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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.
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العراق يف مؤشر رأس املال البشري 2020

رأس املال البشري -هو املعرفة واملهارات والصحة اليت يراكمها الناس على مدى حياهتم- 
هو احملرك الرئيس للنمو املستدام واحلد من الفقر، يرتبط املزيد من رأس املال البشري بزايدة مكاسب 

الناس وارتفاع الدخل للبلدان ومتاسك أقوى يف اجملتمعات.
إن الكثري من مكاسب رأس املال البشري اليت حتققت بشق األنفس يف العديد من االقتصادات 
على مدار العقد املاضي معرضة خلطر التآكل بسبب وابء COVID-19 )فريوس كوروان(؛ 

لذلك هنالك حاجة الختاذ إجراءات عاجلة حلماية هذا التقدم، والسيما بي الفقراء والضعفاء.
وجتاوز  الفعالية  من  مستوى  أعلى  لتحقيق  واستهدافها  الالزمة  التدخالت  تصميم  إن 
املقايضات الصعبة جيعل االستثمار يف قياس أفضل لرأس املال البشري اآلن أكثر أمهية من أي 

وقت مضى. 
أما مؤشر رأس املال البشري )HCI( فهو مقياس دويل يقيس املكوانت الرئيسة لرأس املال 
البشري عرب االقتصادات، مت إطالقه يف عام 2018 كجزء من مشروع رأس املال البشري برعاية 

البنك الدويل وكان يضم 157 دولة.
يراوح مؤشر رأس املال البشري بي ) 0 و1 (، حيث يعين )1( أنه مت الوصول إىل احلد 
األقصى من اإلمكاانت، وهو جهد عاملي لتسريع التقدم حنو عامل ميكن جلميع األطفال فيه حتقيق 
إمكاانهتم الكاملة. قياس رأس املال البشري الذي ميكن لألطفال الذين ولدوا اليوم أن يتوقعوا بلوغه 
حبلول عيد ميالدهم الثامن عشر، يسلط مؤشر رأس املال البشري الضوء على الكيفية اليت  تشكل 
با نتائج الصحة والتعليم احلالية إنتاجية اجليل القادم من العمال ويؤكد على أمهية االستثمارات 

احلكومية واجملتمعية يف رأس املال البشري.
CO-( زمن  يف  البشري  املال  رأس  البشري  املال  رأس  ملؤشر   2020 حتديث  يقدم 

VID-19( التحديث األول ملؤشر رأس املال البشري، ابستخدام بياانت الصحة والتعليم املتاحة 
ابتداءا من آذار 2020، ويوثق األدلة اجلديدة على االجتاهات، وأمثلة على النجاحات، والعمل 

العراق في مؤشر رأس المال البشري 2020

د.باسم علي خريسان *

*  أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

التحليلي على استخدام رأس املال البشري.
 -)19-COVID(ميكن أن تعمل البياانت اجلديدة -اليت مت مجعها قبل الظهور العاملي لـ
كخط أساس لتتبع آاثره على نتائج الصحة والتعليم، يسلط التقرير الضوء على مدى أمهية القياس 
األفضل لصانعي السياسات لتصميم تدخالت فعالة واستهداف الدعم، وعلى املدى القريب؛ ميكن 
لالستثمارات يف القياس واستخدام البياانت بشكل أفضل أن توفر معلومات السرتاتيجيات احتواء 

اجلائحة ودعم األشخاص األكثر تضرراً.
البياانت اإلدارية وبياانت املسح  التنظيم واستخدام  على املدى املتوسط  ، ميكن أن يوجه 
وحتديد اهلوية بشكل أفضل خيارات السياسة يف بيئة من احليز املايل احملدود واألولوايت املتنافسة. 
على املدى الطويل، أنمل أن تتمكن االقتصادات من القيام أبكثر من جمرد استعادة األرض اليت 
فقدهتا خالل األزمة احلالية، ميكن للتدابري السياسية الطموحة واملدعمة ابألدلة يف جماالت الصحة 
والتعليم واحلماية االجتماعية أن متهد الطريق ألطفال اليوم لتجاوز إجنازات رأس املال البشري ونوعية 

