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 َر  ومَرةو ىؤ ووىر َان طَط َ وازى ىَ

 ن دةامَوازى م ادةىك و رطَر ر  انَط دؤ دممدة  ,نرد

ط َ وازى وةىمررةم  َىم َم وةىى دؤز  .اَر  انَ

َوةدا وراوة روورووى  ط وة  رَى َوة و دموةى دؤ طَان 

 -ر  رَطن,     اوة  م ذة طَام ورى

دة ذة  ,دةر وازم طَان مَامماو   دراوو  ذرةن

  رَمَ َ ةرى ر   و َ ةرةم ى طَان, رَمى 

 ىور م انَط م ةرةَ دمةا ان. دواىَرى ط ان وَوة طَ

ط و ى  وازى روو   مان رَطم ر َردن  رووى 

  او  .وةامَى طمى رؤ  مو دىمَ  انَو ط

 مؤ و و ام ر روةطرد َرنزام َ  وةَ  , 

 وةز را و  روةرىى داد ,نَروة ماوة دارامر دمدا  

 وم  ذارى رى وَ دموم و مى مَ دمو   ى ووةر

  وازةما.

 

طَان, طَامَ ,َ ةرةم طَان, ذةم طَان, دةواذة طمن: 

  َاق- ر َردن
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َ:  

  ىط ومَرةو ازراو و ريرامط  زارط ط ةَ  انَط

َم ,ش   دةردم َ رةم  دةت  و ن و

). ش  رؤذطرى ؤدا  ١٩٨٩واون,  م و َم دى زةرام ن (ران

 طَان  وةدم دؤ ورى و  و دراوو ردةَى, ر وةش

 م  ر رةى اىَ د  دا    م   دووةوا

 اوَ ن وزار ردة ادةىر   ,ر و امَى ط دةر 

رةو  ر  دامان ام دةَى رم ارى دن و مرو و رَون و وو 

(World Bank, ٢٠٠٠) انَط  اى دوام  .Development   و ط

  َ ىمان رةَى طؤ وةرؤمSpatial Dimension  ووىر   .توط 

م  َر َ وام    مط  ,رووى رةمى موةرؤوة ؤى طَان 

  وازى و َ  وةَ نطَر ووم ط  ََوادا َوة دةامَط َ

داد مو مَوةدة  كور م مَ ن وام وطر روةرام

 ,ن (ان ٣٦, ص ١٩٩٩ون ومطَر  ر انَى طؤ  مو م م .(

 َوةى دة ر ,دا   ومَ و وَ ر َدة َروةى مردام

 طى ة  و رَطمى  طَام رى دم دامان و رَطمى 

زؤرة و ش زؤرر دة َرى َى طورةو زَةدا رةمى  َؤى طَان 

 دوور  ط امَط مَدة  ةر ط و  زؤرى مط

 .موازة  َدادةم ازام و رد  مةرةَ ذةوان وَرةى طوة دةرَ

مى  دةدر َ دردم  وازى َ طَان  مَان  رطَما 

ةم طَان وةردةطن  رَطن) َ و رو رووم وامى  ر -(رَن 

 ). ١٩٧٩ ,Hicks& Streetenداو(

ر َردمَ اق َدا دةَ ى وازى َ طَان دةم ََمَان 

 م  وة انَط َ ىمرة  َى   ش ,امطَر ووم

 ر  ط امَط  ومرى مر دووار ط  .مطَر ن ووم 

  نؤذة ن وَروةى وةوم :ن ,وةى دة رة م دوو   ىدة

رة طورةن و   ا,   طدوموةى ة ورى ا,  ش 

وم َ دووةوا َار pull  دا مرة  ى :نان. دووةر ودام ىَ 

 َ دووةش وا ,وازة ام زارى  ورى و مَن و ذَروة  ََدةم

َوةدا  َ ى ر ودامام  رذةوةمى رة طورةن. push مو ر 

  ر انَط وةى دؤدم وة وَ  وة مط  ووىرووراوة رو

 امَط مذة    ام انَط مةرَ مَر ىَر  ,نطَر

.َ  
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َ   مَدة    وةرى .وةو ط  رة وةرى ار وة

 وةرى دووة اَ  ,وةا دةى دوام  ومَرةوو مةرةَ ان وَط 

 َل  وور ن دةرد َر  َ امَط مم وةىدم م دم

  َر مطَر  ر انَى ط دما  اوور انَط ةرةَ

  مو َ امَط دمةوَ مط َ وةرى ر .اورذةى د  

وامى  وةرى و دة ون.  وةرى ر َردن دة روو  و دم

  ون و دة داوةَ  ىم و مووى طر  ت  و ارة

 َر  انَط دؤ دم  ة َر ردةوار م ووىر  َل

  ردن.  

 -  :وةَ ىَ  

وازى َ طَان مَان رَطما  ر َردن ط َرووى ؤى 

رةوَومَ ا,  دةمدم دؤ طَان  ر رَطك و رادةى وازى مَامن 

  َى  رةمرموةى وازى َ طَان  رَا.دة ى دؤزوةى مَ م

  طمى َوة: - 

 ؤر َ امَط مذة   امطَر  انَط  دمرد

  طم دةطَى  دةردم م طو   روورووموةى َن.

  َ وة: - 

 رةَ  وة   دةر دؤ طَان  ر َردن 

 دما  (نطَر  ر) اورَ َ امَط مةرةَ   

دة طوو  م وازم َ وازى َ, دواَ زدم م رار

  طَان ا.

  دى َوة: - 

 وةى دؤدم وة و  رى دى وة  َدة  وةَ 

 ودا   ) دراو   ذَ رؤاتطَام رَطن,  رَم ذةى (

طَام ر موك ادة ودوا دة از رر  روورووموةى 

  وازمَ  و ررى راوى دة َ روودام طرامر داازاوةن  رَا.

