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يمكنننن ف نننم التنمينننة البشنننرية المسنننتدامة علننن ين نننا توسنننيع خينننا ار الننننا

وقنندرات م مننن خننين تكننوين ير

المننان اذيتمنناعي ال ن ح ياننوم بتلبيننة حايننا ا ييننان

الحاليننة بصننورة عادلننة ممكنننة مننن دون ااتنرار بحايننا ا ييننان الاادمننة وب ن ا فن ن

التنمية البشرية المستدامة تيمع بين محورين من محاور البيئة ف ي يكبر منن مينرد

حاصننن يمننع التنميننة البشننرية والتنميننة المسننتدامة كون ننا تتننيم إلن 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

اانفاق الحكومي هنو ا سنا

فني عملينة ت ينة التنمينة وتنفين خلل نا بالشنكن الن ح

يتمن تحاينق مسنتوم منن التلنور يتخلن الاينود التاليدينة الخاصنة بمصنادر التموينن

الي مة لعملية التنمية اذقتصادية.

مادمة
ك ااات لت ااور دور الدول ااة واتس ااا و ا ااا م ااا يس ااو ازدي اااد الن ااات

الن ديااة المكوميااة وماات اام ازدياااد وتنااو أوج ا ن ااا ات ا ،بعااد أت أصاابمت

مسؤولة عات تم ياا التاوازت واالسات رار االقتصاادج واالجتمااعً ،ن ا عات
مماوالت ااا الجاااد نااً تعاااد توزياال الاادكل وال اارو  ،كاال ذل ا أع ا للسياسااة
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المالية مكانة بارز نً مكتلف الميااديت االقتصاادية واالجتماعياة والسياساية.
وجاء رب السياسة المالية بالتنمية الب رية المستدامة مت من لا أت السياسة
الماليااة ب ا ي ا اإلن اااقً واإلي ارادج (ال اريبً واإلق ار ااً) نااً أج بلااد مت اادم

ك ااات أم ن ااامً ي ااتتً ب اادف تم ي ااا أعلا ا مع اادالت رنا ي ااة ل نس ااات بوصا ا

ال اادف امساام  ،وجاااء ااذا ال اادف منسااجما ماال التوج ااات المدي ااة للتنميااة
التً أعادت اإلنسات تل مكانت ال بيعية مت التنمية.

تتم ننن مشننكلة البحنن بنن ن مع اام البلاادات الناميااة وماات بين ااا البلاادات عينااة
البمث تعانً ،عدا الن ية من ا مت ن ص ديد ومتعا م نً الماوارد المالياة
وانمسااار ااذم الم اوارد بمصااادر مماادود لاام ت ا د ت ااو ار كانيااا يواك ا
رقعة ال ا العام .ترت

اتس اا

عل ذل تبايت ناً أداء ودور السياساة المالياة ناً

دعم مستويات واتجا ات التنمية الب رية.

ت يااد نر ااية البمااث باتت ت ارجاال أداء السياسااات الماليااة نااً بلاادات عينااة

البمث ومن ا العراا اقترت ب تراجعا نً مستويات التنمية الب رية وديمومت ا
مت ك ل المؤ ارات امساساية (كالصامة ،والتعلايم ،وناو المعي اة ،والادكل،
والعمل ،والسكات).

ي اادف البمااث تل ا التعاارف علا واقاال التنميااة الب ارية نااً بلاادات عينااة
الد ارسااة ومن ااا الع اراا ودور السياسااات الماليااة نااً ديمومااة ااذم التنميااة بمااا

يع ااً تمكانيااة اكتيااار معااايير يمكاات االعتماااد أو االستر اااد ب ااا نااً توجي ا
السياسات المالية نمو ن رات التنمية الب رية امك ر أ مية.
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اعتمااد البمااث عل ا اإلمصااا يات المن ااور والصااادر عاات البن ا الاادولً
ل ن ا اااء التعميا اار ) (IBRDوصا ااندوا الن ا ااد الا اادولً ) (IMFوكانا اات بيانا ااات

الم ارنااة الم عيااة ،ن ا عاات الس ساال الزمنيااة نااً أميااات أكاار امساالو

الاذج اعتمدتا الد ارساة لعاادم تمكانيااة المصاول علا بياناات الس ساال الزمنيااة
لجميل البلدات ومن ا بلدات الجاوار الع ارقاً والتاً بل(ات ( )11بلادات ب امن ا

العراا مصن ة مس

التصنيف اإلقليمً ومتوس

دكل ال رد Classification

 of Region & Per Capita Incomeالمعتمد نً المن ور الصاادر عات البنا

الدولً ):(World Bank, 2006
 -بلاادات منك

ااة الاادكل ) (LICويتاراوم متوسا دكاال ال اارد ني ااا أقاال ماات

) ،($825وت م ك مت اليمت والسودات.

 بلدات متوس ة الدكل (المد امدن ) ) (LMCويتراوم متوس دكل ال ردني ا ) ($825-3255وت مل ك مت العراا ،وامردت ،وسوريا ،وايرات.
 بل اادات متوسا ا ة ال اادكل (الم ااد امعلا ا ) ) (UMCويتا اراوم متوسا ا دك االال رد ني ا ) ($3256-10065وت مل ك مت تركيا ،ولبنات.
 بلدات مرت عة الدكل ) (HICوالتً يتراوم متوساأو أعل  ،وت مل ك مت السعودية ،والكويت.

الادكل ني اا )($10065

ونيم ا ااا يك ا ااص مص ا ااادر بيان ا ااات البم ا ااث ،ن ا ااد ت ا اام االعتم ا اااد علا ا ا

اإلمصااا يات المن ااور نااً ت رياار التنميااة الب ارية ) ،(UNDPواإلمصااا يات
الماليااة الدوليااة المكوميااة ) ،(G.F.S.ن ا عاات الت رياار االقتصااادج العربااً
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المومااد والمسااابات ال وميااة العربيااة واللجنااة االقتصااادية واالجتماعيااة ل(ربااً

آسيا ).(ESCWA

 .5االنننار النونننرح والمفننناهيمي للعيقنننة بنننين السياسنننة المالينننة والتنمينننة

البشرية المستدامة

بااات معلومااا أت للسياسااة الماليااة مكانااة بااارز نااً مكتلااف المياااديت

االقتص ااادية واالجتماعي ااة والسياس ااية وبكاص ااة ن ااً الرب اال امكي اار م اات ال اارت

الما ا ااً ولما ااد ا ت مسا اابا

تتعلا ااا با ااالت ورات االقتصا ااادية التا ااً ا ا د ا

العا ااالم .ونتيجا ااة لت ا ااور دور الدولا ااة واتسا ااا و ا ا ااا ن ا ااد ازدادت الن ا ااات

المكومية بازدياد ن ا الدولة وكاصاة بعاد أت أصابمت مساؤولة عات تم ياا
الت ا اوازت واالسا اات رار االقتصا ااادج واالجتما اااعً ،ن ا ا عا اات مسا ااؤوليت ا نا ااً
تصاا م س ااوء توزي اال ال اادكل وال اارو  ،وك اال ذلا ا ق اااد تلا ا زي اااد دور وأ مي ااة

السياسة المالية(.)1

وي ص ااد بالسياس ااة المالي ااة ااً السياس ااة االقتص ااادية للمكوم ااة الت ااً

تس ا ا ااتكدم ني ا ا ااا ك ا ا اال م ا ا اات اإلن ا ا اااا المك ا ا ااومً المبا ا ا اار أو التم ا ا ااوي ت أو

ال ا ار ( ،)2وكااذل عرناات أن ااا التعاماال ماال ال ا ار

واإلن اااا المكااومً

و ً وسيلة ل مات النمو االقتصادج بما يؤ ل اا تلا جانا

السياساة الن دياة

تل ا تم يااا معاادالت ت اا(يل واساات رار نساابً نااً امسااعار( .)3وتعاارف كااذل

أن ااا سياسااة المكومااة نااً تمديااد المصااادر المكتل ااة ل ي ارادات العامااة للدولااة

وتمديااد ام ميااة النساابية لكاال ماات ااذم المصااادر ،وماات ج ااة أكاار تمديااد
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الكي ي ااة الت ااً تس ااتكدم ب ااا ااذم اإليا ارادات لتموي اال اإلن اااا المك ااومً بمي ااث
تتم ا ام داف االقتصادية واالجتماعية للدولة(.)4

ويمكت ال ول أت السياسة المالية التً تتعامل مال ال ا ار

واإلن ااا

العام ما ً تال وسيلة ل مات النمو االقتصاادج بماا يؤ ل اا جنباا تلا جنا

السياسة الن دية تل تم يا معدالت ت (يل واست رار نسبً نً امسعار(.)5
وتع ا اارف السياس ا ااة المالي ا ااة بتن ا ااا السياس ا ااة الت ا ااً بموجب ا ااا تس ا ااتعمل
ا ااار يياار

