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  العقد وبداٌة الماضً العقد من الثانً النصؾ فً العراق  كودستان اقلٌم شهد لقد 

 االقلٌم اقتصاد ٌعانً اذ ، جمة تحدٌات  تواجه لكنها متصاعدة تنموٌة حركة ، الحالً

 بالقطاعات ٌتعلق ما سواء هٌكلٌة اختالالت الى اضافة ، خانقة ازمات من حالٌا

 السٌاسة ؼٌاب الى ذلك فً السبب ٌعود وربما ، المالٌة أو الحقٌقٌة االقتصادٌة

 ضرورة نرى لذا. االخٌرة الثالثة السنوات فً خاص بشكل الصحٌحة االقتصادٌة

 تقدٌم مجال فً ٌتعلق فٌما خاص بشكل االقلٌم فً االقتصادي الوضع انتشال

  االستثمار أو المحلً االستثمار طرٌق عن سواء للمواطنٌن االساسٌة الخدمات

 تشجع التً المالئمة االستثمارٌة البٌئة تهٌئة على ٌعتمد ذلك وان ، االجنبً

 تطوٌر فً سٌساهم االمر ، االقلٌم فً االستثمارٌة الساحة الى للدخول المستثمرٌن

 نسبة وتقلٌص البطالة امتصاص فً فاعال دورا تلعب التً االقتصادٌة القطاعات
 ظل فً المحلً اإلنتاج وزٌادة للمواطن المعٌشة مستوى ورفع المجتمع فً الفقر

 .سٌاسة تنوع قاعدة اإلنتاج ، وهذه تمثل جزء من مؤشرات التنمٌة المستدامة 



1-  اقتصاد  انعلمنا  اذاٌعالج البحث احد المواضٌع المهمة خاصة  :أهمٌة البحث

 اوهٌكلٌة حقٌقٌة سواء تتعلق بقطاعاته الحقٌقٌة  اختالالتٌعانً الٌوم من  االقلٌم

الذي ٌستدعً تهٌئة بٌئة استثمارٌة جاذبة تساهم فً معالجة هذه  االمرالمالٌة ، 

من كونه ٌعالج موضوع التنمٌة المستدامة  اٌضا، وتأتً أهمٌة البحث  االختالالت

هاجس جمٌع الدول ، وذلك من اجل المحافظة على بقائها حٌث اتخذت  اصبحتالتً 
.وسٌاسات من شأنها التمهٌد لتحقٌق التنمٌة المستدامة  اجراءاتعدة 

 :مشكلة البحث  -2

 انه بالرؼم من الجهود الواضحة والحثٌثة من قبل حكومة تتمثل مشكلة البحث فً 

الزالت  انها االلتهٌئة بٌئة استثمارٌة مالئمة تساهم فً تحقٌق تنمٌة مستدامة  االقلٌم
. االقلٌممسٌرة التنمٌة فً  تواحهتعانً من معوقات وتحدٌات 



3- اقلٌم فً االستثمارٌة البٌئة ان مفادها فرضٌة من البحث ٌنطلق : البحث فرضٌة 

 ، والمحلٌة االجنبٌة لالستثمارات مشجعة وؼٌر جاذبة ؼٌر الزالت العراق كوردستان

 وفق المطلوب بالشكل المستدامة التنمٌة اهداؾ تحقٌق فً تساهم لم فانها وبالتالً
. المجال هذا فً المعتمدة المؤشرات

  الىالبٌانات ومقارنتها   اهمٌهدؾ البحث من خالل  جمع وتحلٌل   :هدف البحث  -4

التعرؾ على طبٌعة البٌئة االستثمارٌة ، ودراسة واقع التنمٌة المستدامة  عن طرٌق 

المؤشرات االقتصادٌة واالجتماعٌة للتعرؾ على أهم نقاط الضعؾ  اهمتحدٌد وقٌاس 

والخلل وتقدٌم مقترحات تساهم فً تحسٌن البٌئة االستثمارٌة ورفع مستوى التنمٌة 
.العراق  - كوردستان اقلٌمالمستدامة فً 



 مفهوم البٌئة االستثمارٌة : أوال

 تعرؾ بٌئة االستثمار بأنها عبارة عن القوانٌن والسٌاسات والمؤسسات االقتصادٌة 

و  توٌج.) ذلك البلد  الىبلد والتً تستهدؾ استقطاب المستثمرٌن  ايفً 
(128،  2012،الزاملً

 مجموعة القوانٌن والسٌاسات والمؤسسات االقتصادٌة  بانهاوكذلك تعرؾ    

.) بلد دون آخر الىوالسٌاسٌة التً تؤثر فً ثقة المستثمر وتقنعه بتوجٌه استثماراته 

البٌئة التً ) العربٌة لضمان االستثمار بأنها عرفتهاالمؤسسة و( 27، 2012حمزة،

تتمٌز بعدم وجود عجز فً الموازنة العامة ٌقابله عجز مقبول فً مٌزان المدفوعات 

، وبٌئة سٌاسٌة ومؤسسٌة  بهومعدالت بسٌطة للتضخم وسعر الصرؾ ؼٌر مؽالى 

( )  التخطٌط التجاري والمالً واالستثماري  الؼراض بهامستقرة وشفافة ٌمكن التنبؤ 
(  27، 2012حمزة ،



