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العراق يف مؤشر املعرفة العاملي 2021

بن  اإلمنائي ومؤسَّسة حممَّد  املتحدة  األمم  برانمج  أطلقه  الذي  العاملي  املعرفة  ر  يُعدُّ مؤشِّ
التنَموية؛  رات  املؤشِّ ببناء  املتعلِّق  العاملي  املعريف  للرصيد  مهّمًة  إضافًة  للمعرفة  مكتوم  آل  راشد 
ملا يوفِّره من بياانٍت متنوعة وموثوٍق با تساعد البلداَن وصنَّاع القرار فيها على فهم التحوُّالت 

والتحدِّايت احلقيقيَّة وسُبل مواجهتها، ومن َثَّ استكشاف آفاق املستقبل ومساراته املمكنة.
للعالقة  رات فرعية، رُكِّز عليها نظراً  العاملي من سبعة قطاعات مؤشِّ ُر املعرفة  يرتكَّب مؤشِّ
التفاعلّية التالزمّية اليت تربطها ببعضها بعضاً من انحية، وابلتطورات املعرفية والتنموية من انحيٍة 
أخرى، فاالرتباُط القوي بي نوعية رأس املال املعريف والقدرة على بناء اقتصادات معرفٍة متينة، قادرة 
على حتقيق تنميٍة عادلٍة ومستدامة، يقتضي مزيداً من االهتمام أبنظمة أتهيل العنصر البشري، 
وهذا ما يُطوِّر من كفاءة خمَرجاهتا ويرفعها من حيث التعليم قبل اجلامعي، والتعليم التقين والتدريب 
االقتصادية،  عوائده  واالبتكار وتضخيم  والتطوير  واالستثماِر يف البحث  العايل،  املَِهين، والتعليم 
وتطويِر البيئة التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحتفيِز االنفتاح االقتصادي والرفع من 

التنافسية.  قدرته 
لتوفري مناخات اجتماعية وسياسية داعمة، وبيئة  ويتطّلب كّل ذلك هتيئة أرضّية مالئمة 
متكينية صحيٍة سليمة؛ لتساهم جممل هذه القطاعات إسهاماً فاعاًل يف التقدُّم يف مسرية التنمية 

القائمة على املعرفة)1(.
يتعلَّق  وفيما   ،)48.4(  2021 العاملي  املعرفة  ر  العاملي على »مؤشِّ األداء  متوسط  بلغ 
ر، فكان األداء األفضل يف املؤشر الفرعي »التعليم ما قبل اجلامعي«،  رات الفرعية للمؤشِّ ابملؤشِّ
متوسط  وبلغ  التمكي«،  »بيئة  الفرعي  ر  املؤشِّ تاله   ،)60.8( العاملي  أدائه  متوسط  بلغ  إذ 
1-https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/
pressreleases/2021/_-_--_-_-_-2021-----.html.https://www.arabstates.undp.
org/content/rbas/ar/home/library/Sustainable_development/global-knowledge-
index-report-2021.html-19-1-2021.

العراق في مؤشر المعرفة العالمي 2021

د. باسم علي خريسان *

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

ر  املؤشِّ ثَّ   )9.52( بلغ  أداء  مبتوسط  »االقتصاد  الفرعي  ر  املؤشِّ ثَّ   ،)3.55( العاملي  أدائه 
الفرعي »التعليم الفين والتدريب املهين« مبتوسط أداء بلغ )51.2(، ثَّ »التعليم العايل« مبتوسط 
الفرعي  ر  املؤشِّ وأخرياً  مبتوسط )43.3(،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ثَّ  أداء )46.1( 

»البحث والتطوير واالبتكار« مبتوسط أداء بلغ )31.4%(.
ر. أواًل: موقع دول العامل يف املؤشِّ

وهولندا يف  وفنلندا،  األمريكية،  املتحدة  والوالايت  والسويد،  من سويسرا،    جاءت كلٌّ 
ر، يف حي جاءت كلٌّ من اليمن، وأفغانستان، والكونغو، والنيجر، وتشاد  مقدِّمة الدول يف املؤشِّ

ر. يف هناية املؤشِّ
 

الدرجة الدولة املرتبة
71.5 سويسرا 1

70 السويد 2
70 الوالايت املتحدة األمريكية 3

69.9 فلندا 4
69.5 هولندا 5

69.3 سنغافورة 6
69 الدمنارك 7
69 بريطانيا 8

67.7 النرويج 9

67.5 إيسلندا 10
67.3 اإلمارات 11
67.3 لوكسمبورغ 12
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الدرجة الدولة املرتبة
66.9 أملانيا 13
66.8 النمسا 14
66.7 إستونيا 15
65.5 بلجيكا 16
64.9 فرنسا 17
64.6 الكيان الصهيوين 18