احلياة لألجيال اليت سبقتهم)1(. 
أواًل: ترتيب الدول يف املؤشر

  حتتل سنغافورة املرتبة األوىل يف املؤشر وأتيت بعدها هونغ كونغ، وكوراي اجلنوبية، وكندا وهي 
املراتب اخلمسة االوىل يف املؤشر بينما جاءت النيجر وتشاد ومايل وليبرياي يف اسفل املؤشر الذي 

يضم )174( دولة.
  وفقاً للمؤشر  فإن )33 ( دولة من أصل )48( يف منطقة أورواب وآسيا الوسطى املدرجة 
يف مؤشر 2020  تقع يف الثلث األول من العامل، تتوافق هذه النتائج بشكل أساس مع معدالت 
البلدان ذات الدخل املرتفع نسبياً يف املنطقة، ميكن للدول الغنية أن تستثمر يف التعليم األساسي 

والرعاية الصحية أكثر من الدول الفقرية.
ومع ذلك، توجد اختالفات كبرية أيضاً داخل املنطقة، من املتوقع أن يصل الطفل املولود 
يف بولندا، والذي يتمتع بتعليم مثايل وصحة مثالية، إىل )%75( من إنتاجيته يف مرحلة البلوغ، 
على حتقيق )%50( فقط، تقول آان  املولود يف طاجيكستان سيكون قادراً  الطفل  يف حي أن 

1 - REPORT The Human Capital Index 2020 Update : Human Capital in the 
Time of COVID-19, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432
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العراق يف مؤشر رأس املال البشري 2020

بريدي، انئب رئيس البنك الدويل يف منطقة آسيا: “لقد أعطت دول أورواب وآسيا الوسطى األولوية 
لالستثمار يف الرعاية الصحية والتعليم، ومها حمركان رئيسيان للنمو االقتصادي والتنمية، ومع ذلك، 
فإن التحدايت اليت يطرحها ))Covid-19 تتطلب استجابة سياسية أقوى، مبا يف ذلك زايدة 
استخدام التكنولوجيا لتحسي تقدمي اخلدمات وبرامج الضمان االجتماعي لضمان حصول الناس 

على تعليم ورعاية صحية جيدة)2(.
]4[2020 Index Capital Human by countries of List

Rank Country poten- of %( Score
)reached tial

1  Singapore 0.88
2  Hong Kong 0.81
3  Japan 0.80
4  South Korea 0.80
5  Canada 0.80
6  Finland 0.80
7  Macao 0.80
8  Sweden 0.80
9  Ireland 0.79
10  Netherlands 0.79
11  United Kingdom 0.78
12  Estonia 0.78
13  New Zealand 0.78
14  Slovenia 0.77
15  Norway 0.77
16  Australia 0.77
17  Portugal 0.77

2 - https://halageorgia.com/.

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Capital_Index#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Capital_Index#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Macau
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
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18  France 0.76
19  Belgium 0.76
20   Switzerland 0.76
21  Cyprus 0.76
22  Denmark 0.76
23  Poland 0.75
24  Czech Republic 0.75
25  Germany 0.75
26  Austria 0.75
27  Iceland 0.75
28  Israel 0.73
29  Spain 0.73
30  Italy 0.73
31  Croatia 0.71
32  Malta 0.71
33  Latvia 0.71
34  Lithuania 0.71
35  United States 0.70
36  Belarus 0.70
37  Greece 0.69
38  Vietnam 0.69
39  Luxembourg 0.69
40  Hungary 0.68
41  Russia 0.68
42  Serbia 0.68
43  United Arab Emirates 0.67

https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria
https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Croatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Malta
https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
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44  Slovakia 0.66
45  China 0.65
46  Bahrain 0.65
47  Chile 0.65
48  Turkey 0.65
49  Qatar 0.64
50  Albania 0.63
51  Montenegro 0.63
52  Seychelles 0.63
53  Ukraine 0.63
54  Costa Rica 0.63
55  Kazakhstan 0.63
56  Brunei 0.63
57  Uzbekistan 0.63
58  Mauritius 0.62
59  Mongolia 0.61
60  Bulgaria 0.61
61  Mexico 0.61
62  Malaysia 0.61
63  Thailand 0.61
64  Oman 0.61
65  Peru 0.61
66  Colombia 0.61
67  Trinidad and Tobago 0.60
68  Saint Lucia 0.60
69  Argentina 0.60