مفهوم التنمٌة المستدامة: ثانٌا 

لقد استخدم االتحاد الدولً للحفاظ على البٌئة عبارة التنمٌة المستدامة أول مرة 

 1983المتحدة فً عام  االممالعالمٌة للبقاء ، وقد شكلت  االستراتٌجٌةفً  1980عام 
 جروهارلم)برئاسة رٌسة وزراء النروٌج ( WCED)لجنة علمٌة للبٌئة والتنمٌة 

، وفً عام  االرضلدراسة مشكالت البٌئة والتنمٌة الحادة فوق كوكب (  برونتالند

بعنوان مستقبلنا المشترك ، وفٌه عدة مبادئ للتنمٌة  برونتالندظهر تقرٌر  1987
( : 11، 1995، واخرون بانوري) المستدامة منها 

 . اٌضاالمستقبلٌة  لالجٌالالموارد المتاحة لٌست ملكا للجٌل الحالً فقط ولكن ملكا -

 .االهتمام بالبٌئة والموارد الطبٌعٌة والحفاظ علٌها  -

 .الوعً والمشاركة الشعبٌة فً كافة مراحل التنمٌة  -



 المتحدة عدة مؤتمرات تتعلق بالتنمٌة المستدامة ، ففً عام  االمموبعد ذلك عقدت 

تحت ( البرازٌل )  جانٌرو رٌوديالمتحدة فً  لالممانعقد المؤتمر الثانً  1992

المتحدة  لالممالمتحدة حول البٌئة والتنمٌة ، وانعقد المؤتمر الثالث  االمماسم مؤتمر 

 االممتحت اسم مؤتمر  2002فً سبتمبر (  افرٌقٌاجنوب )  لنسبورغفً جوها 

المتحدة للتنمٌة  االممالمتحدة حول التنمٌة المستدامة ، وكذلك انعقد مؤتمر 

للتنمٌة المستدامة  تعارٌؾ، وبذلك ظهرت عدة  2012فً حزٌران  رٌوالمستدامة 

التنمٌة التً تلبً حاجات  بانهافقد تم تعرٌفها من قبل اللجنة العالمٌة للبٌئة والتنمٌة .

البدٌع ، ) المقبلة على تلبٌة حاجاتهم  االجٌالالحاضر من دون المساس بقدرة 
2001  ،316 . )

 سولوكما عرفها االقتصادي روبرت (Robert solow )االضرارعدم  بانها 

بنفس الوضع الذي ورثه الجٌل  الٌهم واٌصالهاالمقبلة  لالجٌال االنتاجٌةبالطاقة 

فً الحسبان لٌس  االخذالحدٌث عن االستدامة ٌعنً  ان سولو واشارالحالً ، 

القادمة فحسب ، بل ٌنبؽً  لالجٌالالموارد التً نستهلكها الٌوم وتلك التً نورثها 

للمستقبل ، وهذه البٌئة تشمل  نخلفالنوعٌة البٌئة التً  اٌضاتوجٌه االهتمام الكافً 

لالقتصاد بما فً ذلك المصانع والمعدات التقنٌة السائدة  االنتاجٌةالطاقة  اجمالً
( . 205،  2005عبد القادر ، ) وهٌكل المعرفة 



 باربروعرفت التنمٌة المستدامة من قبل ادوارد (Edward Barbier)ذلك  بانها
االرتفاع بالرفاهٌة االجتماعٌة مع اكبر قدر من  الىالنشاط االقتصادي الذي ٌؤدي 

)  بالبٌئة  واالساءة االضرارقدر من  وباقلالحرص على الموارد الطبٌعٌة المتاحة 
( .242،  1998،  عبدهللا

 منظمة الٌونسكو  اما(Unesco ) انكل جٌل ٌجب  انفترى التنمٌة المستدامة 
)  االرض الىٌتمتع بالموارد الطبٌعٌة وٌتركها صافٌة ؼٌر ملوثة كما جاءت 

( .   35،  2010القرٌش ، 

 العالمٌة  واالؼذٌةولقد خرج مؤتمر منظمة الزراعة (FAO ) اوسعبتعرٌؾ 
قاعدة الموارد وصونها وتوجٌه عملٌة التؽٌر  ادارة بانهاللتنمٌة المستدامة 

الحاضرة  لالجٌال االنسانٌةالحاجات  اشباعالبٌولوجً والمؤسسً على نحو ٌضمن 
)  تدهور البٌئة   الىوالمقبلة بصفة مستمرة فً كل القطاعات االقتصادٌة وال تؤدي 

( . 37،  1990ولٌم ، 

 التنمٌة المستدامة هً طرٌقة استؽالل الموارد بالشكل  انومما تقدم ٌمكن القول 
تكون االحتٌاجات  انالقادمة فٌها ، مع ضرورة  االجٌالالذي ٌراعً حقوق 

بتلبٌة احتٌاجات الفرد  االولوٌاتحٌث تتمثل  االولفً المركز  لالنسان االساسٌة
من الؽذاء والسكن والعمل والتعلٌم والحصول على الخدمات الصحٌة وكل ما ٌتعلق 

