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العراق يف مؤشر التقدُّم االجتماعي

متهيد

يقدِّم مؤشر التقدُّم االجتماعي قياساً مبنياً على النتائج لرفاهية الدولة مبعزل عن املؤشرات 
االقتصادية، علماً أنَّه صدر للمرة األوىل عام 2013 بصدد توفري أداة شاملة لقياس أداء البلدان، 
التقدُّم  ر  مؤشِّ ويتميَّز  اجتماعية.  بياانت  تقدمي  طريق  عن  العمل  أوضاع  التقدُّم، وحتسي  وحتفيز 
االجتماعي عن املقاييس األخرى املتعلقة ابلتنمية يف اإلطار املفاهيمي من حيث الرتكيز على األبعاد 

غري االقتصادية لألداء الوطين، وهنج قياس يعتمد على مؤشرات النتائج.

وُيشري مفهوم التقدُّم االجتماعي إىل قدرة اجملتمع على تلبية االحتياجات اإلنسانية، وإرساء 
بتعزيز جودة حياهتم واحلفاظ عليها، وهتيئة  للمواطني واجملتمعات  اليت تسمح  اللبنات األساسية 
على  ر  املؤشِّ هذا  هنج  ويعتمد  الكاملة،  إمكانياهتم  إىل  للوصول  األفراد  جلميع  املناسبة  الظروف 
رات الدولة، وقياس، وتقييم خمتلف جوانب األداء االقتصادي  سلسة طويلة من العمل لبناء مؤشِّ

واالجتماعي.

غري  األبعاد  على  ابلتنمية  املتعلِّقة  األخرى  املقاييس  عن  االجتماعي  التقدُّم  ر  مؤشِّ يتميَّز 
االقتصادية لألداء الوطين، وهنج قياس يعتمد على مؤشرات النتائج، بداًل من مقاييس املدخالت، 
ر عن مدى مشاركة أي  وكذلك يتكون من ثالثة أبعاد واسعة للتقدُّم االجتماعي، وهناك يعبِّ املؤشِّ
بلد يف توفري االحتياجات االجتماعية والبيئية لشعبه، وُيدِّد ذلك من حيث خيارات سياسة البلد، 
ر  واالستثمار، وقدرة خمتلف أصحاب املصلحة على تنفيذ سياسات التنمية املختلفة، ويتضمَّن مؤشِّ
التقدُّم االجتماعي ثالثة عناصر واسعة، وهي: االحتياجات البشرية األساسية، وأسس الرفاهية، 

والفرص)1(.

تسلِّط هذه الورقة الضوَء على التعرُّف على مؤشر التقدُّم االجتماعي وخصائصه، واهلدف 
من وجوده وكيفية قياسه، ابالعتماد على البياانت واملؤشرات الصادرة عن املؤشر. 

www.sociaiprogress.org :1- مؤشر التقدم االجتماعي، على الرابط اإللكرتوين

العراق في مؤشر التقدُّم االجتماعي

أحمد خضير حسين *

*  مدير قسم الدراسات االجتماعية يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.

http://www.sociaiprogress.org
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أبعاد التقدم االجتماعي وجماالته

يغطِّي مؤشر التقدم االجتماعي ثالثة جماالت أساسية يشمل كل جمال أبعاد تتضمن أربعة 
اليت  البياانت  َوْفق  عليها  اإلجابة  اليت نسعى على  األساسية ابألسئلة  مفاهيمها  ترتبط  مكوانت 

سنستعرضها يف هذه الورقة كما يلي:

أواًل: االحتياجات البشرية األساسية واليت تشمل ما يلي:

	 َوفَيات ومعدَّل  املعدية،  األمراض  من  )الَوفَيات  على  وتركِّز  األساسية:  الطبية  التغذية 
األطفال، وتقزُّم األطفال، ومعدَّل الَوفَيات، ونقص التغذية(.

