار ات السياسية لتشكل جمموعة من العوامل السلبية اليت تعوم التطور والتقدو والتنمية .
 -,إوةةدار التش ةريعات القابوبيةةة ومعاوةةة اووابةةب اتاليةةة وايداريةةة قابوبيةةا تكااحةةة ال سةةاد الةةاي يعةةد مةةن أ ةةر
العوامةةل اسةةتن ااا للمةوارد البشةرية ويقلةةل مةةن ةةاء رةةاا ات ةوارد علةةى اتةةديات القريبةةة والبعيةةد مة إعةةاد ختصةةي
العاو وخاوة ما يتعلق بقطاعات التعليال والصحة.
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