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المستدامة في بلدان نامية مختارة مع  السياسة المالية والتنمية البشرية
 (8002-5990خاصة للعراق للمدة ) إشارة

 د. هاشم محمد عبد اهلل العركوب
/ مركز الدراسات واالجتماعيةأستاذ المالية العامة المساعد/ قسم الدراسات االقتصادية 

 / جامعة الموصلاإلقليمية
  المستخلص

م التنمينننة البشنننرية المسنننتدامة علننن  ين نننا توسنننيع خينننارا  الننننا  يمكنننن ف ننن
وقنندرات م مننن خننين تكننوين ري  المننان اذيتمنناعي النن ح ياننوم بتلبيننة حايننا  ا ييننان 
الحاليننة بصننورة عادلننة ممكنننة مننن دون ااتننرار بحايننا  ا ييننان الاادمننة  وب نن ا فنن ن 

البيئة  ف ي يكبر منن مينرد التنمية البشرية المستدامة تيمع بين محورين من محاور 
حاصننن يمننع التنميننة البشننرية والتنميننة المسننتدامة كون ننا تتننيم إلنن  عناصننر التنميننة 
تننننرورة اذهتمننننام بالعنصننننر البشننننرح. ويننننال  التوي ننننا  الحدي ننننة لتركنننن  علنننن  دور 
السياسننا  اذقتصننادية ومن ننا الماليننة فنني دعننم وديمومننة التنميننة البشننرية بحسننبان ين 

هنو ا سنا  فني عملينة ت  ينة التنمينة وتنفين  خلل نا بالشنكن الن ح  اانفاق الحكومي
يتمن تحاينق مسنتوم منن التلنور يتخلن  الاينود التاليدينة الخاصنة بمصنادر التموينن 

 الي مة لعملية التنمية اذقتصادية. 

 مادمة
ازديااااد الن  اااات ساااو   كاااات لت اااور دور الدولاااة واتساااا  و ا   اااا ماااا ي

بعاااد أت أصااابمت  ا، ازديااااد وتناااو  أوجااا  ن اااا ات الن دياااة المكومياااة ومااات  ااام  
مسؤولة عات تم ياا التاوازت واالسات رار االقتصاادج واالجتمااعً، ن ا   عات 
مماوالت ااا الجاااد  نااً تعاااد  توزياال الاادكل وال اارو ، كاال ذلاا  أع اا  للسياسااة 
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المالية مكانة  بارز  نً مكتلف الميااديت االقتصاادية واالجتماعياة والسياساية. 
  السياسة المالية بالتنمية الب رية المستدامة مت من لا أت السياسة وجاء رب

الماليااة ب اا ي ا اإلن اااقً واإلياارادج )ال ااريبً واإلقرا ااً( نااً أج بلااد مت اادم 
بوصااا   كاااات أم ناااامً ياااتتً ب ااادف تم ياااا أعلااا  معااادالت رنا ياااة ل نساااات 

نمياااة ال اادف امساام ، وجاااء  اااذا ال اادف منسااجما  مااال التوج ااات المدي ااة للت
 التً أعادت اإلنسات تل  مكانت  ال بيعية مت التنمية.

البلاادات عيناااة  بين ااا وماات مع ااام البلاادات الناميااةبنن ن  مشننكلة البحنن تتم ننن 
مت ن ص  ديد ومتعا م نً الماوارد المالياة  من ا عدا الن  ية ،تعانًالبمث 

ا  وانمسااار  ااذم المااوارد بمصااادر مماادود  لاام ت اا د ت ااورا  كانيااا  يواكاا  اتساا
رقعة ال  ا  العام. ترت  عل  ذل  تبايت ناً أداء ودور السياساة المالياة ناً 

 دعم مستويات واتجا ات التنمية الب رية.
تراجاال أداء السياسااات الماليااة نااً بلاادات عينااة  تتباات يااد نر ااية البمااث 

البمث ومن ا العراا اقترت ب  تراجعا  نً مستويات التنمية الب رية وديمومت ا 
، والادكل، ة ايالمعناو  لمؤ ارات امساساية )كالصامة، والتعلايم، و مت ك ل ا

 والعمل، والسكات(. 
التعاارف علاا  واقاال التنميااة الب اارية نااً بلاادات عينااة  تلاا   اادف البمااثي

الدراسااة ومن ااا العااراا ودور السياساااات الماليااة نااً ديموماااة  ااذم التنميااة بماااا 
ر اااد ب ااا نااً توجياا  يع ااً تمكانيااة اكتيااار معااايير يمكاات االعتماااد أو االست

 السياسات المالية نمو ن رات التنمية الب رية امك ر أ مية.
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اعتمااد البمااث علاا  اإلمصااا يات المن ااور  والصااادر  عاات البناا  الاادولً 
وكاناااات بيانااااات  (IMF)وصااااندوا الن ااااد الاااادولً  (IBRD)ل ن اااااء التعمياااار 
امساالو  الس ساال الزمنيااة نااً أميااات أكاار  ، ن اا   عاات الم ارنااة الم  عيااة

الاذج اعتمدتاا  الدراساة لعاادم تمكانيااة المصاول علاا  بياناات الس ساال الزمنيااة 
( بلادات ب امن ا 11لجميل البلدات ومن ا بلدات الجاوار العراقاً والتاً بل)ات )

 Classificationتصنيف اإلقليمً ومتوس  دكل ال ردالعراا مصن ة  مس  ال

of Region & Per Capita Income ن ور الصاادر عات البنا  المعتمد نً الم
 : (World Bank, 2006)الدولً 

ويتااراوم متوساا  دكاال ال اارد ني ااا أقاال ماات  (LIC)بلاادات منك  ااة الاادكل  -
 ، وت م ك   مت اليمت والسودات. ($825)

ويتراوم متوس  دكل ال رد  (LMC)بلدات متوس ة الدكل )المد امدن (  -
يرات. و سوريا، و ت، امردو وت مل ك   مت العراا،  (3255-825$)ني ا   ا 

ويتاااراوم متوسااا  دكااال  (UMC)بلااادات متوسااا ة الااادكل )الماااد امعلااا (  -
 لبنات. و وت مل ك   مت تركيا،  (10065-3256$)ال رد ني ا 

 (10065$)والتً يتراوم متوسا  الادكل ني اا  (HIC)بلدات مرت عة الدكل  -
 الكويت. و أو أعل ، وت مل ك   مت السعودية، 

ياناااااات البماااااث، ن اااااد تااااام االعتمااااااد علااااا  ونيماااااا يكاااااص مصاااااادر ب
، واإلمصاااا يات (UNDP)ت ريااار التنمياااة الب ااارية ناااً اإلمصااا يات المن اااور  

، ن اا   عاات الت رياار االقتصااادج العربااً (.G.F.S)الماليااة الدوليااة المكوميااة 
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المومااد والمسااابات ال وميااة العربيااة واللجنااة االقتصااادية واالجتماعيااة ل)ربااً 
 .(ESCWA)آسيا 

لعيقنننة بنننين السياسنننة المالينننة والتنمينننة للنننار النونننرح والمفننناهيمي . اا5
  البشرية المستدامة

بااات معلوماااا  أت للسياسااة المالياااة مكانااة  باااارز  نااً مكتلاااف الميااااديت 
االقتصاااادية واالجتماعياااة والسياساااية وبكاصاااة ناااً الربااال امكيااار مااات ال ااارت 

التااااً  اااا د ا  الما ااااً ولمااااد ا ت مساااابا  تتعلااااا بااااالت ورات االقتصااااادية
العاااااالم. ونتيجاااااة لت اااااور دور الدولاااااة واتساااااا  و ا   اااااا ن اااااد ازدادت الن  اااااات 
المكومية بازدياد ن ا  الدولة وكاصاة  بعاد أت أصابمت مساؤولة عات تم ياا 
التااااوازت واالساااات رار االقتصاااااادج واالجتماااااعً، ن اااا   عااااات مسااااؤوليت ا ناااااً 

د  دور وأ مياااة تصااا م ساااوء توزيااال الااادكل وال ااارو ، وكااال ذلااا  قااااد تلااا  زياااا
 .(1)السياسة المالية

وي صاااد بالسياساااة المالياااة  اااً السياساااة االقتصاااادية للمكوماااة التاااً 
تساااااااتكدم ني اااااااا كااااااال مااااااات اإلن ااااااااا المكاااااااومً المبا ااااااار أو التماااااااوي ت أو 

، وكاااذل  عرنااات أن اااا التعامااال مااال ال ااارا   واإلن ااااا المكاااومً (2)ال ااارا  
تلا  جانا  السياساة الن دياة  و ً وسيلة ل مات النمو االقتصادج بما يؤ ل اا

كااذل  . وتعاارف (3)تلاا  تم يااا معاادالت ت اا)يل واساات رار نساابً نااً امسااعار
أن ااا سياسااة المكومااة نااً تمديااد المصااادر المكتل ااة ل ياارادات العامااة للدولااة 
وتمدياااد ام مياااة النسااابية لكااال مااات  اااذم المصاااادر، ومااات ج اااة  أكااار  تمدياااد 
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ات لتمويااال اإلن ااااا المكاااومً بمياااث الكي ياااة التاااً تساااتكدم ب اااا  اااذم اإلياااراد
 .(4)تتم ا ام داف االقتصادية واالجتماعية للدولة

ويمكت ال ول أت السياسة المالية التً تتعامل مال ال ارا   واإلن ااا 
العام ما  ً تال  وسيلة ل مات النمو االقتصاادج بماا يؤ ل اا جنباا  تلا  جنا  