  

  و َةرةم : وةرةى  :رةوَوم  طَان

  . رةوَوم  طَان١

  َل  ,وةَ رووى  وةرؤك و ضرووى م ان ضَط   وان ى ا

  مرامرط  .وة داومران مط  ردوا َر و دةوَم  ر َل و دواى

 ر ووىروور  وة مَو وو وةاموة وةان داَط ؤوةرو م 

  .ارةدا  مو  وى ومز ىار وةاموة و رةمو نو
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موةرؤك وم و رادةى  طَان  م دةى وة طرام ردات  رووى

  ).١ط ردوو رةمى َ و  .وامَ ةى (

دةَى  رةى رام  طَان  دواى م م دووة دةطرَوة, 

ى رةَام وري  ى وةى زؤر و ومى رن دةَ َن  ؤ

و. ر ش و دا ذرة زؤر َ وة وَوة زام ران و  راى 

  .انوى مَرط , , ,ورىان  ١٩٥١َط  ة وةَ  ز

  ىزام   رة َل  ووى , ,ؤم رى  ان و

ورن   طت. ش  رةى ممن و روومدموةى  طَان دادةم .دارى 

) دمط م وةوامر  انَطGrowth ,َطم   ورى م ( دمط  

ةَ  م دى طرامري ري  م ورى و  دةطوة. ر ش 

  ورى و رى وا ى وم امرردوو ط (درم) وم  انَى طؤ

مَان رةطزة ورى و ن رَة  دةط َ و   و, ةمى َى 

) م ك  دمط  ورى دمطDrewnoski, ١٩٧٤.(  () وم

) وا ى طَان ا واورا طَل وةى روة   ا   موى (

   تدة  وار و   ورى و مَذ رى طؤ   اةر

 ,ن (اور  رة ردةو٢٠٠٠و د مرةر م  م و ش  .(

 (وةر) ةداَ .وةَدةط مرةَو  مذ دمدز م   وةوة دة ر 

 دمرز ر َرى دةر ةم وة مط  ,م مط وةم ر ت ودةرا

). ش ؤى طَان  وم (ر و ش) ١٩٦٦ ,َ Clowerى داماموة( 

 وةىاط   مارة و  ووَ َر  وودوا َر  وةورى م

ذماو  َ  طى ورى  َ و ى زدوم ى دا موة و 

 ,وة(اَوَ  ورى و ىَ  ر رامذ٢٠٠٠ط .( وةى رؤ َ

 م  وةى ةو ز  َمةر ردةان دَط  ىا, دة

  و رَر و زراوةدا   ريامرو ط َ  ورى و ردةد

  . َدةط رو داب وم  و مَر ازىَ و و وم  رى َش دة

وو  رةمرى َى موم دات و َش دم زارن و م َذارى 

 وَرى.

 
 
 
 
 
 

  



أ  بد. أ 
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٩٦١ 

م )4 ( ىرة

َ  وة نوةدةم

•1-  ودةر

 ردةوا امَط.

دم ر -2•

 ذ مم

ررى م ورى و 

.

•3- دمررة

وَمى  روورووى 

ط َ وم ن 

 وة وةَدة:

•- اوام وةىومو

.ذارى

•- ردةوا وما

وو ىذ.

 م)3(  ى 

ن وة ى 

ن

•1-  ودةر

ط امَط.

•2- ر وةىدم 

.رَن

ك دم رى ذن و -3•

.مَ َرى

•4-   دم 

طَام واو  خ 

 مم واوى  دةدات

طَان  ارَةى 

واورى رى 

َو.

 م)2(  اوةرم

ن  ى 

ن

•-1-  ومَرةو

 مم  انَط

  ورى و

.طت

•2- وةدم

  مو

 مَ دمررة

 مرى مَ ذارى

 دما ىَر

 اوَ ا

رةن و 

  ؤ دمَار

 مم دمدة

 َ َ ان وَط

دمررة و دم.

•3-   ر  َد

  مَد مط

م دةم و 

طَان  رَى رادةى 

َم ذارى و َرى 

.و مم دري دةت 

 م)1(  ىر ى

 وة دووة م

موةرار ن

•1-  ةىَو انَط

 امَى طو

.  ورى

  اى -2•

زى وة  مى 

ووت ر اى 

.وردةرةن

دَ رؤ ماوة -3•

 مم طى 

 مط  ورى

 م  مَد

.دامى

  ) مم رةوَوم  طَان و ممَ١ةى (

    

  

  

  

  

    

  

            

  

  

    

  

    

  

  

  

  

٢:مذة ان وَط مةرةَ .  

  َ ر ,راوة دن دة امَ َ ا  ى انَى طؤ

دار اةن و من د ممم دةرن.  رةودم و و 

وة ر  طَان, دةَى َ ةرةم طَان و ذةم وازن طرامرمى رووا

 طَةى وازى م طَان و مم (ورى,   مى ورى). 