https://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain
https://en.wikipedia.org/wiki/Chile
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://en.wikipedia.org/wiki/Albania
https://en.wikipedia.org/wiki/Montenegro
https://en.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Mauritius
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Oman
https://en.wikipedia.org/wiki/Peru
https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://en.wikipedia.org/wiki/Trinidad_and_Tobago
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Lucia
https://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
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70  Uruguay 0.60
71  Sri Lanka 0.60
72  Kyrgyzstan 0.60
73  Antigua and Barbuda 0.60
74  Ecuador 0.59
75  Iran 0.59
76  Palau 0.59
77  Saint Kitts and Nevis 0.59
78  Romania 0.58
79  Moldova 0.58
80  Palestine 0.58
81  Bosnia and Herzegovina 0.58
82  Armenia 0.58
83  Azerbaijan 0.58
84  Saudi Arabia 0.58
85  Georgia 0.57
86  Kosovo 0.57
87  Grenada 0.57
88  Kuwait 0.56
89  North Macedonia 0.56
90  Jordan 0.55
91  Brazil 0.55
92  Samoa 0.55
93  Kenya 0.55
94  El Salvador 0.55
95  Dominica 0.54

https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Antigua_and_Barbuda
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Palau
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Kitts_and_Nevis
https://en.wikipedia.org/wiki/Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_Palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Herzegovina
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo
https://en.wikipedia.org/wiki/Grenada
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Macedonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/Samoa
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominica
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96  Indonesia 0.54
97  Jamaica 0.53
98  Algeria 0.53
99  Saint Vincent and the Grenadines 0.53
100  Tonga 0.53
101  Paraguay 0.53
102  Tunisia 0.52
103  Philippines 0.52
104  Lebanon 0.52
105  Fiji 0.51
106  Nauru 0.51
107  Nicaragua 0.51
108  Federated States of Micronesia 0.51
109    Nepal 0.50
110  Morocco 0.50
111  Tajikistan 0.50
112  Dominican Republic 0.50
113  Panama 0.50
114  Guyana 0.50
115  Egypt 0.49
116  India 0.49
117  Kiribati 0.49
118  Cambodia 0.49
119  Honduras 0.48
120  Myanmar 0.48
121  Bhutan 0.48

https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Vincent_and_the_Grenadines
https://en.wikipedia.org/wiki/Tonga
https://en.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiji
https://en.wikipedia.org/wiki/Nauru
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://en.wikipedia.org/wiki/Federated_States_of_Micronesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Panama
https://en.wikipedia.org/wiki/Guyana
https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Kiribati
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia
https://en.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan
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122  Zimbabwe 0.47
123  Bangladesh 0.46
124  Guatemala 0.46
125  Gabon 0.46
126  Laos 0.46
127  Vanuatu 0.45
128  Timor-Leste 0.45
129  Ghana 0.45
130  Tuvalu 0.45
131  Haiti 0.45
132  Namibia 0.45
133  Togo 0.43
134  Papua New Guinea 0.43
135  South Africa 0.43
136  Marshall Islands 0.42
137  Gambia 0.42
138  Senegal 0.42
139  Solomon Islands 0.42
140  Republic of the Congo 0.42
141  Botswana 0.41
142  Malawi 0.41
143  Iraq 0.41
144  Pakistan 0.41
145  Comoros 0.40
146  Lesotho 0.40
147  Benin 0.40