64.5 إيرلندا 19

64.2 أسرتاليا 20
63.8 كوراي اجلنوبية 21
63.7 سلوفينيا 22

63.3 الياابن 23
63.3 نيوزيلندا 24

62.4 تشيك 25
61.9 مالطا 26
61.8 الربتغال 27
61 إسبانيا 28
61 هون كونغ 29

60.2 هنغاراي 30
60.1 التفيا 31
59.8 سلوفاكيا 32
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

الدرجة الدولة املرتبة
59.6 بولندا 33

59.3 قربص 34
59.3 الصي 35
59.1 ليتونيا 36
58.8 إيطاليا 37
58.7 قطر 38
58.5 كرواتيا 39
57.6 السعودية 40
56.4 اجلبل االسود 41

55.8 بلغاراي 42
55.5 صربيا 43

55 سيشيل 44

54.9 مشال مقدونيا 45
54.7 بيالروسيا 46

54.5 شيلي 47
54.5 الكويت 48

54.4 موريشيوس 49

54.3 رومانيا 50
53.6 ماليزاي 51

52.3 عمان 52
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الدرجة الدولة املرتبة
52.3 مصر 53

52.2 روسيا 54

52.2 البحرين 55
51.7 أوروغواي 56
51.5 اليوانن 57
51.4 كوستاريكا 58

51.3 برواني-دار السالم 59
51.3 جورجيا 60
50.9 أوكرانيا 61
50.8 برابدوس 62
50.7 مولدوفا 63
49.6 الفلبي 64
49.6 البوسنة واهلرسك 65

49.6 فيتنام 66
49.5 كولومبيا 67
49.5 اتيلند 68
49.4 منغوليا 69

49 بوتسواان 70
48.9 أرمينيا 71
48.9 بنما 72
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الدرجة الدولة املرتبة
48.8 بريو 73

48.7 املكسيك 74

48.7 بوليفيا 75
48.3 ترينيداد وتوابغو 76
48.2 تركيا 77
48 كازخستان 78

47.7 الربازيل 79
47.7 األرجنتي 80
47.6 ألبانيا 81

47.4 غياان 82
47.2 تونس 83

47.1 جنوب إفريقيا 84

46.8 قرغيزستان 85

46.6 سري النكا 86

46.3 إندونيسيا 87
46 سورينام 88

45.9 األكوادور 89

45.6 جامايكا 90
44.9 سانت لوسيا 91

44.8 لبنان 92
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الدرجة الدولة املرتبة
44.7 كاب فريدي )الرأس األخضر( 93
44.6 ابراغواي 94

44.6 الدومنيكان 95
44.6 أذربيجان 96
44.3 اهلند 97
44.3 انميبيا 98
43.7 بيليز 99
43.7 أوزبكستان 100
43.5 املغرب 101
42.6 السلفادور 102
42.5 األردن 103
42.4 إيران 104
42.1 كينيا 105
42 فلسطي 106

41.5 غاان 107
41 بواتن 108

40.5 تيمور-ليشيت 109
40.5 ليسوتو 110

40.3 اجلزائر 111

40.1 كمبوداي 112
40.1 هندوراس 113
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الدرجة الدولة املرتبة
40.1 نيكاراغوا 114

39.7 رواندا 115
39.5 طاجيكستان 116
39 مالوي 117

38.5 مملكة اسواتيين 118
38.1 غواتيماال 119

38.1 بنغالدش 120
38 مجهورية الو 121

37.9 أوغندا 122
37.9 ابكستان 123
37.6 نيجرياي 124
37.1 غامبيا 125

36.7 فينزويال 126

36.6 زامبيا 127
36.4 نيبال 128
35.9 ليبرياي 129

35.1 زمبابوي 130

34.9 سرياليون 131

34.7 تنزانيا 132

34.4 توغو 133
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الدرجة الدولة املرتبة
34.2 السنغال 134

34.1 الكامريون 135
34 ميامنار 136
33 العراق 137

32.9 كوت ديفوار 138
32.6 أثيوبيا 139
32.2 مدغشقر 140
31.9 بوروندي 141
31.6 بني 142
31.2 موزمبيق 143
30.9 بوركينافاسو 144
30.4 السودان 145
29.6 غينيا 146
29 موريتانيا 147

28.9 أنغوال 148
28.7 مايل 149

28.6 اليمن 150
28.4 أفغانستان 151

27.1 الكونغو 152
26.5 النيجر 153

24.9 تشاد 154
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ر. اثنياً: موقع العراق يف املؤشِّ
 

  جاء ترتيب الدول العربية على املؤشر يف هذا العام كما يلي: اإلمارات يف املركز )11( 
 ،)40( املركز  السعودية  العربية  اململكة  انلت  فيما   ،)38( املركز  يف  حلَّت  اليت  قطر  ثَّ  عاملياً، 
والكويت )48(، وسلطنة ُعمان )52(، ومصر )53(، والبحرين )55(، وتونس )83(، ولبنان 
وموريتانيا   )145( والسودان   ،)111( واجلزائر   ،)103( واألردن   ،)101( واملغرب   ،)92(

)147(، واليمن )150()2(. 