المكومااة ب ارامت ن ات ااا وايرادات ااا إلنتااات آ ااار مريوبااة وتجن ا

المريوبااة نااً الاادكل واإلنتااات والتو يااف( .)6وتعاارف بتن ااا اسااتكدام اإلن اااا
المك ااومً وال ا ا ار

واالقتا اراأ لزي اااد أو تم ي ااا ال لا ا

الكل ااً مسا ا

م ااا

تت لبا ا المال ااة االقتص ااادية ن ااً مين ااا ولتم ي ااا أ ااداف النم ااو االقتص ااادج،

وك أ معدالت الب الة واعاد توزيل الدكل ب كل عادل قدر المست ا (.)7

ول( اارأ تم ي ااا أ ااداف السياس ااة المالي ااة نعتم ااد علا ا ن ااوعيت م اات

امدوات ،و ً :أوال ،امدوات التل ا ية؛ انيا ،امدوات الم صود .
وت ا اامل امدوات التل ا يا ااة ك ا ا ما اات ن ا ااام ال ا ا ار

التصا اااعدية

()8

والماادنوعات التمويليااة وسياسااات الاادعم( .)9أمااا امدوات الم صااود و ااو نااو

م اات امدوات تت لا ا

ت اادكل مبا اار م اات المكوم ااة ع اات ري ااا دكول ااا ن ااً

ن ا ات معينة ت ادف مات وراء اا تلا الوصاول تلا أ اداف السياساة المالياة

واالقتص ااادية ن ااً مج اااالت امس ااعار والتو ي ااف والنم ااو .وب ااكل ع ااام تن اادرت

امدوات الم صود تمت بنديت ر يسيت ما اإلن اا المكومً وال ا ار (.)11
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وين ا اادرت تم ا اات ك ا اال م ا اان م أ ا اار مم ا اادد و ا ااً

()11

با ا ارامت ام ا اا(ال العام ا ااة

وم روعات التو يف العامة وت(يير معدالت ال ار .

وماات باايت مااا ت اادم ،نا ت رنا يااة ال اارد ااً أمااد أ اام أ ااداف السياسااة

المالية نً أج بلد م ما كانت بيعة بنيانا االقتصاادج مت ادم كاات أم نامياا.
وجاااءت التوج ااات المدي ااة للتنميااة لتعيااد اإلنسااات تل ا مكانت ا ال بيعيااة ماات

التنميااة بعااد أت تع اارت ك ا التنميااة الت ليديااة نااً ك ياار ماات البلاادات الناميااة،

ن ا عاات أت د ارسااة التنميااة الب ارية نااً بلاادات م اال الع اراا وبلاادات الج اوار
ولب ية البلدات امكر تم

بت مية كبير للوقاوف علا

مؤ رات التنمية الب رية نً ذم البلدات.

تت التنمي ا ا ااة الب ا ا ا ارية المس ا ا ااتدامة

Human

بيعاة ماا آلات تليا
(Sustainable

) Developmentتجمل بيت مموريت مت مماور التنمية ،ن ً أكبر مت مجرد
ماصل جمل التنمية الب رية والتنمياة المساتدامة لكون اا ت ايف تلا عناصار

التنميااة

اارور اال تمااام بالعنصاار الب اارج ،نزياااد عاادد السااكات ال معنا لا

تال تذا ارتا ااب بزيا اااد اسا ااتعداد النا ااا

ل لت ا ازام ال ا اواعً بالتنا ااازل عا اات بعا ااأ

مومات م مت أجل امجيال المالية أو الم بلة( .)12تت جو ر التنمية الب ارية

المسااتدامة يعنااً أت تتااام للجمياال تمكانيااة متساااوية للمصااول عل ا ال اارص

اإلنما ية ا ت ونً المست بل(.)13
النااا

ويمكت أت ن م التنمية الب رية المستدامة علا أن اا وتوسايل كياارات

وقاادرات م ماات ك ا ل تكااويت أر

المااال االجتماااعً الااذج ي ااوم بتلبيااة

ماجااات امجيااال الماليااة بصااور عادلااة ماات دوت اإل ارار بماجااات امجيااال
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ال ادمااة( ،)14نااً ماايت تت من ااور امماام المتمااد نااً و ا ااا ومؤتمرات ااا التااً
تعااالت م ااوم التنميااة الب ارية المسااتدامة تاار أت تنميااة الم اوارد الب ارية ااً

عملياة تتناااول تنميااة ك اااءات ومعااارف جميال الكا نااات الميااة اإلنسااانية الااذيت

يعملاوت أو يمكان م العماال ناً ساابيل تنمياة المجتماال اقتصااديا واجتماعيااا(.)15

ويمك اات تعري ااف التنمي ااة الب ا ارية المس ااتدامة أي ااا علا ا أن ااا عملي ااة توس اايل
كيااارات النااا

وقاادرات م ماات ك ا ل بناااء أر

المااال االجتماااعً بميااث تااتم

تلبي ااة ماج ااات امجي ااال المالي ااة ب ااتكبر ق اادر ممك اات م اات اإلنص اااف م اات دوت

المسا

بم وا امجيال ال ادمة(.)16

 .8تحليننن وتا نويم يوتنناا التنميننة البشننرية والسياسننا الماليننة فنني بلنندان

العينة

مااة م ااايي

متنوعااة اسااتكدمت ل يااا

التنمياااة الب ا ارية ،و اااذم الم ا ااايي

الت اادم المماارز نااً مسااتويات

عباااار عا اات أدلاااة مركبا ااة ل ي ااا

الجوان ا ا

المكتل اة للتنمياة الب ارية ،تت دليال التنمياة الب ارية Human Development

) Index (HDIال يمكنا أت يعباار عات م ااوم التنمياة الب ارية ،تذ تت امكياار
أعمااا وأين ا ممااا يمكاات التعبياار عن ا نااً أج دلياال ،وي ااتمل دلياال التنميااة

الب رية  HDIعل

ث مت(يرات ً( :الدكل ،والعمر المتوقال ،والتمصايل

العلمااً)( ،)16ويتكااوت ااذا الاادليل المرك ا
الم م ااة ن ااً قي ااا

نصاااي

ماات

ااة مكونااات تم اال الجوان ا

م ااد ت اادم المي ااا ن ااً المجتمع ااات ،و ااً )1( :متوسا ا

ال ا اارد مااات النا اااتت المملا ااً اإلجما ااالً )2( ،متوس ا ا العما اار المتوقا اال

ل نسات عند الوالد  )3( ،مستو التعليم.

[]558

دراسات تقليمية )17( 6

مركز الدراسات اإلقليمية

وي ا ااتتً المك ا ااوت امول متوسا ا ا نص ا ااي

ال ا اارد م ا اات الن ا اااتت الممل ا ااً

اإلجمااالً ليعباار عاات مالااة معرونااة اقتصاااديا وكاصااة نااً الم ارنااات الدوليااة
ميث تؤكذ ال او ال ا ار ية التعادلياة أساساا ناً الم ارناات الدولياة .أماا المكاوت
الكاص بالعمر المتوقل نيعك

مد س مة صمة اإلنسات ومساتو الت(ذياة

والعنايا ااة الصا اامية ،وما اات ك ا ا ل ا ااذا المؤ ا اار يمكا اات أت يسا اات اد من ا ا ن ا ااً

الم ارنااات الدوليااة ،امماار الااذج يساااعد عل ا تماارج م اوا ت الكلاال والسااعً

للت ااوير باتج ااام تمس اايت المس ااتو الص اامً والت(ذيا اة ل نس ااات .أم ااا المك ااوت

ال الث التعليم ،ن و يعبر عات مؤ ار ل ياا

اروت ويكتباوت مات
نسابة الاذيت ي أ

البااال(يت ماات مجمااو سااكات ال اريمة ونساابة المسااجليت الملتم اايت نااً م ارماال

التعل اايم المكتل ااة م اات مجم ااو ال ااات العمري ااة الت ااً ت اال

للمرامل المكتل ة(.)17

اامت س اات التعل اايم

ونيما بعد أدكلت مؤ ارات جدياد (أدلاة) أكار ناً مماولاة لتمسايت
ص ااياية ااذا ال اادليل وذلا ا ب دك ااال ن ااو الج اان

الب رج.