https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabon
https://en.wikipedia.org/wiki/Laos
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Timor
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuvalu
https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti
https://en.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://en.wikipedia.org/wiki/Togo
https://en.wikipedia.org/wiki/Papua_New_Guinea
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gambia
https://en.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_the_Congo
https://en.wikipedia.org/wiki/Botswana
https://en.wikipedia.org/wiki/Malawi
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Comoros
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho
https://en.wikipedia.org/wiki/Benin
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148  Afghanistan 0.40
149  Cameroon 0.40
150  Zambia 0.40
151  Madagascar 0.39
152  Tanzania 0.39
153  Burundi 0.39
154  Uganda 0.38
155  Burkina Faso 0.38
156  Ethiopia 0.38
157  Mauritania 0.38
158  Ivory Coast 0.38
159  Rwanda 0.38
160  Sudan 0.38
161  Yemen 0.37
162  Eswatini 0.37
163  Guinea 0.37
164  Democratic Republic of the Congo 0.37
165  Sierra Leone 0.36
166  Angola 0.36
167  Mozambique 0.36
168  Nigeria 0.36
169  Liberia 0.32
170  Mali 0.32
171  South Sudan 0.31
172  Chad 0.30
173  Niger 0.29

https://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Cameroon
https://en.wikipedia.org/wiki/Zambia
https://en.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://en.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://en.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mauritania
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivory_Coast
https://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://en.wikipedia.org/wiki/Sudan
https://en.wikipedia.org/wiki/Yemen
https://en.wikipedia.org/wiki/Eswatini
https://en.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo
https://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone
https://en.wikipedia.org/wiki/Angola
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mali
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudan
https://en.wikipedia.org/wiki/Chad
https://en.wikipedia.org/wiki/Niger
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اثنياً: موقع العراق يف املؤشر
 موقع العراق يف املؤشر هو  )143( من أصل 174  دولة  بدرجة )0.41(  وهو موقع 
متاخر ابلقياس اىل دول اخلليج العريب إذ أفاد املؤشر أبن دولة اإلمارات جاءت يف املرتبة )44( 
عاملياً واألوىل عربياً واثلثاً على مستوى الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ضمن أفضل الدول استثماراً 
يف رأس املال البشري، وحّلت مملكة البحرين يف املرتبة الثانية عربياً ويف املرتبة )46( عاملياً والرابعة 
على مستوى الشرق األوسط ومشال أفريقيا، كما حلت عمان يف املرتبة )64( عاملياً، واململكة 

العربية السعودية يف املركز )84( والكويت يف املركز )88( عامليًا)3(.
يعكـس تقرير رأس املـال البشـري )الصادر عن البنك الدويل حول معاجلة أزمة راس املال 
للعـراق فـي حمصالت قطـاع الصحـة املعتبـرة فـي املؤشـر،  العراق( املكاسـب املتواضعـة  البشري يف 

فضاًل عن تراجـع حمصالت رئيسـة أخــرى.
ففــي حيــن اخنفــض معــدل وفيــات األطفال دون ســن اخلامســة خــالل العقديــن املاضييــن، 
اال أنــه ما يــزال ميثــل ضعــف متوســط البلــدان ذات الدخــل املتوســط األعلى، وأعلــى بكثيــر مــن 
نظرائــه فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال إفريقيــا، وأن مســتوى التقــزم بيـن األطفال فـي العـراق 

أعلـى بكثيـر عمـا هـو عليـه فـي بلـدان أخـرى فـي املنطقـة اضعـف دخاًل.
الـذي كان  املسـتوى  الـوالدة ابسـتعادة  املتوقـع عنـد  العمـر  بـدأ متوسـط   2018 ففـي عـام 
لـم يسـتفد بشـكل متسـاٍو مـن تلـك  العراقـي  عليـه عـام 2000 وهـو 70 عامـاً، إال أن املواطـن 
املكاسـب املتواضعـة، إذ يظهـر التحليـل أن معـدالت وفيـات األطفال حديثـي الـوالدة والرضـع ودون 
سـن اخلامسـة قـد حتسـنت بشـكل ملحـوظ فـي املناطـق احلضرية واألكثر ثراًء، إال أن ظــروف النــزاع 
النــزوح وتدفــق الالجئيي وأثـرت سلباً  فــي املناطــق الغربيــة والشــمالية ســببت موجــات كبيــرة مــن 
علـى متوسـط العمـر املتوقـع لـكل مـن البالغيـن واألطفال؛ ممـا أدى إلـى وجود تباينـات كبيـرة بيـن 

