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العراق يف مؤشر التنمية البشرية 2020

  مؤشر التنمية البشرية )HDI(- أو ببساطة، دليل التنمية البشرية، هو مؤشر يستخدم 
لرتتيب البلدان على أساس التنمية البشرية، وكان أول من بدأ مبؤشر التنمية البشرية هو االقتصادي 
ماغاند  الربيطاين  والعامل  سن،  أمارتياً  اهلندي  االقتصادي  مع  ابلتعاون  احلق،  حمبوب  الباكستاين 

ديساي، وقد بدأ ظهور هذا املؤشر يف منتصف التسعينيات)1(. 
يتم قياس مؤشر التنمية البشرية ابستخدام مؤشرات تشمل دخل الفرد والتعليم وعمر االنسان، 
وتتمتع الدول اليت حتتل مرتبة أعلى يف هذا املؤشر مبستوى تعليمي عاٍل وعمر أعلى ودخل قومي 
إمجايل أعلى للفرد من الدول ذات الدرجات األقل.مت تصنيف HDI على مقياس من )0 إىل 

1.0(، حيث ميثل )1.0( أعلى مستوى من التنمية البشرية.
للغاية )-0.8 املرتفعة  البشرية  التنمية  أربعة مستوايت:  إىل  البشرية  التنمية  ينقسم مؤشر 

 ،)0.7-  0.55( املتوسطة  البشرية  التنمية   ،)0.7-0.79( املرتفعة  البشرية  التنمية   ،)1.0
والتنمية البشرية املنخفضة )أقل من 0.55(.

معظم البلدان املتقدمة لديها مؤشر HDI يبلغ )0.8( أو أعلى )يف مستوى التنمية البشرية 
املرتفع للغاية(، تتمتع هذه البلدان حبكومات مستقرة، وتعليم واسع النطاق، ورعاية صحية جيدة، 
العامل على  البلدان منواً يف  ومتوسط   عمر متوقع مرتفع، واقتصادات قوية متنامية، وحصلت أقل 

درجات منخفضة يف مؤشر التنمية البشرية أقل من )0.55(.
تواجه البلدان األقل منواً حكومات غري مستقرة وانتشار الفقر ونقص الوصول إىل الرعاية 
الصحية وضعف التعليم، ابإلضافة إىل ذلك، تعاين  هذه البلدان من الدخل املنخفض ومتوسط   

العمر املتوقع املنخفض، إىل جانب ارتفاع معدالت الوالدات، يساعد مؤشر التنمية البشرية منظمة 
األمم املتحدة على حتديد البلدان اليت حتتاج إىل املساعدة، وحتديداً أقل البلدان منواً.

عقدت منظمة األمم املتحدة أربعة مؤمترات لتقييم البلدان األقل منواً ووضع اسرتاتيجيات 

1 - https://www.almrsal.com/post/895179.

العراق في مؤشر التنمية البشرية 2020
د. باسم علي خريسان *

*  أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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إلخراجها من هذه الفئة، مت إطالق مؤشر التنمية البشرية ألول مرة يف عام 1990 ومت إصداره 
سنوايً منذ ذلك احلي، ابستثناء عام 2012.

أواًل: ترتيب الدول يف املؤشر
برصيد  القائمة  هذه  يف  األوىل  املرتبة  النرويج  حتتل   ،)1.0( هي  املؤشر  يف  درجة  أعلى 
)0.954(، وسويسرا يف املركز الثاين برصيد )0.946( وايرلندا يف املرتبة الثالثة برصيد )0.942(، 
ويف املرتبة الرابعة هونغ كونغ  برصيد )0.939( ويف املرتبة اخلامسة أتيت املانيا برصيد )0.939(، 
أما أقل البلدان منواً على مستوى العامل فهي النيجر، حيث يبلغ مؤشر التنمية البشرية فيها )377. 
0( كوهنا تعاين من سوء التغذية على نطاق واسع، ويعيش )44.1٪( من سكاهنا حتت خط 