ذةم - - َ و َ  وة  ذةن  و رةموة (ورى

رةن   ذةم ش طزةرام و رةم ذن) رَى  دةر  طَان 

 ,ك (ودور م ١٩٩٥ ش (دَو رىَةوة ر   .(   ىَردة (

 _رَرى رى ذن -ت   دةط وة (رَرى َ ى  م ذةى 

رَرى ط  طَان و ذاموة و رَرى طَام ؤَ .(ةى  _رَرى مرو َل

 ) رَرى طَام ؤ دة روو.٢(
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  َام ؤ) رةمو ذةم رَرى طَ٢ةى (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :   ةرَ رى :وةرAlkireand Santos٢٠١٠)(  

  

 ةَ  نا دة اورد ى دؤ َاز  َوة دةم نذة

ذرةك ذةى َدراو مى  رى.  رَرةن َ  ام و ن اوةى 

  ن  كردن د وةى دؤدموومر  ش ,ك دة رةوة ىَر  

 ,) و ط وا ةَ  ََردة ى  نذة١٩٩٥  امَ .(

مى ى   دةَم َ  وة ممم  طَان  ر موك

 ,موازة وان مَم  انَادةى طر دمراورد و مم دمرد ,مم

   دةَى.رةراى دةَم ذةو رَرى مَ طَان    وازةما دة

مازة ,اَ ذةى َ و وة   وةردا رىامران طَط دمامَ

َة ردةوا   ,رةوَومَ  طَان وموةرؤى. َةرى رى 

َةرة  وة َاموةى ةمم  دؤزوة, طمَ ىFactor Analysis  ر 

 ََر ن ََ ر  تدةردة (واز   َ) رر مرة دمرو د َ

,مر ٧٣, ص٢٠١١(ا ومَرةو مرة ر دة ةرة رؤَ  وةى   .(

َ ا  وام و رة رةم  واي َةت  َر َوازو رَ َة

 .َاى ر  رراو   

م ورا  مى دواا  ردمَ ةرو ذةى   طَان, ش 

  ن ذة و ر ط مى مَووةك دةر ,دمامَGDP   .

َزمد ماوة َ ةرى ر    و وم وة  ردوو َةر 

رةم ذن. ش َةر رى و  َ دة  َذةى م رة  رووة 

زةم طَان  رَى ذرةك  ذةن  ى رووةم زةرام و رةم وا
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 وَ ةىَار  وةن دةرة اوَ دمَ ر  ةرةَ  و مذ

)  ورى و(Hickes & Streeten ١٩٧٩َم   .     رةوة و انو

 ,)Alkire & Santosر مس  و   دراوة, َوةى ردوو وةران  ٢٠١٠

% ى دامام ٧٨و زةطموو ( مى   ١٠٤) وما  رى دموةى داى ٢٠١٠

 (وةط   م مَر ىر  ن ريذارى د ادةىر دمامَ  َيم م

Multidimensional Poverty Index (MPI) .) ةىَ وام٣.(  

  ) رَرى ة رةمى ذارىَ٣ةى (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :   ةرَ رى :وةرAlkireand Santos٢٠١٠)(  

  

  او م , وةىَ ىم ىَر  نوةوةةوة م 

  َ مدى َةرَ طو  طَان وامش, َ ى موةَ   د َ  َن:

راك)  ر مرة اوَ :-  َ وةوام- .ََدةم(روم  

دندووةَ) نم  ََن دةمو رة اوَ :- ا   وةرطَ - 

.(  

َ َرةَ نرة اوَ  ن َدة َ  ََدةم ماوَ و ش :

دة).(داز   

 ذةى ط) اومم  ىَان دارَط   َةرَ  او م ن ر

طَان) ش َةرَ ََل و  ذدة ذةى ورى و  رة  ةَدرَى 

ط اؤط .نَرة ووَ مو  ارار  نوة وةم  ر دم

 َةرَ َ وةى  .(ؤ امَرى طَر)   وىم  د انَى ط ةرَ  ذةى

  وىر نَر ن وى ومَر دمرد  ان ودام زةرام ادةىر  و
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ط  اندام  ماردة دماوام  موام ؤ امَط راوة. رامَ

 َمن, ذ /رىزام وةرط ,روم /م َ مَدر َمن (ذمط

راو ان وَط مةرةَ َل زؤرىط .(تدا ومدودة/ز  ووىر  نواز ن ور

 وو َلط َوى دةط   اردم    َر ةرَ ر وةمو ط

 ).َ٢٠٠١وةى (اي, 

  

  َةرى َراو وةرةى دووة :مم طَامَ  و

   طَام  َ ر َردمَ اقمم  .١

رةراى دموةى مم  طَام موةَ  اق  م دةى 

رادوةوة ر ان  رةمى َ طَان  رَى دادم  ورن و 

   ,انرة داممو مطَر اوىرد َ  وةوم زة زدوو رةط  اار

 وم ى  ران  َرا َومم وم طَر َم ا  .مورةط رم

َروةى مامان رةمَط  ازةَ  .امَ مَروة  وم شازى داَ ر َ َ

دامان, م و َمى  دامن رادة َن ن و مومن  طَان و 

 رم  ورى و امَان طَم اوةىم ةمَ َى ودى دة ا وَ

  ).٢٠١٠ ,  )Ismael& Ibrahim Ngahوة

  ،ن اق وَ ى مرة ر ن وةرد َر  رم مرةم

 وماوام ان ودام ومدردةي زووي دروون ررة رم ىةى طَوةى رومرز

. )١٩٨٧ا ,ردةى رم ردةوا  ن دا)ش وادووة  د ,روورةمن وموة

دة روو   ٢٠٠٧-١٩٥٧)  رَةى دامام رم  ر َردن  مَان م َ٤ةى (

  را ا دةوة.