وبعي اادا ع اات أسا ااالي

قي ااا

ن ااً المس ااا

ودلي اال ال اار

مؤ اار التنميا ااة الب ا ارية  HDIالت ااً تا اام

تناول اا ماات لاادت الك ياار ماات االقتصااادييت والم تماايت نااً ااذا المو ااو  ،ومااا
يمكت ت انت تلا

اذا الادليل والم ترماات الكاصاة بت(ييار أوزات كال مكاوت،

نااالم م والمناسا

ااو الارب باايت مت(يارات السياسااة الماليااة ومت(يارات التنميااة

الب رية المستدامة .وستكوت مكونات دليل التنمية الب رية  HDIاإل ار الذج
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:

االقتصادية واالجتماعية ،وذل للتعرف عل الت(يرات التً ران ت مسير كا

مت السياسات المالية والتنمية الب رية نً بعأ جوانب ا بمسابات أت امكيار
تت اامت تم اوالت يكليااة تااؤدج تل ا تكااويت قاعااد ماديااة تسااتكدم ماات أجاال

توساايل ال اقااات اإلنتاجيااة والذاتيااة والوقااوف علا اتجا ااات الت ااوير المدي ااة

التً اتكذت ا المكومات نً ا ونة امكير.

 5-8عرض وتحلين بعض مؤش ار التنمينة البشنرية المسنتدامة ويهميت نا
في بلدان العينة
يعك

دليل التنمية الب رية  HDIك اء أداء السياساات المملياة لكال

بلااد ونما ا الص اادمات االقتص ااادية نتيج ااة االكاات ل الك ااارجً ،وم اات اام نا ا ت

ت ااكالية التنمي ااة الب ا ارية ااً مص اايلة مصا ا ونة م اات المت(يا ارات االقتص ااادية

واالجتماعياااة عل ا ا الصا ااعيد الاااداكلً والكاااارجً( ،)18وون ا ااا لت ا ااارير التنميا ااة

الب رية ،ن د صان ت بلادات العاالم الـ ( )175بلاد تلا

ا ث مساتويات تتاراوم

بيت الوامد الصميح والص ر ،وي ير تل ذل الجدول (.)1
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الجدول ( :)1ترتيب دليل التنمية البشرية في بلدان العينة لألعوام ،1991 ،1991
2112
الدولة

1991

2112

1991

الترتيب

دليل التنمية

الترتيب

دليل التنمية

الترتيب

دليل التنمية

الكويت

25

518.2

25

51800

44

51808

لبنان

.55

512.2

.6

51282

77

517.8

السعودية

84

51.70

78

51745

85

51728

األردن

66

51285

64

517.2

65

51725

سوريا

8.

51.64

...

51..0

.5.

517.5

العراق

6.

51286

.52

5128.

-

-

السودان

.28

51500

.45

51472

.06

51252

إيران

.50

51227

-

-

.5.

51705

تركيا

70

517.7

-

-

88

5172.

.48

51446

.46

51485

اليمن

المصدر :برنامت اممم المتمد اإلنما ً  ،UNDPت رير التنمية الب رية لألعوام ،1993

 ،2114 ،1998م بعة جامعة أكس ورد ،نيويور .

يتباايت ماات الجاادول أع ا م ارت ااا قيمااة ااذا الاادليل الااذج يااومً تل ا
تمست مستويات التنمية ،ل اذا نجاد أت قيماة  HDIناً البلادات ذات مساتويات
التنمية الب رية المرت عة تتراوم قيمت بيت ( ،)10111-10811أما المجموعة
ال اني ا ااة نتتم ا اال بتنمي ا ااة ب ا ا ارية متوسا ا ا ة وتتا ا اراوم قيم ا ااة ال ا اادليل (-10511
 ،)10779وأكي ا ا ار المجموعا ااة ال ال ا ااة نتم ا اال مجموعا ااة البلا اادات ذات التنميا ااة
الب رية المنك ة وتتراوم قيمة الدليل ( 10511وأقل)(.)19
وماات الجاادول ( )1يت ااح لنااا أت الكوياات مص ا ار ماات مجمااو بلاادات
العينة كانت مت البلدات مرت عة التنمية الب رية للسنوات  1991و 1997
و  2112عل ا الترتي ا  ،والتااً لاام يتجاااوز عاادد سااكان ا  204مليااوت نساامة
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مس عام  ،2112كما ي م أت بلدات متوسا ة التنمياة الب ارية نا ت قيماة
 HDIقااد ا دت ارت اعااا ملمو ااا نااً العاااميت  1997و  2112قياسااا بعااام
 1991وكاص ااة ن ااً البل اادات :تركي ااا ،والس ااعودية ،وس ااوريا ،وامردت ،ولبن ااات
عل التعاق  .أما اليمت نكات ترتيب ا امكير تذ تراومت قيمة الدليل الكاص
ب ا ( )10482 ،10449 ،10233للسنوات ن س ا عل الترتي .
وب ااذا يكااوت بلااد عربااً وامااد ماات بلاادات العينااة او الكوياات ليكااوت
اامت مجموعااة بلاادات مسااتو التنميااة الب ارية العاليااة وكااات ترتيب ااا (،)44
وامتلت بلدات السعودية ،ولبنات ،وتركيا ،وامردت ،وايرات ،وساوريا ،والساودات
ب ية المرات والتً تراومت بيت ( ،)149-77بينما مان الايمت علا ترتيبا
امكياار ماات باايت بلاادات العينااة تذ وصاال تل ا أدن ا ترتي ا ل ا نااً  ،2112تذ
بلا ا ( )149ويتك ااذ مؤ اار م اام ذو ص االة م م ااة ب يم ااة  HDIو ااو متوسا ا
نصي ال رد مت الناتت المملاً كونا يعبار عات ال او ال ا ار ية التعادلياة لل ارد
مت البلد الوامد ،كما ي م مت ك ل م ا د سريعة للجدول (.)2
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اليدون ( :)8متوسل نصيب الفرد من إيمالي الناتج المحلي
الترتيب حسب
دليل التنمية

متوسط نصيب الفرد بالدوالر األمريكي
الدولة

1991

2112

44

الكويت

17111

14241

11

السعودية

11919

12471

11

لبنان

2011

4041

11

تركيا

0411

4091

91

األردن

2047

4221

94

العراق

0711

-

111

إيران

0070

4491

114

سوريا

4174

0421

109

السودان

949

1121

149

اليمن

1742

111

البشرية

المصنندر :برنااامت امماام المتمااد اإلنمااا ً  ،UNDPت رياار التنميااة الب ارية لعااام  ،2114م بعااة جامعااة
أكس ورد ،نيويور .

ي م ا أت جمياال البلاادات قااد ا د نصااي ال اارد ماات الناااتت المملااً
اإلجمالً  GDPني ا بالدوالر اممريكً ارت اعا ملمو اا ليصال تلا ال اعف
ت ريبااا نااً بعااأ البلاادات (لبنااات ،وتركيااا ،وامردت ،واي ارات ،والسااودات) عاادا
س ا ا ا ا ااوريا وال ا ا ا ا اايمت ن ا ا ا ا ااد ا ا ا ا ا ا دت انك ا ا ا ا ا ااا ن ا ا ا ا ااً نص ا ا ا ا ااي ال ا ا ا ا اارد م ا ا ا ا اات
ال ـ  .GDPممااا ي ااير تلا تمساات امداء االقتصااادج نااً جمياال بلاادات العينااة
عدا (ساوريا والايمت) والا االنجاازات المتم اة ناً ميادات التنمياة االقتصاادية
واالجتماعيااة وكااات نتااات ذلا تم يااا معاادالت نمااو اقتصااادج أعلا ماات تلا
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 الد ارساة
سياس اات اقتصااادية أس ا مت ب ااكل وا ااح نااً رناال نصااي ال اارد ماات الناااتت
المملً اإلجمالً.
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السياسة المالية والتنمية المستدامة..