احملافظـات.
اال أن ضعـف مؤشـر رأس املـال البشـري يعـزى ابألساس إلـى احملصالت الضئيلـة للتعليـم، 
فوفقـا للمعـدالت احلاليـة لاللتحـاق ابملـدارس، مـن املتوقـع أن يتمكـن الطفـل العراقـي مـن إكمـال 
األوسط  الشـرق  منطقـة  فـي  سـنة  بــ)11,3(  مقارنـة  املدرسـي  التعليـم  مـن  فقـط  سـنوات   )9,6(

وشــمال إفريقيــا.
3 - https://www.mubasher.info/news/3701789/.
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مــن  مقاســاً  فعلياً  التلميــذ  الــذي حيصــل عليــه  التعلــم  مقــدار  فــي احلسبان  إذا أخذنــا  أمــا 
خـالل االختبــارات املعياريــة، فإنــه حيصــل علـى مـا يعـادل )4( سـنوات دراسـية فقـط عندمـا يبلـغ 
سـن الثامنـة عشـر ابملقارنـة مـع متوسـط املنطقـة البالـغ )6,7( سـنة. ونتيجـة لذلـك، فـإن )2,9( مـن 
جممـوع )6,9( سـنوات التـي ميضيهـا الطفـل العراقـي فـي املدرسـة )40( فـي املئة منها تعتبـر ضائعـة 

وال ترتجـم إلـى مهـارات إنتاجيـة حيتاجهـا عندمـا يلتحـق بصفـوف القـوى العاملـة.
وختفـي هـذه املعـدالت تفاوتـات كبيـرة ترتبـط ابملوقـع اجلغرافـي واحلالـة االجتماعيـة واالقتصاديـة 
فـي  املسـجل  فـي نسـب احلضـور ابملدرسة  يتجلـى ذلـك  التعليـم، كمـا  وتشـمل معظـم مسـتوايت 
قبـل  مـا  املرحلـة  الريف  فقـط  من اطفال  املئة  فـي  املسـوح االسـرية، حيث ال حيضـر إال )0,3( 

املدرسـة، أي مـا يعـادل ُعشر أقراهنـم فـي املناطـق احلضريـة.
وفـي الدراسـة املتوسـطة حيضـر )35( فـي املائـة مـن أطفـال االسر الفقرية، مقارنـة بــ )77( 
فـي املئة مـن أطفـال األسر األكثر ثـراء، ويصـح القـول نفسـه علـى )44( فـي املائـة فقـط مـن أطفـال 

االسـر الريفية مقارنـة بــ)64( فـي املئة مـن أطفـال املناطـق احلضريـة.
ارتفـاع مسـتوى املعيشـة فـي العـراق يرجع بشـكل أسـاس الـى استهالك االحتياطـي النفطـي 
بينمـا االسـتثمار فـي بنـاء رأس املـال البشـري ضعيفـا، يفتقر العــراق إلــى نظــام محايــة اجتماعيــة شــامل، 
منصــف ومتســاًو ميكــن مــن اســتيعاب الصدمــات ومحايــة املســني وذوي االعاقــة، وعلـى الرغـم مـن 
الكلفـة العاليـة وصعوبـة االسـتدامة املاليـة للنظـام احلالـي، فانـه يعانـي مـن تغطيـة منخفضـة يسـتفيد 
منهـا ابألساس موظفـو القطـاع العـام حوالـي )3( ماليي شـخص )فـي مقابـل حوالـي 200 ألـف 

شـخص فقـط مـن موظفــي القطــاع اخلــاص، بينمــا ال تشــمل التغطيــة حوالــي )5( ماليي آخريــن.
الـى  يـؤدي  ممـا  أخـرى؛  اقتصاديــة واجتماعيــة  االجتماعيــة حتديــات  احلمايــة  نظــام  ويواجــه 
تفاوت كبيـر ليـس بيـن موظفـي القطاعيـن العـام واخلـاص فحسـب، بـل كذلـك بيـن خمتلـف االفـراد 
املسـتفيدين مـن النظـام، فضاًل عن ذلـك، ينتـج التصميـم احلالـي لنظـام التقاعـد حوافـز سـلبية، علـى 
نظـراً  اخلـاص  القطـاع  تنميـة  تعتـرض  التـي  والعقبـات  املبكـر،  التقاعـد  علـى  التحفيـز  املثـال،  سـبيل 
الفضليـة العمـل فـي القطـاع العـام، وال يوفـر نظـام التقاعـد احلالـي للمنتفعيـن معاشـات كافيـة وميكـن 