.القادمة من هذه الخدمات  االجٌالبحٌاة الفرد شرط عدم حرمان 



 مؤشرات التنمٍة المستدامة: خامسا 

 :أهم مؤشرات التنمٌة المستدامة وفٍما ٍلً 

:   المؤشرات االقتصادٌة

تعكس المؤشرات االقتصادٌة المستدامة تأثٌر السٌاسات االقتصادٌة المتبعة على     

( 25-23، 2009ؼٌالن وآخرون ،) :الموارد الطبٌعٌة، ومن أهم هذه المؤشرات

االقتصادٌة لهذا المؤشر تكون  االهمٌةوان : نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً-1

.الكلً وحجمه االنتاجمن خالل عكسه معدالت النمو االقتصادي وقٌاس مستوى 

.الناتج المحلً اإلجمالً  الى( المال الثابت راستكوٌن  اجمالً)نسبة االستثمار       2-

.  والذي ٌبٌن قدرة البالد على االستمرار فً االستٌراد : الواردات  الىنسبة الصادرات  -3  

الحٌوٌة لهذا المؤشر من حقٌقة ارتفاع درجة انفتاح االقتصادٌات المحلٌة على  االهمٌةوتبرز 
.االقتصاد العالمً 

وتشمل المساعدات : االجمالًالناتج القومً / مجموع المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة  -4  

بعض البلدان بهدؾ  الىاإلنمائٌة الرسمٌة كالمنح والقروض التً ٌقدمها القطاع الرسمً 
وان إستراتٌجٌة التنمٌة  .الخدمات االجتماعٌة بشروط مالٌة مٌسرة والنهوض بالتنمٌة 

.المستدامة ال تتطلب اعتماد كبٌر على المعونات والمساعدة الخارجٌة



:   المؤشرات االجتماعٌة   

،  والمهندي الهٌتً: :) تتمثل المؤشرات االجتماعٌة للتنمٌة المستدامة باَتً      
2008  ،23-25 )

وقد تم اختٌار مؤشرٌن رئٌسٌٌن لقٌاس المساواة : االجتماعٌة  المساوات -أ     
 االعلىاالجتماعٌة وهما نسبة السكان تحت خط الفقر ، ومقدار التفاوت بٌن الخمس 

(.مؤشر جٌنً القٌاسً لتفاوت الدخل  او) من السكان  االفقروالخمس 

العمر : المؤشرات لقٌاس الصحة العامة هً  اهم ان: الصحة االجتماعٌة  -ب    
. االولٌة،والرعاٌة الصحٌة  واالطفال االمهاتالمتوقع عند الوالدة ، معدالت وفٌات 

معدل معرفة القراءة والكتابة ، ومعدل :مؤشرات التعلٌم هً  اهم ان: التعلٌم  -ج   
.التعلٌمٌةالمختلفةااللتحاق بالمراحل 

احتٌاجات التنمٌة  اهمحٌث ٌعد توفٌر السكن المالئم للمواطن من : السكن -د    
بمؤشر واحد وهو  المستدامةعادةوتقاس حالة السكن فً مؤشرات التنمٌة . المستدامة 

. االبنٌةالمربعة فً  االمتارنصٌب الفرد من 

 االمنوٌتم قٌاس . االجتماعً وحماٌة الناس من الجرائم  االمن بهوٌقصد :  االمن-ه    
.االجتماعً عادة من خالل نسبة مرتكبً الجرائم فً المجتمع 

والمؤشر . توجد عالقة عكسٌة بٌن النمو السكانً والتنمٌة المستدامة : السكان -و   
.المستخدم هو معدل النمو السكانً 



المؤشرات البٌئٌة :

 خاصة كونها تحقق أهداؾ التنمٌة المستدامة عن طرٌق  اهمٌةتكتسب هذه المؤشرات     
 سواءكانتمراقبة الوضع القائم ورصد التؽٌرات التً تحدث على البٌئة والموارد الطبٌعٌة 

 2001، االسكوا) : المعاٌٌرهًوأهم . االهداؾتقٌس مدى تحقٌق  نها أإٌجابٌة أو سلبٌة،كما 
،21 )

والذي ٌقٌس حجم ونمط استخدام المٌاه من  وامداداتهاحماٌة نوعٌة موارد المٌاه العذبة  -1   
:خالل 

(.النصٌب السنوي للفرد من الموارد المائٌة المتجددة المتاحة )السكان / الموارد المتجددة -أ    

مجموع الكمٌة  الىنسبة كمٌة المٌاه المستخدمة ) االحتٌاطٌات المتجددة / استخدام المٌاه -ب    
(.المتجددة 