2-https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/
pressreleases/2021/_-_--_-_-_-2021-----.html.
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ر يف املركز )137( بدرجة )33(، وقد  أمَّا موقع العراق  فقد جاء متأخراً يف عموم املؤشِّ
حصل على املرتبة )124( بدرجة )42.7( يف التعليم قبل اجلامعي وعلى املرتبة )137( بدرجة 
)47.2( يف التعليم التقين والتدريب املهين وعلى املرتبة )66( بدرجة )37.2( يف التعليم العايل 
وعلى املرتبة )154( بدرجة )11.8( يف البحث العلمي والتطوير واالبتكار  وعلى املرتبة )132( 
بدرجة )34.2( يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى املرتبة )149( بدرجة )33.4( 

يف جمال االقتصاد وعلى املرتبة )146( بدرجة )33.2( يف جمال البيئة التمكينية.

العراق الدرجة  املرتبة
التعليم قبل اجلامعي  42.7 124

التعليم التقين والتدريب املهين 47.2 137

التعليم العايل  37.2 66
البحث العلمي والتطوير واالبتكار 11.8 154
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 24.2 132

االقتصاد 33.4 149
البيئة التمكينية 34.2 146

/https://www.knowledge4all.com

التوصيات:
يعدُّ تطوير التعليم ما قبل اجلامعي أساساً يف بناء تعليم متقدِّم، وما يزال التعليم ما قبل اجلامعي . 1

يف العراق يعاين كثرياً من املشاكل املادية والبشرية اليت تشمل األبنية املدرسية واملناهج الدراسية 
مع ضعٍف يف عدد املعلمي والتدريسي وقلتهم، وهذه مشاكل حباجة إىل حلول علمية مدروسة 
تساعد يف تطوير التعليم األويل ابلصورة اليت تكون رافعة للتعليم اجلامعي، األمر الذي يستدعي 
مراجعة إسرتاتيجية التعليم يف العراق، وقد سبق أن أُِعدَّْت مثل هذه اإلسرتاتيجية ومل تُنفَّذ، وقد 

صار من الالزم أن يُعاد هلا وحُتدَّث وتنفَّذ.
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يُعدُّ التعليم التقين والتدريب املهين من ضرورايت تطوُّر املؤسسات العامة واخلاصة فهو املسؤول . 2
عن توفري اهليئات املهنية املسؤولة عن تشغيل املصانع وأي تراجع يف ذلك سوف يتسبَّب بفشل 
العملية التنموية الصناعية، لذا ال بدَّ من توفري خمتلف أنواع الدعم للنهوض بواقع التعليم التقين 

واملهين وجعله ال يقل قيمة عن التعليم اجلامعي يف البالد.
ال ميكن بناء دولة متقدمة من دون توفري تعليم عاٍل مواكٍب للتطوُّر العلمي واملعريف العاملي، . 3

ر حتدَّث عن تقدُّم العراق يف  والتعليم العايل يف العراق ما يزال كمياً وليس نوعياً مع أنَّ املؤشِّ
جمال التعليم العايل لكن مع ذلك حيتاج األمر لكثري من العمل النوعي من أجل جعل التعليم 

العايل رافداً لبناء دولة معاصرة.
يعاين العراق ضعفاً خطرياً يف أهم مفصٍل من مفاصل املعرفة أاَل وهو البحث العلمي، إذ ما . 4

يزال الرتكيز على التعليم العايل على حساب البحث العلمي مع أنَّ الوزارة  املسؤولة حتمل اسم 
العلمي، ومن أجل معاجلة هذه املشكلة ال بدَّ من إنشاء هيئة  العايل والبحث  التعليم  وزارة 
العمل على  املطلوبة مع  املادية والبشرية  له اإلمكانيات  العلمي وتوفُّر  مستقلة هتتمُّ ابلبحث 

ربطها ابملؤسسات البحثية العاملية.
إذ . 5 واملعلوماتية  االتصاالت  الكبرية يف جمال  الثورة  بفعل  متسارع  يشهد حتول  عامل  جنُد -يف 

أصبحت أغلب النشاطات اإلنسانية تكون يف الفضاء السيرباين- أنَّ العراق ما يزال متأخراً 
يف هذا اجملال املهم، والذي يوفر -يف حالة استثماره استثماراً صحيحًا- أموااًل كبريًة للموازنة، 

ويساهم يف زايدة احلضور العراقي سيربانياً ابلصورة اليت تساهم يف تطوير املعرفة.