  ٢٠٠٧-١٩٥٧ن م ) رَةى دامام رم  ر َردن  مَاَ٤ةى (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (ات ا) ١٩٨٧و  ١٩٥٧)ا اا, م اءات ان  ١روة: 

           ٢(Results of IHSES, ٢٠٠٦/٢٠٠٧, and ration book details (٢٠٠٧) 
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  ى و َرمم رَط دمَ ةي رادوو, ن دةردةو َوا رَةي 

 راورد  طَل م رزة  زؤر ش رَةََوة %)ي ي دامامن ٨٢مي ( ) دا٢٠٠٧(

. روة رَةي %) وة٢٧( م ) دا مي ١٩٥٧وةي َ  ) ا  رَة دي ََوة

طَر مرمةو وة وىر م و د مَ م )  و ) دا٢٠٠٧

 وةي َ   ا  رَةََ وة  ر ن,ي ي دامامن %) ٧٢و ( %)٧٩مي (

دك. و رةت  رَةى دامام مرى   وة %)٧(َم و    %)٢٦(م ) دا ١٩٥٧(

طَرامدام ى ط  ن رم ر طَر دوور ةىَر رز َو  رى ,ك

  ى٥١(م(%  ك ر .وةوم رم  رم امدام طَرو د مَ م 

ي م )وة٣٣و( %)٢٦وم رم  رم امةى   %) دامَ .ا دواى ن ر 

  ).٥ذرة (

  ٢٠٠٧) رَةى دامان  مرى رَطم ر َردن َ٥ةى (

  

  

  

  

  

  

  

  

), ٢٠١٧- ٢٠١٣طَام ا ر َردن ( ر َردن, وةزارة ن دامن, م روة: 

 ,َو٢٠١٢ ,٥٥.  

  

 امةي دامَوى رر م رم َلط راورد  َو رى رىم 

طَر دةزطدا  و زَور َر  َو ري  وةي  وةَردةط  م و 

 رودَو شطَر يد م و  روة .وةوة اَ مي و وةزَرط

 اوة زموودا روم  وة   شمَرط رامرَو ط وة و رَ و 

  وة. مةري رزوموةي طي مي دامامي

 دؤش ررى واوى ر َازى طَام  َ ر َردن وة وادووة  

    ورن و دامان زَ ةدا وة  راورد طَل َم و دك. 

 ر زى  رَطم رَ  ) دا  رَةى وةرَنَ ٦وامَ  ةى ذرة (

 م انَم  نرد٢٠٠٨ - ٢٠٠٦  ر  .َا دة ز ار  وور دةطَر ى

َو ي ٤٨( ز وة %)يََ زى ر  نَروةةَش ر رزة  زؤر 

  راوردَلط طَر. م 
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  ) رَةى وةرَن  ر زى  رَطم ر َردنَ٦ةى (

  م انَم ٢٠٠٨-٢٠٠٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

 روة:

Kurdistan Regional Government, Ministry of Planning, Regional Development Strategy for 
Kurdistan Region ٢٠١٦-٢٠١٢, Erbil, ٢٠١١, P ٨٦.  

  

رودؤ مو  ط و طم مدان  رةمى   َمم طَام مم و 

 دم  ,   ورةط رم مةوةمم  نَروة ماوةمر

 ,ن (اورةرة ط  وةَد  ندم و وةم امى دامو وةىدمو ى وة

٢٠١٤  ان درودام  َرم َومدا  وةى ى وة وةش .(  ومَ ى  و

 امرةي دام وم  .داطَر ك  ر  ن وطَر  ر  رم ىم

مرةم رم رَطي و َطَل و و َةرامدا مط  َن زوة رةت 

رةى دام و  ري دووة امرةي دامم م ،راوةَا دارم مرةم ام

) َن دة١/٢) َ ريو م  ري ١/٣)ى َ ردوو روة . ري ي ى(

َو رى ةوة دوورن و رم مرةم ومدا وم ورا  ر  وة 

  رى انَم ورةط ن دة م ر َ وَى وودةر ر ورةط وة

  َد  دا رم ى مرةم انَم ر و  ،َىرةوة دة رووى ودووة

  ).٧دةَوة, وامَ ةى ذرة (

ة ن َة دةردةوَى ذرةي مرةم رة  موةم زؤر ة راورد رو 

  كر رم ىط واز   ش ،نو رة رةم َلط

ى وزارى مرةم رم وَاى خ مدان مَى و  مرام ارةم ور

 .م ك ازىَ  َو ىطَر دن ازىَ رىر ،وةمارةةم م ن

   .ندة رم رىم ورةرةو ط ض وةمةمط  واان رى دامو وا

  ي و دا دةط  وةيوم ذة َو يطَر  رم مرا

  ,نن دةةمو ط رم مو رة رةم  ر  نورةرة ط  اندام

 دؤش  رادة زؤر و طَل رَطم ى ر َردن.
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قةبارةى نموونةیى

قةبارةى راستةقینة

  ان و رةى دامام راو وم مرةم رم (ةمى مَ٧َةى (

 ) َو ىطَر ٢٠٠٤(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  )٩٨,  ٢٠٠٧ام,روة: (
  

  َةرى َراو  دةر ى طَان (ر  رَطن) .٢

 امَط دؤ زام    اوة  ,نرد َر مطَر  َ

  ,امامَم انَط مواز دةر  اوورد امَط ذة م

 -من:

  ) َل٦٤-َ١٥ى ر(-١

  َ١اى  ورى-٢

  َاى َرى-٣

٤- ا ةىَر(ررَل١٤-٦(  

٥- (وةمم  وك و) زى ىرط رةىذ  

  رَةى َرى-٦

  زار  دامانَ١٠٠٠٠اى ذرةى   ر -٧

   داَ  َ١٠٠٠اى دم ا وا  ر -٨
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  َاى  واز َ وةرطاوةن(موماوةن) َ م رةى -٩

  س  وى ك (طن/ رؤذ/س)-١٠

 (َ  )  نور ذة ر  اوة ر دوو  شذام و

)  ن ذة وةووة,دةطدةط (دة    رودؤ رد  

) دؤ ذةم طَان ر  ١طَام َ ر َردن, ى ذرة (

 رَطم رَ دة روو.

