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 امللخص 
ية حظي موضوع التنمية المستدامة على اهتمام العديد من الدول في العالم والدول العربية لما له من أهمية في الحفاظ على  الموارد الطبيع 

اكل لمشوالحفاظ على البيئة ويعتبر النمو االقتصادي احد الوسائل الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة اال ان النمو السريع في السكان وتفاقم ا
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية  التي تشهدها معظم الدول العربية عموما وفي العراق خصوصا  حيث بينت المؤشرات ان هناك 

 ق خلل في استغالل الموارد الطبيعية والبشرية أدت الى وجود مشاكل بيئية واجتماعية واقتصادية بسبب االزمة السياسية التي يمر بها العرا
وقد أوصى البحث بضرورة االخذ بالمعالجات والحلول ومنها تفعيل سلطة القانون ومنح الصالحيات لإلدارة المحلية ان تتبى سياسات لوضع  
البرامج الخاصة بتوعية المجتمع من خالل وسائل االعالم وبناء المؤسسات القانونية فضال عن االنتقال المدروس من اقتصاد حكومي الى  

ابعاد التنمية    -2مفهوم التنمية    -1الكلمات المفتاحية :  لحكومة والمواطن وتبني استراتيجية تالئم واقع االقتصاد العراقي .مشترك بين ا
 التنمية المستدامة  -5معوقات التنمية  -4مؤشرات اقتصادية  -3

Abstract 
The issue of sustainable development has attracted the attention of many countries in the world and the 

Arab countries because of its importance in preserving natural resources and preserving the environment. 

Economic growth is one of the main means for achieving sustainable development. However, the rapid 

population growth and the exacerbation of political, security, economic and social problems in most 

countries Especially in Iraq, where indicators showed that there is a disruption in the exploitation of natural 

and human resources led to the existence of environmental problems, social and economic because of the 

political crisis experienced by IraqThe study recommended the adoption of solutions and solutions, 

including the activation of the rule of law and granting powers to the local administration to implement 

policies to develop programs to raise awareness of the community through the media and the building of 

legal institutions as well as the deliberate transition from government to government and citizen and the 

adoption of a strategy suited to the reality of the Iraqi economy.Keywords: 1 - the concept of development 

2 - dimensions of development 3 - indicators of development 4 - obstacles to development 5 - sustainable 

development 

 املقدمة
الدول ع النمو  تعمل  المعيشي ألفرادها، ويعد  المستوى  البنية االقتصادية واالجتماعية من اجل رفع  لتطوير  لى وضع خطط تنموية تهدف 

غير ان  النمو السريع غير المتوازن في بعض الدول النامية ,غالبًا ما يؤدي إلى مشاكل بيئية   االقتصادي احدى الوسائل الرئيسية لتحقيق ذلك 
زيادة المطردة ألنواع التلوث,في خضم إقامة المشاريع التنموية وتأثيرذلك على الصحة ونوعية الحياة، او من خالل االستغالل على سبيل المثال ال

وقد أدرك العالم في الربع األخير من القرن العشرين بان النموذج التنموي المتسارع )نموذج الحداثة(  الخاطئ لمصادر المياه وسوء استغالل التربة
 نتائج سلبية على البيئة ومواردها الطبيعية وبالتالي فانه لم يعد مستداما، خصوصًا ان أنماط الحياة االستهالكية ينتج عنها أزمات   أدى الى

  بيئية كفقدان المساحات الخضراء ونقص التنوع البيئي، فضال عن تلوث المياه والهواء وغيرها من األمور، ما دفع للدعوة إلى نموذج تنموي 
تبط بوجود بديل مستدام ، يوازن بين تحقيق األهداف التنموية للدول وحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية ان التنمية المستدامة غالبا ما تر 

ان ومحيطه تنمية قابلة لالستمرار تهدف إلى االهتمام بالعالقات المتبادلة ما بين السك  عالقة بين البيئة ووسائل التنمية حيث تؤدي الى وجود
لى جانب ا الطبيعي,  حيث ان التركيز ال يكون فقط على الكم بل يتعدى الى  النوع ,على سبيل المثال تحسين الدخل بين أفراد المجتمع الواحد  

اق   ليست  ان العر وتحقيق الرفاهية للمجتمعات من خالل الحد من الفقر والحفاظ على البيئةتوفير فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية   
التنمية المستدامة الذي برز مؤخرًا غير ان الظروف السياسية التي أحاطت به في العقود الثالث األخيرة من الحروب   ببعيد عن موضوع 

المعوقات   ان  والنزاعات اإلقليمية والدولية قد خلقت الكثير من المعوقات والمشاكل التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا لتحقيق التنمية المستدامة فيه
التنمية  لموضوع  بعدالتأطيرالنظري  التطرق  الدراسة هذه وسيتم  العراق ستكون موضوع  المستدامة في  التنمية  التي واجهت تحقيق  والمشاكل 

 اتالمستدامة عن المعوقات من خالل ما واجهه العراق  من العقبات والمشاكل وبعض المعالجات والحلول المقترحة للتقليل من اثر تلك العقب
 املبحث األول 
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 أوال :نشوء التنمية المستدامة في الوطن العربي والعالم  
اهتمام العديد من المنظمات الدولية والهيئات المعنية بأمور التنمية وحماية البيئة  الى جانب منظمات   كانت والزالت التنمية المستدامة .محط

 التعاون االقتصادي ,والهيئات المختصة بالموارد البشرية . 
االخذ بعين االعتبار االهتمام كما ان تطوير مفهوم التنمية اخذ حيز كبير من المؤتمرات الدولية والتقارير العالمية التي توصي سياسات الدول ب

                                                                       بهذا الموضوع ومنها :                                                                                                         
 ( .  1980الطبيعة )االستراتيجية الدولية للحفاظ على   .1
 ( . 1986التنمية المستدامة للغالف الجوي ,) .2
 1المعروف بقمة األرض والمعنى بالبيئة والتنمية . 1992مؤتمر ري ودي جانيرو عام  .3
 . 1997بروتوكول كيوتو  .4
 . 2000بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة البيولوجية  .5
   . 2  2002غ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانزبير  .6

 (SDGs) من أهداف التنمية المستدامة  17,و    2030لعام    193بلغت عدد البلدان التي اعتمدت خطط التنمية المستدامة    2015في عام  
وقد كان للدول العربية اهتمامها المتزايد   .3  2030تحقيق مجتمع مزدهر وشامل ومستدام للجميع بحلول عام   والغاية من ذلك. الخاصة بها

لمستدامة  بموضوع التنمية المستدامة شأنها شأن باقي الدول. كما ان الدول العربية أسست لبرامج التنمية منذ اإلعالن العربي عن أهمية التنمية ا
في حين ان البنك الدولي اهتم بتشجيع التنمية المستدامة حول العالم . بدعوى أن الخفض من حدة الفقر بالتنمية المستدامة يعتبر من   والبيئة .

ع يذ مشاريأولويات االستراتيجية العالمية لنجاة العالم من الخراب . وهذا يعني أن البنك يتعامل مع التنمية بصورة شاملة مكتملة . لهذا فإن تنف
التنمية وبرامجها يقتضي شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ., كما أن النمو االقتصادي المستدام والشامل يقتضي 

ستدامة الم  تقوية المؤسسات وإفساح الفرص لها وحماية البيئة والتوعية في استهالك الموارد المتاحة ، لهذا فإن شبكة التنمية البيئية واالجتماعية
ربة التي يتبناها البنك تسعى للترويج إلى التنمية المستدامة في كل المشاريع التي يدعمها البنك الدولي بحيث ال تؤدي انشطة التعمير ومحا

 .4الفقر التي تجري اليوم إلى تردي البيئة والتغاضي عن مجتمع في المستقبل 
 ثانيا : تطور مفهوم التنمية المستدامة  

(   1972عام )  *آراء الباحثين حول بداية استخدام مفهوم التنمية المستدامة في العصر الحديث ، فمنهم من اعتبر " تقرير نادي روما    لقد تباينت
تنمية وهو تقرير "وقف التنمية" هو نقطة البدء لهذا المفهوم الجديد للتنمية حيث دق ناقوس الخطر لما يمكن ان ينجم عن الوتيرة المتسارعة لل

كومات المنعقد في واعتبر مؤتمر الح5االقتصادية والتزايد الديموجرافي من استنزاف للموارد، وتلوث للطبيعة، والضغط على النظام البيئي"   
ذو أهمية كبيرة  سيما وانه حدد عالقة مشتركة بين استنزاف الموارد بهدف التنمية وحماية البيئة، وهي عالقة تم تبنيها   1972ستوكهولم عام  

لكي تكون التنمية مستدامة   الحقا في استراتيجية الحماية البيئية الدولية التي بلورت وألول مرة مفهوم )التنمية المستدامة(، عندما أكدت على أنه
  سنة الطبيعة على للحفاظ العالمي االتحاد . وجاء تعريف6فالبد أن تأخذ في الحسبان العوامل االجتماعية والبيئية فضال عن االقتصادية" 

ويمكننا القول أن التطورات المقلقة التي نتجت عن  .7"  والمجتمع واالقتصاد البيئة  االعتبار في تأخذ  التي بأنها: "التنمية المستدامة للتنمية1980
ومن ثم اإلحساس الذي ساد  1987االستخراج الجائر للموارد األولية باإلضافة الى االستخدام المفرط للطاقة واكتشاف ثقب طبقة األوزون سنة  

الكائنات الحي , لذا فأن تنفيذ المخططات الخاصة  ة األخرى  في تلك الفترة  بأن بقاء البشرية ومصيرهم يرتبط بشكل مباشر ببقاء ومصير 
الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي نظمته هيئة    21بالتنمية المستدامة من جدول أعمال القرن الواحد والعشرين أو أجندة  