 .(5)رار نسبً نً امسعارالسياسة الن دية تل  تم يا معدالت ت )يل واست 
وتع ااااارف السياساااااة المالياااااة بتن اااااا السياساااااة التاااااً بموجب اااااا تساااااتعمل 
يرادات اااا إلنتاااات آ اااار مريوباااة وتجنااا  ا  اااار ييااار  المكوماااة بااارامت ن  ات اااا وا 

. وتعاارف بتن ااا اسااتكدام اإلن ااااا (6)الاادكل واإلنتااات والتو ياافنااً المريوبااة 
م ياااا ال لااا  الكلاااً مسااا  ماااا المكاااومً وال ااارا   واالقتاااراأ لزيااااد  أو ت

تت لبااا  المالاااة االقتصاااادية ناااً مين اااا ولتم ياااا أ اااداف النماااو االقتصاااادج، 
عاد  توزيل الدكل ب كل  عادل قدر المست ا   .(7)وك أ معدالت الب الة وا 

ول)اااارأ تم يااااا أ ااااداف السياسااااة الماليااااة نعتمااااد علاااا  نااااوعيت ماااات 
 امدوات الم صود .  ، انيا  ؛ امدوات التل ا ية ،امدوات، و ً: أوال  

 (8)وت اااامل امدوات التل ا يااااة كااااا   ماااات ن اااااام ال اااارا   التصااااااعدية
. أمااا امدوات الم صااود  و ااو نااو  (9)والماادنوعات التمويليااة وسياسااات الاادعم

ماااات امدوات تت لاااا  تاااادكل مبا اااار ماااات المكومااااة عاااات  ريااااا دكول ااااا نااااً 
اساة المالياة ن ا ات معينة ت ادف مات وراء اا تلا  الوصاول تلا  أ اداف السي

واالقتصاااادية ناااً مجااااالت امساااعار والتو ياااف والنماااو. وب اااكل  عاااام تنااادرت 
. (11)امدوات الم صود  تمت بنديت ر يسيت  ما اإلن اا المكومً وال ارا  
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بااااارامت ام ااااا)ال العاماااااة  (11)وينااااادرت تمااااات كااااال مااااان م أ ااااار ممااااادد  و اااااً
  وم روعات التو يف العامة وت)يير معدالت ال را  .

ناا ت رنا يااة ال اارد  ااً أمااد أ اام أ ااداف السياسااة ت مااا ت اادم، ماات باايو 
. ا  المالية نً أج بلد م ما كانت  بيعة بنيانا  االقتصاادج مت ادم كاات أم ناميا

وجاااءت التوج ااات المدي ااة للتنميااة لتعيااد اإلنسااات تلاا  مكانتاا  ال بيعيااة ماات 
لناميااة، التنميااة بعااد أت تع اارت ك اا  التنميااة الت ليديااة نااً ك ياار ماات البلاادات ا

العااراا وبلاادات الجااوار بلاادات م اال ن اا   عاات أت دراسااة التنميااة الب اارية نااً 
ولب ية البلدات امكر  تم   بت مية كبير  للوقاوف علا   بيعاة ماا آلات تليا  

 مؤ رات التنمية الب رية نً  ذم البلدات. 
 Sustainable Human)تت التنميااااااااة الب اااااااارية المسااااااااتدامة 

Development) موريت مت مماور التنمية، ن ً أكبر مت مجرد تجمل بيت م
ماصل جمل التنمية الب رية والتنمياة المساتدامة لكون اا ت ايف تلا  عناصار 

ال معناا  لاا  زياااد  عاادد السااكات التنميااة  اارور  اال تمااام بالعنصاار الب اارج، ن
تال  تذا ارتااااب  بزياااااد  اسااااتعداد النااااا  ل لتاااازام الااااواعً بالتنااااازل عاااات بعااااأ 

تت جو ر التنمية الب ارية  .(12)جل امجيال المالية أو الم بلة مومات م مت أ
المساااتدامة يعناااً أت تتاااام للجميااال تمكانياااة متسااااوية للمصاااول علااا  ال ااارص 

 .(13)اإلنما ية ا ت ونً المست بل
ويمكت أت ن  م التنمية الب رية المستدامة علا  أن اا وتوسايل كياارات 

االجتماااعً الااذج ي ااوم بتلبيااة  النااا  وقاادرات م ماات كاا ل تكااويت رأ  المااال
دوت اإل اارار بماجااات امجيااال عادلااة ماات ماجااات امجيااال الماليااة بصااور  



 

 
  

  هاشم محمد العركوب د.                                   مية المستدامة..لسياسة المالية والتنا

 
[555] 

، نااً ماايت تت من ااور امماام المتمااد  نااً و ا   ااا ومؤتمرات ااا التااً (14)ال ادمااة
أت تنميااة المااوارد الب اارية  ااً تاار  تعااالت م  ااوم التنميااة الب اارية المسااتدامة 

ت ومعااارف جميال الكا نااات الميااة اإلنسااانية الااذيت ك اااءاتنميااة عملياة تتناااول 
. (15)المجتماال اقتصااديا  واجتماعيااا  تنمياة يعملاوت أو يمكان م العماال ناً ساابيل 

ويمكااات تعرياااف التنمياااة الب ااارية المساااتدامة أي اااا  علااا  أن اااا عملياااة توسااايل 
كياااارات الناااا  وقااادرات م مااات كااا ل بنااااء رأ  الماااال االجتمااااعً بمياااث تاااتم 

دوت مااات امجياااال المالياااة باااتكبر قااادر ممكااات مااات اإلنصااااف  تلبياااة ماجاااات
 .(16)المسا  بم وا امجيال ال ادمة

يم يوتنناا التنميننة البشننرية والسياسننا  الماليننة فنني بلنندان و . تحليننن وتانن8
 العينة

 مااة م ااايي  متنوعااة اسااتكدمت ل يااا  الت اادم المماارز نااً مسااتويات  
لااااة مركبااااة ل يااااا  الجواناااا  التنميااااة الب اااارية، و ااااذم الم ااااايي  عبااااار  عاااات أد

 Human Developmentالمكتل اة للتنمياة الب ارية، تت دليال التنمياة الب ارية 

Index (HDI)  ال يمكناا  أت يعباار عات م  ااوم التنمياة الب اارية، تذ تت امكياار
أعمااا وأينااا  مماااا يمكااات التعبيااار عنااا  ناااً أج دليااال، وي اااتمل دليااال التنمياااة 

المتوقال، والتمصايل )الدكل، والعمر عل    ث مت)يرات  ً:  HDIالب رية 
، ويتكااوت  ااذا الاادليل المركاا  ماات    ااة مكونااات تم اال الجواناا  (16)(العلمااً

( متوسااا  1الم ماااة ناااً قياااا  ماااد  ت ااادم المياااا  ناااً المجتمعاااات، و اااً: )
( متوساااا  العماااار المتوقاااال 2نصااااي  ال اااارد ماااات الناااااتت المملااااً اإلجمااااالً، )

 عليم.( مستو  الت3ل نسات عند الوالد ، )
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ت امول متوسااااا  نصاااااي  ال ااااارد مااااات النااااااتت المملاااااً   وياااااتتً المكاااااو 
اإلجمااالً ليعباار عاات مالااة معرونااة اقتصاااديا  وكاصااة  نااً الم ارنااات الدوليااة 
ت  ميث تؤكذ ال او  ال ارا ية التعادلياة أساساا  ناً الم ارناات الدولياة. أماا المكاو 

تو  الت)ذياة الكاص بالعمر المتوقل نيعك  مد  س مة صمة اإلنسات ومسا
والعناياااااة الصااااامية، ومااااات كااااا ل  اااااذا المؤ ااااار يمكااااات أت يسااااات اد منااااا  ناااااً 
الم ارناااات الدولياااة، اممااار الاااذج يسااااعد علااا  تمااارج ماااوا ت الكلااال والساااعً 

ت ال نساااات. أماااا  ةللت اااوير باتجاااام تمسااايت المساااتو  الصااامً والت)ذيااا لمكاااو 
ت ويكتباوت مات و أال الث التعليم، ن و يعب ر عات مؤ ار ل ياا  نسابة الاذيت ي ار 

نااً مراماال الملتم اايت البااال)يت ماات مجمااو  سااكات ال ااريمة ونساابة المسااجليت 
التعلااايم المكتل اااة مااات مجماااو  ال  اااات العمرياااة التاااً ت ااال  ااامت سااات التعلااايم 

 .(17)للمرامل المكتل ة
ونيما بعد أدكلت مؤ ارات جدياد  )أدلاة( أكار  ناً مماولاة لتمسايت  

الجااان  ناااً المساااا  ودليااال ال  ااار  صاااياية  اااذا الااادليل وذلااا  ب دكاااال ناااو 
 الب رج. 
تاااام  التااااً  HDIوبعياااادا  عاااات أسااااالي  قيااااا  مؤ اااار التنميااااة الب اااارية  
الك ياار ماات االقتصااادييت والم تماايت نااً  ااذا المو ااو ، ومااا لاادت ماات  اتناول اا

ت،  يمكت ت انت  تلا   اذا الادليل والم ترماات الكاصاة بت)ييار أوزات كال مكاو 
باايت مت)ياارات السياسااة الماليااة ومت)ياارات التنميااة نااالم م والمناساا   ااو الاارب  

اإل ار الذج  HDIالب رية المستدامة. وستكوت مكونات دليل التنمية الب رية 
مات ك لا  ساايتم اساتعراأ مسااارات واتجا اات السياساات الماليااة ناً البلاادات 
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عينة البماث وماا صاامب ا مات ت)يارات ناً جوانا  التنمياة الب ارية المكتل اة: 
ية واالجتماعية، وذل  للتعرف عل  الت)يرات التً ران ت مسير  كا   االقتصاد

أت امكيار  مسابات مت السياسات المالية والتنمية الب رية نً بعأ جوانب ا ب
تت ااامت تماااوالت  يكلياااة تاااؤدج تلااا  تكاااويت قاعاااد  مادياااة تساااتكدم مااات أجااال 

لمدي ااة توساايل ال اقااات اإلنتاجيااة والذاتيااة والوقااوف علاا  اتجا ااات الت ااوير ا
 التً اتكذت ا المكومات نً ا ونة امكير . 