 

  )١ى (

  دؤ ذةم طَان  ر َردن (%)

طَر  َ ى

  ر

١٥-

  َل٦٤

َاى 

 

ور

  ى

َا

ى 

  َرى

  رَةى

 ا

  رر

)٦-

  )َل١٤

  رَةى

 رط

ز

  ى

(وك 

 

(وةمم  

  

  رَى

َ

  دن

  

  َاى

 

 ر 

١٠٠٠٠  

  َاى

دم  

 اَل  

  ١٠٠٠ر 

  َاى

 

وازَاو 

 

مى  

رة  

  

س 

  

وى 

  ك

  ١٠٧,٩  ٦,٣  ١٩,٨  ٦,٤  ٨٣,٤  ١,٩  ١,٤  ١٦,٩  ٣٨,٩  ٥٤,٤  دك

مَ  ١٠٨,٧  ٤,٥  ١٥,٩  ١٧,١  ٦٠,٩  ٩,٤  ٣,٨  ١١,٨  ٤٤,٩  ٥٨,٢  

َو  ١٦١,٢  ٣,٢  ١٢,٧  ١٦,٦  ٦٨,٠  ٥,٣  ٣,١  ١٣,٧  ٤٣,٦  ٥٧,٢  

   .٢٠٠٨/٢٠٠٩ رى ر  ن دامن, دةى ر, ردن, وزارةر  َروة:

  

) رَمى رَطم ر َردن  طَةى ذةم ٢دم ى ذرة (

  طَام ى رادوو روو دةوَى,  دوو رة:

 رىر  مذة :َر   ,)-دووة-َ-و- ىطَر و .(دة

طو رز رَة ى  وةردةطَى و و رَط  رَةى  ى ى 

  وةردةطَى.

رى دووةر  مذة :َرمَ)   , -ارة - -- ةداَ .(م

  ى كطَر ر ىوا  ,نَر ذة َلط راورد  وامَ رودؤ

وةرطَ ةدا, وة دةط   رَةى و ر رَط ى ى وةرط وة 

. ةىَر رز  دةط 
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  )٢ى ذرة (

  رَمى رَطن  طَةى ذةم طَان 

طَر   ىَ  

  ر

٦٤-١٥  

  َل

َاى 

 

  ورى

َاى 

  َرى

رَةى 

 ا

- ٦رر(

  )َل١٤

  ذرةى

رطى 

ز

  ي

(وك 

 

(وةمم  

  رَى

َ

ود

  ن

  

  َاى

  

 ر 

١٠٠٠٠  

َاى 

 دم

اَل 

 ر 

١٠٠٠  

َاى 

 

وازَاو 

 

 م

  رةى

  

  س

   وى

  ك

  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ١  ٣  ٣  ٣  دك

مَ  ٢  ٢  ٢  ١  ١  ١  ٣  ١  ١  ١  

َو  ١  ١  ١  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  

  

 

و ذامى ن  ( َ دة وازى   رَمى ٢طر ى ى (

  ى َو ىطَر وم  .امطَر انَم  انَط وةى دؤدم  وة

 دم اىَ)  و  (وةمم  وك و زى مرط رةىذ) َ ذةى  وةوةرط

 داَ ) وم (َاى  وازَاوو) و دة ) ك  وى  ١٠٠٠ا وا  ر 

  ك).  رَطى دك  ذام ى َ وةرطوة.

   ,مَ ىطَر َلط َى رىراورد رى طدة َ ونم َ ن دؤ

   ةدا وَ  امَووى  طر دؤ ةدةو واز امَط َةرَ م

 َر رَطك روو و رَمى  مَان رَطم  دةن   طَةى و 

  ذامى ا.

  

    َDevelopment Degreeةرى ى طَان    - ا

 ) رةى ذ   ىذام و  نطَر ىمَر  َدة  ةرةَ١ (

دا اوم روو.  طَةى َ ةرة رَطن داش دة ر  َ طَان  طَةى 

 ى ارةوة:رَمى طَان  ر ذةك  ذةم وةك وة

١-   انَى طَ ىطَر- ) ى١َدةدر (  

٢-  ان دووةَى طَ ىطَر- ) ى٢َدةدر (  

٣-  َ انَى طَ ىطَر- )ى٣َدةدر ( 

َ واو رة ,َر رىر مذة َلط ووا ط ى ىذام و َلط وام

  دةَ  :َة ررى مرن  و 
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١-   انَى طَ ىطَر- ) ى٣َدةدر (  

٢- ان دووةَى طَ مطَر- )ى٢َدةدر (  

٣-ََ انَى طَ مطَر- )ى١ (َدةدر 

َ كطَر ر  و َر مطَر ر و ىدمدا  دمَ

  اوة َ  ىذام و كذة ر ةىَط  ىمَر   ى و

  ) اوة روو.َ٣وة دةط و ى   ى ذرة (

) ى٣(  

َر مطَر ةىَط  (رو م ر رىر) انَط مذة م 

َر

ط  

  َى 

  ر

٦٤-١٥  

  َل

َاى 

 

  ورى

َاى 

  َرى

رَةى 

 ا

- ٦رر(

  )َل١٤

  ذرةى

رطى 

ز

  ي

(وك 

 

(وةمم  

  رَى

َ

ود

  ن

  

  َاى

  

 ر 

١٠٠٠٠  

َاى 

 دم

اَل 

 ر 

١٠٠٠  

َاى 

 

وازَاو 

 

 م

  رةى

  

  س

   وى

  ك

  ث  ر  ث  ر  ث  ر  ث  ر  ث  ر  ث  ر  ث  ر  ث  ر  ث  ر  ث  ر

  ٣  ٣  ١  ٣  ١  ٣  ٣  ٣  ١  ٣  ٣  ٣  ٣  ١  ١  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  دك

َم

  ى

٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ١  ١  ٣  ١  ١  ١  ١  ٣  ٣  ١  ١  ١  ١  ١  

َو  ١  ١  ٣  ١  ٣  ١  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  

 ث:         ر: رَمى

دةَ وة ر رَطك, َةدا  رامدم رَمى ر ذةك و ى 

رَمى دة دة َ طَةى َةرى ى طَان. َ ة و رَطى  رَمى 

  ىمَر  ىطَر و ةوة   ,  وةم َدة َد دة 

 ).٤ة وةم رز .  وام ى (دة دَ د

  )٤ى ذرة (

 رَمى ذةم طَان  طَةى رَطن و  ى طَان

ى 

  طَان

طَر    

١  مَ  ٢٥  

٢   َو  ٣٥  

  ٦٠  دك  ٣
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  نوة رةوة ى دم   ى َودة مَ ىطَر  َا دة

 رَمى طَان, دواى و رَطى و َ دووة رووة و  ا رَطى دك 

 د  َى َ وةرطوة.