اف التنمية األلفية التي تم تبنيها في المؤتمر األلفي ( , و أهد1992التنمية والبيئة التابعة لألمم المتحدة في ريودي جانيرو في البرازيل عام )
( يمكن أن تتحقق , إذا بذلت األطراف المعنية الجهد المشترك,والبحث عن حلول طويلة االمد وذات فاعلية الى جانب 2000لهيئة األمم عام )

ة يمكن فتح أبواب األمل في مستقبل مشرق لمليارات الخلق  االلتزام بتنفيذ تلك الحلول في نوع من الشراكة المتوازنة . فبهذه الشراكة الجماعي
كما برزت تناقضات بين التنمية االقتصادية وحماية البيئة حيث ان اغلب الدول المتقدمة صناعيا صنفت ضمن الدول الملوثة  8حول العالم 

المفرط للموارد الطبيعية .ويمكن القول انه بالرغم من  للبيئة بسبب انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون والغازات الدفيئة الى جانب االستغالل  
اد غير  االلتزام الدولي للعمل على استقرار تركز الغازات الدفيئة  ,غير أن جزءا بسيطا من إنتاج الطاقة العالمي اليوم يستند إلى استخدام مو 
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يعها إلى حالة ركود في ممارسة أنماط إنتاجية واستهالكية عضوية كما ان  زيادة التدهور البيئي فضال عن تزايد في معدالت الفقر ,تشير جم
تؤكد اغلب الدراسات الحديثة على ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية غير المتجددة الى جانب المحافظة على البيئة في األنظمة    9مستدامة

التغير المناخي وظهور األوبئة . وتفاقمها على الصعيد العالمي،  الطبيعية، وبسبب ظهور المشاكل البيئية المتمثلة بالتصحر والجفاف تزامنا مع  
ان مفهوم التنمية يضمن حقوق 10برزت مسالة لها أهمية كبيرة وهي ضرورة الحفاظ على األنظمة البيئية ودمجها في مجال الفكر والسياسة. 

لطبيعية ولكن تمهد استغاللها بطرق عادلة وتعطي الحلول  األجيال القادمة وعدم الجور على الطبيعة بمعنى اخر اليمنع استغالل الموارد ا
مفاهيم التنمية  العالمية الموارد وقد قسم معهد11اللزمة لكيفية استغاللها سيما اذا كانت تلك الموارد غير متجددة وقابلة للنضوب مثل البترول   

  :12الى اربعو مجموعات وهي 
ان على الدول المتقدمة صناعيا ان تخفض استهالك الطاقة واستهالك الموارد , في حين الدول النامية عليها ان   تعنيمفهومها االقتصادي:   -

  تستغل الموارد الطبيعية بشكل امثل وذلك لرفع مستويات المعيشة والقضاء على الفقر 
 .يات الخدمات التعليمية والصحيةمستو  الى جانب رفع السكاني، النمو في يعني بتحقيق االستقرارمفهومها االجتماعي:  -
 والموارد المائية واستغالل امثل لألراضي الزراعية ومنع استغاللها للسكن    ,الطبيعية الموارد حماية وسائل  كل ما يعنيه منمفهومها البيئي:  -
 يعني هذا المفهوم في التنمية المستدامة هو حث المجتمعات السكانية على استغالل الطاقة النظيفة غيرالضارة بالبيئة  مفهومها التكنولوجي:  -

الى " إن التنمية المستدامة في النهاية ليست حالة تناغم  1987ويبين تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية التابعة لألمم المتحدة عام  
التطور التكنولوجي ، والتغيير المؤسسي المتسق مع    ثابتة ، بل هي عملية تغيير يتم فيها استغالل الموارد ، واتجاه االستثمارات ، وتوجه 
العالمية ان عملية التنمية المستدامة هي تلبية احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية دون التقليل من شأن   الموارد معهد  اعتبرو 13المستقبل" 

أن  التنمية هي ظاهرة عبر جيلية، ولذلك يشير أحد الباحثين الى  14 أو تكامل وتماسك النظم االجتماعية لخصائص الداعمة للحياة مرونة ا
فإن,  بمعنى أنها تحويل العملية من جيل إلى أخر. وهذا يعني أن التنمية المستدامة ,البد أن تحدث عبر فترة زمنية ال تقل عن جيلين، ومن ثم  

ان التعدد واالختالف في اراء الباحثين والكتاب والمنظمات البيئية حول مفهوم 15   سنة" 50إلى    25الزمن الكافي للتنمية المستدامة ,يتراوح بين  
لرغم من  التنمية المستدامة تطرق اليه أحد الكتاب عندما بين " ان مفاهيم التنمية المستدامة تتعدد و ال يوجد اتفاق عام حول هذا المفهوم با

 االتفاق على التركيز على االنسان والتوازن البيئي بين انشطته وجهوده بوقائعها المختلفة، وقد يرجع التباين في تحديد المفهوم الى: 
 ـ اختالف اساليب تحقيق التوازن البيئي.1
 ـ تباين تخصصات واهتمامات اصحاب المفاهيم.2
 لتحديد اهداف التنمية على المدى القريب والبعيد او حتى غيابها في بعض المجتمعات.   ـ تباين او عدم وضوح االستراتيجيات الضرورية3
 كما الحظ باحث آخر من16ـ غياب بعض المفاهيم المرتبطة وعدم وضوحها مثل المفاهيم البيئيية , تكامل االطار البيئي والضمير البيئي" 4

االقتصادية"ومن  الفعالية  البيئة ، االجتماعية ، حماية العدالة : "وهي الثالثة مبادئها  من مستمدة أنها المستدامة بالتنمية المتعلقة التعاريف خالل
شكل 17التالي   الشكل حسب المستدامة التنمية مفهوم ليستنتج للتنمية الثالثة المفاهيم (بدمج    Hans JONASS  )قام السويدي خالل ذلك 

 ستدامة(العناصر األساسية لتحقيق التنمية الم1رقم )

 

ويتبين 92م.،ص 2014–المصدر: أحمد جابر بدران ، التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة  ، مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ، القاهرة  
هو معروض   التناقض الحاصل بين ماعليها وهي    من الضروري التأكيدهناك إشكالية    من التعريفات المتنوعة والمختلفة للتنمية المستدامة ان

القادر على اإليفاء بما  و على هذه األرض  الذي يعيش  . وبنفس األهمية يجب التركيز على المجتمع اإلنساني  البيئةهو مطلوب من    وما
 وبعبارة أخرى فان اإلشكالية تكمن في الفعاليات اإلنسانية الستغالل الموارد الطبيعية بصورة غير منتظمة وغير محدودة مقابل  بقاءه،  يتطلب

الفعاليات. ولذلك فان التنمية المستدامة وفق ما تقدم تعني الس للتعويض لتلك الموارد الطبيعية لإليفاء بتلك  عي  قدرة محدودة وغير قابلة 
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متوفر من موارد طبيعية عن طريق سن سياسات اقتصادية    الحثيث لتحقيق اعلى كفاءة ممكنة للفعاليات اإلنسانية واالخذ بنظر االعتبار مع ما
 .تمنع االستخدام الجائر لتلك الموارد من اجل توفيرها لألجيال الالحقة

للتنمية   ها يمكن رصدمن خالل التنظيرات األدبية لمفهوم التنمية المستدامة تبين ان هناك متطلبات عامة  متطلبات التنمية المستدامة  ثالثا :  
 : 18وهي     مراجعة التصورات المختلفة لهامن خالل المستدامة 

التخلف االقتصادي    إيجاد حلول تهدف الى  :  التنمية االقتصادية    -أ للموارد    االمثلفهي تهتم باالستخدام    لذا ،  في بعض الدولإلشكالية 
اكتساب  , ومن اجل    لضمان حياة طويلة   في العيش  يات السكان وتحقيق الرفاهيةاإلعمار والنهوض بمستو   من اجل المتاحة  ,االقتصادية  

 . معاشي مقبول مستوى لتحقيق صول إلى الموارد الالزمة للو المعرفة 
, التنمية االجتماعية بهدف تعزيز التفاعالت المجتمعية   العديد من الحقول المعرفية منها    ي: ارتبط مفهوم التنمية فالتنمية البشرية    -ب

الثقافية    .كذلك المجتمع وترقية اإلنسان .    بهدف رفعالتنمية  الثقافة في  الفردالدعم  جانب    الىمستوى  وقياس مستوى معيشته   ية,قدرات 
 في المجتمع.   هوتحسين اوضاع,

احد الباحثين انها تهدف بالدرجة   خامسا: اهداف التنميه المستدامةتتعدد الغايات واالهداف المتوقع تحصيلها من التنمية المستدامة ، وقد رآى
الخاص بالمشاريع التنموية. وحيث أن البيئة هي المخزون الطبيعي للموارد التي يعتمد    ياألساس الى ,  تعزيز وتقييم األثر االجتماعي والبيئ

إن األهداف التنموية البيئية يكمل بعضها عليها االنسان وأن التنمية هي األسلوب التي نتبعها المجتمعات للوصول إلى الرفاهية والمنفعة, لذا ف 
 " . كما بين باحثون آخرون ان اهداف وغايات التنمية المستدامة تتركز على :  19البعض

 ـ المحافظة على التوازن بين الموارد المتاحة والحاجات االساسية للبشر جميعًا على المدى البعيد . 1
 وغير المتجددة في اطار زمني يحقق العدالة بين االجيال .  ـ وضع خطط التنمية للموارد الطبيعية المتجددة2
 ـ تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة .3
 20ـ ترشيد استغالل كافة الموارد ووضع اولويات لالستخدامات المختلفة .4
 وعدال.  توازنا وبصورة اكثرمستقبلية برؤية  االستراتيجيات الخططو وضع في  االسهام -5
 التعامل في األنانية وتجنب ,شمولية وتكاملية برؤية >واإلدارية االجتماعية والسياسية،  ,االقتصادية األوضاع تحليل أهمية على كما تركز    -6