عرض وتحلين بعض مؤشرا  التنمينة البشنرية المسنتدامة ويهميت نا  8-5
 في بلدان العينة

ك اء  أداء السياساات المملياة لكال  HDIيعك  دليل التنمية الب رية  
نااا ت مااات  ااام  بلاااد ونمااا  الصااادمات االقتصاااادية نتيجاااة االكااات ل الكاااارجً، و 

الية التنمياااة الب ااارية  اااً مصااايلة مصااا ونة مااات المت)يااارات االقتصاااادية ت اااك
، وون ااااا  لت ااااارير التنميااااة (18)واالجتماعيااااة علاااا  الصااااعيد الااااداكلً والكااااارجً

( بلاد تلا   ا ث مساتويات تتاراوم 175)الـ   الب رية، ن د صان ت بلادات العاالم
 (. 1بيت الوامد الصميح والص ر، وي ير تل  ذل  الجدول )



 

 
 
 

  (17) 6دراسات تقليمية                                                     مركز الدراسات اإلقليمية             
 
 [551] 

، 1991، 1991(: ترتيب دليل التنمية البشرية في بلدان العينة لألعوام 1ول )الجد
2112 

 الدولة
1991 1991 2112 

 دليل التنمية الترتيب دليل التنمية الترتيب دليل التنمية الترتيب 

 51808 44 51800 25 518.2 25 الكويت

 517.8 77 51282 6. 512.2 55. لبنان

 51728 85 51745 78 51.70 84 السعودية

 51725 65 517.2 64 51285 66 األردن

 517.5 .5. 0..51 ... 51.64 .8 سوريا

 - - .5128 52. 51286 .6 العراق

 51252 06. 51472 45. 51500 28. السودان

 51705 .5. - - 51227 50. إيران

 .5172 88 - - 517.7 70 تركيا

 51485 46. 51446 48.   اليمن

، 1993، ت رير التنمية الب رية لألعوام UNDPنامت اممم المتمد  اإلنما ً : بر المصدر
 ، م بعة جامعة أكس ورد، نيويور . 2114، 1998

يتباايت ماات الجاادول أعاا م ارت ااا  قيمااة  ااذا الاادليل الااذج يااومً تلاا   
ناً البلادات ذات مساتويات  HDIتمست مستويات التنمية، ل اذا نجاد أت قيماة 

(، أما المجموعة 10111-10811لمرت عة تتراوم قيمت  بيت )التنمية الب رية ا
-10511)الاااااادليل ال انياااااة نتتم ااااال بتنميااااااة ب ااااارية متوسااااا ة وتتااااااراوم قيماااااة 

(، وأكيااااارا  المجموعاااااة ال ال اااااة نتم ااااال مجموعاااااة البلااااادات ذات التنمياااااة 10779
 .(19)وأقل( 10511الب رية المنك  ة وتتراوم قيمة الدليل )

ماات مجمااو  بلاادات مصاارا  لنااا أت الكوياات ( يت ااح 1وماات الجاادول )
 1997و  1991العينة كانت  مت البلدات مرت عة التنمية الب رية للسنوات 

ملياااوت نسااامة  204، والتاااً لااام يتجااااوز عااادد ساااكان ا الترتيااا علااا   2112و 
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، كما ي م  أت بلدات متوسا ة التنمياة الب ارية نا ت قيماة 2112مس  عام 
HDI   قياسااا  بعااام  2112و  1997عاااميت نااً ال قااد  اا دت ارت اعااا  ملمو ااا

لبناااات و امردت، و ساااوريا، و الساااعودية، و وكاصاااة ناااً البلااادات: تركياااا،  1991
الدليل الكاص تراومت قيمة تذ . أما اليمت نكات ترتيب ا امكير التعاق عل  
 . الترتي عل  ن س ا لسنوات ل( 10482، 10449، 10233)ب ا 

كاااوت يالكويااات ل ولااادات العيناااة  اااوب اااذا يكاااوت بلاااد عرباااً واماااد مااات ب
(، 44 اامت مجموعااة بلاادات مسااتو  التنميااة الب اارية العاليااة وكااات ترتيب ااا )

يرات، و امردت، و تركيا، و لبنات، و وامتلت بلدات السعودية،  الساودات و ساوريا، و ا 
(، بينما مان  الايمت علا  ترتيبا  149-77ب ية المرات  والتً تراومت بيت )

، تذ 2112لعينااة تذ وصاال تلاا  أدناا  ترتياا  لاا  نااً امكياار ماات باايت بلاادات ا
و ااااو متوساااا   HDI( ويتكااااذ مؤ اااار م اااام ذو صاااالة م مااااة ب يمااااة 149بلاااا  )

يعب ار عات ال او  ال ارا ية التعادلياة لل ارد كونا  نصي  ال رد مت الناتت المملاً 
 (. 2مت ك ل م ا د  سريعة للجدول )كما ي م   مت البلد الوامد، 
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 يب الفرد من إيمالي الناتج المحلي (: متوسل نص8اليدون )
الترتيب حسب 

دليل التنمية 

 البشرية

 الدولة

 متوسط نصيب الفرد بالدوالر األمريكي

1991 2112 

 14241 17111 الكويت 44

 12471 11919 السعودية 11

 4041 2011 لبنان 11

 4091 0411 تركيا 11

 4221 2047 األردن 91

 - 0711 العراق 94

 4491 0070 رانإي 111

 0421 4174 سوريا 114

 1121 949 السودان 109

 111 1742 اليمن 149

، م بعااة جامعااة 2114، ت رياار التنميااة الب اارية لعااام UNDP: برنااامت امماام المتمااد  اإلنمااا ً المصنندر
 أكس ورد، نيويور . 

ماات الناااتت المملااً ي ماا  أت جمياال البلاادات قااد  اا د نصااي  ال اارد 
ني ا بالدوالر اممريكً ارت اعا  ملمو اا  ليصال تلا  ال اعف  GDPاإلجمالً 

يااارات، و امردت، و تركياااا، و ت ريباااا  ناااً بعاااأ البلااادات )لبناااات،  الساااودات( عااادا و ا 
 ناااااااااااً نصاااااااااااي  ال ااااااااااارد مااااااااااات  ساااااااااااوريا والااااااااااايمت ن اااااااااااد  ااااااااااا دت انك ا اااااااااااا  

. ممااا ي ااير تلاا  تمساات امداء االقتصااادج نااً جمياال بلاادات العينااة GDP الــ 
لا  االنجاازات المتم  اة ناً ميادات التنمياة االقتصاادية عدا )ساوريا والايمت ( وا 

واالجتماعيااة وكااات نتااات ذلاا  تم يااا معاادالت نمااو اقتصااادج أعلاا  ماات تلاا  
المتم  ة نً السكات وتكاوت مصايلة ارت اا  نصاي  ال ارد مات النااتت المملاً 
ت ور مستو  رنا ية ال رد والمجتمل مات كا ل اعتمااد البلادات عيناة الدراساة 

ات اقتصااادية أساا مت ب ااكل  وا ااح نااً رناال نصااي  ال اارد ماات الناااتت سياساا
 المملً اإلجمالً.
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السااكات ومااا ي منااا عاادد ن ااد  اا دت بلاادات العينااة ت ااورا  ملمو ااا  نااً 
 و تمدياد ال  اات العمرياة المعالاة ناً التركيا  الساكانً لبلادات العيناة ني اير 

نماااا  65سااانة و 15( تلااا  مجماااو  الساااكات وال  اااات العمرياااة دوت 3الجاادول )
نسبة مت تجمالً السكات. وبتكذ مجمو  ال  تيت يمكات التعارف بوص  ا نوا 

عل  ماا تذا كانات  ااتيت ال  تايت ت اك ت عب اا  علا  اقتصاادات بلادات العيناة 
ذا كات  ونيما تذا  نتيا  أم  رما . كات ال رم السكانً م و ا  أم ال، وا 

 2117ن العينة وتوقعاتها حتى عام (: الفئات العمرية المعالة لبلدا0الجدول )

ل 
لي
 د

ب
س

ح
ب 

تي
تر

ال

ية
نم

لت
ا

 

 الدولة

 مجموع السكان
 17السكان دون 

سنة )% من 
 مجموع(

فما  47السكان 
فوق )% من 

 مجموع(
 مجموع المعالين*

2112 2117 2112 2117 2112 2117 2112 2117 

 24.1 21.7 0.7 1.4 22.4 24.1 0.4 2.4 الكويت 44

 01.9 41.1 0.4 2.1 04.7 09.1 02.1 20.7 ةالسعودي 11

 01.7 07.1 4.7 4.2 24.1 29.4 4.2 0.4 لبنان 11

 01.1 04.4 4.1 7.1 27.1 01.1 12.1 11.0 تركيا 11

 07.4 41.1 4.1 0.1 01.4 01.1 1.1 7.0 األردن 91

 - - - - - - - - العراق 94

 01.1 01.1 4.9 4.7 24.1 02.4 11.4 41.1 إيران 111

 07.1 41.0 0.4 0.1 02.2 01.0 20.1 11.4 سوريا 114

 09.2 40.2 4.4 0.7 04.1 09.1 41.4 02.9 السودان 109

 44.4 71 2.2 2.0 41.2 41.1 01.1 19.0 اليمن 149

 )*( امتسبت مت قبل البامث وباإلمكات امتسا  نسبة اإلعالة بالصي)ة ا تية: 
 نسبة اإلعالة = 

، م بعاااة جامعاااة 2114، ت ريااار التنمياااة الب ااارية لعاااام UNDPمااام المتماااد  اإلنماااا ً : برناااامت امالمصننندر
 أكس ورد، نيويور . 