 

   َRank Developmentةرى رَمى طَان   - ب

 ش ىَر  ن وطَر  ر َ امَط مةرةَ  ة ر

  كذة ر  طَر ىمَوةى رومرةرةى دووذ دمرام  وةىدم

  و مَ ىمَر دم ةىَط)َ و ا  مذة) ى  ٢   (

ى َ و ى دووة دوو َل  و ى ى  ى  َ َل   طم وةى ى

  ,( طَةى  وَى ارةوة: ك َل

R=P١n١+P٢n٢+P٣n٣  

:  

R =انَى ط ةرىَ  

=P١ )  ى ىَ وةىوم رةدوو( ى  

= P٢(ى دووة ) ى دووة ىَ وةىوم رةدوو  

= P٣(َ ى ) َ ى ىَ وةىوم رةدوو 

= n  ىَ   

) و   اةدم وَى وَ ةرى َ٢ةدا   دام ى ذرة (

َى ط ارةوة  وةك َد دة نرد َر مطَر  كطَر ر  ان

 دةَى:

=٣)(٣)+(٧)(٢)+(٠)(١( ٢٣( = َو R  

= ٦)(٣)+(٣)(٢)+(١)(١(٢٥( = مَ R  

  R دك  = )١)(٣)+(٠)(٢)+(٩)(١( ١٢ =

 

ى دةن وت  طَةى َةرى  َ دم ى ارةوة و  و 

   ى َودة و ةىَ ن  مَ ىطَر  وَين دةردة ,انَى ط

رَمى طَان, دواى و رَطى و َ دووة رووة و  ا رَطى دك 

 َد  َر ةرةَ  ةىَط  وة ةدا ذة ىَ وةى .وةوةرط َ ى 

طرامرى ر وازى ى رَطن وة, ر َوازى ى مَان رَطى وَ و 

  ,وة ة  ا دة ةرىَ  مَ ىطَر انَى ط ةرىَ ةىَط  ا و

وازى ى مَان م دوو ة .رى ش دةطَوة  رى ذةن  رون 

 ك و وازى رَمَ امدم ى طَان  مَان ر َةرا   ةوة. 

َر  رةت.دا ىطَر َل دووط راورد   وازى زؤرى ن وا كى دط   
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  )٥ى ذرة(

  ى طَام رَطم ر َ طَةى َةرى رَمى طَان

ى 

  طَان

طَر    

١   مَ  ٢٥  

٢  َو   ٢٣  

  ١٢  دك  ٣

 َDevelopment Statusةرى رى طَان  - ج

َ ةرة ر ة  رةمَ امدم َ ى طَان. َ ةرةش   رَى 

داش دم ى دوورةوموة ى  ر ذرةى ذةم وةرطاوو َ ام وةردةطى 

 رام دوا :َو  ةىَط  ,َىد دة 

 

 
 

  ) و ََدم و وَى رةوة, دةط و مى ارةوة:٢طراموة  ى (

=٣/١٠=١٠٠ ٣٠X َو S  

X٦/١٠ ٦٠=١٠٠ =مَ S  

Xك = ١/١٠ ١٠=١٠٠د S  

ى دةن وت  طَةى َةرى ) و  و  َ ٦دم ى ذرة (

رى طَان, ن دةردةوَي  ر َ طرامرى زةق  رووى وازى ى رَطن وة 

 مةرةَ َلط و م ط ةَ   ,و وةى َلط راورد 

 ور و ا ى  ر مَ ىطَر  مةرَ ةىَو ةداَ .وة 

  رةت .زؤرةوة واز  وةامَرى ط ووىر  وةور ى دووة َو ىطَر

م وى ى وةرطوةو  ى رَطى د و  واز زةوة ن رَمة

   طَام  طَةى َةرى رى طَان.

 
 

  



أ  بد. أ 
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٩٧٣ 

  )٦ى (

 ى طَام رَطم ر َ طَةى َةرى رى طَان 

ى 

  طَان

طَر    

١   مَ  ٦٠  

٢  َو  ٣٠  

  ١٠  دك  ٣

  طمَ ةودم طَام َ وم  ر َردن  :َوةرى

 اووةو امَازى طَ  ر وةَ َ َروةى مامن رةمرد َر

 ن ن َن رادةدام  ىمَ و م ,اندام وم شازى داَ نموو م

 طَان و َو ا دى دةَى وَةم ماوةى مَان طَام ورى و 

 رم  وة. ش وادووة  دردةى رم ردةوا  ن دا ورة 

وَ ان وَط َرم  نورةط  .دَي م مرةم ن ورؤ  ر

 َر وةم ى دااى طَ ,نرد ر من دام وةزارة راةى رَط 

 َن و ار  مم اى داَ ر  ,ة وة وىر َم نرد

 دوو   رر د َودا٢٠٠٣  رر د ار و  دون دوو   وةورز

  ش ٢٠٠٨  دا   وندز دة   ةى٥٩١ر%   َلط راورد ٢٠٠٣  وام .دا

  ).٧ى (

  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٣س  م ) طى دا موة و موةمى  ٧ى (