الفقر)2(.
جدول مبؤشرات التنمية يف الدول الداخلة يف التقرير

 التنمية البشرية 2021البلد
تعداد السكانالفهرس

0.9545,465,630النرويج
0.9468,715,494سويسرا
0.9424,982,907أيرلندا

0.9397,552,810هونج كونج
0.93983,900,473أملانيا

0.938343,353أيسلندا
0.93825,788,215أسرتاليا
0.93710,160,169السويد
0.9355,896,686سنغافورة
0.93317,173,099هولندا
0.935,813,298الدمنارك

2 - https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hdi-by-country.
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0.9255,548,360فنلندا
0.92238,067,903كندا

0.9214,860,643نيوزيالندا
0.9268,207,116اململكة املتحدة

0.92332,915,073الوالايت املتحدة األمريكية
0.91911,632,326بلجيكا

0.91738,250ليختنشتاين
0.915126,050,804الياابن
0.9149,043,070النمسا

0.909634,814لوكسمبورغ
0.9068,789,774إسرائيل

0.90651,305,186كوراي اجلنوبية
0.9022,078,724سلوفينيا
0.89346,745,216إسبانيا

0.89110,724,555اجلمهورية التشيكية
0.89165,426,179فرنسا
0.885442,784مالطا
0.88360,367,477إيطاليا
0.8821,325,185إستونيا
0.8731,215,584قربص
0.87210,370,744اليوانن
0.87237,797,005بولندا
0.8692,689,862ليتوانيا

0.8669,991,089اإلمارات العربية املتحدة
0.85777,355أندورا
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0.8575,460,721سلوفاكيا
0.85735,340,683اململكة العربية السعودية

0.8541,866,942التفيا
0.8510,167,925الربتغال
0.8482,930,528دولة قطر
0.84719,212,361تشيلي
0.845441,532برواني
0.8459,634,164هنغاراي
0.8381,748,296البحرين
0.8374,081,651كرواتيا

0.8345,223,375سلطنة عمان
0.8345,605,826األرجنتي
0.824145,912,025روسيا

0.8179,442,862بيالروسيا
0.81718,994,962كازاخستان
0.816628,053اجلبل األسود

0.8166,896,663بلغاراي
0.81619,127,774رومانيا
0.81418,169ابالو

0.813287,711برابدوس
0.8083,485,151أوروغواي
0.8084,328,550الكويت

0.80685,042,738ديك رومى
0.805396,913جزر البهاما

0.80432,776,194ماليزاي
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0.80198,908سيشيل
0.7991,403,375ترينداد وتوابغو

0.7998,697,550صربيا
0.79785,028,759إيران

0.7961,273,433موريشيوس
0.7954,381,579بنما

0.7945,139,052كوستا ريكا
0.7912,872,933ألبانيا

0.7863,979,765جورجيا
0.7821,497,310سرييالنكا

0.77811,317,505كواب
0.77753,544سانت كيتس ونيفيس

0.77698,731أنتيغوا وبربودا
0.7693,263,466البوسنة واهلرسك

0.767130,262,216املكسيك
0.76569,950,850اتيالند
0.763113,021غرينادا
0.76151,265,844كولومبيا
0.761213,993,437الربازيل
0.762,968,127أرمينيا

0.7592,082,658مقدونيا الشمالية
0.75933,359,418بريو

0.75944,616,624اجلزائر
0.75817,888,475االكوادور
0.7581,444,216,107الصي
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0.75410,223,342أذربيجان
0.7543,466,819أوكرانيا

0.745184,400القديسة لوسيا
0.74510,953,703مجهورية الدومينيكان

0.73911,935,766تونس
0.7353,329,289منغوليا
0.736,769,146لبنان

0.728111,263سانت فنسنت وجزر غرينادين
0.7282,397,241بوتسواان
0.7262,973,463جامايكا
0.72628,704,954فنزويال
0.724591,800سورينام
0.724902,906فيجي

0.7247,219,638ابراغواي
0.72310,269,021األردن
0.72404,914بليز

0.719543,617جزر املالديف
0.717106,760تونغا
0.712111,046,913فيلبيين
0.7114,024,019مولدوفا