 سنة 2.+ السكان أكبر من  2.السكان أقل من 
 سنة 2.إلى  2.السكان بين 
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سانة و اً  15ي ما  أت ال  اات العمرياة ماا دوت ( 3)ومت الجادول  
ناااً  %2601)أقااال نسااابة ال  اااات ال تياااة ت اااكل أ مياااة نسااابية تتاااراوم ماااا بااايت 

لاا  نساابة ماات باايت ، و ااً أع(2112نااً الاايمت نااً عااام % 4807الكوياات و 
متجاان  عادا بلدات العينة، و  بيت  اتيت النسبتيت تادرجت بااقً النسا  ب اكل  

نساا  السااكات دوت لك ياارا   2115والاايمت، ولاام تكتلااف توقعااات عااام الكوياات 
، وربمااا يعااود سااب  انك اااأ  ااذم ال  ااة تلاا  االنك اااأ 2112ساانة نااً  15

واالجتماعياااة علااا   النسااابً لمعااادالت الكصاااوبة نتيجاااة الت)يااارات االقتصاااادية
 السكات وكاصة  المرأ . 

( نااً الكوياات تلاا  104ساانة نمااا نااوا نتتااراوم مااا باايت ) 65أمااا ن ااة  
نسبة  ذم ال  ة متجانسة نً بلدات العيناة قياساا  عد  ( نً لبنات، ويمكت 602)

 2112بعيادا  عات عاام  2115ببلدات العالم امكر ، ولم تكرت ت ديرات عام 
( ناً تركياا، ويمكات أت يعاز  انك ااأ 607اليمت تلا  ) ( ن202ًتذ تتراوم )
سااانة نماااا ناااوا تلااا  تمسااات  اااروف  اااذم ال  اااة ناااً الناااوامً  65نسااابة ن اااة 

المعا اااااية والصااااامية، ن ااااا   عااااات دور الدولاااااة ناااااً ت اااااديم كااااادمات الرعاياااااة 
االجتماعيااااة والصاااامية والكدميااااة للمساااانيت ماااات كاااا ل مااااا يعاااارف بالن  ااااات 

 .  Transfer Payments التمويلية )الن  ات الناقلة(
قاعاد  نتياة بماا  جويمكت ال ول أت ال رم السكانً ناً بلادات العيناة ذ 
وامماال المن ااود، ونااً الوقاات ن ساا  يم اال أعباااء  ماليااة مساات بل التنميااة يم اال 

سنة نماا دوت  15كبير  واقتصادية كاصة تذا ما الم نا أت مجمو  ال  تيت )
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نااً الاايمت(  51نااً الكوياات و 2705ساانة نمااا نااوا( قااد تااراوم مااا باايت ) 65و
 مت تجمالً السكات. 

سااانة نماااا دوت  15، نااا ت مجماااو  ال  تااايت ورد سااااب ا  وبنااااء  علااا  ماااا  
نااً الاايمت(  51نااً الكوياات تلاا   2705ساانة نمااا نااوا قااد تااراوم باايت ) 65و

و ً نسبة تعد  متجانسة ت ريباا ، وبمعلومياة أت مجماو  ال  تايت ال تياة وال رماة 
( 65-15الً الساكات يع اً مجام أو نسابة ال  اة ماا بايت )م رومة مت تجم

 سنة و ً ال  ة نً ست العمل والم اركة نً الن ا  االقتصادج. 
%( ت ريبااا  41-31تت بلاو  نساابة ال  تايت ال تيااة وال رمااة تلا  ماادود ) 

ي ااير تلاا  مجاام امعباااء  2112ماات مجمااو  السااكات نااً بلاادات العينااة عااام 
زنااااات  ااااذم البلاااادات نااااً مكتلااااف بنود ااااا وبكاصااااة المالياااة التااااً تتممل ااااا موا

و ااذا النااو  ماات الن  ااات االجتماااعً اإلن اااا علاا  التعلاايم والصاامة وال اامات 
ي لا علي  باإلن اا االجتماعً الذج يتسم ب مول جميل أنراد المجتمل ب اذم 
الن  اااات علااا  عكااا  الن  اااات التمويلياااة التاااً ت ااامل ن اااة معيناااة وم ماااة مااات 

ت ذات الاااادكل الماااانك أ أو المعاااادوم وتتم اااال ب عانااااات المجتماااال و اااام ال  ااااا
الب الة والمسنيت والمعوقيت و بكات اممات والمماية االجتماعية )نً العراا 
ماا   ( ن اا   عاات الاادعومات الم دمااة تلاا  الم اااريل التابعااة للدولااة. والجاادول 

التعلاااايم، والصاااامة، والاااادنا  نساااابة ماااات ق اعااااات ( يو ااااح اإلن اااااا علاااا  4)
 الناتت المملً اإلجمالً.تجمالً 

(: نسبة اانفاق عل  التعليم  والصحة  والتسليح من الناتج المحلي 1اليدون )
 بالدوذر ا مريكياايمالي لبلدان العينة 

الناتج ي اإلنفاق العسكراإلنفاق على اإلنفاق على التعليم الترتيب حسب 
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)% من الناتج  دليل التنمية
 المحلي(

الصحة )% من 
 الناتج المحلي(

)% من الناتج 
 المحلي(

المحلي 
بباليين 
 الدوالرات

1991 
1999-
2111 

1991 2111 1991 2112 2112 

 07.4 11.4 41.0 0.7 4.1 - 4.1 الكويت 44

 111.0 9.1 12.1 0.4 - - 4.0 السعودية 11

 11.0 4.1 1.4 - - 2.9 - لبنان 11

 110.1 4.9 0.7 - 2.2 0.1 2.2 تركيا 11

 9.0 1.4 9.9 4.7 0.4 4.4 1.4 دناألر 91

        العراق 94

 111.2 4.1 2.9 2.1 1.7 7.1 4.1 إيران 111

 21.1 4.1 4.9 2.4 1.4 4.1 4.1 سوريا 114

 10.7 2.1 0.4 1.4 1.1 - 1.9 السودان 109

 11.1 1.1 1.0 1.7 1.1 11.1 - اليمن 149

، م بعاااة جامعاااة 2114ريااار التنمياااة الب ااارية لعاااام ، ت UNDP: برناااامت اممااام المتماااد  اإلنماااا ً المصننندر
 أكس ورد، نيويور . 

( تلاا  أت مسااتويات اإلن اااا علاا  التعلاايم ال زالاات 4وي ااير الجاادول )
متوا ااعة نااً بلاادات العينااة، نلاام تعااد ت ااكل نساابة اإلن اااا ماات تجمااالً الناااتت 

%( كمعاادل عااام لمجمااو  بلاادات العينااة، و ااذا مااا ي  اار 501المملااً سااو  )
جاااا  الكااااا ت لسياسااااات الن ااااام التعليمااااً نااااً  ااااذم البلاااادات، نالسااااعودية التو 

والكوياات اللااذات يتمتعااات ب ااوا أ ماليااة كبياار  لاام تتجاااوز نساابة اإلن اااا علاا  
( ماااات تجمااااالً الناااااتت المملااااً نااااً الكوياااات ساااانة 408التعلاااايم ني مااااا سااااو  )

( مااات تجماااالً النااااتت المملاااً ناااً الساااعودية التاااً بلااا  مجااام 605و) 1991
ملياار دوالر أمريكاً، ناً  18805ماا م ادارم  2112تت المملً ني ا عاام النا
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ملياااار دوالر عاااام  903مااايت أت امردت و اااو أقااال مجااام نااااتت مملاااً والباااال  
تال  أت  1991( ناً عاام 804قد م اً ق اا  التعلايم نيا  ماا نسابت  ) 2112

 . 2112( عام 406 ذم النسبة انك  ت لتصل تل  )
ت أدناا  مسااتو  ل ااا نااً  ااذا المجااال قياسااا  ويباادو أت تركيااا قااد م  اا

( مااات تجماااالً 307 و 202بب ياااة بلااادات العيناااة، تذ لااام تتجااااوز  اااذم النسااابة )
مليااار دوالر، وال يراباة تذا مااا علمنااا  18307النااتت المملااً اإلجماالً البااال  

قاااد بلااا  ناااً الياااوم دوالر  1الاااذيت يعي اااوت علااا  أقااال مااات أت نسااابة الساااكات 
 .(21)%1801ت عل  أقل مت دوالريت نً اليوم والذيت يعي و  204%

أما اإلن اا عل  الصمة نكات أقل م ا  مت التعليم نت اءلت نسبت  
، و اا د 1991( نااً الكوياات عااام 401( نااً سااوريا و )104لتتااراوم مااا باايت )

( نااً 405( نااً السااودات و)106تمساانا    ي ااا  ليتااراوم مااا باايت ) 2111عااام 
قااة باايت الصاامة والتنميااة الب اارية ع قااة مت ااابكة امردت. وبمعلوميااة أت الع 
اإلنساااات يايتاا ، وأت صااامت  تساااعدم علااا  العمااال  د  ومتبادلااة نكااال من مااا يعااا

للتنمياة الب ارية، تال   برزت أ مياة الرعاياة الصامية بوصا  ا مادك   و واإلبدا  
أت الواقل ال يعك   ذم الع قاة الصامية ننسا  اإلن ااا علا  ق اا  الصامة 