 المتاحة.  والطاقات الموارد مع
 الحالية األجيال  حاجات في تلبية تساهم التي والبرامج األهداف تحقيق, وذلك لوالخاصة، ,العامة القطاعات بين الجهود هدفها توحيد  -7

 والقادمة. 
ا  -8 المستوى    حداث تركزعلى  التنموية السياسات وضع  يتطلبه الذي >والمؤسسي والسلوكي  الفكري تغييراتفي   بكفاءة وتنفيذها ,والبرامج 

 وفعالية.
 أساليب عن والبحث اإلبداع حفيزلت والتدريب التعليم تفعيل في وتساهم ,والمهارات تبادل الخبرات في والمشاركة للشراكة فرص اعطاء  -9

 . 21 تفكير جديدة
فقد مر عقود منذ أن وافقت العديد من الدول بهذه السرعة    -والخالصة فإن " مستوى اإلجماع الدولي ألهداف التنمية المستدامة غير مسبوق  

تقول حكومات العالم لمجتمع األعمال أن "هذا هو المستقبل". إن الشركات التي ال تتماشى مع فرصة السوق هذه ، تستثمر  .على أي شيء
 .22في أسواق األمس بداًل من الغد"  
 : 23ثمان اهداف جديدة للتنمية المستدامة هي   2000وقد تبنت األمم المتحدة منذ عام  

 جوع . ـ القضاء على أسوأ حاالت الفقر وال1
 ـ تحقيق تعليم أساسي شامل .2
 ـ تشجيع المساواة النوعية )الجنسانية ( وتمكين النساء.3
 ـخفض مستوى الوفيات بين االطفال .4

 تحسين صحة االمومة . 5ـ
 ـ مكافحة االيدز , المالريا وغيرها من االمراض .6
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 ـ ضمان االستدامة البيئية .7
 ة .ـ  تطوير شراكة عالمية من اجل التنمي8

 سادسا :ابعاد التنمية المستدامة  
ابعاد التنمية المستدامة ، ولكي نتعرف على تلك االبعاد نبين أوال االبعاد التي حددها    هاختلفت اآلراء بين المنظمات والباحثين حول ما تعني

 :24 لالستدامة على النحو التالي العالمية الموارد معهد
 النظم اإليكولوجية •
 االقتصادية وغيرها من األنشطة االجتماعيةالنظم  •
 الحكم والنشاط السياسي  •
 والقدرات المؤسسية األداء •

العلمية  وتشير النظم االيكولوجية الى ان , الممارسات االقتصادية الحالية متجذرة بشكل عميق ,في نموذج الحداثة ومرتبطة بالمؤسسات 
هيمنة تستطيع بالفعل أن تتعلم وأن تعلمها يمكن أن ينتج تغيرا مفيدا ، فاألزمة البيئية ليست التقنية الحديثة. وبناءا عليه, فإن المؤسسات الم

 .25إال نتيجة للجهل والجشع وقلة البصيرة وهو ما يمكن كبحه من خالل تطوير التعليم وسن التشريعات وترشيد استخدام الموارد 
 هي كاآلتي: وقد حدد ت بعض الدراسات  أربعة ابعاد للتنمية المستدامة

البعد االقتصادي يستند هذا العنصر الى المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع الى اقصى حد والقضاء على الفقر باستغالل الموارد   .1
 الطبيعية ، حيث تعتبر الموارد الطبيعية جزء من الثروة الحقيقية وال يمكن معاملتها بوصفها موردا حرا ألنها تتكون من : 

 من غابات ومراعي.  هرض المستخدم في الزراعة والصناعة والسكن وبما يحتوي سطح األ •
 من موارد معدنية مختلفة، ومصادر الطاقة كالنفط والفحم وغيرها من المصادر.  هباطن األرض بما يحتوي •
 موارد المياه كاألنهار والبحيرات والبحار وما تتضمنه من أحياء مائية . •
 يط باألرض، وما يحوي هذا الغالف من غازات.الهواء أو الغالف الجوي المح •
ة هذا المصدر ودعمه البعداالجتماعي ويتضمن هذا البعد االستخدام األمثل للموارد البشرية، وهذا ما أكده تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية على رعاي  .2

إن يصبحوا أكثر قدرة وإبداعا ومهارة وإنتاجا وأفضل استعدادا لمعالجة  عبر التغذية األفضل والرعاية الصحية وينبغي تقديم تعليم لهم ليساعدهم على  
على أربعة عناصر رئيسة ، هي :  المشكالت ، حتى نصل بهم إلى مفهوم التنمية المستدامة والتي تعنى بتطوير نوعية الحياة لألفراد ، والتي تقوم  

 اإلنتاجية ، التمكين ، االستدامة ، والعدالة االجتماعية .
يستا متناقضتين  البعد البيئي ان التنمية المستدامة تتعامل مع إجراءات المحافظة على البيئة،وعملية النمو االقتصادي على إنهما عمليتان متكاملتان ول  .3

ق مجتمع اقل ميال ولذلك فهي تركز على الجانب النوعي للحياة ، ولكنها ال تتجاهل األبعاد والخصائص الكمية لها على الرغم من إنها تسعى إلى خل
 للنزعة المادية فالتنمية المستدامة من خالل مفهومهاالعالمي هذا تبدوعملية أكثر عقالنية وإنسانية في الحاضر والمستقبل.

ليات المغلقة  البعد المؤسساتي ويضمن البعد المؤسسي استخدام التكنلوجيا األنظف واالكفأ والتي تكون قريبة قدر المستطاع من انبعاثات الصفر أو العم .4
الفحم    –بترول  حيث تقلل من استهالك الطاقة و الموارد الطبيعية, إلى أدنى حد وترفع كفاءتها ، أو تحد من استخدام الوقود االحفوري غير المتجدد ) ال

 ( يوضح ترابط ابعاد التنمية المستدامة2. شكل )26( وتسرع في استحداث موارد للطاقة المتجددة 
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جامعة ،   كلية االدارة واالقتصادعلي شاكر جواد،  ، دراسة ماجستير ،  االستثمار األجنبي المباشر وعالقته بالتنمية المستدامة،  المصدر : 
 21م ، ص2017، قسم االقتصاد ،  القادسية

 سابعا  :مؤشرات التنمية المستدامة
  وهي رئيسية فئات إلى ثالثة المؤشرات يصنف تحليليا إطارا ( 1995 ( سنة المتحدة لألمم التابعة المستدامة بالتنمية اللجنة الخاصة وضعت 

 واألنماط.  والعمليات ,األنشطة خاصة بتصنيف : الدافعة القوة أواًل: مؤشرات
 حيث توفر بيانات لرسم صورة للحاالت الراهنة. : الحالة ثانيًا: مؤشرات
وبحسب ما هو شائع تنقسم ,مؤشرات التنمية المستدامة الى  .27  االقتصادية التنمية بشان ر اللزمة حيث تضع التدابي : االستجابة ثالثًا: مؤشرات

. ويمكن توضيح ملخص  28اربع مؤشرات  رئيسة وهي, مؤشرات اقتصادية ومؤشرات اجتماعية واخرى بيئية الى جانب  المؤشرات المؤسسية
 ( مؤشرات التنمية المستدامة1هذه المؤشرات على النحو اآلتي :جدول )

          
           

          
           

                           
           

 

 مؤشر االستهالك  -
من    - الفرد  حصة 

 استهالك الطاقة 
مؤشراإلنتاج    -

 والتصنيع  
)معدل    - التوظيف 

العمل  -البطالة   سوق 
) 
المحلي    - الناتج 

 اإلجمالي 
 الميزان التجاري  -

 التعليم  -
النمو    - معدل 

 السكاني 
 متوسط العمر -
 القدرة الشرائية  -
 مؤشر الفقر   -
 

 نسبة التصحر  -
من    - الفرد  نصيب 

 األراضي الزراعية 
استغالل    - نسبة 

 الموارد المائية 
في  نسبة  - الكاربون 

 الطاقة
 نسبة النفايات   -

التلفاز  - أجهزة  نسبة 
 نسمة  1000لكل 

عدد خطوط الهاتف    -
 نسمة  1000لكل 

البحث  - على  االتفاق 
من   كنسبة  والتطوير 
القومي   الناتج 

 االجمالي  
العلماء  - عدد 

العاملين   والمهندسين 
البحث   مجال  في 
والتطوير لكل مليون  

 نسبة 
 

على:    باالعتماد  الباحثة  عمل   :  , E.S.C.W.A. , Economic and social commission for western Asiaالمصدر 
Application of sustainable Development Indicators in the Escowa member countries – Analysis of Result 

, united Nations , New York , 2000, p 6  تعكس مدى نجاح الدول في تحقيق التنمية المستدامة وهي تقيم بشكل إن هذه المؤشرات
رئيسي حالة الدول من خالل معايير رقمية يمكن حسابها ومقارنتها مع دول اخرى وكما يمكن متابعة التغيرات والتوجهات في مدى التقدم أو 

ة المستدامة فيما اذا كانت تسير في الطريق الصحيح نحو  التراجع في قيمة هذه المؤشرات مما يدل على سياسات الدول في مجاالت التنمي
تحقيق التنمية المستدامة أم أنها  ال زالت متباطئة ومترددة ، كما هي في معظم دول العالم . وتتمحور مؤشرات التنمية المستدامة حول  

ي العالم والتي حددتها لجنة التنمية المستدامة في  وهي التي تشكل إطار العمل البيئي ف  21القضايا الرئيسة التي تضمنتها توصيات االجندة  
السكن ،   األمم المتحدة بالقضايا التالية : المساواة االجتماعية ، الصحة العامة ، التعليم ، النوع االجتماعي ، أنماط اإلنتاج و االستهالك ،