:النهوض بالزراعة والتنمٌة الرٌفٌة المستدامة من خالل  -2    

.نصٌب الفرد من األراضً الزراعٌة  -أ     

نصٌب الفرد من األراضً الصالحة للزراعة واألراضً المزروعة بصورة دائمة  -ب    

.المستخدمة سنوٌا  االسمدةكمٌة  -ج   

.الؽابات والتصحر  ازالةمكافحة  -3   

.التؽٌر فً مساحة الؽابات كنسبة من المساحة الكلٌة للبلد  -أ   

.المساحة الكلٌة للبلد  بالتصحرالىنسبة األراضً المتضررة  -ب   



: المؤشرات المؤسسٌة   

( 21، 2001، االسكوا: )وتتمثل هذه المؤشرات باَتً      

:والتً ٌمكن قٌاسها من خالل : الحصول على المعلومات  -1   

. نسمة 1000عدد أجهزة التلفزٌون والرادٌو لكل  -أ      

. نسمة 1000عدد الصحؾ الٌومٌة لكل -ب      

. نسمة 1000عدد الحواسٌب الشخصٌة لكل  -ج     

.نسمة 1000عدد خطوط الهاتؾ الرئٌسٌة لكل  -د      

) .نسمة 1000مستخدمً االنترنت لكل / عدد المشتركٌن فً االنترنت -ه       

:وٌقاس عن طرٌق : العلم والتكنولوجٌا  -2  

.  عدد العلماء والمهندسٌن العاملٌن فً البحث والتطوٌر لكل ملٌون نسمة -أ     

.على البحث والتطوٌر كنسبة مئوٌة من الناتج القومً اإلجمالً االنفاق -ب    



َٕع انُفقبث   

انسُت

َسبت انُفقبث           اجًبنٙ انُفقبثانُفقبث االستثًبرٚتانُفقبث انتشغٛهٛت

انتشغٛهٛت انٗ 

االجًبنٙ

%  

َسبت انُفقبث 

االستثًبرٚت انٗ 

االجًبنٙ

%

20051616.8420.02036.879.420.6

20061902.9420.02322.981.918.1

20075562.12285.67847.770.929.1

20086154.13387.39541.464.635.5

20095979.82303.48283.272.227.8

20107889.13543.111432.269.031.0

20119250.74700.613951.366.333.7

201210525.84720.015245.869.031.0

201311598.95343.816942.768.531.5

يؼذل انًُٕ انًركب

2005–2013

% 27.9 %  37.4  %  30.3

 كٕردستبٌ اقهٛىٔاقغ االستثًبر فٙ : انًبحث انثبَٙ 

انُفقبث االستثًبرٚت ٔانُفقبث انتشغٛهٛت  -1
( 1)جذٔل 

انؼراق–كٕردستبٌ اقهٛىانُفقبث انتشغٛهٛت ٔانُفقبث االستثًبرٚت فٙ 

(يهٛبر دُٚبر )     2013–2005نهًذة 



َسبت رأش انًبل 

انحجى  انٗانًستثًر 

انكهٙ نالستثًبر

يؼذل انًُو انسُوي حجى رأس انًال 

انًستثًر            

(انف دوالر)

َسبت ػذدانًشارٌغ 

انًجازة انى اجًانً 

ػذدانًشارٌغ

ػذد انًشارٌغ انًجازة انسُواث

%0.93 - 438.308 % 0.26 2 2006

% 8.12 % 770.35 3.814.820 % 6.65 51 2007

% 4.33 % - 46.76 2.030.836 % 8.21 63 2008

% 9.14 % 111.21 4.289.230 % 9.52 73 2009

% 10.19 % 11.59 4.786.526 % 13.30 102 2010

% 7.27 % - 28.70 3.413.035 % 10.17 78 2011

% 12.82 % 76.30 6.017.142 % 16.69 128 2012

% 26.28 % 105.10 12.341.136 % 15.91 122 2013

% 8.06 %- 69.35 3.782.239 % 10.30 79 2014

% 8.40 % 4.33 3.945.865 % 4.43 34 2015

% 4.37 % - 48.03 2.050.619 % 4.43 34 2016

% 100 % 88.6 46.953.528 % 100 767 انًذة اجًانً

(2006-2016)

عدد المشارٌع المجازة وحجم االستثمارات فٌها-2 
(2)انجذٔل 

2016-2006)نهًذة  كٕردستبٌ اقهٛى انًستثًرفٙػذد انًشبرٚغ انًجبزة ٔحجى رأش انًبل  )