تقديـر حجمهـا قبـل التقاعـد.
كل هـذه القضايـا تشـكل حتديـات مهمـة تعتـرض طريـق تكويـن رأس املـال البشـري املالئم فـي 
العـراق، ومن املتوقع أن تؤثر جائحة فريوس كوروان بشكل سليب متزايد على واقع رأس املال البشري 
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 )16000( وحوالـي  مؤكـدة  إصابـة  حالـة  مليـون   )1,2( حوايل  العراق  سجل  لقد  العراق،  يف 
حالـة وفـاة لغايـة نصـف هنايـة شـهر أيـار 2021، وما يـزال العـراق عرضـة خلطـورة عاليـة تتمثـل فـي 
احلاالت املرضيـة والوفيـات املرتبطـة بـذه اجلائحـة، ليـس فقـط مـن خـالل آاثرهـا املباشـرة ولكـن أيضاً 

بشـكل غيـر مباشـر مـن خالل العـبء الـذي تثقلـه اجلائحـة علـى النظـام الصحـي.
وترتبـط اخلطـورة ابلنسـب املرتفعـة واملتزايـدة للمصابيـن ابألمراض غيـر املعديـة، ووجـود جمموعـة 
متنوعـة مــن فئــات الســكان اهلشــة املعرضــة للخطــر جــراء الفقــر والنــزوح، فضاًل عــن واقــع النظــام 
خسـائرا  اجلائحـة  تسـبب  أن  ويتوقـع  اإلنصاف،  إلـى  ويفتقــر  ابلضعــف  يتصــف  الــذي  الصحــي 
متزايـدة فـي قطـاع التعليـم بيـن فئـات األطفال والشـباب، وقـد يتـرك بعضهـم املدرسـة وال يعـودون 
إليها أبداً، وتشـري عمليـات احملـاكاة التـي أجراهـا البنـك الدولـي إلـى احتمـال خسـارة حوالـي )0,9( 
سـنة مـن سـنوات الدراسـة نتيجـة إلغالق املـدارس، ويرتكـز التأثيـر األكرب فـي املناطـق الريفيـة وبيـن 

األسر األكثر فقراً.
بلغـت نسـبة منـو ثـروة العـراق خالل الفتـرة 2005 – 2014 )133 %( وهـي مـن أعلـى 
نسـب النمـو املسـجلة فـي البلـدان ذات املــوارد النفطيــة اهلامــة، قــد حقــق العــراق هــذا النمو ابألساس 
عبــر اســتنفاد مــوارده النفطية، لكن مع ذلك  فــإن دخــل الفــرد فــي العــراق لــم يواكــب النمــو الــذي 
الـى  العـوام 2005  بيـن  الفتـرة  البلــدان االخــرى ذات الدخـل املتوسـط االعلى، فخـالل  شــهدته 
2019، سـجل الناتـج احمللـي االمجالـي للفـرد الواحـد منـوا أبطـأ بــ)1,7( نقطـة مئويـة عمـا هـو عليـه 
لـم  العـراق  إلـى أن  البلـدان األخرى ذات الدخـل املتوسـط األعلى. ويعـود السـبب فـي ذلـك  فـي 
يسـتخدم احتياطـه النفطـي الكبيـر فـي تنميـة رأس املـال البشـري، وهـو أمـر ال بد منـه لتحقيـق النمـو 

االقتصـادي املسـتدام.
علـى مـدى عقـود، اسـتثمرت خمتلـف بلـدان العالـم فـي رأس املـال البشـري كمحـرك للنمـو 
مـن  املئة  فـي   )64( األكرب  احلصـة  البشـري  املـال  رأس  يشـكل  احلاضـر  يومنـا  وفـي  االقتصـادي، 
إمجالـي الثـروة فـي مجيـع أحنـاء العالـم، وللداللة على ذلك؛ ال تتجـاوز حصـة رأس املـال البشـري مـن 
إمجالـي ثـروة العـراق نسـبة )15( فـي املئة وهـي االدىن فـي منطقـة الشـرق االوسـط وشـمال إفريقيـا)4(.