بة ، التصحر ، الجفاف ، الغابات ، السياحة البيئية ، الغالف الجوي ، االراضي ، البحار والمحيطات ، المناطق الساحلية ، المياه العذ
 على نهج تنطوي   القضايا من واسعة مجموعة تشير إلى المستدامة التنمية.لذلك فان  29التجارة ، القوانين والتشريعات ، واألطر المؤسسية 

 بالمجاالت العناصر الداعمة لتحقيق التنمية، واالهتماماتالمحافظة على البيئة كأحد  وأيضا  و تحقيق النمو   االقتصاد إدارة في متكامل
،ومؤشرات التنمية المستدامة التي تستخدمها المنظمات الدولية متعددة " فالبنك الدولي على سبيل المثال , يستخدم    المؤسسية والقدرة البشرية

ووفقا لها فان التقسيم يتم بتعريف بلدان الدخل المنخفض على انها  ( لتقسيم بلدان العالم إلى فئات تنموية  (unpاجمالي الناتج القومي الفردي  
الفردي وفقًا إلحصائيات سنة   القومي  الدخل  اجمالي  يبلغ  التي  دخلها مابين   745م  2001تلك  يتراوح  التي  أما   , اقل  أو  أمريكيا  دوالر 
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دوالر , وفي القمة  9205ـ  2976سط  بدخل يتراوح ما بين  دوالر فتوصف ببلدان الدخل المتوسط االدنى وتليها بلدان الدخل المتو 2975ـ 745
دوالرامريكي إال ان الدخل القومي الفردي يعتبرمؤشرًا اقتصاديًا صرفًاونظرًا الن البلدان تتفاوت    9205تتربع بلدان الدخل المرتفع بدخل يتجاوز  

م تقسيمه على عدد سكان الدولة للحصول على مقدار متوسط دخل  فيما بينها بشكل كبير وفقًا لعدد السكان فان مقدار الدخل القومي الكلي يت
لب الفرد للقياس للثروة االقتصادية , وينظر إلى استخدام مؤشر الثروة على انه مالئم للتعبير عن التنمية على افتراض ان زيادة الثروة تج

اك مقاييس أخرى للتنمية المستدامة ومنها "احتساب الناتج .وهن  30معها فوائد أخرى مثل ارتفاع مستوى الصحة , والتعليم واسلوب الحياة"  
( ويقيس هذا  GNPيقيس هذا المؤشر قيمة كل السلع والخدمات المنتجة في داخل بلد معين , وايضًا إجمالي الناتج القومي )  GDPالمحلي  

النتاج , ولذا فهو يشمل اجمالي الناتج المحلي  المؤشر قيمة كل السلع والخدمات التي يمتلكها المقيمون في بلد ما بغض النظر عن مكان ا
ل  زائدا الدخل المتحصل عليه من الخارج ) مثل االرباح العائدة من الخارج ( ناقصًا الدخل الذي يمتلكه اناس من الخارج .اما اجمالي الدخ

يًا هذا المؤشر بدال من مؤشر الناتج القومي ويستخدم البنك الدولي حال  GNP( يعتبر هذا اسما بدياًل الجمالي الناتج القومي  GNIالقومي )
.والزال مؤشر اجمالي الناتج القومي الفردي يستخدم على نطاق واسع , أال انه اصبح  31في تقريره السنوي المعنون تقرير التنمية العالمي  

ة للمفهوم , ومن بين تلك المؤشرات يعتير مقترنًا بشكل متزايد مع مؤشرات اوسع للتنمية تسلط مزيدا من الضوء على االبعاد غير االقتصادي
ؤشرات  مؤشر دليل التنمية االنسانية الذي طوره برنامج االمم المتحدة للتنمية ,في نهاية الثمانينات االكثر استخداما وشيوعا من بين تلك الم

تتعلق بالرفاه والسعادة , وقد دأب برنامج     , ومع ان المؤشر الجديد ال يزال يحتوي على جانب اقتصادي إال ان هنالك مؤشرات أخرى للتنمية
( لتصنيف دول HDIم على اصدار تقرير سنوي عن التنمية البشرية مستخدما دليل التنمية البشرية )1990االمم المتحدة للتنمية منذ سنة  

ومنخفضة ومتوسطة  مرتفعة  انسانية  تنمية  ذات  دول  إلى  الثم  32العالم  نهاية  في  المتزايد  االدراك  المؤشرات .ان  بمحدودية  دفع  انينات 
ويحتوي هذا       HDI( الى ابتكار دليل التنمية االنسانيةUNDPاالقتصادية المستخدمة عادة لقياس التنمية برنامج االمم المتحدة للتنمية )

التعليم والمعرفة ,ومست وى معيشي الئق , واختار  المؤشر على ثالثة ابعاد تنموية فيما يتعلق برفاهية االنسان وهي حياة طويلة وصحية 
 HDIطريقة احتساب دليل التنمية االنسانية  ( 3شكل ). 33البرنامج اربعة مؤشرات كمية لقياس تلك االبعاد وكما موضحة بالشكل اآلتي  
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من االبعاد الثالثة وعندما  بغرض التوصل الى وزن ثابت متساو بين كل    1بعد ذلك يجب تحويل المؤشرات الى دليل يدرج من صفر الى  
لما كان يتم احتساب قيمة الدليل لكل بعد يتم اخذ المعدل ويصبح الرقم النهائي هو دليل التنمية االنسانية , وكلما كانت قيمة الدليل مرتفعة ك

 .34مستوى التنمية االنسانية كذلك 
 المبحث الثاني 

 العراقمعوقات التنمية المستدامة 
 ت يابعد محاولة االغداق النظري لما تعنيه التنمية المستدامة على المستوى العالمي في المبحث األول فان الضرورة البحثية تقتضي االستقصائ

في الوطن العربي فقد ارتأينا ان نتعرف الحقلية لما تم التطرق النظري اليه. ولما كان عنوان دراستنا هذه يبحث عن معوقات التنمية المستدامة  
 اواًل في هذا المبحث عن الرؤية العربية للتنمية المستدامة.

صدر عنه اإلعالن العربي عن اهم المعوقات التي تواجه   2002عقد مؤتمر القمة العالي للتنمية المستدامة في جنوب افريقيا من عام  
 :  35اهما تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية من

واالستغالل غير    ,وارتفاع عدد السكان والبطالة وتراكم الديون   ,االمية  تفاقم مشكلة  حدة مع  التي ازدادتالدول العربية    اغلبالفقر في  مشاكل   -1
 الرشيد للموارد الطبيعية. 

الهجرة من الريف الى المدن تزامنت وظهور البناءات العشوائية سببت الضغط على أنظمة التوازن الحيوي ,وعلى الخدمات داخل المدن     -2
 تراكمت على اثرها النفايات الى جانب تلوث الهواء.   

 وانتشار ظاهرة الجفاف .التغير المناخي وتناقص معدالت االمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة مما سبب زيادة التصحر  -3
 سوء استغالل الموارد الطبيعية خاصة المياه الى جانب نقص استغالل الطاقة المتجددة.  -4
التقدم العلمي  ضعف   -5 التطورات الحاصلة في  للتطوير مما أدى الى عدم مواكبتها  العلمية والبحثية  المقدمة لبعض المؤسسات  اإلمكانيات 

 والتقني للدول المتقدمة . 
 ام التجارب من الدول المتقدمة ال توائم والظروف االجتماعية والبيئية الى جانب الظروف االقتصادية . ان استقد -6
في ضوء المنظور العربي للتنمية غياب االستقرار األمني والسياسي في اغلب الدول العربية ,شكل عائق كبير امام تفعيل برامج التنمية و  -7

بأنها   ُعرفت  فقد  تعني  المستدامة  للمجتمع  النه,  المعيشي  بالمستوى  العيش  ,العربي  السكاني  وض  طيب  يضمن  حضاري  بأسلوب 
على متطلبات التنمية المستدامة العامة   وضعت بناءا  معايير لتقييم إنجازات التنمية المستدامة في الوطن العربيال  وهناك بعض.36للناس

على ضوء تعريف التنمية المستدامة في الوطن العربي ومعايير ,وطن العربي  معايير عينية لتقييم إنجازات خطط التنمية في ال  , منهاوالخاصة  
واألمن    ,اإلنتاج وزيادة السالمة البيئية  معدالت    الى جانباالجتماعية االقتصادية والسياسية    للتنميةمعدالت  على  التنمية المستدامة تشمل  

.ولما كان 37لتعزيز المعرفة  والتنمية المستدامة تتطلب تهيئة امكانيات المجتمع البشرية    ,التعلم والمعرفة  امكانياتوتوفير    ,الصحي والغذائي  
ستنباط  االمر كذلك فقد ارتأت الدراسة اختيار العراق  للتعرف على مؤشرات التنمية المستدامة فيهما باالستناد الى مصادر بحثية ، ثم محاولة ا 

 مؤشرات التنمية المستدامة في العراق: ه التنمية المستدامة المعوقات التي تقف في وج
 دينار مليار   245186،4الى   ارتفع 2006  سنة  عراقي   دينار مليار ( 9558،8    ) اإلجمالي  المحلي  الناتج  المؤشرات االقتصادية : بلغ  .1

 بالزيادة  االجمالي  المحلي  الناتج  استمرار  ( . وان 2012 -2006  ( المدة خالل (% 17 ) قدره للنمو معدال بذلك محققا 2012 سنة عراقي
 هذه   تنعكس  ولم  اعاله  الفترة  خالل  ازدادت  التي  العراقي  البترول  تضمن مبيعات  المؤشر  ان  اذ  حقيقي,  استثماري   نشاط  عن  ناتج  يكن  لم

 :  التالية المؤشرات توضحه ما وهذا باالنخفاض الذي استمر االستثمار على مؤشرات الزيادة
 2010مقارنة بعام  2009( عام %32انخفاض تكوين راس المال الثابت بنسبة ) •
 .2009 بعام (  مقارنةً %16بنسبة ) 2010 في عام شكل تراجعا المباشر األجنبي االستثمار صافي •