 انقطبع َسبتاالقهٛى اجًبنٙدْٕكانسهًٛبَٛتاربٛمانقطبعانترتٛب

االقهٛى انٗ

%5.945.3469.281.5522.230.88217.457.78037.18انصُبػت1

%10.113.2372.729.7972.142.75314.985.78731.92االسكب2ٌ

%4.696.4191.410.575741.7086.848.70314.59انسٛبحت3

%3.150.698503.666410.5444.064.9088.66انتجبرة4

%732.051106.41155.418893.8811.90انصحت5

%753.7031.61--753.702انبُٕك6

%261.29215.085448.643725.0191.54انسراػت7

%231.594433.95943.085708.6381.51انتؼهٛى8

%220.8910.47-127.89592.996االتصبالث9

%104.2040.22--104.204انُقم10

%19.93072.78792.7180.20-انرٚبضت11

%84.9780.18-2.19182.787انخذيبث12

%12.3170.03--12.317انف13ٍ

 حجى اجًبنٙ

 انًبل رأش

انًستثًر

26.130.94814.676.7586.145.82146.953.528100%

 انًحبفظت َسبت

االقهٛى انٗ

55.65%31.26%13.10%100%-

التركٌب القطاعً والجغرافً لالستثمار  -3
(3)انجذٔل 

االقهٛىحجى رأش انًبل انًستثًر فٙ انقطبػبث االقتصبدٚت ٔتٕزٚؼٓب حسب يحبفظبث 

(أنف دٔالر )  ( 2016 -2006) نهًذة  



انًحهٙ االستثًبر االجُبٙ االستثًبر انًشترك االستثًبر االجًبنٙ  االستثًبر

انًحبفظت

ػذد انًشبرٚغ 

َٔسبتٓب انٗ 

اجًبنٙ االقهٛى

حجى راش انًبل 

انًستثًر َٔسبتٓب انٗ 

اجًبنٙ االقهٛى

ػذد انًشبرٚغ 

َٔسبتٓب انٗ 

اجًبنٙ االقهٛى

حجى راش انًبل 

انًستثًر َٔسبتٓب انٗ 

اجًبنٙ االقهٛى

ػذد انًشبرٚغ 

  انَٗٔسبتٓب 

االقهٛى اجًبنٙ

حجى راش انًبل 

انًستثًر َٔسبتٓب انٗ 

اجًبنٙ االقهٛى

ػذد انًشبرٚغ 

َٔسبتٓب انٗ 

اجًبنٙ االقهٛى

حجى راش انًبل 

انًستثًر َٔسبتٓب  انٗ 

اجًبنٙ االقهٛى

292 20.481.535.1 35 4.731.346.6 12 918.066.5 339 26.130.948.2
اربٛم

86.14% 78.38% 10.32% 18.11% 3.54% 3.51% 100% 100%

42.32% 55.63% 74.49% 77.50% 40% 22.77% 44.2% 55.65%

203 12.175.504.2 2 30.682.9 9 2.470.571.4 214 14.676.758.5
انسهًٛبَٛت

94.86% 82.96% 0.93% 0.21% 4.21% 16.83% 100% 100%

29.42% 33.07% 4.26% 0.50% 30% 61.26% 27.9% 31.26%

195 4.158.847.6 10 1.342.938.4 9 644.035.1 214 6.145.821.1
دْٕك

91.12% 67.67% 4.67% 21.85% 4.21% 10.48% 100% 100%

28.26% 11.30% 21.28% 22.00% 30% 15.97% 27.9% 13.10%

690 36.815.887.0 47 6.104.967.9 30 4.032.672.9 767 46.953.527.8
االقهٛى  اجًبنٙ

89.96% 78.41% 6.13% 13.00% 3.91% 8.59% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

االستثمار وجنسٌة المستثمر --4                         
(4)انجذٔل  

يحبفظبث  انًستثًرػهٗانًبل انًستثًر ٔحسب جُسٛت  راشتٕزٚغ انًشبرٚغ االستثًبرٚت يٍ حٛث انؼذد ٔحجى 

(2016-2006)انؼراق نهًذة  كٕردستبٌ اقهٛى



انُبتج انًحهٙ االجًبنٙانسُت

يهٌٕٛ دٔالر

يؼذل انًُٕانسُٕ٘ 

نهُبتج انًحهٙ

%

يتٕسظ َصٛب انفرد يٍ 

انُبتج انًحهٙ

(دٔالر )

يؼذل انًُٕ انسُٕ٘ نًتٕسظ 

%َصٛب انفرد 

20041665-465.1-

2005285271.3786.169.0

20065977109.61618.6105.9

2007807135.o2018.424.7

200817564117.63516.274.2

2009177731.23782.57.6

20101999612.54072.67.7

2011207924.04611.313.2

2012217304.54958.77.5

يؼذل انًُٕ انًركب

2004 -2012

37.8   %% 34.4

العراق–كوردستان اقلٌممؤشرات التنمٌة المستدامة فً : المبحث الثالث 

المؤشرات االقتصادٌة -1

(5) انجذٔل 

2012–2004نهًذة  كٕردستبٌ اقهٛىفٙ  االجًبنٙيتٕسظ َصٛب انفرد يٍ انُبتج انًحهٙ 

. 2011،  اربٛم،  2016 -2012نهسُٕاث  كٕردستبٌ القهٛى االستراتٛجٛت، ٔزارة انتخطٛظ ،خطت انتًُٛت  كٕردستبٌ اقهٛىحكٕيت  -1

.2014،  اربٛم، 2019 -2015نهسُٕاث  كٕردستبٌ القهٛى، ٔزارة انتخطٛظ ،خطت انتًُٛت  كٕردستبٌ اقهٛىحكٕيت  -2



انسُت          

انُشبط

َسبت انًسبًْت 2011%َسبت انًسبًْت 2007

606.7353.931760.757.39انسراػت ٔانغبببث ٔانصٛذ

74.6880.481240.51انتؼذٍٚ ٔانًقبنغ 

74.6880.481480.61االَٕاع االخرٖ يٍ انتؼذٍٚ 

431.2322.8979.664.08انصُبػت انتحٕٚهٛت

101.8170.66674.872.81انكٓرببء ٔانًبء

1056.4666.852015.28.39انبُبء ٔانتشٛٛذ

1391.5249.03100.412.91انُقم ٔاالتصبالث

1322.3998.61840.437.66تجبرة انجًهت ٔانًفرد ٔانفُبدق

2408.48516.22865.2811.93انًبل ٔانتبيٍٛ ٔخذيبث انؼقبراث

291.5281.9352.11.47انبُٕك ٔانتأيٍٛ

2119.613.73033.612.64يهكٛت دٔر انسكٍ

2758.81817.93009.812.54خذيبث انتًُٛت االجتًبػٛت

2500.54316.63579.3614.91االدارة انؼبيت

258.2741.7516.552.15انخذيبث انشخصٛت

100 %10024000 %15394.17انُبتج انًحهٙ االجًبنٙ

(6)انجذٔل 

(يهٛبر دُٚبر )    2011–2007انجبرٚت ببالسؼبراالقتصبدٚت  االَشطتحسب  االجًبنٙانُبتج انًحهٙ 