[]551

ن ااد ا دت بلاادات العينااة ت ااو ار ملمو ااا نااً عاادد السااكات ومااا ي منااا
و تمدياد ال اات العمرياة المعالاة ناً التركيا الساكانً لبلادات العيناة ني اير
الجاادول ( )3تل ا مجمااو السااكات وال ااات العمريااة دوت  15ساانة و 65نمااا
نوا بوص ا نسبة مت تجمالً السكات .وبتكذ مجمو ال تيت يمكات التعارف
عل ماا تذا كانات ااتيت ال تايت ت اك ت عب اا علا اقتصاادات بلادات العيناة
ونيما تذا كات ال رم السكانً م و ا أم ال ،واذا كات نتيا أم رما.
الجدول ( :)0الفئات العمرية المعالة لبلدان العينة وتوقعاتها حتى عام 2117
الترتيب حسب دليل
التنمية

الدولة

مجموع السكان

السكان دون 17
سنة ( %من
مجموع)

السكان  47فما
فوق ( %من
مجموع)

مجموع المعالين*

2112

2117

2112

2117

2112

2117

2112

2117

44

الكويت

2.4

0.4

24.1

22.4

1.4

0.7

21.7

24.1

11

السعودية

20.7

02.1

09.1

04.7

2.1

0.4

41.1

01.9

11

لبنان

0.4

4.2

29.4

24.1

4.2

4.7

07.1

01.7

11

تركيا

11.0

12.1

01.1

27.1

7.1

4.1

04.4

01.1

91

األردن

7.0

1.1

01.1

01.4

0.1

4.1

41.1

07.4

94

العراق

-

-

-

-

-

-

-

-

111

إيران

41.1

11.4

02.4

24.1

4.7

4.9

01.1

01.1

114

سوريا

11.4

20.1

01.0

02.2

0.1

0.4

41.0

07.1

109

السودان

02.9

41.4

09.1

04.1

0.7

4.4

40.2

09.2

149

اليمن

19.0

01.1

41.1

41.2

2.0

2.2

71

44.4

(*) امتسبت مت قبل البامث وباإلمكات امتسا نسبة اإلعالة بالصي(ة ا تية:
السكان أقل من  + .2السكان أكبر من  .2سنة
نسبة اإلعالة =
السكان بين  .2إلى  .2سنة
المصننندر :برن ااامت امم اام المتمااد اإلنم ااا ً  ،UNDPت رياار التنمي ااة الب ا ارية لعااام  ،2114م بع ااة جامع ااة
أكس ورد ،نيويور .
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ومت الجادول ( )3ي ما أت ال اات العمرياة ماا دوت  15سانة و اً

ال ااات ال تيااة ت ااكل أ ميااة نساابية تت اراوم مااا باايت أقاال نساابة ( %2601نااً
الكوياات و  %4807نااً الاايمت نااً عااام  ،)2112و ااً أعلا نساابة ماات باايت
بلدات العينة ،وبيت اتيت النسبتيت تادرجت بااقً النسا

ب اكل متجاان

الكوياات والاايمت ،ولاام تكتلااف توقعااات عااام  2115ك ي ا ار لنس ا
 15ساانة نااً  ،2112وربمااا يعااود سااب

عادا

السااكات دوت

انك اااأ ااذم ال ااة تلا االنك اااأ

النساابً لمعاادالت الكصااوبة نتيجااة الت(ي ارات االقتصااادية واالجتماعيااة عل ا

السكات وكاصة الم أر .
أمااا ن ااة  65ساانة نمااا نااوا نتت اراوم مااا باايت ( )104نااً الكوياات تل ا
( )602نً لبنات ،ويمكت عد نسبة ذم ال ة متجانسة نً بلدات العيناة قياساا
ببلدات العالم امكر  ،ولم تكرت ت ديرات عام  2115بعيادا عات عاام 2112

تذ تتراوم ( )202نً اليمت تلا ( )607ناً تركياا ،ويمكات أت يعاز انك ااأ
نس اابة ن ااة  65س اانة نم ااا ن ااوا تلا ا تمس اات ااروف ااذم ال ااة ن ااً النا اوامً

المعا ا ااية والصا اامية ،ن ا ا عا اات دور الدولا ااة نا ااً ت ا ااديم كا اادمات الرعايا ااة
االجتماعيا ااة والصا اامية والكدميا ااة للمسا اانيت ما اات ك ا ا ل ما ااا يعا اارف بالن ا ااات

التمويلية (الن ات الناقلة) .Transfer Payments

ويمكت ال ول أت ال رم السكانً ناً بلادات العيناة ذج قاعاد نتياة بماا
يم اال مساات بل التنميااة وامماال المن ااود ،ونااً الوقاات ن س ا يم اال أعباااء ماليااة
كبير واقتصادية كاصة تذا ما الم نا أت مجمو ال تيت ( 15سنة نماا دوت

د .هاشم محمد العركوب
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و 65ساانة نمااا نااوا) قااد تاراوم مااا باايت ( 2705نااً الكوياات و 51نااً الاايمت)
مت تجمالً السكات.
وبن اااء علا ا م ااا ورد س اااب ا ،نا ا ت مجم ااو ال ت اايت  15س اانة نم ااا دوت
و 65ساانة نمااا نااوا قااد ت اراوم باايت ( 2705نااً الكوياات تل ا  51نااً الاايمت)

و ً نسبة تعد متجانسة ت ريباا ،وبمعلومياة أت مجماو ال تايت ال تياة وال رماة

م رومة مت تجمالً الساكات يع اً مجام أو نسابة ال اة ماا بايت ()65-15
سنة و ً ال ة نً ست العمل والم اركة نً الن ا االقتصادج.
تت بلاو نساابة ال تايت ال تيااة وال رمااة تلا ماادود ( )%41-31ت ريبااا
ماات مجمااو السااكات نااً بلاادات العينااة عااام  2112ي ااير تل ا مجاام امعباااء

المالي ااة الت ااً تتممل ااا موازن ااات ااذم البل اادات ن ااً مكتل ااف بنود ااا وبكاص ااة
اإلن اااا علا التعلاايم والصاامة وال اامات االجتماااعً و ااذا النااو ماات الن ااات
ي لا علي باإلن اا االجتماعً الذج يتسم ب مول جميل أنراد المجتمل ب اذم

الن ااات عل ا عك ا

الن ااات التمويليااة التااً ت اامل ن ااة معينااة وم مااة ماات

المجتم اال و اام ال ااات ذات ال اادكل الم اانك أ أو المع اادوم وتتم اال ب عان ااات
الب الة والمسنيت والمعوقيت و بكات اممات والمماية االجتماعية (نً العراا

ما ) ن ا عاات الاادعومات الم دمااة تلا الم اااريل التابعااة للدولااة .والجاادول
( )4يو ااح اإلن اااا علا ا ق اع ااات التعل اايم ،والص اامة ،وال اادنا نس اابة م اات
تجمالً الناتت المملً اإلجمالً.

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

الترتيب حسب

اإلنفاق على التعليم

بالدوذر ا مريكي

اإلنفاق على

اإلنفاق العسكري

الناتج
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( %من الناتج
المحلي)

الصحة ( %من
الناتج المحلي)

( %من الناتج
المحلي)

المحلي
بباليين
الدوالرات

1991

-1999
2111

1991

2111

1991

2112

2112

44

الكويت

4.1

-

4.1

0.7

41.0

11.4

07.4

11

السعودية

4.0

-

-

0.4

12.1

9.1

111.0

11

لبنان

-

2.9

-

-

1.4

4.1

11.0

11

تركيا

2.2

0.1

2.2

-

0.7

4.9

110.1

91

األردن

1.4

4.4

0.4

4.7

9.9

1.4

9.0

94

العراق

111

إيران

4.1

7.1

1.7

2.1

2.9

4.1

111.2

114

سوريا

4.1

4.1

1.4

2.4

4.9

4.1

21.1

109

السودان

1.9

-

1.1

1.4

0.4

2.1

10.7

149

اليمن

-

11.1

1.1

1.7

1.0

1.1

11.1

المصننندر :برن ااامت امم اام المتمااد اإلنم ااا ً  ،UNDPت رياار التنمي ااة الب ا ارية لعااام  ،2114م بع ااة جامع ااة
أكس ورد ،نيويور .

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

المملااً سااو ( )%501كمعاادل عااام لمجمااو بلاادات العينااة ،و ااذا مااا ي اار
التوج ا ا الكا ااا ت لسياسا ااات الن ا ااام التعليما ااً نا ااً ا ااذم البلا اادات ،نالسا ااعودية
والكوياات اللااذات يتمتعااات ب اوا أ ماليااة كبياار لاام تتجاااوز نساابة اإلن اااا علا

التعل اايم ني م ااا س ااو ( )408م اات تجم ااالً الن اااتت الممل ااً ن ااً الكوي اات س اانة
 1991و( )605م اات تجم ااالً الن اااتت الممل ااً ن ااً الس ااعودية الت ااً بلا ا مج اام

الناتت المملً ني ا عاام  2112ماا م ادارم  18805ملياار دوالر أمريكاً ،ناً

السياسة المالية والتنمية المستدامة..