 المؤشر ويوضح . والمباع البترول المنتج كميات زيادة عن ناتج المتحقق النمو حقيقي,وان اقتصادي نمو وجود  عدم ذلك خالل من يتوضح
  38.االقتصادية االخرى  المؤشرات على االقتصادي النمو نسب تدني تاثير الالحق

، ومما المياه : تعتبر ندرة مصادر المياه من أهم المشاكل التي تؤثر على التنمية االقتصادية والبشرية في عموم الدول العربية ومنها العراق  .2
ذه المشكلة هو تزايد معدالت النمو السكاني واتساع رقعة المناطق المختلفة وشبه القاحلة ، وقلة معدالت هطول االمطار ، يزيد من حدة ه
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ي  باالضافة الى االعتماد في مصادر المياه على انهار تنبع من خارج العراق . إن العراق يعاني من تفاقم مشكلتي ندرة المياه والصرف الصح 
البنية التحتية من تآكل أو هدم وتخريب نتيجة الحروب المتتالية والعقوبات االقتصادية . مما يدل على ذلك هوان نسبة  بسبب ما تعرضت له  

بينما  2000من مجموع السكان في  عام   %83.3السكان الذين لديهم فرصة مستدامة للحصول على مصدر مياه محسن قد قدرت بحوالي 
من السكان ال يحصلون    %15.8، كما أن أحدى معايير الفقر البشري تشير الى ان ما نسبته    2007عام    %81.3انخفضت هذه النسبة الى  

. وهذه النسبة على الرغم من ضالتها اال انها تشكل بحد ذاتها خطرًا يهدد متطلبات البيئة اآلمنة التي    39على مصدر مياه صالحة للشرب
االستدالل على هذا الواقع المتردي من خالل تتبع نصيب الفرد من الماء في العراق خالل من الممكن ان يحيا فيها االنسان العراقي ، ويمكن  

 2005- 1980( كمية المياه في العراق ونصيب الفرد منه للمدة 2جدول )-:40سنوات متفرقة في الجدول التالي ادناه 
كمية الماء الخام   السنوات

 (3المنتجة )مليون م

كمية الماء الخام  

ليون  المستهلك )م

 (  3م

نصيب الفرد من   عدد السكان  

الماء المستهلك 

 ( 3)م

1980 228 163 13238000 12.3 

1985 308 308 15585000 19.8 

1990 144 142 17890000 7.9 

1995 150 136 17324700 7.8 

2000 114 104 20937468 5 

2001 163 154 21562494 7.1 

2002 270 261 22207864 11.7 

2003 188 179 22873589 7.8 

2004 269 262 235559669 11.1 

2005 510 139 24266172 5.7 

,  مجلة مركز دراسات الكوفة ،   ارث الماضي وضرورات المستقبل متطلبات التنمية المستدامة في العراقالمصدر : حنان عبد خضر , 
 ( 2005-1995باالعتماد على الجهاز المركزي لألحصاء وتكنلوجيا المعلومات في السنوات من )257، ص 2011،   21العدد 

 يعاني العراق من ثالثة مصادر للتلوث البيئي :التلوث البيئي: . 3
ناجمة عن تسرب مواد غريبة    ,وغالبيتها  ة  يولالملوثات أالناتجة عن  الغالب    العراق وهي في في    الهوائي تلوث  المصادر    : تتنوع  تلوث الھواء - أ

، وعن المصادر الصناعية ُيعد النفط والغاز من اهم مصادر تلوث البيئة بمختلف وعوادم السيارات  ,الصناعية    االنبعاثاتمن    طبقة الهواءالى  
البيئي بتطور النشاط االقتصادي لإلنسان اذ تزداد الحاجة الى مصادر الطاقة )نفط  مراحلها اإلنتاجية واالستهالكية ، اذ ارتبطت زيادة التلوث 

، غاز( لكي تتسق مع التطور االقتصادي ، والسيما في الجانب الصناعي ، ومايمر به العراق حاليا من محاوالت لزيادة صادراته النفطية 
وتنعكس اآلثار السلبية للقطاع النفطي على االقتصاد    CO2)د انبعاث غاز )والغازية ، تأتي اآلثار السلبية للقطاع النفطي من خالل تصاع 

الماشية والثروة السمكية ( ، اذ يؤثر التلوث البيئي على   –العراقي في كافة جوانبه اإلنتاجية ، ففي الجانب الزراعي ) النباتي والحيواني بشقيه 
وضوح فيما يتعلق بسالمة العاملين في هذا المجال ومن ثم انخفاض انتاجيتهم ، وقد  المنتوج كمًا ونوعًا ، وفي الجانب الصحي تتأجج آثاره ب

طن والمستهدف   %3،08في العراق ان نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون    2000أظهرت نتائج المسح الصناعي الشامل لسنة  
وهذا يستلزم بناء تكنلوجيا نظيفة واالستغناء    2015ل الى المستهدف عام  طن للوصو   1،58طن ، أي اليزال هناك فرق يقدر بنحو    1،5عالميا  

تدريجبًا عن الوقود االحفوري )فحم بترول ، غاز طبيعي( لضمان استدامة البيئة ، وحسب إحصاءات عالمية يعد العراق ضمن ثالث اعلى  
من الملوثات الهوائيةمما يسبب اضرارًا بيئية .   %80ي  ( دولة فيما يخص معدالت حرق الغاز حيث يخلف حوال20دولة حيث يحتل المركز)

قدم من الغاز المصاحب ، اذ يعاني العراق من عدم القدرة على    600وحسب الدراسات المعنية  فان انتاج برميل من النفط الخام ,سينتج معه  
اجته من الغاز الطبيعي من الدول المجاورة .حيث يتم استغالل ثروة الغاز الطبيعي بسبب اهمال الحكومة لمشروعات الغاز اذ يقوم باستيراد ح

مليون طن( من غاز ثاني أوكسيد الكربون ,عالميًا  400حرق الغاز المصاحب للبترول في الجو مما يسبب في هذه العملية انبعاث مايقارب )
, وهذه الكمية تشير الى الخسائر  2013لك عام  ( مليار قدم/ مكعب في اليوم و فيذ1،1،اذ وصل انتاج العراق, من الغاز الطبيعي الحر الى )

( حصة نصيب الفرد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون ومعدل نموه 3.جدول )41( مليار دوالر سنويا16المالية للعراق قد تصل الى ) 
 ( 2012-  2007السنوي في العراق للمدة من )
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انبعاث الغاز  السنة 

CO2كيلوطن 

عدد السكان  

 )الف نسمة(

الفرد من   نصيب

( طن CO2انبعاث ) 

 سنويا% 

معدل النمو 

 السنوي

2007 6283،4 29684 0،2 -93،6 

2008 94443،6 30895 3،0 1403 

2009 91117،6 31695 2،8 12،9 

2010 11466 32500 3،5 7،4 

2011 123295،9 32962 3،7 7،5 

2012 1345555،7 33259 4،0 9،1 

جعفر طالب احمد وغدير نجم عبدهللا ، إشكالية التلوث الهيدروكاربوني وانعكاسه على التنمية المستدامة في العراق ، بحث  المصدر : 
باالعتماد على    15، ص 2015، 17عدد    –جامعة واسط  –كلية اإلدارة واالقتصاد  –منشور في مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

World Bank, World Development Indicators, CO2 emissions(KT) 
http/data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.co2E.KT  

( والذي يمثل التلوث في العراق وقد كان اقصى انبعاث  2012-2007ويوضح الجدول أعاله انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون للمدة من )
و ادنى معدل   2008عام    %1403فيما كان اقصى معدل نمو    2010عام     11466وادنى انبعاث للغاز    2012عام    1345555،7للغاز
  2012، كما يوضح الجدول حصة نصيب الفرد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون في العراق  وكانت اعلى سنة    2007عام    %93،6-نمو  

التسربات وقدم وسائل اإلنتاج فضال عن عدم  ومن أسباب هذه االرتفاعات مع تقدم السنين   %0,2بلغت   2007وادنى سنة  %4،0وبلغت 
  CO2اتباع الوسائل البيئية في المصافي المحلية للمحافظة على البيئة . والمالحظ ان الهدف السابع لاللفية البيئية يشير الى ان انبعاث  

عراق يعني ان العراق من بين في ال  CO2( طن فيما يوضح الجدول السابق ارتفاع حصة نصيب الفرد من  %1،5المستهدف عالميا يبلغ )
  2003بعد عام    ت اعدادها السيماازداد    .اما بالنسبة لعوادم ,السيارات حيث42الدول  التي تعاني من  التلوث المرتفع على مستوى العالم 

(    34450عدد الى )ھذا ال,وصل  سيارة  (  29064والمختلط الى ),القطاعين العام  ,في  اذ وصل عدد السيارات التي تمتلكھا أجھزة الدولة
الدقائق    باإلضافة الى التلوث البيئي    نسبة  ذو النوعية الرديئة مما زادت من,تعتمد على الوقود المستورد    واغلب السيارات  ،  2005سيارة لعام  

والتي يمكن  43  والي  على الت  3ميكروغرام/م(  5,1و )  3ميكروغرام/م (  350العالقة والرصاص التي تجاوزت تراكيزھا الحدود الوطنية والبالغة ) 
 2009( معدل التلوث البيئي لعوادم السيارات لثالث محافظات عراقية لسنة4جدول ) : ث محافظاتالي لثال ل الجدول التالتوضيحھا من خ

لمعدل السنوي  ا لمعدل السنوي للدقائق العالقة ا المحافظة 

 للرصاص 

 السنة 

 2009 2،9 582 بغداد

 2009 0،9 603 البصرة

 2009 - 379 نينوى 
  قتصاد دارة واالاال ،  مجلة المعالجات,التحديات,  الواقع,التنمية المستدامة و البيئة في العراق،  رائد صياد عليو  احمد جاسم جبارالمصدر :  