0.716,117,924تركمانستان
0.7133,935,763أوزبكستان

0.7086,958,532ليبيا
0.707276,361,783إندونيسيا

0.70560,041,994جنوب أفريقيا
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0.70311,832,940بوليفيا
0.7022,278,825اجلابون
0.7104,258,327مصر

0.69859,610جزر مارشال
0.69398,168,833فيتنام

0.695,222,748فلسطي
0.68941,179,350العراق
0.67637,344,795املغرب

0.6746,628,356قريغيزستان
0.67790,326غياان

0.6676,518,499السلفادور
0.6569,749,627طاجيكستان
0.6516,702,385نيكاراغوا
0.65118,249,860غواتيماال

0.6471,393,409,038اهلند
0.6452,587,344انميبيا

0.6261,343,873تيمور ليشيت
0.623121,392كرييبايت
0.62310,062,991هندوراس
0.617779,898بواتن

0.614116,254ميكرونيزاي
0.614166,303,498بنغالديش

0.609223,368ساو تومي وبرينسييب
0.6081,172,362إيسواتيين

0.6085,657,013مجهورية الكونغو
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0.6047,379,358الوس
0.597314,464فانواتو
0.59631,732,129غاان
0.59118,920,651زامبيا

0.5881,449,896غينيا اإلستوائية
0.58454,806,012ميامنار
0.58116,946,438كمبوداي
0.57929,674,920نيبال
0.57954,985,698كينيا
0.57433,933,610أنغوال

0.56315,092,171زميبابوي
0.56327,224,265الكامريون
0.56225,199,937ابكستان

0.557703,996جزر سليمان
0.54918,275,702سوراي

0.5439,119,010اببوا غينيا اجلديدة
0.538888,451جزر القمر

0.53613,276,513رواندا
0.534211,400,708نيجرياي
0.52847,123,531أوغندا
0.52861,498,437تنزانيا

0.5274,775,119موريتانيا
0.52128,427,328مدغشقر

0.5212,451,040بني
0.5182,159,079ليسوتو
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0.51627,053,629ساحل العاج
0.51417,196,301السنغال
0.5138,478,250توجو

0.50744,909,353السودان
0.50311,541,685هاييت

0.49639,835,428أفغانستان
0.4951,002,187جيبويت
0.48519,647,684مالوي
0.47117,876,227أثيوبيا
0.4662,486,945غامبيا
0.46613,497,244غينيا
0.4655,180,203ليبرياي
0.46330,490,640اليمن

0.4612,015,494غينيا بيساو
0.45992,377,993مجهورية الكونغو

0.44632,163,047موزمبيق
0.4388,141,343سريا ليون
0.4343,601,467إريرتاي

0.43421,497,096بوركينا فاسو
0.42720,855,735مايل

0.42312,255,433بوروندي
0.41311,381,378جنوب السودان

0.40116,914,985تشاد
0.3814,919,981مجهورية افريقيا الوسطى

0.37725,130,817النيجر
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اثنياً: موقع العراق يف املؤشر

  جاء موقع العراق يف مؤشر التنمية البشرية 2020 ضمن  مستوى التنمية البشرية املتوسطة 
وهو موقع متاخر مقارنة بدول العامل والدول العربية حيث حصل على املركز 15 عربياً 123 عاملياً، 
يف حي   تقدمت عدد من الدول العربية إىل املستوى األول، وهو مرتفع جداً، وعلى رأسها دول 
اإلمارات اليت جاءت يف املركز  االول عربياً والـ 30 عاملياً، بينما جاءت اململكة العربية السعودية  
ابملركز اثين عربياً، ويف املركز الـ 40 عاملياً، وجاءت البحرين يف املركز الثالث عربياً ويف املركز 42 
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عاملياً، وجاءت قطر ابملركز الرابع عربيا وابملركز 45 عاملياً وجاءت سلطنة عمان ابملركز اخلامس 
عربياً 80 عاملياً وجاءت دولة الكويت يف املركز السادس عربياً و64 عاملياً، وجاءت اجلزائر ابملركز 
السابع عربياً و91 عاملياً وجاء لبنان يف املركز 8 عربياً، و 92 عاملياً، بينما جاءت تونس ابملركز  
التاسع عاملياً وجاءت االردن يف املركز 10 عربياً، و102 عاملياً، وجاءت ليبيا ابملركز 11 عربياً 
105 عاملياً، وجاءت دولة فلسطي ابملركز 12 عربياً و115 عاملياً، وجاءت مصر ابملركز 13 