	 املاء والنظافة: ويُركَّز على )الوصول إىل الصرف الصحي احملسن، والوصول إىل مصدر
مياه حمسن، والَوفَيات املنسوبة، والصرف الصحي والنظافة(

	 املأوى: ويُركَّز على )الَوفَيات الناجتة عن تلوث اهلواء، وعدم الرضا عن القدرة على حتمُّل
تكاليف السكن، واحلصول على كهرابء، واستخدام الوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي(.

	 واإلجرام والنقل،  والعالمات  الناس،  بي  )الَوفَيات  على  ويُركَّز  الشخصية:  السالمة 
املتصور، واالغتياالت السياسية والتعذيب(.

اثنياً: أسس الرفاهية واليت تشمل ما يلي:

	 الوصول إىل املعرفة األساسية: ويُركَّز على )النساء بدون تعليم، واملساواة يف احلصول على
تعليم جيد، وااللتحاق ابملدرسة االبتدائية، والتحصيل الدراسي الثانوي، والتكافؤ بي اجلنسي يف 

التحصيل الثانوي(.

	 الوصول إىل املعلومات: ويُركَّز على )الوصول إىل احلوكمة عب اإلنرتنت، ومستخدمي
اإلنرتنت، وإدارة على وسائل اإلعالم، واشرتاكات اهلاتف احملمول(.

	 الـ 60، والَوفَيات من األمراض غري العمر عند  الصحة والعافية: ويُركَّز على )متوسط 
املعدية، واملساواة يف احلصول على رعاية صحية جيدة، والوصول إىل اخلدمات الصحية األساسية(.
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	 التعرُّض من  والَوفَيات  اهلواء،  تلوث  عن  النامجة  )الَوفَيات  على  ويُركَّز  البيئية:  اجلودة 
للرصاص، وتلوُّث اجلسيمات، ومحاية األنواع(.

اثلثاً: الفرص املتاحة واليت تشمل ما يلي:

	 احلقوق الشخصية: ويُركَّز على )الوصول إىل العدالة، وحرية التعبري، وحرية الدين، واحلقوق
السياسية، وحقوق امللكية للمرأة(.

	 ،والفساد احلمل،  منع  وسائل  على  )الطلب  على  ويُركَّز  واالختيار:  الشخصية  احلرية 
والزواج املبكر، والشباب غري املوجودين يف التعليم أو العمل أو التدريب، والعمالة اهلشَّة(.

	 الشمولية: ويُركَّز على )املساواة يف السلطة السياسية َوْفق اجلنس، واملساواة يف السلطة
السياسية َوْفق الفئة االجتماعية، واملساواة يف السلطة السياسية َوْفق الوضع االجتماعي واالقتصادي، 

والتمييز والعنف ضد األقليات، وقبول املثليي والسحاقيات(.

	 واحلرية با،  لالستشهاد  القابلة  )املستندات  على  ويُركَّز  املتقدِّم:  التعليم  إىل  الوصول 
األكادميية، واملرأة احلاصلة على تعليم متقدِّم، والسنوات املتوقعة للتعليم العايل، واجلامعات املرجحة 

اجلودة()2(.

	ر موقع الدول يف املؤشِّ

ر، تليها فلندا، والدنارك، والسويد، وهولندا، والياابن،  تتصدَّر النرويج الرتتيب العاملي يف املؤشِّ
ر، وحتتل اإلمارات العربية املرتبة )37( تليها بفارق يسري  وأملانيا، من بي الدول املصنفة َوْفقاً للمؤشِّ
الكويت يف املرتبة )50(، واألردن )83(، وقطر )86(، ولبنان )88(، واجلزائر )90(، والبحرين 
اليمن  وأخريها   ،)118( املرتبة  يف  العراق  وأييت   ،)109( ومصر   ،)105( والسعودية   ،)96(