بغداد بالنسبة للبصرة لتركيز الرصاص اعلى في  ان المعدل السنوي    في أعاله  الجدول  خالل  من  والمالحظ     370، ص  2012,    93عدد  ال  –،
والموصل حيث تعد تلك المحافظات األعلى في تركيز المصانع وتعتبر الظهير االقتصادي العراقي ,بينما تسجل البصرة معدل اعلى لتركيز 

سبعينات    : خالل   تلوث المياه-ب  ميكروغرام .   350وهي بذلك سجلت اعلى من الحد المسموح والبالغ    2009الدقائق العالقة وذلك في عام 
ة القرن الماضي شهد العراق تطورا في مجال الصناعة أدى الى زيادة التلوث البيئي ,حيث ان اعلب الصناعات تفتقر الى شروط السالمة البيئي

من حيث الموقع وتصريف المخلفات ,حيث عدت من اهم مصادر التلوث المائي وذلك لقربها من األنهار الجارية دون النظر الى مخلفاتها  
صناعات الملوثة والمؤثرة على السكان ,الى جانب عدم معالجتها قبل تصريفها الى مياه االتهارويبين الجدول التالي تركيز الملوثات من أنواع ال 

 2006( كمية المياه الصناعية من القطاعات المختلفة للعام 5.جدول )
 (/يوم3نتاجية)مالالتصريف من العملية ا (/يوم3م)كمية المياه الصناعية المصروفة   القطاع

 4986   94247 الكيميائي 

 2510 16014.7 الهندسي
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 425 8565 الغذائي

 5125 14465.9 النسيجي

 13046 133292.6 المجموع 

،   قتصاددارة واالاال ، مجلة المعالجات ,التحديات,الواقع, البيئة في العراقالتنمية المستدامة و ،   رائد صياد عليو  احمد جاسم جبار المصدر : 
من خالل استقراء الجدول يالحظ ان مخلفات القطاع الكيميائي تعد اعلى كمية من بين القطاعات األخرى   372، ص  2012    .  93عدد  ال

/يوم لكل من القطاع الكيميائي والقطاع الغذائي على  3م( 8565)/يوم و  3م)94247(،حيث بلغ التصريف الكلي  واقلها في القطاع الغذائي  
 مخلفات ال ، كما أشار الجدول الى ان  حجم المجاري المائية بينما البعض االخر الى األراضي التي تجاورها التوالي ، والتي تطرح مباشرة الى 

النظام البيئي في العراق    في  األثر الكبيرلھا    ,المطروحات  ان تلك  عني, مما يالسائلة    لوثاتللم  اتركيز   في المجاري المائية سجلت اعلى العضوية  
 .الرقابة البيئية الى جانب ضعف,في التوازن البيئي اخالل  ما يعني

  تلوث التربة : يعد التلوث باالسمدة الكيمياوية والعضوية من اخطر أنواع تلوث التربة الى جانب التلوث بالملوحة في معظم األراضي  وسط  -ب
للزراعة, وذلو  العراق ,حيث تعاني منها مساحات شاسعة قابلة  للتربة ,فضال عن قدم    ك جنوب  الفيزيائية والكيمياوية  الخصائص  بسبب تباين 

. ان سلبية تلوث التربة يسهم الى 44أساليب الري وطرق الزراعة ,وتهالك أنظمة الصرف الصحي وعدم ادامتها ,مما سبب فقدان خصوبة التربة  
  تاجية األرض وبالتالي يؤدي الى هجرة الفالح ألرضه مما تترتب تفاقم مشكلة البطالة وارتفاع نسبة الفقر ,وانعدام االمن الغذائي  جدول تدني إن
 2015- 2011(نسب األرض المزروعة الى اجمالي األراضي الصالحة للزراعة للمدة 6:جدول ) 45(    6رقم ) 

 السنوات         

 

 المحافظات 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

 63،1 45،0 88،4 55،6 53،6 بغداد

 - 79،5 100 77،3 8،7 نينوى 

 4،5 2،4 2،4 60،5 12،2 البصرة         

 14،3 15،7 100 14،3 17،7 ديالى

 52،7 44،3 79،8 41،1 53،6 بابل

 33،1 42،2 44،4 65،7 65،7 القادسية 

-2004المصدر: وفاء جعفر المهداوي وسليمة هاشم جار هللا ، التحديات التي تواجه التنمية المحلية المستدامة في العراق للمدة )
-2011، باالعتماد على وزارة التخطيط، اإلحصاءات البيئية السنوية للفترة )14، ص2017-113( مجلة اإلدارة واالقتصاد ,عدد  2015
 العراق- وزارة التخطيط –( 2015

تعد الحروب التي عانى منها العراق خالل العقدين الماضيين وتدهور األوضاع األمنية وانتشار العمليات اإلرهابية  الحروب والنزاعات :. 4
من  وتهجير السكان بفعل هذه العمليات ، من األسباب الرئيسة لتدهور األوضاع البيئية والمعيشية .فقد أفرزت هذه الحروب مجموعة ضخمة  

( ، وحرب الخليج الثانية  1988  -1980اإليرانية ) –المشكالت التي هددت وال زالت تهدد مستقبل المجتمع العراقي ابتداء من الحرب العراقية  
( ، وحرب الخليج األخيرة وما ترتب عليها من احتالل عسكري 2003-1991وما ترتب عليها من فرض عقوبات اقتصادية على العراق ) 

 . 46خراب ودمار لحق بكل مفاصل الحياة  ( تبعه 2003)
إن من ابرز ما يمتاز به سوق العمل العراقي، االرتفاع المستمر في وتائر نمو العرض من العمالة ، بالمقابل هناك     ظاهرة البطالة:  .5

رة على توليد فرص  تباطؤ واضح في نمو الطلب على العمالة ناتج عن عوامل عدة منها ضعف معدالت االستثمار ومن ثم ضعف القد
التشغيل وتواضع مستويات اإلنتاج وكفاءة اإلدارة ، مما يترتب عليه استفحال مشكلة البطالة خاصًة بين الشباب الخريجين وغيرهم ، إن  

يجيًا في  ( ، ثم تقل هذه النسبة تدر   29  –  15أغلبية اإلحصائيات تشير أن األفراد العاطلين عن العمل في العراق هم من الفئة العمرية ) 
  %15 نكسبة راقالع في  البطالة مؤشرات بلغ 2011 لعام اإلنمائي والتعاون  التخطط وزارة إحصائيات ووفق .   47الفئات العمرية الالحقة  

 من (%30) نسبة وصلت إلى  حيث مرتفعة مازالت راق  الع في الناقصة  العمالة راتمؤش ان  كما ، العمل عن عاطل مليون  وجود يعني  ما
 الزراعي كالقطاعين المختلفة لقطاعاته العراقي االقتصاد  تراجع الى يعود ذلك مرد وان  .المقرر من أقل ساعات يعملون  الذين العاملين
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اما عن      .48العام   القطاع في العمل ظروف تحسين او واألجنبي الخاص للقطاع حقيقية راتاستثما دخول عن عدم فضال والصناعي
 المتخصصة العلمية الكفاءات من كبير عدد  فيه تعمل التي العالم دول بين االعلى بانه العراق فيتميزالكفاءات العاطلة عن العمل في العراق  

 أن إال العمل،   عن  العاطلة العراقية الكفاءات عن  \رسمية إحصاءات وجود عدم من  وبالرغم .العلمي تخصصها مجال  عن  بعيد  مجال  في
 ومهمة نادرة علمية مجاالت في  تخصصت التي  العراقية الكفاءات من الكثير المثال سبيل فعلى .كبير عددهم أن إلى تشير التقديرات

 اضافة  ألنووية العلوم منها نادرة مجاالت في المتخصصين  منهم االمريكي الغزو بعد الطريق قارعة على وضحاها ليلة بين نفسها وجدت
 تم عندما تخصصاتهم خارج أنفسهم وجدوا العسكرية العلوم في المتخصصين من  واألالف أعمالهم ترك على  أجبروا الذين المهندسين الى
 .49الدفاع   وزارة حل  
ال تخفى العالقة الوثيقة بين التعليم والتنمية المستدامة باعتبار األول مؤشر مهم بالنسبة للثانية حيث إن انخفاض التعليم يترتب   . التعليم:6

عليه انخفاض مستويات التحصيل التعليمي وارتفاع معدالت األمية . وهما سببان النخفاض الدخول ، لذا فهما مظهران من مظاهر الفقر 
 . 50والتخلف   

 :  وهي كاالتي  ( 2009   بعام مقارنة   2010  عام) ادناه المؤشرات حسب القطاع هذا  في  مستمر تحسن هناك بأن التعليم مؤشرات وتشير
 األطفال. رياض شملت ( %3,4بلغت ) بنسبة زيادة اجمالي عدد المدارس  .1
 .  % 4،2 بنسبة الطلبة  عدد  زيادة   .2
 للمرحلتين. التوالي على  والثانوية االبتدائية للمرحلتين%  3،7و  % 3 بنسب الطالب التحاق معدل .3
 جامعة حكومية. 19الجامعات  عدد اصبح حيث 2004 في عنه جامعات اربع بمقدار ازداد  قد الحكومية الجامعات عدد .4
 للمدة المذكورة اعاله .  %9،2بنسبة  الحكومية الجامعات طلبة نسبة ارتفعت .5
 .51  2009  بعام مقارنة  2010  عام (  %4،36)   بنسبة األهلية,  الكليات ارتفع عدد .6

 الدراسات نتائج ما افرزته منها االسباب من لعدد كبيرة بنسب تدنى قد (  النوعي ) التعليم مستوى  ان اال التحسينات هذه من الرغم على
توضح  التحديات من  مجموعة بأكمله التعليم نظام يواجه اذ 2010 عام في  Geopolicityأجرتها   التي راقالع  في التعليم لنظام االستطالعية

 : التالية المؤشرات منها البعض
 إلى تفتقر المدارس من % 70 فحوالي لها المرصدة المالية للتخصيصات الكبير الحجم رغم سيئة ظروف من تعاني المدارس معظم •

 المدارس في تستخدم التي التسهيالت نوعية الخيام . ورداءة أو والقش الطين من مبنية مدرسة 1000 حواليو  . والمراحيض النظيفة المياه
 والمعدات . مختبرات العلوم والمكتبات المثال سبيل على  والكليات

 االخص وعلى التعليمية    قدراتهم وتدني  للمعلمين التدريب وضعف والمعلمين والمدرسين لألساتذة التعليمية راتوالقد المستويات تدني •
 العالم .  اليها وصل التي الحديثة التدريس باساليب الكادر التدريسي اغلب اطالع وعدم ، المراحل اهم من تعد التي االبتدائية للمدارس

 ضعف اجراءات االختيار والتعيين بما ينسجم مع متطلبات التدريس. •
القتصادية التي تنعكس سلبا على حياتهم واضطرارهم عزوف الطلبة عن مواكبة الدراسة لعدد من االسباب منها الظروف االجتماعية وا •

المتهدور الذي يسبب عدم قدرة   القدرة االقتصادية لعوائلهم التي تأن من الجوع والفقر والمرض والوضع االمني  الى العمل بسبب ضعف 
 الطالب بالوصول الى موقع التعليم بسبب قطع الطرق وغيرها.