د .هاشم محمد العركوب
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م اايت أت امردت و ااو أق اال مج اام ن اااتت ممل ااً والب ااال  903ملي ااار دوالر ع ااام
 2112قد م اً ق اا التعلايم نيا ماا نسابت ( )804ناً عاام  1991تال أت
ذم النسبة انك

ت لتصل تل ( )406عام .2112

ويباادو أت تركيااا قااد م ات أدن ا مسااتو ل ااا نااً ااذا المجااال قياسااا

بب ي ااة بل اادات العين ااة ،تذ ل اام تتج اااوز ااذم النس اابة ( 202و  )307م اات تجم ااالً

النااتت المملااً اإلجماالً البااال  18307مليااار دوالر ،وال ي ارباة تذا مااا علمنااا
أت نس اابة الس ااكات ال ااذيت يعي ااوت علا ا أق اال م اات  1دوالر ن ااً الي ااوم ق ااد بلا ا

 %204والذيت يعي وت عل أقل مت دوالريت نً اليوم .)21(%1801

أما اإلن اا عل الصمة نكات أقل م ا مت التعليم نت اءلت نسبت

لتتاراوم مااا باايت ( )104نااً سااوريا و ( )401نااً الكوياات عااام  ،1991و ا د
عااام  2111تمساانا

ي ااا ليت اراوم مااا باايت ( )106نااً السااودات و( )405نااً

امردت .وبمعلوميااة أت الع قااة باايت الصاامة والتنميااة الب ارية ع قااة مت ااابكة

ومتبادلااة نكاال من مااا يع اد اإلنسااات يايت ا  ،وأت صاامت تساااعدم عل ا العماال
واإلبدا وبرزت أ مياة الرعاياة الصامية بوصا ا مادك للتنمياة الب ارية ،تال
أت الواقل ال يعك

ذم الع قاة الصامية ننسا

اإلن ااا علا ق اا الصامة

تعد متدنية جدا قياسا بما علي نً بلدات العالم المت دم.

والجاادير بالم م ااة أت اإلن اااا عل ا الصاامة والتعلاايم مجتمعاايت ال
يع ااادالت ن ااً أيلا ا بل اادات العين ااة اإلن اااا علا ا التس االيح ،تذ تراوم اات نس اابة
امكي اار م ااا ب اايت ( )209ن ااً تيا ارات ع ااام  1991وب اايت ( )4805م اات تجم ااالً
الناتت المملً نً الكويت ،أج قرابة نصف الناتت المملً.
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ونً عام  2112د بند اإلن اا عل التسليح انك ا ا ي اا عادا
تركيااا وايارات ممااا ي ااير تلا تيا ء بلاادات العينااة أ ميااة ل ن اااا علا التسااليح
تمت مسويات عد .
اليدون ( :)1اانفاق اذيتماعي لبعض بلدان العينة ماارن ًة مع بعض البلدان
المتادمة ومعدن ا مية لسنوا مختلفة

الصحة (بيانات عام
 % )2114من
الناتج المحلي

البلد

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

معدل األمية لدى البالغين (-1997
 2117متوسط المعدل)

عام

خاص

الحضانة
واالبتدائية

الثانوية

التعليم
العالي

الرجل

المرأة

األردن

4.1

7.1

-

-

-

11

97.2

لبنان

0.2

1.4

00

01

01

90.4

90.4

سوريا

2.2

2.7

-

-

-

10.4

11.1

تركيا

7.2

2.1

41

02

21

91.4

97.0

دخل الفرد
في 2117
()$

متوسط
النمو%

متوسط
التضخم
%

النمسا

1.1

2.7

24

41

24

01.117

1.9

2.0

بلجيكا

4.9

2.1

00

40

22

07.019

1.1

2.1

فرنسا

1.2

2.0

01

41

21

04.904

1.4

1.1

ألمانيا

1.2

2.4

22

71

24

00.191

1.4

2

إيطاليا

4.7

2.2

07

41

11

01.110

1.0

2

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

وي ااير الج اادول ( )5تلا ا ت اادنً مس ااتويات اإلن اااا االجتم اااعً ن ااً

بعأ بلدات العينة :امردت ،ولبنات ،وساوريا ،وتركياا ،ناإلن ااا علا الصامة

د .هاشم محمد العركوب
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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

( ،)802-605وتعد اذم النسا

مرت عاة قياساا ببلادات العيناة تذا ماا أكاذنا ناً

المساابات أت المنسااو تلي ا (الناااتت المملااً) كبي ا ار ماال مااا نااً بلاادات العينااة،
ااذا الموقااف بم ااا د س اريعة تل ا الجان ا

ويتجل ا

ي م أت نصي

اميساار ماات الجاادول ،تذ

ال رد مت الناتت المملاً بالادوالر قاد تاراوم بايت (-30173

 )370175دوالر للبل ا اادات المت دم ا ااة علا ا ا التعاقا ا ا

م ترن ا ااا بمع ا اادالت النم ا ااو

( )%109-%103ومتوس معدالت الت اكم التاً لام تتجااوز  208ناً أساوأ
الماالت.

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

الكاص ن ت بلدات العينة قاد م ات معادالت أكبار مات ن يرت اا المت دماة ،تال
أت اذا ال يعناً ت ااوا امولا علا ال انياة ناً ااذا المجاال ،باال العكا

نا ذا

مااا أكااذ مجاام الناااتت المملااً للبلاادات المت دمااة (المنسااو تليا ) نجااد أت مجاام

اإلن اا نً ال ا الكاص مص(ر بلاد مات البلادات المت دماة المكتاار يعاادل
مجمااو اإلن اااا المكااومً علا ال اااعيت العااام والكاااص مجتمعاايت لمجمااو

البلاادات امربعااة :امردت ،ولبنااات ،وسااوريا ،وتركيااا ،وبتساالو ريا ااً بسااي

ن ر اإلن اا عل الصمة نً ال ا الكاص منسوبا تل الناتت م روبا

بمجم الناتت المملً اإلجمالً بالدوالر.

أم ااا الن ااات التعليمي ااة ل اادور الم ااانة واالبتدا ي ااة وال انوي ااة والتعل اايم

العااالً ن ااً لبن ااات تكاااد تك ااوت مت ارب ااة ،أمااا ن ااً تركي ااا ن ا ت ال ااة امولا ا ق ااد
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اس ااتموذت علا ا  %41م اات تجم ااالً الن ااات التعليمي ااة م اب اال ( )%28ن ااً
التعلا اايم العا ااالً ،والم م ا ااة أن ا ا نا ااً البلا اادات المت دما ااة المكتا ااار أت التعلا اايم
ال ااانوج قااد اسااتموذ علا مااا ي ااار نصااف اإلن اااا علا التعلاايم ،بينمااا تااوز
النصف ال انً عل مرامل ال ة امول وال انية وال ال اة ،و اذا ماا يؤكاد علا

م اارص ااذم البل اادات علا ا ن ااة التعل اايم ال ااانوج بمس اابان ا م اادك ت للتعل اايم

العالً .وبناء عل ما ورد ساب ا ،ن ت م مح دولاة الرنا ياة يمكات أت تتجساد
نااً البلاادات المت دمااة ،نااً ماايت أت بلاادات العينااة ااتن ا ااتت البلاادات الناميااة

امكاار قااد كرساات ا تمامات ااا باإلن اااا عل ا الاادنا  ،واسااتبعدت كاال مااا ماات
تن أت يرنل مستو رنا ية ال رد كاإلن اا االجتماعً.

 8-8عرض وتحلين بعض مؤشن ار التنمينة والسياسنة المالينة فني العنراق
ويهميت ا

وب ا اادف تو ا اايح دور السياسا ااة الماليا ااة نا ااً توجي ا ا عمليا ااة التنميا ااة
الب ا ارية وادارت ااا بال ااكل ال ااذج ي اامت تم ي ااا أ اادان ا سا اواء ن ااً مج اااالت
التعليم والصمة وال امات ،ن اً مجاال التعلايم وباالريم مات الممااوالت الجااد

ما اات المكوما ااات نا ااً تن ا اايم ب ا ارامت مما ااو امميا ااة ورنا اال المسا ااتو التعليما ااً
وتن يااذ ا ،تال أت م ااا د س اريعة لأل ميااة النساابية التااً يمتل ااا اإلن اااا عل ا

التعليم ،تو ح عك

ذل .

ي ااير الجاادول ( )6تل ا تاادنً مسااتويات اإلن اااا عل ا التعلاايم اوال

المااد  ،2118-1985تذ تراوم اات نس اابة اإلن اااا علا ا التعل اايم ما ات تجم ااالً
اإلن ااا العااام مااا باايت ( .)605-3ن ااً عااام  1985ربمااا يعااز تاادنً مسااتو
اإلن اااا علا ا التربي ااة والتعل اايم تلا ا

ااروف الم اار العراقي ااة – اإليراني ااة ،تذ

د .هاشم محمد العركوب
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بل( اات ااذم النس اابة ( )301ويع ااز ذلا ا تلا ا تيا ا ء المكوم ااة آن ااذا اإلن اااا
العسكرج عل ب ية بنود اإلن اا امكر .
الجدول ( :)4نسب اإلنفاق على التربية والتعليم والصحة من اإلنفاق الكلي للعراق
لسنوات مختلفة بين ()2111-1917

السنة
.682
.665
.662
.668
5555
5550
5554
5552
555.
5557
5558

اإلنفاق على
التربية والتعليم:
*
إجمالي اإلنفاق
01.
.14
015
417
4
517
4162
4148
4157
.12
.