ر. )163( من بي دول الشرق األوسط اليت مشلها املؤشِّ

ا تؤمن أبنَّ  جند أنَّ بعض الدول حتقِّق مستوايت تقدُّم اجتماعي أعلى بكثري من غريها، ألهنَّ
القطاع اخلاص يضطلع بدور فاعل، ويساهم يف التطرُّق إىل املسائل األساسية يف العامل وحلها، ومتيل 
ٍم اجتماعي أعلى إذ حتتل النرويج الصدارة يف املؤشر  الدول اليت حتقق مداخيل أعلى إىل التمتُّع بتقدُّ

www.sociaiprogress.org :2- مؤشر التقدم االجتماعي، على الرابط اإللكرتوين

http://www.sociaiprogress.org
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)63.586( دوالر كمعدل الدخل اإلمجايل للفرد( أمَّا الدول ذات الدخل املنخفض، فلن يؤدِّي 
املثال، وفيما  التقدُّم االجتماعي، فعلى سبيل  النمو االقتصادي ابلضرورة إىل حتسٍُّن ملحوٍظ يف 
يتعلَّق »ابلسالمة الشخصية«، حينما يرتفع دخل البلدان، وينخفض فيها اخنفاضاً ملحوظاً معدل 
جرائم القتل، وجرائم العنف، وَوفَيات حوادث السري، ولكن ذلك ال يستبعد حىت يف هذه احلالة 
أن يكون هناك تفاواتً شاسعاً بي هذه البلدان ذات الدخل املرتفع. وتبقى التحسينات يف مستوى 
»السالمة الشخصية« بي الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط حمدودة حىت إشعار آخر)3(، 

وتبي النتائج الرئيسة ملؤشر التقدم االجتماعي:

	.النرويج هي البلد األفضل أداًء هلذا العام ضمن النتائج العاملية

	.تُعدُّ هولندا هي أفضل بلد من حيث األداء يف االحتاد األوريب

	.متثِّل كندا أفضل بلد من حيث األداء بي جمموعة أكب الدول الصناعية الثمانية

	.أتيت الوالايت املتحدة يف املرتبة )16( بعد كندا واململكة املتحدة وروسيا

	 ٌّمشل ترتيب مؤشر التقدم االجتماعي لدول الشرق األوسط ضمن العينة حيث تتقدَّم كل
من اإلمارات والكويت على دول البيكس )brics(، وهي البازيل، وجنوب إفريقيا.

ر التقدُّم االجتماعي )4(. يبيِّ اجلدول رقم )1( موقع الدول يف مؤشِّ

الفرص املتاحةأسس الرفاهيةاحتياجات اإلنسان األساسيةاجملموعالدولةالدرجة
92.6395.2993.3089.30النرويج1
92.2695.6293.0988.07فلندا2
92.1595.3092.7488.41الدنارك3
91.2094.5091.8587.26السويد7

3-موقع إنرتنت، األردن يف املرتبة 75 يف مؤشر التقدم االجتماعي من أصل 132 دولة، ُنِشَر بتاريخ 14/4/2014، على الرابط 
https://alrai.com :اإللكرتوين

4- الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشر التقدم االجتماعي على الرابط اإللكرتوين:
www.sociaiprogress.org 

https://alrai.com
http://www.sociaiprogress.org
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الفرص املتاحةأسس الرفاهيةاحتياجات اإلنسان األساسيةاجملموعالدولةالدرجة
90.5794.0991.2486.38هولندا8
90.4496.8592.9381.53الياابن9

90.3294.5989.3587.03أملانيا10
71.5888.5073.2253.02اإلمارات37
75.3290.7477.6257.59الكويت50
68.7786.9566.6952.67األردن83
68.0789.3866.0548.80قطر86
67.7983.1365.1755.07لبنان88
67.0484.7062.2754.16اجلزائر90
65.8586.2969.7941.48البحرين96
65.7283.6667.5645.93إيران98

63.7382.7866.6341.78السعودية105
60.2981.4151.5647.90مصر109
58.3574.3155.8844.85العراق118
58.2375.7355.0843.89ليبيا119
53.7877.5152.5531.28سوراي132
38.9054.4938.0524.15اليمن163

