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  على الرغم من االعرتاف املتزايد أبمهية الشباب يف العامل اليوم، ال يُعرف الكثري عن الوضع 
احلايل لتنمية الشباب، وما يزال قياس رفاه الشباب ميثل حتدايً، يعد املؤشر العاملي لتنمية الشباب 
)YDI(، الذي أعدته أمانة الكومنولث/ شعبة الشباب، مبنزلة جمموعة من املؤشرات اليت تقيس 
الشباب يف 183 دولة، ويشمل هذا 49 من أصل 52 دولة من دول  تنمية  التقدم احملرز يف 
الكومنولث ويسرتشد بتعريف الكومنولث للشباب كأشخاص ترتاوح أعمارهم بي 15 و29 عاماً.

والربامج  للسياسات  معينة  جماالت  حتديد  على  احلكومات  مساعدة  إىل  املؤشر  يهدف 
يتم حساب  السياسية،  التنمية واملشاركة  الشباب يف  األدلة من أجل حتسي وضع  القائمة على 
املؤشر ابستخدام مخسة جماالت رئيسة هي: مستوايت التعليم والصحة والرفاهية والتوظيف والفرص 

واملشاركة املدنية واملشاركة السياسية.
أعطيت البلدان اليت مشلها االستطالع درجة مؤشر تنمية الشباب )YDI( )رقم بي 0 
و 1(، حيث ميثل الرقم 1 أعلى إجناز لتنمية الشباب، ميّكن هذا اإلجراء املستخدمي من مراقبة 

ورصد وقياس تطور الشباب وخرباهتم يف مجيع أحناء العامل. 
النظر فيما إذا كانت   ميّكن هذا التقييم من إجراء ترتيب للدول، لذلك من املفيد أيضاً 
الدولة يف مستوى “مرتفع جدًا” أو “مرتفع” أو “متوسط” أو “منخفض” من تنمية الشباب، 
حيث إن هذا التصنيف يعكس بشكل ال لبس فيه موقع  بلد ما على نطاق ميتد من “جيد نسبيًا” 
إىل “فقري نسبيًا” ضمان حتقيق أهداف التنمية املستدامة، يدعو املؤشر الدوائر احلكومية وقطاع 
الضوء على  الشباب، ويسلط  تنمية  استثماراهتم يف  املدين إىل مواصلة تكثيف  األعمال واجملتمع 
أمهية عمل الشباب على أكمل وجه لتمكي أنفسهم، ويؤكد أن الشباب عنصر حيوي لتحقيق 

عامل أفضل للجميع )1(.

1-https://www.thecommonwealth-healthhub.net/global-youth-development-
index-ydi/.

العراق في مؤشر تنمية الشباب العالمي 2020

د. باسم علي خريسان *

*  أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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أواًل: ترتيب الدول يف املؤشر

 
الونرويج ومالطا والدمنارك  املؤشر هي كل من سنغافورة وسلوفينا  العشر األوىل يف  الدول 

والسويد وسويسرا، وهولندا ولوكسمبورغ.
ويشري املؤشر إىل أنه على الرغم من بعض التقدم، فإن إفريقيا جنوب الصحراء تسجل أدىن 
 10 أدىن  إفريقيا،  األوسط ومشال  والشرق  آسيا  مناطق جنوب  تليها  الشباب،  تنمية  مستوايت 
الوسطى وتشاد  إفريقيا  الصحراء - مجهورية  إفريقيا جنوب  YDI هي مجيع دول  درجات من 

وكوت ديفوار والنيجر وموزمبيق وزامبيا ومايل  ..اخل)2(.
اثنياً: موقع العراق يف املؤشر

املرتبة 168 برصيد )0.5( من أصل )181( يف املؤشر وهو موقع متأخر  العراق  حيتل 
ابلقياس اىل الدول العربية حيث سجلت الكويت املركز 27 بدرجة )0.814(، قطر 32 بدرجة 
 56 االمارات   بدرجة  )0.769(   52 عمان  بدرجة )0.779(   47 البحرين   ،)0.802(
 81 تونس  78 بدرجة )0.717(  57 بدرجة )0.76( األردن  السعودية  بدرجة )0.763( 
بدرجة )0.714( لبنان 85 بدرجة )0.701( املغرب 93 بدرجة )0.69( اجلزائر 94 بدرجة 
2 -Ibid.
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)0.689( فلسطي 108 بدرجة )0.659( ليبيا 110 بدرجة )0.607( مصر 123 بدرجة 
)0.624( موريتانيا 143  بدرجة ) 0.573( سوراي 153  بدرجة )0.551( . 