اإلنفاق على
الصحة :إجمالي
**
اإلنفاق
512
517
51.
.15
.12
015
7
417
01.
414
4

المصدر :جم ورية العراا ،وزار المالية ،دا ر الموازنة.
* ** ،امتسبت النس

الم وية مت قبل البامث.

م تمسنت ذم النسبة لتصل تل ( )604عام  1991و اً أعلا نسابة
ت ريبا ااا نا ااً التسا ااعينات ،وما اارد ذل ا ا توقا ااف الما اار واعا اااد

يكلا ااة اإلن ا اااا

المكومً بال كل الذج رنل مت مستو التكصيصات المالية لل اعات يير

العسكرية وال سيما التربية والتعليم ويير ا.

ونااً عااام ( )2113ن ااد بل(اات ااذم النساابة أدن ا معاادل ل ااا ،تذ بل(اات

( )107ويتتً ذا الت ارجال تلا امات ل العاراا ناً ذلا العاام و ال االقتصااد
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الع ارق ااً للم ااد م ااا قب اال وبع ااد  2113/4/9بت ا ا ر مع اادود ب ااالريم م اات رن اال
الم ر الم روأ عل تصدير الن

العراقً والمصار االقتصادج.

أما المد ما بعد  2113ننجد أت نسابة اإلن ااا علا التربياة والتعلايم قاد

تراومت بيت ( )605-4027وباالريم مات تادنً اذم النسابة تال أن اا تعاد كبيار
نسا اابيا م ارنا ااة بالما ااد السا اااب ة تذا ما ااا أكا ااذنا بالمسا اابات كبا اار المنسا ااو تلي ا ا

(اإلن ا اااا المكا ااومً) ن ا ااد بل(ا اات موازنا ااة الدولا ااة العراقيا ااة لألع ا اوام (-2114

 )2119لتصل تل  71مليار دوالر أمريكً.

أماا ق ااا الصاامة نيبادو أت الم ا د أك اار متساا تذ باادت آ ااار المصااار

االقتصااادج وا اامة علا

ااذا ال ااا كاصااة نااً امعاوام ،1998 ،1995

 2111تذ بل(ت نسبة اإلن اا علا الصامة ( )105 ،101 ،101مات تجماالً

اإلن اااا المكااومً عل ا الترتي ا  ،اام ا دت المااد ( )2118-2113تمساانا

بسااي ا لتصاال تلا  %7عااام  2114وب ياات ااذم النساابة تتاراوم باايت ()4-3

نً ب ية السنوات.

نبااالريم ماات أت الع قااة باايت الصاامة والتنميااة الب ارية ع قااة مت ااابكة

ومتبادلاة نكال من مااا يعتبار اإلنسااات يايتا  ،وات صامت تساااعدم علا التمتاال

بمبا ت الميا مت ج ة وعل العمل واإلبدا مت ج ة انية ،ومات ناا تبارز
الرعاية الصمية بوص ا مدكل للتنمية الب رية(.)21

نبعد أت كاد العراا ي تار وبك اوات واساعة ناً ناوامً عاد مات الادول

المت دمة تاد ورت مؤ ارات ب اكل مريال ،تذ كاات نالا ن اام صامً مت اور
وواس ا اال االنت ا ااار ج(راني ا ااا وب ا ااكل اعتي ا ااادج علا ا ا ت ا ااديم ك ا اادمات ص ا اامية
بمس ااتويات عالي ااة م اات الت ني ااة ،وت ااير المعلوم ااات ب ااتت المؤ ا ارات امساس ااية

د .هاشم محمد العركوب
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للرعايا ااة الصا اامية اموليا ااة نا ااً بلا ااد لم ي ت ا ااا ما اات المؤ ا ارات الصا اامية ذات
المس ااتو الع ااالً م اات التنمي ااة الب ا ارية م اال (العم اار المتوق اال ،مع اادل وني ااات
ام ااال دوت الكامسااة ماات العماار ،ومتوس ا عماار ال اارد) ،وكاناات الكاادمات

الص اامية ت ااونر ل(البي ااة الس ااكات ن ااً العا اراا مجان ااا أو ب ااتجور رمزي ااة ،ولع اال

الجدول ( )7ي ير تل ت ور ترتي

(.)1997-1991

العراا نً دليال التنمياة الب ارية لألعاوام

اليدون ( :)1ترتيب العراق في دلين التنمية البشرية لألعوام ()5991-5990
السنة

مقياس التنمية

الترتيب

مجموع البلدان في الدليل

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

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

وماات الجاادول ( )7ن م ا ت ارجاال ترتي ا

الع اراا نااً ال تاار مااا بعااد عااام

 ،1991نبعد أت كات يمتل الترتي

 76نً عام  1991وصل تل الترتيا

 116نً عام  1995والا الترتيا

 125ناً عاام  ،1997و اذا ي اير تلا

ت ااتكر ترتيا ا

العا اراا م اات مي ااث المؤ ا ارات االقتص ااادية واالجتماعي ااة ب ع اال
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ااروف المص ااار االقتص ااادج ن ااً الوق اات ال ااذج ا ا دت نيا ا ال اادول امك اار

ت و ار نً المؤ رات ن س ا.
أمااا مااا يكااص الجان ا

ا كاار الااذج ياادعم دولااة الرنااام Welfare-State

ن و ما يعرف بالمماياة االجتماعياة و ابكات امماات ،نا ت ال اانوت رقام 126
لسنة  1981المعدل قد سم مجمو الكدمات واإلعانات االجتماعية ب بكة

الرعاي ااة االجتماعي ااة لت لي اال ال اار وت اات ير ارت ااا امس ااعار ن ااً ع ااام 2116

(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

 1981واممااداث  1982والتااً أع بت ا الب اقااة التموينيااة وصااندوا التكاناال
االجتماااعً ) .(USAUD/Iraq, 2005وقااد ماادد ااذا ال ااانوت س ا ف اإلعانااة

ال رية كما مو ح الم ا.

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

1

سقف الدخل لإلعالة
االجتماعية دينار
شهريا ً (أعلى مستوى
لإلعانة االجتماعية
في حالة انعدام الدخل)

71.111

2

11.111

0

91.111

4

111.111

7

111.111

 4فأكثر

121.111

ونا ااً مالا ااة تل(ا اااء جا اازء أو كا اال الب اقا ااة التموينيا ااة تمصا اال امسا اار

الم امولة ب اابكة الرعايااة االجتماعيااة علا تعانااات يااتم تعااديل ا متا مسااتو
الجدول (.)7

اليدون ( :)9سام ااعانا اذيتماعية في حالة إل ال ي ل يم كن البلاقة التموينية

السياسة المالية والتنمية المستدامة..

حجم األسرة

1

سقف الدخل لإلعالة
االجتماعية دينار شهريا ً
(أعلى مستوى لإلعانة
االجتماعية في حالة انعدام
الدخل)

41.11
1
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2

91.111

0

121.111

4

141.111

7
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 4فأكثر

141.111

111.111

وقااد بلا عاادد امساار الااذيت تاام الصاارف ل ااا نعا ماات مبااال الممايااة

االجتماعي ااة من ااذ ت بي ااا ال اابكة ول(اي ااة  2116/7/15علاا امس اار عديم ااة
ال اادكل (معاااوقيت وع اااجزيت ،والعا ااا ليت) (أس اار أكا اار ذات دك اال م اانك أ

( ،)558283ن ا ااً م ا اايت بلا ا ا ع ا اادد امس ا اار المس ا ااجلة ل(اي ا ااة 2116/7/15
(( )424259قاعد بيانات بكة المماية االجتماعية ،وزار العمال وال اؤوت
االجتماعي ااة) .وات ال اارا ب اايت ع اادد المس ااجليت والمس ااتلميت لرواتا ا

الرعاي ااة

االجتماعية ربما يعود تل أت الن ام وك ل ت بي ت مت عدم المساوا نً

توزياال تكصيصااات الموازنااة العراقيااة لصااالح ال ااات الم اامولة نعا بال اابكة،

تذ بل(اات قيمااة مااا كصصاات المكومااة العراقيااة نااً موازنت ااا ل اابكة الممايااة

االجتماعي ا ااة ن ا ااً ع ا ااامً  2116و  2117م ا ااا ي ا ااار ( )244111086و
( )24913202مليوت دينار عل الترتي  ،وربما جاء ال را بيت عدد امسار
التً تم الصرف ل ا بسب

مت قرار وزار العمل وال ؤوت االجتماعية ب مول

امساار الم جاار قس ا ار لمااا تب ا ماات عااام  2116وب اامول بعااأ المصااابيت
باااممراأ المزمن ااة .وماال ذلا ا ن ا ت ن ااا زياااد ن ااً عاادد امس اار الم اامولة

ب اابكة الممايااة االجتماعيااة م ارنااة بعااام  ،2111تذ بل(اات ( )570741أساار
استلمت مبل  .101460111وب ً العاراا