 العالم المت دم.بما علي  نً بلدات جدا  قياسا  ة تدنيتعد  م
والجاادير بالم م ااة أت اإلن اااا علاا  الصاامة والتعلاايم مجتمعاايت ال 
يعاااادالت ناااً أيلااا  بلااادات العيناااة اإلن ااااا علااا  التساااليح، تذ تراومااات نسااابة 

( مااات تجماااالً 4805وبااايت ) 1991( ناااً تيااارات عاااام 209امكيااار ماااا بااايت )
 أج قرابة نصف الناتت المملً.  الناتت المملً نً الكويت،
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  د بند اإلن اا عل  التسليح انك ا ا    ي اا  عادا  2112ونً عام 
ياارات ممااا ي ااير تلاا  تياا ء بلاادات العينااة أ ميااة ل ن اااا علاا  التسااليح  تركيااا وا 

 عد . سويات تمت م

(: اانفاق اذيتماعي لبعض بلدان العينة ماارنًة مع بعض البلدان 1اليدون )
 مة  ومعدن ا مية لسنوا  مختلفةالمتاد

 البلد

الصحة )بيانات عام 
( % من 2114

 الناتج المحلي

-2112النفقات التعليمية )متوسط 
( % من إجمالي النفقات 2117

 التعليمية

-1997معدل األمية لدى البالغين )
 متوسط المعدل( 2117

 خاص عام
الحضانة 
 واالبتدائية

 الثانوية
التعليم 
 العالي

 المرأة الرجل

 97.2 11 - - - 7.1 4.1 األردن

 90.4 90.4 01 01 00 1.4 0.2 لبنان

 11.1 10.4 - - - 2.7 2.2 سوريا

 97.0 91.4 21 02 41 2.1 7.2 تركيا

دخل الفرد  
 2117في 

)$( 

متوسط 
 النمو%

متوسط 
التضخم

% 

 2.0 1.9 01.117 24 41 24 2.7 1.1 النمسا

 2.1 1.1 07.019 22 40 00 2.1 4.9 بلجيكا

 1.1 1.4 04.904 21 41 01 2.0 1.2 فرنسا

 2 1.4 00.191 24 71 22 2.4 1.2 ألمانيا

 2 1.0 01.110 11 41 07 2.2 4.7 إيطاليا

، م بعااة 2118(، ت رياار التنميااة الب اارية لعااام 2118، )UNDP: برنااامت امماام المتمااد  اإلنمااا ً المصنندر
 جامعة أكس ورد، نيويور . 

( تلااا  تااادنً مساااتويات اإلن ااااا االجتمااااعً ناااً 5ل )وي اااير الجااادو 
تركياا، ناإلن ااا علا  الصامة و ساوريا، و لبنات، و بعأ بلدات العينة: امردت، 
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منسوبا  تل  الناتت، وما يكص بناد اإلن ااا علا  الصامة مات قبال الدولاة يعاد 
 متادنيا  م ارنااة  بابعأ البلاادات المت دماة م اال النمساا، بلجيكااا، ألمانياا، تي اليااا،
تذ تراومت نس  تن اا الدولاة علا  الصامة نسابة مات النااتت المملاً ماا بايت 

ناً (، وتعد   اذم النسا  مرت عاة قياساا  ببلادات العيناة تذا ماا أكاذنا 605-802)
بلاادات العينااة، ماال مااا نااً أت المنسااو  تلياا  )الناااتت المملااً( كبياارا  المساابات 

لجاناا  اميساار ماات الجاادول، تذ ويتجلاا   ااذا الموقااف بم ااا د  سااريعة تلاا  ا
-30173ي م  أت نصي  ال رد مت الناتت المملاً بالادوالر قاد تاراوم بايت )

م ترناااااا  بمعااااادالت النماااااو  عاقااااا ( دوالر للبلااااادات المت دماااااة علااااا  الت370175
ناً أساوأ  208( ومتوس  معدالت الت اكم التاً لام تتجااوز 109%-103%)

 الماالت. 
 وياة مات النااتت المملاً ناً ال  اا  أما اإلن اا عل  الصمة نسبة م

الكاص ن ت بلدات العينة قاد م  ات معادالت أكبار مات ن يرت اا المت دماة، تال  
أت  اذا ال يعناً ت ااوا امولا  علاا  ال انياة ناً  ااذا المجاال، باال العكا  ناا ذا 
مااا أكااذ مجاام الناااتت المملااً للبلاادات المت دمااة )المنسااو  تلياا ( نجااد أت مجاام 

لكاص مص)ر بلاد مات البلادات المت دماة المكتاار  يعاادل اإلن اا نً ال  ا  ا
مجمااو  اإلن اااا المكااومً علاا  ال  اااعيت العااام والكاااص مجتمعاايت لمجمااو  

تركيااا، وبتساالو  ريا ااً بسااي  و سااوريا، و لبنااات، و البلاادات امربعااة: امردت، 
 م روبا  ن ر  اإلن اا عل  الصمة نً ال  ا  الكاص منسوبا  تل  الناتت 

 تت المملً اإلجمالً بالدوالر. مجم الناب
أماااا الن  اااات التعليمياااة لااادور الم اااانة واالبتدا ياااة وال انوياااة والتعلااايم 
العاااالً ناااً لبناااات تكااااد تكاااوت مت ارباااة، أماااا ناااً تركياااا نااا ت ال  اااة امولااا  قاااد 
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%( ناااً 28% مااات تجماااالً الن  اااات التعليمياااة م ابااال )41اساااتموذت علااا  
البلاااادات المت دمااااة المكتااااار  أت التعلاااايم التعلاااايم العااااالً، والم م ااااة أناااا  نااااً 

ال ااانوج قااد اسااتموذ علاا  مااا ي ااار  نصااف اإلن اااا علاا  التعلاايم، بينمااا تااوز  
النصف ال انً عل  مرامل ال  ة امول  وال انية وال ال اة، و اذا ماا يؤكاد علا  

ماااادك ت للتعلاااايم مساااابان ا ماااارص  ااااذم البلاااادات علاااا  ن ااااة التعلاااايم ال ااااانوج ب
م مح دولاة الرنا ياة يمكات أت تتجساد ن ت ، ا  ب اسورد  ل  ماناء  عبالعالً. و 

نااً البلاادات المت دمااة، نااً ماايت أت بلاادات العينااة  ااتن ا  ااتت البلاادات الناميااة 
امكاار  قااد كرساات ا تمامات ااا باإلن اااا علاا  الاادنا ، واسااتبعدت كاال مااا ماات 

  تن  أت يرنل مستو  رنا ية ال رد كاإلن اا االجتماعً. 
ين بعض مؤشنرا  التنمينة والسياسنة المالينة فني العنراق عرض وتحل 8-8

 ويهميت ا
وب اااادف تو اااايح دور السياسااااة الماليااااة نااااً توجياااا  عمليااااة التنميااااة  

دارت اااا بال اااكل الاااذج ي ااامت تم ياااا أ ااادان ا ساااواء ناااً مجااااالت  الب ااارية وا 
التعليم والصمة وال امات، ن اً مجاال التعلايم وباالريم مات الممااوالت الجااد  

 ت ناااااً تن ااااايم بااااارامت مماااااو اممياااااة ورنااااال المساااااتو  التعليماااااًماااات المكوماااااا
، تال  أت م ااا د  سااريعة لأل ميااة النساابية التااً يمتل ااا اإلن اااا علاا  وتن يااذ ا
  ، تو ح عك  ذل .التعليم

ل واتلاا  تاادنً مسااتويات اإلن اااا علاا  التعلاايم  اا( 6)ي ااير الجاادول 
ت تجماااالً ، تذ تراومااات نسااابة اإلن ااااا علااا  التعلااايم مااا2118-1985الماااد  

ربمااا يعااز  تاادنً مسااتو   1985(. ن ااً عااام 605-3اإلن ااا العااام مااا باايت )
اإليرانياااة، تذ  –اإلن ااااا علااا  التربياااة والتعلااايم تلااا   اااروف المااار  العراقياااة 
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( ويعاااز  ذلااا  تلااا  تيااا ء المكوماااة آناااذا  اإلن ااااا 301بل)ااات  اااذم النسااابة )
 العسكرج عل  ب ية بنود اإلن اا امكر .

نسب اإلنفاق على التربية والتعليم والصحة من اإلنفاق الكلي للعراق (: 4الجدول )
 (2111-1917لسنوات مختلفة بين )

 السنة
اإلنفاق على 

التربية والتعليم: 
 *إجمالي اإلنفاق

اإلنفاق على 
الصحة: إجمالي 

 **اإلنفاق

.682 01. 512 

.665 .14 517 

.662 015 51. 

.668 417 .15 

5555 4 .12 

5550 517 015 

5554 4162 7 

5552 4148 417 

555. 4157 01. 

5557 .12 414 

5558 . 4 
 : جم ورية العراا، وزار  المالية، دا ر  الموازنة.المصدر

 *، ** امتسبت النس  الم وية مت قبل البامث.

و اً أعلا  نسابة  1991( عام 604 م تمسنت  ذم النسبة لتصل تل  )
عااااااد   يكلاااااة اإلن ااااااا ت ريباااااا  ناااااً التساااااعينات، ومااااار  د ذلااااا  توقاااااف المااااار  وا 

المكومً بال كل الذج رنل مت مستو  التكصيصات المالية لل  اعات يير 
 التربية والتعليم ويير ا.وال سيما العسكرية 

( ن اااد بل)ااات  اااذم النسااابة أدنااا  معااادل ل اااا، تذ بل)ااات 2113وناااً عاااام )
م و ال االقتصااد ( ويتتً  ذا التراجال تلا  امات ل العاراا ناً ذلا  العاا107)
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بت ااا ر معااادود  باااالريم مااات رنااال  9/4/2113ماااا قبااال وبعاااد لماااد  العراقاااً ل
 الم ر الم روأ عل  تصدير الن   العراقً والمصار االقتصادج.