وعند البحث يف كل جمال من جماالت املؤشر سوف جند العراق اليزال متأخرا، إذ جنده 
يف جمال التعليم قد احتل املوقع 169 بدرجة )0.394( ويف جمال  فرص العمل 154 بدرجة 
بدرجة   118 الصحة  جمال   ويف    )0.684( بدرجة   156 املساواة   جمال  ويف   )0.578(
)0.625( ويف جمال األمن والسالم 176 بدرجة )0.311( ويف جمال املشاركة السياسية 159 

بدرجة )0.196()3(.
التوصيات:

يعد الشباب ثروة مهمة ال بد من تنميتها واحملافظة عليها والدفع با حنو فضاءات العمل 
االجيايب ويف بلد مثل العراق يشكل الشباب فيه النسبة االعلى من السكان ال بد من اعتماد اخلطط 
واالسرتاجتيات املطلوبة لتنمية قدرات الشباب يف خمتلف امليادين للحيلولة دون استقطابم بواسطة 

مجاعات اجلرمية والعنف واإلرهاب.
يعد التعليم املرتكز األساس يف تنمية الشباب يف أي بلد وعند النظر اىل واقع التعليم يف العراق . 1

سوف جند أنه تعليم كمي وليس نوعياً وال يساعد يف تنمية الشباب ابلنحو الذي ميكنهم من 
ان يكون هلم دور يف التنمية العامة للبلد، االمر الذي يفرض ضرورة  إجراء مراجعة شاملة للواقع 
التعليم يف العراق، واخلروج به من حالة الركود إىل حالة الفعل حبيث يسهم يف تزويد الشباب 

ابملهارات املطلوبة للمسامهة يف تطوير وتنمية البالد.
البطالة بي الشباب األمر الذي يفرض وضع سياسة . 2 ما يزال العراق يعاين من ارتفاع نسبة 

اقتصادية تقوم على اساس خلق فرص عمل للشباب بعيد عن التوظيف يف مؤسسات القطاع 
العام.

تعد املساواة بي الشباب  عنصر اساس يف تنمية قدراهتم الذاتية وتعزيز دورهم التنموي يف البالد . 3
وما تزال املساواة يف الفرص بي الشباب ضعيفة مما يؤثر سلباً على  الدور املطلوب منهم يف 

بناء البالد.

3 - Global Youth Development Index and Report 2020,226-227.
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ال ميكن احلديث عن تنمية دون أن توفري قاعدة صحية للشاب فانتشار االمراض بي الشباب . 4
سوف خيلق جيل من املرضى ال ميكن االعتماد عليه يف بناء وتطوير البالد.

ما يزال العراق متأخر يف جمال تنمية قدرات الشباب يف جمال بناء السالم واالمن، إذ ما يزال . 5
الشباب جزءاً من دوامة العنف واإلرهاب الذي يعيشه البالد االمر الذي يتطلب اعتماد خمتلف 
اليات بناء السالم واألمن من أجل بناء ثقافة سالم مستدام يكون الشباب العنصر االساس 

يف احملافظة عليه.
ال ميكن احلديث عن عملية سياسية صحية دون مشاركة شبابية واسعة وذلك لدور الشباب . 6

املستقبلي يف استدامة العملية السياسية؛ ومن أجل حتقيق ذلك  ال بد من توفري التشريعات 
للشباب يف  الواسعة  السياسية  املشاركة  لتشجيع وتنمية  املطلوبة  السياسية  القانونية واالليات 

العملية السياسية. 