امت الادول النامياة ذات مساتو

تن اااا ماانك أ عل ا التتمينااات االجتماعيااة م ارنااة بب يااة البلاادات الصااناعية،
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ن ا ااً ألماني ا ااا بل( ا اات ( ،%4802وبل( ا اات ن ا ااً الوالي ا ااات المتم ا ااد م ا ااا م ا اادارم

(.)%8202

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

 5-1توصيم النمو ج اذفتراتا

اذختبا ار التاويمية للنمو ج

نا ااً مماولا ااة للوقا ااوف عل ا ا تا اات ير (أو اسا ااتجابة) بعا ااأ المت(ي ا ارات

المساات لة عل ا دلياال التنميااة الب ارية  HDIنااً بلاادات العينااة وإل بااات نر ااية
البمث يمكت االستعانة بت اديرات نماوذت االقتصااد ال ياساً للتتكاد مات صامة

ال ر ااية والع قااة الساالوكية باايت المت(ي ارات الم اسااة ،وقااد تاام االعتماااد عل ا

نمااوذت االنماادار الك ااً المتعاادد Multiple Linear regression Model

والاذج يت امت مجموعاة مات المت(يارات المسات لة الماؤ ر علا المت(يار التااابل

 ،HDIتذ ال يمكاات عااد الن ريااة صااميمة وم بولااة مااا لاام تجتاااز اكتبااا ار كميااا
عدديا يو ح قو النموذت وت سر قو الع قة.

كا تً:

وقااد جاااء البناااء التوصااي ً للنمااوذت ماات وج ااة ن اار الد ارسااة الماليااة

(دليا اال التنميا ااة الب ا ارية دالا ااة نا ااً :اإلن ا اااا المكا ااومً نسا اابة النا اااتت المملا ااً
اإلجمالً ،متوس دكل ال رد ،السكات) ،وأت الصي(ة ال ياسية للنموذت ً:
HDI = B0 + B1 G/ FGP + B2 PCI + B3 Pop + Ui
ون ااً

ااوء البيان ااات المتام ااة و ااً بيان ااات م عي ااة لبل اادات العين ااة

لألعوام  2114 ،2112 ،1997 ،1991لكل بلد ،نا ت مجماو الم اا دات

د .هاشم محمد العركوب
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بل ا ا  41م ا ااا د تعبا اار عا اات قا اايم م ا ااا دات المت(يا اار المعتما ااد والمت(ي ا ارات
المست لة.

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

المعنويا ااة اإلمصا ااا ية للمت(ي ا ارات التا ااً اقترم ا ااا التملي اال الما ااالً وأ م ا ااا أت
اإلن اااا المك ااومً مؤ ا ار م م ااا عل ا دور السياس ااة الماليااة ق ااد أ اار وج ااود
ع قة كمياة ذات داللاة تمصاا ية ناً التات ير علا التنمياة الب ارية ناً بلادات

عينة الدراسة ).t* = (3.65
اليدون ( :)50نتائج تادير النمو ج اذقتصادح الاياسي
المتغيرات المستقلة
المتغير
المعتمد
HDI

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

F = 7.13

D.W.= 1.91

R2 = 65.6

وب( اارأ ت اادير أ اار (أو اس ااتجابة) ب اايت التنمي ااة الب ا ارية ومت(يرات ااا
االنت ار ااية نااً ااذم الد ارسااة ،ن ااد أع اات الصااي(ة نصااف لوياريتميااة أن اال
النتا ت وبمعلومية أت الصي(ة اللوياريتمية المزدوجة تع ً ل يم  Bisمرونات
ولي

ميول ،وكوت ال رف اميسر (المت(ير المعتمد) يم ل قيمة دليل التنمية

الب رية و و معامل تتراوم قيمت بيت ) (0-1ن ت الصي(ة نصاف اللوياريتمياة

ناً اذم الصاي(ة تما اال الصاي(ة اللوياريتمياة المزدوجااة كاوت ال ارف اميساار
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

).(ep = Bi/y

عل أسا

وي اار الجاادول ذات ا وجااود ع قااة كميااة ذات داللااة تمصااا ية نااً

المت(يا اار المعتما ااد (ال ا اارف المسا ااتجي ) للت(ي ا ارات الماصا االة نا ااً المت(ي ا ارات
المست لة وت ير اكتبارات ت ويم النموذت * tو * Fما ينا ر ا مت قيم جدولية
و ذا ما يؤكد وجود ع قة كمية ذات داللة تمصا ية بيت المت(يرات المسات لة

والمت(ياار التااابل تو اام ا قاايم  B3، B2،B1علا التاوالً باعتبار ااا معااام ت
مرونة قد اجتازت أقيام ا الواماد الصاميح ،و اذا يعناً أت قيماة دليال التنمياة

الب ا ارية  HDIي اازداد م اال ت ازي ااد نس اابة اإلن اااا المك ااومً تلا ا الن اااتت الممل ااً
اإلجما ااالً ،وات اسا ااتجابة  HDIللت(ياا ارات الماصا االة ن ا ااً اإلن ا اااا المك ا ااومً
عالية ،أج أت قيم  HDIكانت ناً مجماو بلادات عيناة البماث أك ار مساساية

للت(يرات النسبية نً اإلن اا المكومً ،أج أت قيمة  HDIكانات تازداد بنسابة
أكبر مت نسبة الزياد المتم ة نً اإلن اا المكومً.
و ذا يعنً أت

ري ة تجميل بيانات الم ا ل العر ية The Model of

Pooling Cross Sectional Data

()22

ً ال ري ة المعتمد .

ولعل أبرز االنت ار ات التً يمكت صيايت ا عل

أع م:ً ،

وء النموذت

 .1مت(ير اإلن ااا المكاومً كنسابة مات النااتت المملاً اإلجماالً )،(G/GDP
وي تارأ البماث وجاود ع قااة ردياة موجباة باايت نسابة اإلن ااا المكااومً
ودلياال التنميااة الب ارية نزياااد مجاام اإلن اااا المكااومً يعنااً زياااد ال ل ا

عل الكدمات العامة أو ما يعرف بسلل االست

العام ،وبالتالً ت اور

د .هاشم محمد العركوب
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ااذا اإلن اااا ماال التنااو نااً بنااود ااذا اإلن اااا .وي تاارأ البمااث ا تمااام
بلدات العينة ببنود اإلن ااا االجتمااعً (التعلايم ،الصامة ،ال امات) والتاً

تم ل تلكم البنود جو ر التنمية الب رية المستدامة.

 .2مت(ي اار متوسا ا دك اال ال اارد بال اادوالر اممريك ااً ،وي ت اارأ البم ااث وج ااود
ع قااة رديااة موجبااة باايت متوس ا دكاال ال اارد ودلياال التنميااة الب ارية ،تذ

يعد امول معب ار عت ال و ال ار ية التعادلية لل رد

مت البلد الوامد ،ومت

ا اامت مؤ ا ا ارات التنمي ا ااة االقتص ا ااادية المعتم ا ااد ن ا ااً أيلا ا ا

االقتصادية ،تذ يعبر نصاي

الد ارس ا ااات

ال ارد مات الادكل ال اومً أماد أبارز مؤ ارات

النمااو االقتصااادج الم مااة والمعتمااد نااً الم ارنااات الدوليااة وباعتبااارم أمااد
تنج ااازات عملي ااة التنمي ااة االقتص ااادية الت ااً تم اادث ن ااً البل اادات ،وتمس اات
أداء ااا االقتصااادج وارت ااا نصااي

ال اارد يعنااً ارت ااا مسااتويات الرنا يااة

لل رد والمجتمل ن ار الرت ا مستويات ال و ال ار ية لل رد نً بلد ما.