 صية التي تأخذ بعيدا عن النظام العام. ظاهرة انتشار واسعة من الدروس الخصو  •
 ضعف الواعز النفسي للطالب بسبب عدم وضوح الرؤى المستقبلية وعدم وضوح االهداف المستقبلية لهم .  •
 اضطرت عدد من المدارس في المناطق الخطرة إلغالق لفترات  طويلة. •
لقد شهد هذا الجانب تراجعا ملحوظا ويمكن االستدالل عن ذلك من خالل متابعة األوضاع الصحية في العراق ،   . الخدمات الصحية :7

ن التي استمر ترديها منذ عقد التسعينات في القرن الماضي ، ولحد اآلن . وهذا بدوره أدى الى انخفاض متوسط العمر المتوقع عند الوالدة م
، وهذا المعدل إذا ما قورن ببعض الدول النامية وتحديدا العربية يعد منخفضا ،   2006سنة في عام ( 58.2الى ) 1987سنة في عام  65

 والجدول أدناه يوضح بعض المؤشرات الصحية في العراق حتى نهاية العقد االول من القرن الحادي والعشرين
 ( مؤشرات الحالة الصحية في العراق7جدول )
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     ه        

 58.2 العمر المتوقع عند الوالدة  

 35 ( 1000) لكل وفيات االطفال الرضعال مؤشر معدل

 41 ( 1000) لكل  وفيات االطفال دون سن الخامسةالمعدل مؤشر

 1.83 معدل وفيات البالغين )لكل الف نسمة(

 4.98 معدل الوفيات الخام )لكل الف نسمة( لجميع األسباب 

 48 نسبة وفيات األمهات لكل مئة الف والدة حية

، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي بيت الحكمة ، المطابع المركزية ، العراق   2008التقرير الوطني لحال التنمية البشرية   –المصدر: العراق  
امية ، مما يعني ان الفرد العراقي ال يزال يفتقر الى .إن األرقام السابقة ال تعكس تقدما اذا ما تم مقارنتها ببعض الدول الن49، ص  2009، 

الخدمات الصحية المقدمة اليه كما ونوعا ، ولعل االسباب التي تقف وراء ذلك تكاد تكون معروفة ، منها الحروب وما ترتب عليه من حصار  
الناجمة عنهما ، باالضافة الى هجرة االطباء المتخص التهديدات االمنية التي اقتصادي وانتشار االمراض واالوبئة  صين الى الخارج بفعل 

 .52يعيشها البلد الخ   
في إشباع الحاجات األساسية   أن الذي حصل بالفعل هو تعميق هذه الظاهرة في المجتمع العراقي وارتفاع نسبة الفقر نتيجة أإلخفاق  الفقر: .7

 لغالبية السكان إذ إن هذه الحاجات كانت قابلة للزيادة وخاضعة للتطور مع تطور المجتمع وموارده وبالنتيجة تفاوتت وتعددت الحاجات وهو 
لسرقة وللضياع بفعل  ما انعكس في قياس الفقر وتحديد خطوطه . أن العراق بالرغم من غناه ، إال أن ثروته كانت وبصورة مستمرة عرضة ل

 .  53األطماع التي أحاطت  به سواء من داخله أو خارجه 
 ب( معوقات التنمية المستدامة في العراق          

ان معضالت المشهد السياسي في العراق وما تفرزه هذه المعضالت من مشاكل من بين المعوقات الرئيسية التي تعرقل معوقات سياسية:    -1
جراء تأثير إيجابي على مؤشرات التنمية المستجابة في العراق. فالخالفات المستمرة على تولي السلطة في العراق وعدم  أي خطوات اصالحية أل

 نضوج القرار السياسي والذي يخدم متطلبات خلق القيادات الحكومية التي تتولى مهمة خدمة مصالح المجتمع العراقي بعيدا عن قضايا التحزب 
 والدكتاتورية.

ان ظروف عدم االستقرار االمني في العراق يعتبر بحد ذاته احد اهم التحديات االساسية للتنمية المستدامة في العراق    ت أمنية: معوقا  -2
حيث ان هذه الظروف تعتبر عوامل طاردة لالستثمار المحلي واالجنبي من جهة وتعمل على تحطيم البنية التحتية الموجودة اصاًل وتبطئ  

 ة عامة. عجلة االقتصاد بصور 
: أدى الفساد المالي واإلداري وضعف االصالح االداري وسوء استخدام الموارد المالية وهدرها الى وضع العراقيل  معوقات الفساد االداري    -3

امام خطط تحقيق تنمية مستدامة في العراق ولم تنجح مؤسسات حكومية او مفوضيات مستقلة من الحد من الفساد اإلداري المستشري ضعف 
 إلرادة الحكومية في دعم تلك المؤسسات.ا

هناك العديد من المعوقات االقتصادية التي تساهم في التاثير على التنمية المستدامة في العراق ويمكن ذكر ابرزها   معوقات اقتصادية :  -4
الحصة االكبر من تكوين الناتج المحلي    ، حيث ان السمة الريعية التي يتسم بها االقتصاد العراقي والمتأتية من استحواذ القطاع النفطي على

ًا على االجمالي مقارنة بالقطاعات االخرى ، قد عمقت االختالالت البنيوية في االقتصاد العراقي ، حيث يظهر االقتصاد العراقي وكانه اتكأ كلي
قت ذلك وادت أسباب أخرى, ضعف وتأخر الواردات من القطاع النفطي والسعي الحثيث على زيادة اإلنتاج النفطي برغم السلبيات التي راف

الصناعات الزراعية فضال عن الصناعات التحويلية مما يعني انهيار القطاع الصناعي بأكمله. كما يتبين وجود خلل واضح بين المجتمع وبين 
االقتصاد. ويظهر التحدي االخر بنية االقتصاد شهد تخلفا واسعا, في جميع مفاصل االقتصاد، اضافة الى تفكك وانهيار البنى التحتية لهذا  

ة  في جانب السياسة التخطيطية التي غابت عن الوجود فضال عن ضعف االستثمارات العقالنية, للموارد االقتصادية بما فيها المائية والسياحي 
الى اضعاف طاقات المجتمع وتنشر والمواد الخام. ثم هدر استخدام الكفاءات التقنية البشرية العراقية. وأيضا تبرز مشكلة البطالة التي تؤدي  

 آفات اجتماعية سلبية. كما يالحظ ضعف القطاع الخاص واالستثمارات المحلية في عملية التنمية المستدامة وعدم نجاحها في القيام بأي دور 
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د الدولي الى جانب معدالت النمو  يذكر بتصحيح واقع االقتصاد العراقي كذلك تدني التراكمات الرأسمالية, وانعدام التفاعل المتبادل و االقتصا
الحاجات   اشباع  عجز  عن  ناتجة  العراقي  االقتصاد  في  واسعا  حيزا  فتحتل  الفقر  مشكلة  اما  ملحوظا.  هبوطا  شهدت  التي  االقتصادي 

و  االجتماعية  الحياة  تطور  ، مع  للتطور  الخاضعة  للزيادة  قابلة  اصبحت  الحاجات  تلك  وان  خصوصا  السكان،  متطلباتها  األساسية,لغالبية 
المعاصرةواخيرًا فان السياسات االقتصادية واالجتماعية المعتمدة والمطروحة لم تزل دون المستوى المطلوب فانخفاض مستوى الدخل وعدم  
العدالة في توزيعه وكذلك الزيادة في المستوى السكاني وتدهور شروط السكن، واالنخفاض في مستوى التعليم وتفشي االمية وسوء االوضاع 
الصحية والخدمات الضرورية وقصور انظمة الحماية وصوال الى مشكالت التفكك االجتماعي كلها تعتبر بمثابة مؤشر على الفشل المتواصل  

 في السياسات المذكورة .
ان التدهور المستمر في كافة القطاعات االقتصادية السيما في القطاع الزراعي ,واالنتاج الغذائي وما نتج عنه من    معوقات بيئية :  -5 

االضرار االقتصادية التي انعكست سلبا على قطاع الموارد البيئية . كما ساهمت مشكلة التصحر ومشكلة ندرة المياه وما تمخض عنها من  
الحياة البشرية ,ما أدى الى تراجع الكثير من الخدمات ,بما فيها خدمات الصرف الصحي الى تفاقم مخاطر مضار الى تحديات بوجه ديمومة 

التلوث البيئي . وقد كان لمخلفات الحروب المتعاقبة والصناعة اكبر المخاطر التي أسهمت في استفحال المعضالت البيئية . واخيرًا تردي  
محاولة ايجاد الحلول المالئمة، مما أدى الى مشاكل متكررة, خصوصا وان هذه الخدمة قد ترتب على    خدمات الطاقة الكهربائية منذ مدة, دون 