ننجد أت نسابة اإلن ااا علا  التربياة والتعلايم قاد  2113ما بعد المد  أما 
ن اا تعاد  كبيار  ( وباالريم مات تادنً  اذم النسابة تال  أ605-4027تراومت بيت )

كباااار المنسااااو  تلياااا  بالمساااابات   الساااااب ة تذا مااااا أكااااذنا ماااادنساااابيا  م ارنااااة  بال
-2114)اإلن اااااا المكااااومً( ن ااااد بل)اااات موازنااااة الدولااااة العراقيااااة لألعااااوام )

 مليار دوالر أمريكً. 71( لتصل تل  2119
أماا ق ااا  الصاامة نيبادو أت الم اا د أك اار متساا   تذ باادت آ ااار المصااار 

، 1998، 1995ج وا اامة علاا   ااذا ال  ااا  كاصااة  نااً امعااوام االقتصاااد
( مات تجماالً 105، 101، 101تذ بل)ت نسبة اإلن اا علا  الصامة ) 2111

( تمساانا  2118-2113المااد  ) ،  اام  اا دترتياا اإلن اااا المكااومً علاا  الت
( 4-3وب ياات  ااذم النساابة تتااراوم باايت ) 2114% عااام 7بسااي ا  لتصاال تلاا  
 نً ب ية السنوات.

باااالريم مااات أت الع قاااة بااايت الصااامة والتنمياااة الب ااارية ع قاااة مت اااابكة ن
ت صامت  تساااعدم علا  التمتاال  ومتبادلاة نكال من مااا يعتبار اإلنسااات يايتا ، وا 
بمبا ت الميا  مت ج ة وعل  العمل واإلبدا  مت ج ة   انية، ومات  ناا تبارز 

 .(21)الرعاية الصمية بوص  ا مدكل للتنمية الب رية
د العراا ي تار  وبك اوات واساعة ناً ناوامً عاد  مات الادول نبعد أت كا

كاات  نالا  ن اام صامً مت اور تاد ورت مؤ ارات  ب اكل  مريال، تذ المت دمة 
وواسااااال االنت اااااار ج)رانياااااا  وب اااااكل اعتياااااادج علااااا  ت اااااديم كااااادمات صااااامية 

ت اااير المعلوماااات باااتت المؤ ااارات امساساااية و بمساااتويات عالياااة مااات الت نياااة، 
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لم ي ت ااااا ماااات المؤ اااارات الصاااامية ذات نااااً بلااااد  وليااااة للرعايااااة الصاااامية ام
المساااتو  العاااالً مااات التنمياااة الب ااارية م ااال )العمااار المتوقااال، معااادل ونياااات 
ام  ااال دوت الكامسااة ماات العماار، ومتوساا  عماار ال اارد(، وكاناات الكاادمات 
الصااامية تاااونر ل)البياااة الساااكات ناااً العاااراا مجاناااا  أو باااتجور رمزياااة، ولعااال 

تل  ت ور ترتي  العراا نً دليال التنمياة الب ارية لألعاوام ( ي ير 7الجدول )
(1991-1997 .) 

 (5991-5990(: ترتيب العراق في دلين التنمية البشرية لألعوام )1اليدون )
 مجموع البلدان في الدليل الترتيب مقياس التنمية السنة

1991 1.171 14 101 

1991 1.714 91 141 

1992 1.414 17 141 

1990 1.719 94 110 

1994 1.701 111 110 

1997 1.701 114 114 

1991 1.714 127 114 

، م بعااة 1998(، ت رياار التنميااة الب اارية لعااام 1998، )UNDP: برنااامت امماام المتمااد  اإلنمااا ً المصنندر
 جامعة أكس ورد، نيويور . 

 

ن ماا  تراجاال ترتياا  العااراا نااً ال تاار  مااا بعااد عااام ( 7)وماات الجاادول 
وصل تل  الترتيا   1991نً عام  76عد أت كات يمتل الترتي  ، نب1991
لا  الترتيا   1995نً عام  116 ، و اذا ي اير تلا  1997ناً عاام  125وا 

تاااتكر ترتيااا  العاااراا مااات مياااث المؤ ااارات االقتصاااادية  واالجتماعياااة ب عااال 
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 اااروف المصاااار االقتصاااادج ناااً الوقااات الاااذج  ااا دت نيااا  الااادول امكااار  
 س ا.ت ورا  نً المؤ رات ن 

 Welfare-Stateأمااا ماااا يكاااص الجاناا  ا كااار الاااذج ياادعم دولاااة الرناااام 
 126ن و ما يعرف بالمماياة االجتماعياة و ابكات امماات، نا ت ال اانوت رقام 

المعدل قد سم  مجمو  الكدمات واإلعانات االجتماعية ب بكة  1981لسنة 
 2116م الرعاياااة االجتماعياااة لت ليااال ال  ااار وتااات ير ارت اااا  امساااعار ناااً عاااا

)الممروقات ب كل  ر ي (، وجاء  ذا ال انوت ليكمل مجموعاة قاوانيت الرعاياة 
االجتماعية م ال قاانوت ال امات والت اعاد، ولتساتكمل قاانوت رعاياة ال اصاريت 

الب اقااة التموينيااة وصااندوا التكاناال أع بتاا  والتااً  1982واممااداث  1981
وت ساا ف اإلعانااة . وقااد ماادد  ااذا ال ااان(USAUD/Iraq, 2005)االجتماااعً 

 الم ا .ال  رية كما مو ح 

 2114(: سقف اإلعانات االجتماعية في العراق لسنة 1الجدول )

 فأكثر 4 7 4 0 2 1 حجم األسرة

سقف الدخل لإلعالة 
االجتماعية دينار 

شهرياً )أعلى مستوى 
لإلعانة االجتماعية 
 في حالة انعدام الدخل(

71.111 11.111 91.111 111.111 111.111 121.111 

وناااااً مالاااااة تل)ااااااء جااااازء أو كااااال الب اقاااااة التموينياااااة تمصااااال امسااااار 
الم امولة ب اابكة الرعايااة االجتماعيااة علاا  تعانااات يااتم تعااديل ا متاا  مسااتو  

 .(7الجدول )
 

 (: سام ااعانا  اذيتماعية في حالة إل ال ي ل يم كن البلاقة التموينية9اليدون )



 

 
  

  هاشم محمد العركوب د.                                   مية المستدامة..لسياسة المالية والتنا

 
[589] 

 فأكثر 4 7 4 0 2 1 حجم األسرة

الدخل لإلعالة  سقف
االجتماعية دينار شهرياً 
)أعلى مستوى لإلعانة 

االجتماعية في حالة انعدام 
 الدخل(

41.11
1 

91.111 121.111 141.111 141.111 111.111 

وقااد بلاا  عاادد امساار الااذيت تاام  الصاارف ل ااا نعاا   ماات مبااال  الممايااة 
ديماااة علااا  امسااار ع 15/7/2116االجتماعياااة مناااذ ت بياااا ال ااابكة ول)اياااة 

الاااادكل )معااااوقيت وعاااااجزيت، والعااااا ليت( )أساااار أكاااار  ذات دكاااال ماااانك أ 
 15/7/2116(، ناااااً مااااايت بلااااا  عااااادد امسااااار المساااااجلة ل)اياااااة 558283)
( )قاعد  بيانات  بكة المماية االجتماعية، وزار  العمال وال اؤوت 424259)

ت ال اااارا باااايت عاااادد المسااااجليت والمسااااتلميت لرواتاااا  الرعايااااة  االجتماعيااااة(. وا 
تماعية ربما يعود تل  أت الن ام وك ل ت بي   ت مت عدم المساوا  نً االج

توزياال تكصيصااات الموازنااة العراقيااة لصااالح ال  ااات الم اامولة نعاا   بال اابكة، 
تذ بل)ااات قيماااة ماااا كصصااات  المكوماااة العراقياااة ناااً موازنت اااا ل ااابكة المماياااة 

( و 244111086مااااااا ي ااااااار  ) 2117و  2116االجتماعيااااااة نااااااً عااااااامً 
وربما جاء ال را بيت عدد امسار  رتي ،( مليوت دينار عل  الت24913202)

التً تم  الصرف ل ا بسب  مت قرار وزار  العمل وال ؤوت االجتماعية ب مول 
وب ااامول بعاااأ المصاااابيت  2116الم جااار  قسااارا  لمااا تب ااا  مااات عااام امساار 

بااااممراأ المزمناااة. ومااال ذلااا  نااا ت  ناااا  زيااااد  ناااً عااادد امسااار الم ااامولة 
( أساار  570741، تذ بل)اات )2111ب اابكة الممايااة االجتماعيااة م ارنااة  بعااام 

. وب ً العاراا  امت الادول النامياة ذات مساتو  101460111استلمت مبل  
تن اااا ماانك أ علاا  التتمينااات االجتماعيااة م ارنااة  بب يااة البلاادات الصااناعية، 
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رم %، وبل)ااااات ناااااً الوالياااااات المتماااااد  ماااااا م ااااادا4802ن اااااً ألمانياااااا بل)ااااات )
(8202.)% 

. تحلينن العيقنا  السنببية بنين دلينن التنمينة البشنرية ومت ينرا  مسننتالة 1
 في بلدان العينة

 توصيم النمو ج  اذفتراتا   اذختبارا  التاويمية للنمو ج 1-5
نااااً مماولااااة للوقااااوف علاااا  تاااات ير )أو اسااااتجابة( بعااااأ المت)ياااارات 

العينااة وإل بااات نر ااية نااً بلاادات  HDIالمساات لة علاا  دلياال التنميااة الب اارية 
البمث يمكت االستعانة بت اديرات نماوذت االقتصااد ال ياساً للتتكاد مات صامة 
ال ر ااية والع قااة الساالوكية باايت المت)ياارات الم اسااة، وقااد تاام  االعتماااد علاا  

 Multiple Linear regression Modelنمااوذت االنماادار الك ااً المتعاادد 
ت لة الماؤ ر  علا  المت)يار التااابل والاذج يت امت مجموعاة مات المت)يارات المسا

HDI  تذ ال يمكاات عااد  الن ريااة صااميمة وم بولااة مااا لاام تجتاااز اكتبااارا  كميااا ،
 عدديا  يو ح قو  النموذت وت سر قو  الع قة. 