  

دا   َل

 وةم

  (ر در)

  ىوةمم

  س (در)

٩٧٦,٧٩٤  ٤,٣٧٣  ٢٠٠٣  

١,٧٢٨.٩٣٥  ٧,٩٧٦  ٢٠٠٤  

٢,٣٥٣.٠٥٨  ١١,١٨٥  ٢٠٠٥  

٢,٩٢٦.٣٣٩  ١٤,٥٢٣  ٢٠٠٦  

٣,٣٧٢.٤٣٣  ١٧,٠١٧  ٢٠٠٧  

٦,٨٣٧.٠٠٠  ٣٠,٢٢٤  ٢٠٠٨  

ردن, وةزارة ن دامن, رةو م طَام ا ر  : ر روة

  ٢٩,  ٢٠١٢, وَ,٢٠١٧-٢٠١٣ردن 
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َو دك مَ

2012 42 18 40

2013 40.6 19.7 39.72
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زدوم دا موة  م رادوودا َ ة روو رةماموةى ر موةمى 

  .دووةا دروو  و ٢٠٠٣م م س   ى٩٧٦,٧٩٤ةم    وة رزار د

  رةذ  ا٦,٨٣٧,٠٠٠    وةورز رن د٢٠٠٨   ةىَر ٦٠٠.%  

َ وازى ىَ دة  َر ,زة دا  رىر   ََان دةمَط

 َى  رةمى َ طَان  ك دةطرَوة  رَطما, شموو مَان 

,   ةوة دةطرَوة َ ازى رمدم دى مون   َ  م رادوو

ك دةور م امرةى دامذ   م و رة  .  ومرى مر

 مم  راش, طر رةى  .و  ارن طَام ط  ر  رَطن

  نرد َر مطَر ةىَط  وة ن  نَروة مؤذة  اوومر

 م٢٠١٣-٢٠١٢   ز َو ىطَر  وو, دةر ى ٤٠رة و ى ط %

  ىم مَ ىطَر وةووورى ٤٠طَر ا   .ا ردوو  وةوور %

 م  وةور ةىَر  ك١٨د   وة %١٩.٧و ٢٠١٢ وة % ةى (٢٠١٣َ وام .٨دا.(  

  

) رةى رماوو  ن  ر َردن  ؤذةم وةرَن  َ٨ةى (

 م٢٠١٣-٢٠١٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
,   ,,َ٢٠١٤و٢٠١٩-٢٠١٥:  ر ردن, وةزارة ن دامن, م طَان  ر ردن روة

٣٦ 

 مم امَط مم  َ ىمةر  دانم مو ط ط  وم رودؤ

   ورةط رم مةوةمم  نَروة ماوةمر دم   و

 و دمن  دَوة  رة طورةن.  ,وة ى ودموةى وى دامام موة

وةش وة ى وةى  داومَ مر َ دامان درو  و  ى َوم  مى 

   وة وة ةداَ .اطَر ك  ر  ن وطَر  ر  رم

ومان  دام  تدا   وازى ى ن دةط َ نمَروة  موم َر
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موماو ط مَون ورة دامان ور  ر ذم ورى  رةن و 

ط  ا   ,وةودة َ مزَ رةم راوة د  

وة(َرى, ووموةى وامرى, اث وم رةو مرو و رؤى و...). َ ن 

 َامَط دم ردة  ى مو َر امَط َم ةوىَ ةداَ مط

 ورى و ىط  مى مَ دم و  امطَرن ووم  ر

  وما. 

 وةى ووا, م وازى  مَان رَطم ر َردن  رووى 

َؤزر ناوة دارامر  را رىر   وة  وةامَط  ى ةو وةو

َل ذرةى دامان. م  رة دار دى ط دةوت َ  مدى 

 َدة   مَدة   و .وةمةمةو ر  رواو وط امَط

ر او ر موك و رَطك و  ذَ َةرةم طَان   َ دة

     .ن دااوة دارامر ودا رؤ  
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 :ارة وةرىنردةاو ر   

  ش ,وة س و ر  مةرَ ان وَط  راو وةَ 

 اةدم  ر ر َردن و  رووى وازى َ طَان مَان 

 ر رَطك و رادةى وازى  رَطم ر َردن  دةمدم دؤ طَان

 :  وةَ  ون دة ىم و ما. طمامَم 

١.    ا رى و ىمةردوو ر  ىممدةط  و  انَط 

 مر م  ذة َى ودةط مَر  و َ ومَرةو

 م َلط ووو ط مو ورى ط مَد   (تما) مام

 ورى وت.

طَان ؤ  طزار  طاوة دةت  دؤ   دؤ ورى,  .٢

ذ , ةومةة ر زو ؤ انَش طةَ  , وةدام و 

 مو َا ر دةطَى  َل م ؤى ارى م و دوور 

 ودا.  

٣. ان, دةَط  ر اوةى روومررامو ط و دمورة  مةرةَ  َى

 مم ان وَط م وازى ةىَط  وازن مذة ان وَط

(ورى,   مى ورى).  و َ  وة  ذةن  و 

 رةن   ذةم ش طزةرام و ذةم- -َ رةموة (ورى

 رةم ذن) رَى  دةر  طَان  ر موك.

٤.   ،اقَ ى مرة ر ن وةرد َر  رم مرةم

دردةي زدوم دامان و اواموم  رزوموةى رَةى طى رم رةن روورووي

روورةمن وموة. طم ا م  و َمى دامن رادة َن ن و 

 امَان طَم اوةىم ةمَ َى ودى دة ا وَ ان وَط  نموم

 ورى و .وة  رم  

٥.  َن دؤرد َر مطَر  َم  زى وةىوم ومردةوا

 ر  دى وة مومطَرَو ى ي  %)٤٨( ز ي ر  نَروة

 م انَم  وةور زى٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ . ةَش ر رزة  زؤرَلط  راورد  

طَر. م  

٦.   اوة  ,مرد َر مطَر  َ امَط دؤ زام  

 دراوو  ذرةن دة ذة-   ,م ذة طَام ورى 

دةر   ر ةرىَ َ مَر   اومامَم انَط مواز

  و َ ةرةم ى طَان, رَمى طَان و رى طَان.