 ترديها ، ترديا اكبر في مفاصل الحياة اليومية للمجتمع العراقي 
6-   : العلمية والتعليمية  السيا  المعوقات  فالتوتر   ، العلمي والتعليمي  الجانب  السابقة على  المعوقات  الداخلي وظاهرة انعكست مجمل  سي 

التحزب أدت الى عدم وجود سياسة متكاملة, في مسألة البعثات الدراسية ، الى جانب عدم ارتباطها بشكل اساسي بالحاجات المحيلة الفعلية 
الطويلة في اختصا  العلمية والتقنية ذات الخبرات  المالكات  صاتها وتطور للبلد . وساهمت تشريعات وقوانين نافذة في اعاقة االستفادة من 

 د . العمليات التربوية االكاديمية . كما ساهمت الظروف االمنية واالقتصادية في هجرة الكفاءات, والمالكات العلمية الكبيرة الى خارج البل
ن ان التهميش المزمن للمرأة وللشباب المثقف في المجتمع وتراجع فرص الحصول على العمل المناسب يعتبر م  معوقات اجتماعية :  -7

 المعوقات االساسية في هدر للطاقات البشرية ,والكفاءات الضرورية, لرفد الحركة التنموية في العراق.
 جـ( المعالجات والحلول 

 المحور السياسي واالجتماعي :   •
من اطار الجوانب ضرورة تفعيل سلطة القانون ومنح الجهات التنفيذية  ,ومنح كافة الصالحيات, لرصد الحاالت المسيئة ,والفئات المقصرة ض -1

 السياسية, واالجتماعية واالقتصادية والبيئية . 
 ضرورة تبني السياسات والبرامج التي تضمن حقوق االنسان العراقي .  -2
 القضاء على الخالفات السياسية عن طريق النظر اوال الى مصلحة الفرد العراقي فوق كل االعتبارات مهما كان نوعها .  -3
طريق الندوات والمؤتمرات ووسائل اإلعالم كافة بثقافة محاربة كل أنواع الفساد االداري باعتباره احد اهم االسباب تثقيف المجتمع وتوعيته عن  -4

 التي تقف وراء الهدر والضياع للموارد والتخصيصات المالية التي يمكن استغاللها في تمويل القنوات التنموية. 
و  -5 والقانونية  االمنية  الدولة  مؤسسات  بناء  هذه  استكمال  الن   ، تالفيها  لغرض  السابقة  الخاطئة  التجارب  من  واالستفادة  والسياسية  العسكرية 

 المؤسسات تمثل ضرورة ال بد منها لتأمين العملية بمجملها ، فال تنمية بدون أمن واستقرار . 
ال -6 القائم  االجتماعي  الحماية  اعادة هيكلة نظام  الحماية من خالل  ببرامج شبكات  الحقيقي  للضمان  االهتمام  يتتضمن نظام  ان  له  ذي البد 

 االجتماعي والتأمينات االجتماعية وشبكات االمان االجتماعي. 
   -المحور االقتصادي : •
 االنتقال المدروس من اقتصادحكومي مركزي مخطط الى اقتصاد,ُتمارس فيه المبادرات الفردية والقطاع الخاص, ومنظمات المجتمع المدني   -1
تالئم واقع االقتصاد العراقي تستهدف القضاء على مشكلة البطالة في العراق مع االنتباه لواقع هذا االقتصاد والتاكيد  تبني استراتيجية معينة   -2

 على جدية الوسائل واالهداف اوال ، وتوفر االدارة السياسية ,واالجتماعية, واالقتصادية لتحقيق ذلك ثانيًا  . 
 تنويع االقتصاد العراقي والسعي نحو إخراجه من الريعية لغرض تأمين الموارد المالية الضرورية لتمويل المتطلبات التنموية . -3
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االهتمام بالقطاع الصناعي والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي بعد ان شهدت هذه القطاعات تخلفا ملحوظا في العقدين االخيرين كخطوة  -4
 زن بين بنية االقتصاد والمجتمع.نحو تحقيق التوا

 تأمين القاعدة االساسية لبناء االقتصاد العراقي من خالل اكمال متطلبات البنية التحتية. -5
ة تبني سياسات استثمارية ,وعقالنية لتشجيع كافة األطراف المحلية واألجنبية على االستثمار داخل العراق كي تساهم في الحد من تفشي ظاهر  -6

 بين خريجي الكليات والمعاهد. البطالة وخصوصا
الجانب,    تمكين القطاع الخاص للقيام بدور جديد ,وفاعل في االقتصاد العراقي ,وذلك لتلبية متطلبات تغيير ,البيئة االقتصادية المشوهة االحادية  -7

 تهدف الى قيام اقتصاد متوازن. 
 المحور البيئي :  •
ضرورة الوصول لالستخدام االمثل للموارد الطبيعية ,واستصالح االراضي الزراعية, عن طريق تخصيص الموارد المالية الالزمة ، واعتماد   -1

 االساليب الزراعية المالئمة , لحماية البيئة . 
رط في عملها االلتزام باالشتراطات تطوير ادارة النفايات الصلبة ,واشراك القطاع الخاص في هذه المهمة, عن طريق شركات متخصصة يشت -2

 البيئية الصحية . 
 الرصد المستمر لنوعية الهواء, عن طريق وسائل و نظم متطورة ، وذلك الجراء التقييم المستمر الوضاع التلوث الجوي .  -3
وفي الوقت نفسه يخدم االغراض البيئية يجب الموازنة بين االعتبارات البيئية, و اعتبارات النمو االقتصادي , لتحقيق اهداف التنمية المستدامة , -4

من خالل الحفاظ على هذه الموارد غير القابلة للتجديد . لذا فان موضوعات البيئة والتنمية والنفط يجب ان تكون مرتبطة بعالقات تكامل 
يمكن حماية البيئة والحفاظ عليها في ظل  واعتماد متبادل، فال يمكن استمرار عملية التنمية على اساس تدهور البيئة والموارد الطبيعية ، كما ال
 ظروف اقتصادية معينة تقتضي العمل على رفع مستوى المعيشة من خالل تحقيق تنمية مستدامة .

التنمية المستدامة ، كما أن   -5 وضع سياسات, وخطط وتنظيمات جدية ,وعملية للتخطيط الحضري تساهم في أي استراتيجية وطنية لتشجيع 
 لديات ,تكون اطراف فاعلة مهمة في أي استراتيجية يؤمل لها النجاح . حكومات المدن والب

 . ان االثار البيئية السلبية الناجمة عن انتاج النفط يمكن تالفيها قدر المستطاع من خالل تطبيق طرق وتقنيات حديثة لمعالجة هذه االثار -6
ي ذلك الى متطلبات غير مستدامة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية تخصيص التمويل المطلوب لتوفير بيئة صحية ,وامنة ومشجعة, دون ان يفض -7

الصرف    ,والنظم االيكولوجية بما في ذلك توفير بيئات معيشة ,ومهنية صحية لسكانها ، وتوفير االمداد بالمياه, وجمع النفايات الصلبة ، وتوفير 
 الصحي . 

ومشكل -8  ، المياه  ندرة  ومشكلة   , التصحر  بمشكلة  الجاد  المالية  االهتمام  التخصيصات  زيادة  تتطلب  العملية  وهذه  الكهربائية  الطاقة  توفير  ة 
 واالستعانة بالخبرات والمهارات المحلية واالجنبية لمعالجة التردي الواضح في هذه الجوانب الثالث. 

 وضع ضوابط صارمة ,وذلك لمنع القيام بتصريف المخلفات الصناعية او الزراعية.  -9
( وقانون الشروط العامة 74,وقانون الصحة والسالمة رقم )  1977( لعام  3ماية وتحسين البيئة, ومنها قانون )تفعيل العمل بقانون الح -10

 ( .  16الخاصة بالمقاوالت الهندسية والمدنية مادة )
اك بالمؤتمرات العلمية االستفادة من المؤسسات العلمية العالمية من خالل اجراء البحوث المشتركة واتاحة الفرصة للباحثين العراقيين لالشتر  -11

 العالمية التي تخص مشاكل البيئة .
  -المحور العلمي والتعليمي : •
المحافظة قدر المستطاع على رصانة الحركة العلمية في العراق في ظل االجتهادات غير المدروسة التي تحاول االطاحة بصرح هذه الحركة   -1

 ن الحقيقية لجوهر العلم والتعليم في العراق او العالم . سواء كان ذلك نابع عن نوايا مسبقة او عن جهل بالمضامي
 ضرورة ايجاد سياسة متكاملة وعادلة قائمة على تكافؤ الفرص في مسألة البعثات الدراسية وارتباطها بشكل اساسي بالحاجات المحلية للبلد   -2
 وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال .ال بد من بناء عالقات متوازنة بين القطاعين العام والخاص في المجال التعليمي ،  -3
مل ان النهوض بقطاع التعليم في العراق يستدعي تجديد النظام التعليمي للوصول الى مرحلة اتساع رقعة التعليم في العراق ، ورفع كفاءة الع -4

د وتطوير تلك المؤسسات  ، والتركيز على تحقيق  في المؤسسات الثقافية والتعليمية من خاال تشجيع االسهامات التربوية التي من شأنها رف
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ي في الهدف االقتصادي والهدف االجتماعي للتربية والتعليم  ، وتدريب المعلمين وتكييف المناهج الدراسية بما يتفق مع اصالح النظام التعليم
عليم الثانوي والجامعي لمواجهة متطلبات سوق  والتوسع والتنوع في مؤسسات الت،    العراق ومعالجة الفقر كخطوة اساسية نحو محو االمية .

 العمل وتطوير المالكات العلمية والتقنية وتطوير العمليات التربوية واالكاديمية .
 املصادر 
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