وقااد جاااء البناااء التوصااي ً للنمااوذت ماات وج ااة ن اار الدراسااة الماليااة 
 كا تً: 

كااااومً نساااابة الناااااتت المملااااً )دلياااال التنميااااة الب اااارية دالااااة نااااً: اإلن اااااا الم
 اإلجمالً، متوس  دكل ال رد، السكات(، وأت الصي)ة ال ياسية للنموذت  ً: 

 Ui+ Pop B3 + PCI B2 + FGPG/  B1 + B0 = HDI  

ونااااً  ااااوء البيانااااات المتامااااة و ااااً بيانااااات م  عيااااة لبلاااادات العينااااة  
لكل بلد، نا ت مجماو  الم اا دات  2114، 2112، 1997، 1991لألعوام 
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قااااايم م اااااا دات المت)يااااار المعتماااااد والمت)يااااارات  م اااااا د  تعب ااااار عااااات 41بلااااا  
 المست لة. 

 عرض وتحلين نتائج تادير النمو ج اذقتصادح الاياسي المستخدم 1-8
( أعا م وبكال و اوم 11ي ما  مات الت اديرات الاوارد  ناً الجادول )

المعنويااااة اإلمصااااا ية للمت)ياااارات التااااً اقترم ااااا التملياااال المااااالً وأ م ااااا أت 
 ااارا  م ماااا  علااا  دور السياساااة المالياااة قاااد أ  ااار وجاااود اإلن ااااا المكاااومً مؤ 

ع قة كمياة ذات داللاة تمصاا ية ناً التات ير علا  التنمياة الب ارية ناً بلادات 
 .t* = (3.65)عينة الدراسة 

 (: نتائج تادير النمو ج اذقتصادح الاياسي50اليدون )

المتغير 
المعتمد 
HDI 

 المتغيرات المستقلة

B0 
G/GDP 

B1 

P.C.I 

B2 

PoP 

B3 

-10.572 

(-2.419) 

18.112 

(3.652) 

0.821 

(2.496) 

0.783 

(3.22) 

R2 = 65.6                    D.W.= 1.91               F = 7.13       

وب)ااارأ ت ااادير أ ااار )أو اساااتجابة( بااايت التنمياااة الب ااارية ومت)يرات اااا 
أن اال  االنترا ااية نااً  ااذم الدراسااة، ن ااد أع اات الصااي)ة نصااف لوياريتميااة

مرونات  Bisالنتا ت وبمعلومية أت الصي)ة اللوياريتمية المزدوجة تع ً ل يم 
ولي  ميول، وكوت ال رف اميسر )المت)ير المعتمد( يم ل قيمة دليل التنمية 

ن ت الصي)ة نصاف اللوياريتمياة  (1-0)الب رية و و معامل تتراوم قيمت  بيت 
المزدوجااة كاوت ال ارف اميساار ناً  اذم الصاي)ة تما اال الصاي)ة اللوياريتمياة 

أي ا  معامل و و يما ل معامل المرونة نً  ري ة االمتسا . وباإلمكاات أت 
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المرونة نً الدوال  ب  اللوياريتمية )نصف لوياريتمية( تمتس  عل  أسا  
(ep = Bi/y)  . 

وي  ااار الجااادول ذاتااا  وجاااود ع قاااة كمياااة ذات داللاااة تمصاااا ية ناااً 
سااااتجي ( للت)ياااارات الماصاااالة نااااً المت)ياااارات المت)ياااار المعتمااااد )ال اااارف الم

ما ينا ر ا مت قيم جدولية  *Fو  *tالمست لة وت ير اكتبارات ت ويم النموذت 
و ذا ما يؤكد وجود ع قة كمية ذات داللة تمصا ية بيت المت)يرات المسات لة 

علاا  التااوالً باعتبار ااا معااام ت B1، B2، B3والمت)ياار التااابل تو اام ا قاايم 
تازت أقيام ا الواماد الصاميح، و اذا يعناً أت قيماة دليال التنمياة مرونة قد اج

يااازداد مااال تزاياااد نسااابة اإلن ااااا المكاااومً تلااا  النااااتت المملاااً  HDIالب ااارية 
ت اساااااتجابة  للت)يااااارات الماصااااالة ناااااً اإلن ااااااا المكاااااومً  HDIاإلجماااااالً، وا 

كانت ناً مجماو  بلادات عيناة البماث أك ار مساساية  HDIعالية، أج أت قيم 
كانات تازداد بنسابة  HDIرات النسبية نً اإلن اا المكومً، أج أت قيمة للت)ي

 أكبر مت نسبة الزياد  المتم  ة نً اإلن اا المكومً.
 The Model ofو ذا يعنً أت  ري ة تجميل بيانات الم ا ل العر ية  

Pooling Cross Sectional Data
  ً ال ري ة المعتمد . (22)
يمكت صيايت ا عل   وء النموذت ولعل أبرز االنترا ات التً 

 أع م،  ً: 
، (G/GDP)مت)ير اإلن ااا المكاومً كنسابة مات النااتت المملاً اإلجماالً  .1

وي تارأ البماث وجاود ع قااة  ردياة موجباة باايت نسابة اإلن ااا المكااومً 
ودلياال التنميااة الب اارية نزياااد  مجاام اإلن اااا المكااومً يعنااً زياااد  ال لاا  

يعرف بسلل االست    العام، وبالتالً ت اور عل  الكدمات العامة أو ما 
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 اااذا اإلن ااااا مااال التناااو  ناااً بناااود  اااذا اإلن ااااا. وي تااارأ البماااث ا تماااام 
بلدات العينة ببنود اإلن ااا االجتمااعً )التعلايم، الصامة، ال امات( والتاً 

 تم ل تلكم البنود جو ر التنمية الب رية المستدامة. 
مريكااااً، وي تااارأ البماااث وجااااود مت)يااار متوسااا  دكاااال ال ااارد بالااادوالر ام .2

ع قااة  رديااة موجبااة باايت متوساا  دكاال ال اارد ودلياال التنميااة الب اارية، تذ 
يعد  امول معبرا  عت ال و  ال را ية التعادلية لل رد  مت البلد الوامد، ومت 
 اااااامت مؤ اااااارات التنميااااااة االقتصااااااادية المعتمااااااد  نااااااً أيلاااااا  الدراسااااااات 

دكل ال اومً أماد أبارز مؤ ارات االقتصادية، تذ يعب ر نصاي  ال ارد مات الا
النمااو االقتصااادج الم مااة والمعتمااد  نااً الم ارنااات الدوليااة وباعتبااارم أمااد 
تنجااااازات عمليااااة التنميااااة االقتصااااادية التااااً تماااادث نااااً البلاااادات، وتمساااات 
أداء ااا االقتصااادج وارت ااا  نصااي  ال اارد يعنااً ارت ااا  مسااتويات الرنا يااة 

 ت ال و  ال را ية لل رد نً بلد  ما. لل رد والمجتمل ن را  الرت ا  مستويا

مت)ياار مجاام السااكات، وي تاارأ البمااث وجااود ع قااة  رديااة وموجبااة باايت  .3
مجم السكات ودليل التنمية الب رية، نزياد  مجم الساكات وبكاصاة ال  اات 

( يعناااً زيااااد  امعبااااء Subsistent Ratioال تياااة وال رماااة )نسااابة المعالاااة 
عيناة، عند اذ  ي ال علا  عااتا الدولاة ت اديم المالية عل  اقتصادات بلادات ال

كااادمات الرعاياااة االجتماعياااة والصااامية والكدمياااة لل  تااايت ال تياااة وال رماااة 
 و ما ن تيت معالتيت مت قبل الدولة ويير ناعلة اقتصاديا . 

 tونيماااا يكاااص ت اااويم النماااوذت المساااتكدم سااايتم التركياااز علااا  اكتباااار 
( 0.05( عناااااد مساااااتو  معنوياااااة )3.01وقيمت اااااا ) F( واكتباااااار 1.72وقيمت اااااا )
Rواكتباااارج 

الااااذج يك ااااف لناااا عاااات وجااااود ارتباااا  ذاتااااً باااايت قاااايم  D.Wو  2
علاا  أسااا  مسااا   Uiالمت)ياارات الع ااوا ية التااً يت اامن ا المت)ياار الااو مً 
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الباااااااواقً الناجماااااااة عااااااات اساااااااتكدام االنمااااااادار الك اااااااً للمربعاااااااات الصااااااا)ر  
 . (23)االعتيادية

متوساا  دكاال ال اارد بالاادوالر اممريكااً للمت)ياار  B2أمااا معاماال المرونااة 
ناااي م  أت معامااال المروناااة قاااد تجااااوز الواماااد الصاااميح، و اااذا يعناااً  اااد  

للت)يرات الماصلة نً متوسا  دكال ال ارد، بمعنا  أت  HDIمساسية المت)ير 
كاناات  ااً امكاار  تاازداد بنساابة أكباار ماات نساابة الزياااد  المتم  ااة  HDIقيمااة 

 . نً نصي  ال رد مت الدكل ال ومً
لمت)ياار السااكات نااي م  أت قيمااة المعاماال قااد  B3أمااا معاماال المرونااة 

 HDIتجاااااوزت قيمااااة الوامااااد الصااااميح، و ااااذا يؤكااااد  ااااد  مساسااااية المت)ياااار 
كاناات تااازداد بنساابة أكبااار مااات  HDIللت)ياارات الماصااالة نااً الساااكات، أت قااايم 

نساابة الزياااد  المتم  ااة نااً السااكات ممااا يؤكااد  اارور  مواج ااة الدولااة التسااا  
وتنااااو  امتياجااااات المجتماااال التااااً ال بااااد ماااات تونير ااااا ماااات ن  ااااات اجتماعيااااة 

 وتمويلية وكدمات عامة.