عربياً و116 عاملياً، وجاء املغرب ابملركز 14 عربياً، وابملركز 121 عامليًا)3(. 
  تؤشر بياانت العراق من 1980 إىل 2020، أبن متوسط   قيمة العراق يف مؤشر التنمية 
البشرية خالل تلك الفرتة )0.62( حبد أدىن )0.5( يف عام 1980 وحبد أقصى )0.689( نقطة 
يف 2018، وأحدث قيمة له يف مؤشر 2020 هي )0.674( نقطة وهي منخفضة ابملقارنة مع 

املتوسط   العاملي يف عام 2020 على أساس 185 دولة هو )0.724( نقطة )4(.
التوصيات:

 استمرار اإلمهال الرمسي ملوضوع التنمية البشرية يف العراق يعد مؤشر خطري يدفع إىل تفاقم 1. 
املشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ األمر الذي حيتم على احلكومة جعل االستثمار 

يف التنمية البشرية أحد أولوايهتا األساسية.
 حتول الفقر يف العراق إىل فقر بنيوي تسبب يف زايدة من هم حتت خط الفقر حيث ترتوح 2. 

النسبة بي %30-23 من الشعب العراقي؛ األمر الذي يتطلب وضع خطة اسرتاجتية ملعاجلة 
ذلك.

 من دون عملية سياسية مستقرة ال ميكن احلديث عن تنمية بشرية يف العراق؛ لذلك ال بد 3. 
للقوى السياسية يف العراق أن تدرك ذلك قبل فوات األوان وقبل أن يتحول الفشل يف التنمية 

البشرية إىل زايدة السخط الشعيب ضد العملية السياسية وفواعلها.
الفشل الكبري يف سياسة التعليم يف العراق واالستمرار يف اعتماد سياسات تعليمية التسهم يف . 4

أحداث أي تنمية بشرية يعد مؤشر خطري يضع العراق  مبرور السني يف أسفل درجة من مؤشر 
3-https://arabic.cnn.com/business/article/2020/12/16/undp-human-
development-report-2020-arab-countries.
4 - https://www.theglobaleconomy.com/Iraq/human_development/.
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التنمية البشرية؛ لذلك ال بد من وقفه جاده يف موضوع التعليم يف العراق خترجه من حالة البؤس 
والرتاجع اليت يعيشها إىل حالة صحية تسهم يف احداث تنمية بشرية حقيقية، ومن املهم تفعيل 
اسرتاتيجة الرتبية والتعليم العايل، واملسارعة إبمتام متطلبات التعليم األويل مثل النقص يف املدارس 
واهليئات التعليمية، وميكن مثاًل حتويل خرجيي كليات الرتبية إىل التعيي املركزي مما سيستقطب 

أفضل الطالب املتخرجي من الدراسة الثانوية.
من أجل بناء عملية تنموية انجحة ال بد من زايدة االهتمام مبختلف نواحي اإلنسان احلياتية . 5

والسيما اجملال الصحي إذ ال يزال القطاع الصحي يف العراق يعاين االمهال الكبري وما تزال البنية 
التحتية املادية والبشرية ال تليب حاجة البالد الصحية.

يعاين العراق من ارتفاع ظاهرة التقزم بي أبنائه ويعود ذلك إىل الضعف يف نظامه الغذائي االمر . 6
يفرض علية ضرورة اتباع سياسات غذائية صحية ودعم السلة الغذائية للعائلة العراقية والسيما 
الطبقات الفقرية اليت تعيش حتت خط الفقر، ويقرتح هنا العودة إىل نظام التغذية املدرسية الذي 

كان متبعاً يف العراق.