٧.  و وة طَ ىور م انَط م ةرةَ دمةا دواى  ى

  وةامَى طمووى رر  نرد َر مطَر  انم   وور وازى
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ر رَطى َم  ر َ َةرةدا رمى  وةرطت, َ واموةش رَطى 

 دك رمى  و. 

 

 دىمَ   ىؤ  مو انَو ط و ام ر رو وةط

 ؤم موى َوة َ  دةزام   ،مَ زام  روو:

وةك ا ى وان   رة دار دى ط وت َ  مدى  .١

امَط    مَدة    .وةمةمةو ر  رواو وط

دةَ َةرةم طَان وذةم  َ  دةر او ر موك و 

 م و ن دااوة دارامر ودا رؤ َذ  ك وطَر  ىم 

 ذرةى دامان.

ةودم ى رى و ةرى (اع)  طَام موو رَطما  طةى  .٢

ام زى و  و زارى, رؤ طم دةطَى َ م دى واورى  مَان 

 مرزط  اوموت.مدة را 

مم ى دادروةرى  و را وةز   دادم رماوة  .٣

دارام وةرَن  وا   ودمَ ى مم و مودمَ رى و 

رَ دة ر  موة ذارى  مو وازةما.  ش َ طن ررى 

 رَما.

ام وةى وورد ر  زاو مما  ر َردن, دؤ طَان  .٤

  ارةدا  نو زام د ةومر م َ  .وور دة  ةَ 

    .ةن وامَ رة  م ن ووةرط م   
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  روةن

  روة رن: - 

 ن: دار ا . ا  اط ا.). ١٩٨٩ران, اا واون( .١

٢. )  ح ,١٩٨٧اا ا ، (-  دار ا  ،تو ا ،وا 

.ا ،ا  

٣.   نءات اا م ,اا ١٩٥٧ا  ١٩٨٧و .(كد ,م ,ت ار) 

 ,  وزارة ا, د.ا اوا ), ٢٠٠٠ا ,ح ( .٤

٥. ) ا   ,ا١٩٩٩اا ا ,( ,ا  ,راةد ر ,دارة اوا م

  اة.

٦. )   ,م٢٠١١ا ,(ا ادئ وا)-   ءدار ا ,(ت و ام

 واز ,ن.

٧. ل, اا )١٩٩٧(,ت ا  ت او  , ا اا  ,دابا  ,ا

.د اا,ا  

٨. اي, ا٢٠٠١( ا( ,قدار ا ,ا و ا   درا)    ا ,

 .اة

٩.   , ن)١٩٩٥(  ا ا  ا ا  م ا ,ا س ا ,

  ا ,درات اة ا ,وت.اط

 ,   ا اي ا,دار ء,ن.)١٩٩٩(  ,ن .١٠

١١. ,ا    )ن. ,)٢٠١٠, وا ا,د اا  

١٢. ,م دا ,)١٩٨٢(, قوط ارق اا , ا  .ةا ,ا 

١٣.  ,ن ودم )١٩٩٥(.ا , ا ,و م ات ا  راتا  , 
  

  روة ردن: - 

١٤. )  با ,زان, ), ٢٠١٤ا رىظط ,من و طرد َر  رم وةىومدط

 ,رة روةردةى ىَ) رة٣ذ ,(٣٧. 

١٥.   َرن, وزارةرد ,ر ىن, دةن دام  ر رى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

١٦.  ر ا امَط م وةن, رن دام ن, وةزارةرد ر 

 ٢٠١٢, وَ,٢٠١٧-٢٠١٣ردن 

, ٢٠١٩-٢٠١٥وةزارة ن دامن, م طَان  ر ردن  ر ردن,  .١٧

,َو٢٠١٤ 

), دموة طا  طي رم  رَطي وَ, ٢٠٠٧ام ,ا  ل ( .١٨

.َو ,دد ىت, زامد ى ,ر ىم 
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ا  

 ُ اوت ام  اى ات ا  ار  ا ردن ااق. 

ا    ُ ا    و  در اف   و م ض 

  و درا  ا ا  .ا ا د طا ت ا ى  ا 

دات ا ة  داا -  : و ,ا  س قط  او ا

در ا و  ا و ا. و  اق ارة   ارا  ان ك 

در  ت واف  او ام ا ا  راا  و .ت ا  ا

  ظءة اوا ا اا  را  ا  ا   ازنل اا

 ف   ه ار. ووا ت اا ز  تا  ةا   

 .ا  و ا ا ظ   و طا 

 
 

  

 
Abstract 

Spatial variability of development considered as one of the main barriers 
to the process of development in the Kurdistan region of Iraq. Therefore, the 
process of determining the condition of development in each province and 
knowing the degree of difference between each of them is an effective means for 
finding a way to overcome this problem. A study was conducted to analysis the 
state of development at the level of provinces, depending on several economic 
and social indicators and by using three ways to measure the state of 
development (development degree, development rank and the development 
status) the result shows that there are clear differences in the degree of 
development between the provinces of the region. Finally, the study concluded 
that in order to obtain a balanced development process in the region, the 
government must take into account the issue of social justice and functional 
efficiency among the provinces while allocating financial and investment 
projects. This situation will undoubtedly help promote national unity and 
diminish the phenomena of unemployment and poverty in the region.  