 

 النتائج والماترحا 
تلاااا  ت اااور أو ااااا   HDIيعكااا  ت اااور مؤ اااار دليااال التنميااااة الب ااارية  .1

لاا  ك اااء  أداء السياسااات الممليااة لكاال  التنميااة الب اارية نااً ع ااد التسااعينات وا 
انعكاا  نااً ترتياا  مع اام بلاادات عينااة البمااث  بلااد ماات البلاادات عينااة البمااث،

قياسا  بسانة  2112، 1997لتمتل مرات  مت دمة بعأ ال ًء نً السنوات 
1991. 

يعبار عات ال او  مسابان  ويؤكذ متوس  نصي  ال رد مت النااتت المملاً ب .2
ال ارا ية التعادلياة لل اارد  امت البلااد الواماد أت جمياال البلادات عينااة البماث قااد 

ناااً لبناااات،  2112و اااا  ليصااال تلااا  ال اااعف ت ريباااا  سااانة  ااا دت ت اااورا  ملم
يرات، و امردت، و تركيا، و  ، مما ي ير تل  تمست 1991السودات قياسا  بسنة و ا 
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امداء االقتصااااادج نااااً جمياااال بلاااادات العينااااة عاااادا )سااااوريا والاااايمت( وتم يااااا 
 معدالت نمو اقتصادج أعل  مت تل  المتم  ة نً السكات.

نية لبلدات العينة نجد ا ذات قاعد  نتية ونً ونيما يكص التركيبة السكا .3
الوقت ن س  يم ل أعباء  مالية كبير  واقتصادية تذ بل  نسبة المعاليت )مجمو  

-31ساانة نمااا نااوا( قااد تراوماات مااا باايت ) 65ساانة نمااا دوت و 15ال  تاايت 
ممااا ي ااير  2112%( ت ريبااا  ماات مجمااو  السااكات نااً بلاادات العينااة عااام 41

المالياااة التاااً تتممل اااا موازناااات  اااذم البلااادات ناااً مكتلاااف تلااا  مجااام امعبااااء 
 بنود ا بكاصة اإلن اا عل  التعليم والصمة وال مات.

تت اإلن اا عل  الصامة والتعلايم مجتمعايت ال يعاادالت ناً أيلا  بلادات  .4
العينة اإلن اا عل  التسليح تذ وصلت نسابة اإلن ااا علا  التساليح ماا ي اار  

ي ماا  ن ساا  ً كمااا نااً الكوياات، نااً الوقاات نصااف الناااتت المملااً اإلجمااال
تدنً مستويات اإلن اا االجتماعً الصامة نسابة مات تجماالً النااتت المملاً 
اإلجمااالً م ارنااة باابعأ البلاادات المت دمااة والتااً تراوماات نااً امكياار  مااا باايت 

( كنساابة ماات الناااتت المملااً اإلجمااالً وتعااد  ااذم النساا  مرت عااة 605-802)
تت المنسو  تلي  الناتت المملً نً المسبات تذا ما أكذنا  قياسا  ببلدات العينة

 نً البلدات المت دمة.مرت عا  

ويبادو أت الم اا د نااً العاراا ال يكتلااف ك ياارا  عات بلاادات العينااة نااي م   .5
تذ  2118-1985الماااد   والتاااد ور نسااا  اإلن ااااا علااا  التربياااة والتعلااايم  ااا

مت تدنً  ذم النسبة تال  ( ولكت وبالريم605-3تراومت  ذم النس  ما بيت )
مجاام نااً المساابات الساااب ة تذا مااا أكااذنا مااد  أن ااا تعااد كبياار  نساابيا  م ارنااة بال

ملياار دوالر أمريكاً.  71المنسو  تلي  )اإلن اا المكومً( الاذج يصال تلا  
، 101أما نً ق ا  الصمة ن د تراومت نسبة اإلن اا علا  الصامة ماا بايت )

،  اام  اا دت المااد  رتياا المكااومً علاا  الت( ماات تجمااالً اإلن اااا 105، 101
 2114% عااام 7( تمساانا  بسااي ا  لتصاال تلاا  2118-2113التااً أع بت ااا )

 ( نً ب ية السنوات.4-3وب يت  ذم النسبة تتراوم بيت )



 

 
 
 

  (17) 6دراسات تقليمية                                                     مركز الدراسات اإلقليمية             
 
 [511] 

ماات كاا ل اسااتعراأ مسااارات واتجا ااات السياسااات الماليااة نااً البلاادات  .6
ء السياساات المالياة البماث  او أت تراجال أدا معينة البمث، ن ت أ م ما يؤكاد

نااً البلاادات عينااة البمااث ومن ااا العااراا كاناات ماات أ اام امساابا  الكامنااة وراء 
 التراجل الوا ح والك ير نً مستويات التنمية الب رية وديمومت ا.

ومااات كاااا ل نتاااا ت ت اااادير النماااوذت االقتصااااادج ال ياساااً الااااذج اعتماااادم  .7
ابة( مت)ياار دلياال البمااث ناا ت نتااا ت الت اادير ت ااير تلاا   ااد  مساسااية )اسااتج

التنميااة الب اارية للت)ياارات الماصاالة نااً كاال ماات اإلن اااا المكااومً ومتوساا  
دكاااال ال اااارد ومجاااام السااااكات ممااااا يؤكااااد  اااارور  تياااا ء الدولااااة ا تمامااااا  كبياااارا  
لل  اعات الر يسة )التعليم، والصمة، وال مات( ودعماا  أكبار لك ا  التنمياة 

 الب رية. 

 

 

 الماترحا 
تتجااااوز المااادود التاااً يت ااامن ا دليااال التنمياااة الب ااارية  تت التنمياااة الب ااارية .1

HDI ت ارت عت ال يمكت أت يعبر عت م  اوم التنمياة ت قيمة  ذا الدليل وا  ، وا 
الب رية تذ أت امكير أعما وأين  مما يمكت التعبير عنا  ناً أج دليال مماا 
، يت ل  تدكال م ااميت جدياد  لت امل المادود الادنيا لم  اوم التنمياة الب ارية

و و الدكل  HDIعلي  يمكت االستعا ة بتمد مكونات دليل التنمية الب رية و 
المتوقاال بمصااة ال اارد ماات اإلن اااا المكااومً وعند ااذ  يكااوت ل يمااة  ااذا الاادليل 
دالالت وأبعااااد أ م اااا أت الزيااااد  الماصااالة ناااً اإلن ااااا المكاااومً  اااً زيااااد  

لدولااااة ماااات م ي يااااة وليساااات  ا ريااااة، وبالتااااالً ستؤ اااار لنااااا مااااد  مااااا تااااونرم ا
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ت ال ااانً  عانااات ون  ااات تساا م نااً رنا يااة ال اارد وباادي   عاات المكااو  كاادمات وا 
و ااااو العماااار المتوقاااال، ن ااااو ال ي ااااير تلاااا  االكاااات ف نااااً مسااااتويات التنميااااة 
االقتصااادية باايت بلاادات الكلاايت العربااً والبلاادات المت دمااة ن ااً ك  مااا كاناات 

ساانة وي  اال نااً  ااذم  81 الــ مسااتويات امعمااار المتوقعااة ني ااا قااد تجاااوزت 
ساانة، أج  65ساانة و 15المالااة تت ااير مجاام ال  ااات السااكانية التااً ت اال باايت 

ال  ااة ال اعلااة اقتصاااديا  والتااً تع ااً ان باعااا  بااتت ال اارم السااكانً م ااو ا  أم 
 نتيا  أم  رما . 

العمااال علااا  تعااااد   يكلاااة بناااود موازناااات بلااادات العيناااة، تذ تو اااح  اااذم   .2
ا تمااام مكوماات  ااذم البلادات بال  اعااات الر يسااة  الموازناات ب ااكل  عاام عاادم

التً ترند عملية التنمية الب رية وتدعم ا وتعمل عل  ديمومت ا و ً الصمة 
 والتعليم وال مات. 

 

Fiscal Policy And Sustainable Human Development At 

Selected Countries With Special Reference To Iraq 

Between (1990-2008) 

Dr. Hashim M. Al-Argoob 
Assistant Prof., Department Of Economic Studies, The Center For 

Regional Studies, Mosul University 
Abstract 
 We can define an Sustainable human development of 

mankind as an expansion of peoples' choices and abilities by 

constructing social finance which meets the needs of generations 

nowadays. Fairly without making any harm to the needs of the 

coming generations. So, the Sustainable human development if 
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mankind involves two axis. It represents developments: 

development of mankind and an Sustainable human development 

because it adds to the development the importance of mankind. 

New and modern directions have focused on the roles of 

economical policies including finance to enhance the dynamic of 

human development. There is a belief that the governmental 

expenses are basic in implementing its plans in a way to achieve a 

level of development exceeding the traditional restrictions relating 

to the source of finance which are necessary to the economical 

development operations. 
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