 .3مت(ياار مجاام السااكات ،وي تاارأ البمااث وجااود ع قااة رديااة وموجبااة باايت
مجم السكات ودليل التنمية الب رية ،نزياد مجم الساكات وبكاصاة ال اات
ال تيااة وال رمااة (نساابة المعالااة  )Subsistent Ratioيعنااً زياااد امعباااء
المالية عل اقتصادات بلادات العيناة ،عند اذ ي ال علا عااتا الدولاة ت اديم
ك اادمات الرعاي ااة االجتماعي ااة والص اامية والكدمي ااة لل ت اايت ال تي ااة وال رم ااة
و ما ن تيت معالتيت مت قبل الدولة ويير ناعلة اقتصاديا.
ونيم ااا يك ااص ت ااويم النم ااوذت المس ااتكدم س اايتم التركي ااز علا ا اكتب ااار t
وقيمت ا ااا ( )1.72واكتبا ااار  Fوقيمت ا ااا ( )3.01عنا ااد مسا ااتو معنويا ااة ()0.05
واكتب ااارج  R2و  D.Wال ااذج يك ااف لن ااا ع اات وج ااود ارتب ااا ذات ااً ب اايت ق اايم
المت(يارات الع اوا ية التااً يت اامن ا المت(ياار الااو مً  Uiعلا أسااا مسااا
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الب ا ا اواقً الناجما ا ااة عا ا اات اسا ا ااتكدام االنما ا اادار الك ا ا ااً للمربعا ا ااات الصا ا اا(ر
االعتيادية(.)23
أمااا معاماال المرونااة  B2للمت(ياار متوس ا دكاال ال اارد بالاادوالر اممريكااً
ن ااي م أت معام اال المرون ااة ق ااد تج اااوز الوام ااد الص ااميح ،و ااذا يعن ااً ااد
مساسية المت(ير  HDIللت(يرات الماصلة نً متوسا دكال ال ارد ،بمعنا أت
قيمااة  HDIكاناات ااً امكاار تاازداد بنساابة أكباار ماات نساابة الزياااد المتم ااة
نً نصي ال رد مت الدكل ال ومً.
أمااا معاماال المرونااة  B3لمت(ياار السااكات نااي م أت قيمااة المعاماال قااد
تجا اااوزت قيما ااة الواما ااد الصا ااميح ،و ا ااذا يؤكا ااد ااد مساس ااية المت(يا اار HDI
للت(ي ارات الماصاالة نااً السااكات ،أت قاايم  HDIكاناات تاازداد بنساابة أكباار ماات
نساابة الزياااد المتم ااة نااً السااكات ممااا يؤكااد اارور مواج ااة الدولااة التسااا
وتن ااو امتياج ااات المجتم اال التا ااً ال ب ااد م اات تونير اااا م اات ن ااات اجتماعي ااة
وتمويلية وكدمات عامة.

النتائج والماترحا

 .1يعكا ا ت ااور مؤ اار دلي اال التنمي ااة الب ا ارية  HDIتلا ا ت ااور أو ااا
التنميااة الب ارية نااً ع ااد التسااعينات والا ك اااء أداء السياسااات الممليااة لكاال
بلااد ماات البلاادات عينااة البمااث ،انعك ا نااً ترتي ا مع اام بلاادات عينااة البمااث
لتمتل مرات مت دمة بعأ ال ًء نً السنوات  2112 ،1997قياسا بسانة
.1991
 .2ويؤكذ متوس نصي ال رد مت النااتت المملاً بمسابان يعبار عات ال او
ال ا ار ية التعادلياة لل اارد امت البلااد الواماد أت جمياال البلادات عينااة البماث قااد
ا دت ت ااو ار ملمو ااا ليصاال تل ا ال ااعف ت ريبااا ساانة  2112نااً لبنااات،
وتركيا ،وامردت ،وايرات ،والسودات قياسا بسنة  ،1991مما ي ير تل تمست

السياسة المالية والتنمية المستدامة..
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امداء االقتصاااادج نا ااً جميا اال بلااادات العينا ااة عا اادا (س ااوريا والا اايمت) وتم يا ااا
معدالت نمو اقتصادج أعل مت تل المتم ة نً السكات.
 .3ونيما يكص التركيبة السكانية لبلدات العينة نجد ا ذات قاعد نتية ونً
الوقت ن س يم ل أعباء مالية كبير واقتصادية تذ بل نسبة المعاليت (مجمو
ال تاايت  15ساانة نمااا دوت و 65ساانة نمااا نااوا) قااد تراوماات مااا باايت (-31
 )%41ت ريبااا ماات مجمااو السااكات نااً بلاادات العينااة عااام  2112ممااا ي ااير
تل ا مجاام امعباااء الماليااة التااً تتممل ااا موازنااات ااذم البلاادات نااً مكتلااف
بنود ا بكاصة اإلن اا عل التعليم والصمة وال مات.
 .4تت اإلن اا عل الصامة والتعلايم مجتمعايت ال يعاادالت ناً أيلا بلادات
العينة اإلن اا عل التسليح تذ وصلت نسابة اإلن ااا علا التساليح ماا ي اار
نصااف الناااتت المملااً اإلجمااالً كمااا نااً الكوياات ،نااً الوقاات ن س ا ي م ا
تدنً مستويات اإلن اا االجتماعً الصامة نسابة مات تجماالً النااتت المملاً
اإلجمااالً م ارنااة باابعأ البلاادات المت دمااة والتااً تراوماات نااً امكياار مااا باايت
( )802-605كنساابة ماات الناااتت المملااً اإلجمااالً وتعااد ااذم النس ا مرت عااة
قياسا ببلدات العينة تذا ما أكذنا نً المسبات تت المنسو تلي الناتت المملً
مرت عا نً البلدات المت دمة.
 .5ويبادو أت الم ا د نااً العاراا ال يكتلااف ك يا ار عات بلاادات العينااة نااي م
تااد ور نسا ا اإلن اااا علا ا التربيااة والتعل اايم اوال الم ااد  2118-1985تذ
تراومت ذم النس ما بيت ( )605-3ولكت وبالريم مت تدنً ذم النسبة تال
أن ااا تعااد كبياار نساابيا م ارنااة بالمااد الساااب ة تذا مااا أكااذنا نااً المساابات مجاام
المنسو تلي (اإلن اا المكومً) الاذج يصال تلا  71ملياار دوالر أمريكاً.
أما نً ق ا الصمة ن د تراومت نسبة اإلن اا علا الصامة ماا بايت (،101
 )105 ،101ماات تجمااالً اإلن اااا المكااومً عل ا الترتي ا  ،اام ا دت المااد
التااً أع بت ااا ( )2118-2113تمساانا بسااي ا لتصاال تلا  %7عااام 2114
وب يت ذم النسبة تتراوم بيت ( )4-3نً ب ية السنوات.
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 .6ماات ك ا ل اسااتعراأ مسااارات واتجا ااات السياسااات الماليااة نااً البلاادات
عينة البمث ،ن ت أ م ما يؤكادم البماث او أت ت ارجال أداء السياساات المالياة
نااً البلاادات عينااة البمااث ومن ااا العاراا كاناات ماات أ اام امساابا الكامنااة وراء
التراجل الوا ح والك ير نً مستويات التنمية الب رية وديمومت ا.
 .7وم اات كا ا ل نت ااا ت ت اادير النم ااوذت االقتص ااادج ال ياس ااً ال ااذج اعتم اادم
البمااث ن ا ت نتااا ت الت اادير ت ااير تل ا ااد مساسااية (اسااتجابة) مت(ياار دلياال
التنميااة الب ارية للت(ي ارات الماصاالة نااً كاال ماات اإلن اااا المكااومً ومتوس ا
دك اال ال اارد ومج اام الس ااكات مم ااا يؤك ااد اارور تيا ا ء الدول ااة ا تمام ااا كبيا ا ار
لل اعات الر يسة (التعليم ،والصمة ،وال مات) ودعماا أكبار لك ا التنمياة
الب رية.

الماترحا
 .1تت التنميااة الب ارية تتجاااوز الماادود التااً يت اامن ا دلياال التنميااة الب ارية
 ،HDIوات قيمة ذا الدليل وات ارت عت ال يمكت أت يعبر عت م اوم التنمياة
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،

وعلي يمكت االستعا ة بتمد مكونات دليل التنمية الب رية  HDIو و الدكل

المتوقاال بمصااة ال اارد ماات اإلن اااا المكااومً وعند ااذ يكااوت ل يمااة ااذا الاادليل
دالالت وأبعاااد أ م ااا أت الزياااد الماصاالة نااً اإلن اااا المكااومً ااً زياااد

م ي ي ااة وليس اات ا ري ااة ،وبالت ااالً ستؤ اار لن ااا م ااد م ااا ت ااونرم الدول ااة م اات
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كاادمات واعانااات ون ااات تسا م نااً رنا يااة ال اارد وباادي عاات المكااوت ال ااانً
و ااو العم اار المتوق اال ،ن ااو ال ي ااير تلا ا االك اات ف ن ااً مس ااتويات التنمي ااة
االقتصااادية باايت بلاادات الكلاايت العربااً والبلاادات المت دمااة ن ااً ك

مسااتويات امعمااار المتوقعااة ني ااا قااد تجاااوزت ال ـ  81ساانة وي

مااا كاناات

اال نااً ااذم

المالااة تت ااير مجاام ال ااات السااكانية التااً ت اال باايت  15ساانة و 65ساانة ،أج

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

 .2العم اال علا ا تع اااد

يكل ااة بن ااود موازن ااات بل اادات العين ااة ،تذ تو ااح ااذم

الموازناات ب ااكل عاام عاادم ا تمااام مكوماات ااذم البلادات بال اعااات الر يسااة
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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