.2014،  اربٛم، 2019 -2015نهسُٕاث  كٕردستبٌ القهٛى، ٔزارة انتخطٛظ ،خطت انتًُٛت  كٕردستبٌ اقهٛىحكٕيت :انًصذر



انًؤشراث

انًحبفظت

يؼذل انبطبنتانرٚفانحضرسُت 65اكثر يٍ سُت 65 -15سُت 15اقم يٍ 

37.658.63.5773.426.67.5اربٛم

33.461.74.978.821.28.1انسهًٛبَٛت

40.956.32.8772.427.68.3دْٕك

36.959.23.8974.525.57.9اقهٛى كٕردستبٌ

المؤشرات االجتماعٌة :ثانٌا 

السكان ومعدل البطالة -1 
(7) انجذٔل 

ٔانفئبث انؼًرٚت ٔيؼذل انبطبنت ٔاانرٚفحسب انحضر  االقهٛىتٕزٚغ انسكبٌ ػهٗ يحبفظبث 

2012نسُت 

. 49ص.2014،  اربٛم، 2019 -2015نهسُٕاث  كٕردستبٌ القهٛى، ٔزارة انتخطٛظ ،خطت انتًُٛت  كٕردستبٌ اقهٛىحكٕيت :انًصذر



انؼراق اقهٍى كوردستاٌ انسُت

انتؼهٍى انثاَوي انتؼهٍى االبتذائً انتؼهٍى انثاَوي انتؼهٍى االبتذائً

50,9

55,4

57,0

60,3

58,0

106

111,1

104

84,0

83,0

31,4

35,4

39,7

43,4

56,4

142

143

144,8

145,6

146,3

2010

2011

2012

2013

2014

التعلٌم  -2
(8)انجذٔل 

2014 -2010نهًذة  كٕردستبٌ ٔاقهٛىَسبت االنتحبق ببنًذارش االبتذائٛت ٔانثبَٕٚت ػهٗ يستٕٖ انؼراق 

 

: انًصذر 
-1970انًببشددر فددٙ انًُددٕ االقتصددبد٘ نددذٔل يختددبرة خددالل انًددذة  االجُبددٙ، اثددر تكددٍٕٚ رأش انًددبل انبشددر٘ ٔاالسددتثًبر 2015،  بددببكرحسددٍٛ  ػبددذه،  انبشددذر٘ -1

 148ص .ٔاالقتصبد ، جبيؼت صالح انذٍٚ  االدارةدكتٕراِ غٛر يُشٕرة ، كهٛت  اطرٔحتانؼراق ،  كٕردستبٌ اقهٛى انٗخبصت  اشبرةيغ  2012

انًؤتًر انؼهًدٙ اندذٔنٙ انثدبَٙ فدٙ  انٗ، بحث يقذو 2012 -1980، دٔر انتؼهٛى فٙ انتًُٛت انبشرٚت فٙ انؼراق نهفترة  2015ٔٚبسٍٛ طّ ،  فٛحبٌيحًٕد ، صببح -2 

.جبيؼت انتًُٛت انبشرٚت ، انسهًٛبَٛت 



قًٛت انًُطقت

انذنٛم

يؤشر انذخميؤشر انتؼهٛىيؤشر انصحت

دنٛم انتًُٛت 

انبشرٚت 

غٛر 

انًرتبظ 

ببنذخم

انؼًر 

انًتٕقغ 

ػُذ 

انٕالدة

دنٛم انؼًر 

انًتٕقغ

ػذد 

سُٕاث 

انذراست

يتٕسظ 

ػذد 

سُٕاث 

انذراست

يؤشر 

سُٕاث 

انذراست

يؤشر  

انًؼذل 

انًتٕقغ 

نؼذد 

سُٕاث 

انذراست

دنٛم 

انتؼهٛى

انذخم 

انقٕيٙ 

نهفرد

دنٛم 

انذخم

إقهٛى 

كٕردستبٌ

0.737710.7987.8130.5980.7400.680227380.7770.737

0.764720.8137.8140.5920.7880.699238250.7840.754سهًٛبَٛت

0.751710.8008.0130.6140.7130.677235210.7820.736اربٛم

0.726690.7737.7130.6740.6090.655197800.7570.711دْٕك

0.716710.8118.8110.5860.7000.652127380.6940.727بغذاد

0.639710.8047.490.5210.5240.53072160.6130.653يٛسبٌ

(9)انجذٔل 

.2014ٔبؼض يحبفظبث انؼراق األخرٖ نسُت  كٕردستبٌفٙ  ٔابؼبدِدنٛم انتًُٛت انبشرٚت انتقهٛذ٘ 
 

.24 ص  2014انتقرٚر انٕطُٙ نهتًُٛت انبشرٚت فٙ انؼراق، :   انًصذر 



المؤشرات البٌئٌة :ثالثا 

استخدامات المٌاه -1
(10)  انجذول 

2012يوزػت حسب انًحافظاث وَوع االستخذاو نسُت  االبار اػذاد

 49ص.2014،  اربٍم، 2019 -2015نهسُواث  كوردستاٌ القهٍى، وزارة انتخطٍط ،خطت انتًٍُت  كوردستاٌ اقهٍىحكويت :انًصذر