4 - معاجلة أزمة رأس املال البشري: مراجعة االنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية يف العراق،
https://documents1.worldbank.org/curated/en/305131622306818696/pdf/
Executive-Summary.pdf
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توصيات:
ال بد من  النظر إىل اإلنسان العراقي كرأس مال مهم، والعمل على تطويرها يف خمتلف اجملاالت . 1

التعليمية والصحية.
 االستفادة من اخلربات العاملية يف جمال تنمية رأس املال البشري والسيما من الشراكة مع البنك 2. 

الدويل حيث أشار ساروج كومار جا املدير اإلقليمي لدائرة املشرق العريب يف البنك الدول إىل 
أن االستثمار يف الناس يعد: “أهم االستثمارات طويلة األجل اليت ميكن أن يقوم با بلد ما، 
من خالل شراكتنا مع العراق، ندعم تنمية رأس املال البشري مع الرتكيز على الصحة والتعليم 
العراق على تطوير  العاملية ملساعدة  فوائد خربتنا  تقدمي  واحلماية االجتماعية، كما سنواصل 
القدرة على قياس مدى تقدمه ومواصلة حتسي سياساته اخلاصة ابالستثمار يف الناس كمصدر 

للنمو العادل”)5(. 
زايدة اإلنفاق احلكومي على قطاعي التعليم والصحة ابلنحو الذي يساهم يف تنمية راس املال . 3

البشري. 
يزيد من كفاءة . 4 الذي  والتعليم ابلشكل  الصحية  الرعاية  قطاعات  وأمتتة  العمل على حوكمة 

العمل ويساهم يف تنمية رأس املال البشري العراقي.
دعـم برانمـج إصالح اإلدارة املاليـة العامـة بشـكل عـام فـي العـراق سـيعود ابلنفـع علـى القطاعـات . 5

املاليـة  اإلدارة  الصالح  اخلاطئـة  والبدايـات  املزمنـة  العديـدة  التحديـات  تواصـل  االجتماعيـة. 
العامـة فـي العـراق إعاقـة تقديـم اخلدمـات بشـكل فاعـل فـي قطاعـي الصحـة والتعليـم وحيـول 
دون وصـول مـوارد املوازنـة املخصصـة إلـى املناطـق اجلغرافيـة والسـكان االكثـر حاجـة، والسيما 

فيمـا يتعلـق ابجلانـب االستثماري.
جيـب أن ينصـب الرتكيـز علـى بنـاء القـدرات  الطبية لتعزيـز الرعايـة السـريرية ومنـع انتقـال العـدوى . 6

القـوى  عـن ضمـان سالمة  فضـاًل  اإلصابة،  اكتشـاف حاالت  وتسـريع  االتصاالت  وحتسـي 
العاملـة فـي القطـاع الصحـي. وينبغـي تصميـم وتنفيـذ األولوايت ذات املـدى البعيـد مثـل تطويـر 
خـالل  اخلدمـة  اسـتمرارية  لضمـان  اخلدمـات  تقديـم  تصميـم  وإعـادة  فعالـة  مراقبـة  اسـرتاتيجية 

5-https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2018/10/18/building-
strong-human-capital-in-iraq-to-unleash-economic-potential.
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تفشـي جائحـة كورونـا أبسـرع وقـت ممكـن. وأمـا فـي قطـاع التعليـم، فيجـب اعتمـاد برانمـج حمـدد 
ملعاجلـة خسـائر التعلـم بسـبب إغالق املـدارس والتحضيـر لعـودة آمنـة إليها)6(.

6 - معاجلة أزمة رأس املال البشري :مراجعة االنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية يف العراق،مصدر سبق ذكره ص7.