( 11) انجذٔل 

كٕردستبٌ اقهٛىانصبنحت نهسراػت فٙ  االراضٙيتٕسظ َصٛب انفرد يٍ 

2012ٔ 2007نهسُٕاث  

. 2011،  اربٛم،  2016 -2012نهسُٕاث  كٕردستبٌ القهٛى االستراتٛجٛت، ٔزارة انتخطٛظ ،خطت انتًُٛت  كٕردستبٌ اقهٛىحكٕيت  -1

.2014،  اربٛم، 2019 -2015نهسُٕاث  كٕردستبٌ القهٛى، ٔزارة انتخطٛظ ،خطت انتًُٛت  كٕردستبٌ اقهٛىحكٕيت  -2

 االراضٙيتٕسظ َصٛب انفرد يٍ -2

انصبنحت نهسراػت



المؤشرات المؤسسٌة: رابعا 

وسائل االتصال االلكترونٌة-1
( 12) انجذول 

2013و 2009نهسُتٍٍ  كوردستاٌ اقهٍىوسائم االتصال االنكتروٍَت وانرئٍسٍت فً 

. 2011،  اربٛم،  2016 -2012نهسُٕاث  كٕردستبٌ القهٛى االستراتٛجٛت، ٔزارة انتخطٛظ ،خطت انتًُٛت  كٕردستبٌ اقهٛىحكٕيت  -1

.2014،  اربٛم، 2019 -2015نهسُٕاث  كٕردستبٌ القهٛى، ٔزارة انتخطٛظ ،خطت انتًُٛت  كٕردستبٌ اقهٛىحكٕيت  -2



البحث والتطوٌر -2
(13)انجذٔل 

  كٕردستبٌ اقهٛىانحكٕيٙ فٙ  االَفبق انٗانحكٕيٙ ػهٗ انتؼهٛى َٔسبتّ  االَفبقتطٕر 

( يهٛبردٔالر)       2014–2007نهسُٕاث 

 

العراق ،  كوردستان اقلٌم الىخاصة  اشارةمع  2012-1970المباشر فً النمو االقتصادي لدول مختارة خالل المدة  االجنبً، اثر تكوٌن رأس المال البشري واالستثمار 2015،  بابكرحسٌن  عبدهللا،  البشدري:  المصدر

.واالقتصاد ، جامعة صالح الدٌن  االدارةدكتوراه غٌر منشورة ، كلٌة  اطروحة



:االستنتاجات والتوصٌات  

االستنتاجاات: أوال 

، حٌث  االقلٌمعدم وجود توازن فً توزٌع االستثمارات على القطاعات االقتصادٌة فً  -1  
بنسبة  االسكانثم قطاع  ن% (  37.18) والبالػ  االكبركان للقطاع الصناعً النصٌب 

القطاعات الثالثة المذكورة  ان اي، %(   14.59)، ثم القطاع السٌاحً بنسبة % (  31.92)
، بٌنما حصة  االقلٌمرأس المال المستثمر فً  اجمالًمن %(  83.69) استحوذت على 

والباقً توزع على بقٌة القطاعات االقتصادٌة وبنسبة % (   1.54)القطاع الزراعً كانت 
(%14.77. )

 االقلٌمفً   االجنبًفً جذب االستثمار  2006لسنة ( 4)عدم فاعلٌة قانون االستثمار رقم  -2  
رأس المال المستثمر  اجمالًمن (  13.0%)  االجنبً، حٌث لم تتجاوز نسبة رأس المال 

  اعالهفً القانون المذكر فً  االجنبًبالرؼم من التسهٌالت واالمتٌازات الممنوحة للمستثمر 
.

 كوردستان اقلٌمالعام فً  االنفاق اجمالً الىبالرؼم من ارتفاع نسبة النفقات االستثمارٌة  -3   
هذه النسبة قلٌلة جدا  ان اال،  2013سنة(   31.16%%) الى 2005سنة (  20.61%)من 

العام لصالح النفقات التشؽٌلٌة على حساب  االنفاقوجود اختالل فً هٌكل  الىوتشٌر 
.النفقات االستثمارٌة 

- 2004) تطورا ملحوظا خالل المدة  كوردستان اقلٌمفً  االجمالًحقق الناتج المحلً -4  
مما انعكس على متوسط نصٌب الفرد من %(  37.8)وبمعدل نمو سنوي مركب (  2013

. اعالهالمدة %(( 34.4،حٌث بلػ معدل النمو السنوي المركب  االجمالًالناتج المحلً 



من %(  59.2) سنة حوالً (65 -15)ٌشكل السكان النشطٌن اقتصادٌا والذي ٌتكون من الفئة العمرٌة  -5  
فً تلك السنة ، % (  7.9) معدل البطالة كان  انما علمنا  واذا 2012لسنة  االقلٌمعدد سكان  اجمالً

(.العاملٌن فعال  اي) كوردستان اقلٌممن السكان هم ٌشكلون القوى العاملة فً %(  51.3)فان حوالً 

، بٌنما تبلػ نسبة سكان الرٌؾ  االقلٌممن مجموع سكان %(  74.5) ٌشكل سكان الحضر حوالً  -6  
ما علمنا بان هذه النسبة لم تكن بسبب استخدام  اذا، وهً تعتبر نسبة قلٌلة خاصة %(   25.5)

بسبب عوامل الطرد فً الرٌؾ  وانماالعمل  لعنصالتكنولوجٌا المتطورة فً القطاع الزراعً الموفرة 
تخلؾ القطاع  الىعوامل الجذب فً المناطق الحضرٌة ، مما ٌشٌر بوضوح  الى باالضافة الكوردستانً
 7.39)لم تتجاوز  االجمالًنسبة مساهمة القطاع الزراعً فً الناتج المحلً  انبدلٌل  االقلٌمالزراعً فً 

.  2011سنة %( 

،  2014–2010خالل المدة  االقلٌمفً %( 144.3)بلػ متوسط نسبة االلتحاق بالمدارس االبتدائٌة   -7  
وهً نسبة % (41.3)وهً تعد نسبة جٌدة، بٌنما بلػ متوسط نسبة االلتحاق بالمدارس الثانوٌة لنفس المدة 

.الملتحقٌن بالمدارس الثانوٌة  اعدادمنخفضة تدل على وجود نسبة كبٌرة من التسرب فً 

، حٌث بلؽت  االخرىمقارنة بمحافظات العراق  لالقلٌمقٌم دلٌل التنمٌة البشرٌة تفوقا واضحا  اظهرت -8  
 االقلٌمهناك تفاوتا واضحا بٌن محافظات  انالمالحظ  ان اال، 2014لسنة (  0.750) قٌمة الدلٌل 

 o.726)بخصوص التنمٌة البشرٌة ، وخصوصا بٌن محافظتً السلٌمانٌة ودهوك حٌث كانت فً دهوك 
( . 0.764)مقارنة بمحافظة السلٌمانٌة البالؽة ( 

 2007بٌن سنتً  كوردستان اقلٌمالصالحة للزراعة فً  االراضًانخفاض متوسط نصٌب الفرد من  -9  
متر مربع (  2863.3) الى 2007متر مربع سنة (  33840.6) ، حٌث انخفض من  2012و

الزحؾ العمرانً على حساب  ايجانب توسع المدن  الىالنمو السكانً  ببسبب، وذلك 2012سنة
.الزراعٌة  االراضً

 اقلٌمتوسع استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال االتصاالت مثل الهاتؾ النقال وشبكة االنترنٌت فً 10  
(  56.6) الى 2009شخض عام 100لكل (  42.9)، حٌث ارتفع استخدام الهاتؾ النقال من  كوردستان

. 2013شخص عام 100لكل 



 التوصٌات : ثانٌا

الوزارات ذات العالقة بمؤشرات التنمٌة المستدامة كالتربٌة  تخصٌصاتالعمل على زٌادة  -1  
هذه الوزارات على وضع خطط لرفع مؤشرات  والزاموالتعلٌم والصحة والنقل والبٌئة ، 

تتم متابعة تنفٌذ هذه الخطط لمعرفة مدى  انالتنمٌة المستدامة كال حسب تخصصها ، على 
.نجاحها فً تحسٌن هذه المؤشرات 

توسٌع المدن الصناعٌة والتكنولوجٌة والمناطق الحرة وتوفٌر األراضً الالزمة إلنشاء  -2  
المشروعات وضمان توصٌل الخدمات المتنوعة لها وربطها بوسائل االتصال  والنقل 

فضال عن بناء قواعد بٌانات ومعلومات دقٌقة وحدٌثة وشاملة عن البٌئة . المتنوعة
االستثمارٌة بصفة عامة واالستثمارات األجنبٌة بصفة خاصة، ورصد مستوى التدفقات 

واألرصدة وتطورها وتوزٌعها وفق الدول الوارد منها والشركات المستثمرة والقطاعات 
.الناشطة فٌها وذلك طبقاً لمنهجٌة متكاملة تراعً المعاٌٌر العالمٌة

  واعطاءه،  بهٌجب االهتمام بقطاع التعلٌم وتهٌئة كافة المستلزمات الالزمة للنهوض  -3   
الموارد البشرٌة المؤهلة لقٌادة  اعدادضمن اهتمامات الحكومة لتطوٌره من اجل  االولوٌة

 االنفاقزٌادة ,.المؤسسات المختلفة والمساهمة فً تعزٌز الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة 
التحتٌة الالزمة ولؽرض تمكن الطلبة لالستفادة من فرص التنمٌة  البنىعلى علٌه لتوفٌر 

، ولمل لذلك من دور كبٌر فً تكوٌن رأس المال البشري الذي ٌؤدي  االقلٌمالتً تتحقق فً 
.تحقٌق التنمٌة المستدامة  الىبدوره 

، بحٌث ٌتم رفع  االقلٌمالتعلٌم والتدرٌب فً  النظمةصٌاؼة رؤٌة جدٌدة  الىالدعوة  -4  
مهارات وهً من مكونات رأس المال البشري بالشكل الذي  الىمستوٌات المعرفة وتحوٌلها 

ٌمكن القوى العاملة من تلبٌة احتٌاجات سوق العمل ، وذلك عن طرٌق التخطٌط لتطوٌر 
وتهٌئة قاعدة بٌانات ومعلومات تتسم بالدقة والتحدٌث المستمر ، فضال  بهالتعلٌم واالرتقاء 

االدارةعن مراجعة نظام 