	ر موقع العراق يف املؤشِّ

التقدُّم االجتماعي  املناطق اختالفاً يف معايري  أبرز  ا من  الشرق األوسط أبهنَّ تتميَّز منطقة 
وأبعاده، إذ حتتل بعض دوهلا مراتب متقدمة يف املؤشر مثل: دولة اإلمارات العربية اليت جاءت ابملرتبة 
)73( بدرجة )71.58( يف املقابل حتتل اليمن أدىن مرتبة )163( بدرجة )38.90( من )100( 
درجة، وجاءت لبنان ابملرتبة )88( بدرجة )76.79( واجلزائر ابملرتبة )90( بدرجة )76.04( 
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وإيران يف املرتبة )98( بدرجة )65.72( والسعودية يف املرتبة )105( بدرجة )63.73( وجاء 
ر عموماً، حصل على )74.31( يف جمال  العراق يف املرتبة )118( بدرجة )58.35( يف املؤشِّ
االحتياجات األساسية، وعلى درجة )55.88( يف جمال أسس الرفاهية، وعلى )44.85( يف 

جمال الفرص املتاحة. 

ر التقدُّم االجتماعي)5(. يبيِّ الشكل )1( ترتيب العراق يف مؤشِّ

(98ِِّّيددددددددد   ِّ ِّ   دبددددددددد ِّ)إ(ِّ 76.04ِّ(ِّب  جددددددددد ِّ)90(ِّ  جل  ةددددددددد ِّ   دبددددددددد ِّ)76.79(ِّب  جددددددددد ِّ)88 بنددددددددد  ِّ   دبددددددددد ِّ)
  (ِّب  جدددددددد 118(ِّ جدددددددد  ِّ   دددددددد  رِّ ِّ   دبدددددددد ِّ)63.73(ِّب  جدددددددد ِّ)105   سدددددددد ل ي ِّ ِّ   دبدددددددد ِّ)(65.72ِِّّب  جدددددددد ِّ)

(ِّ ِّجمدددددددددد  ِّ ال  ي جدددددددددد  ِّ  س سددددددددددي  ِّ  لددددددددددجِّ  جدددددددددد 74.31ِِّّ ِّ صدددددددددد ِّ لددددددددددجِّ)   ملمدددددددددد   (     ؤشدددددددددد   58.35)
   .ِّ(ِّ ِّجم  ِّ  ف صِّ    44.85(ِّ ِّجم  ِّأسرِّ   ل عي  ِّ  لجِّ)55.88)

 .(5 الج م   )مِِّّ     ق   د ديب      ر   مؤش   (1ِِّّ  شك ِّ)يبع    

 
 

 ر.اخنفاض مستو  العراق يف املؤش    ✓

مِِّّب دددددددد      قدددددددد   أ ِّ قدددددددد ِّدكددددددددل ِِّّيدددددددد  مِّ الج مدددددددد   ِّب ل مدددددددد ِّ  ِّ     قدددددددد   مسدددددددد لاب    دددددددد  ر   مؤشدددددددد      خنفدددددددد  يدددددددد دبطِِّّ
 مِّ الج م   ؟   ق      مس لِّ   د دفيِّليد أ ِّ مكل   ِّع ِّ  س  ِّ   يِّيف  ِِّّ

يدددددددددد دبطِِّّإذِِّّيدددددددددد  ِّ   فدددددددددد   ِّ نقددددددددددصِّ  غ يدددددددددد ِّ  طبيدددددددددد ِّ  س سددددددددددي  ِّ    د يدددددددددد   ِّ  ل ةيدددددددددد  ِِّّل  ز        ➢
 ِّيددددددن كرِّ لددددددجِّحتسددددددعِّ  لعدددددديِّ  صددددددص  ِّمدددددديِّ دددددد مِّدددددددلل ِِّّ  صددددددص      مدددددد      دددددد       يشددددددي    دددددد  
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 ر.	 اخنفاض مستوى العراق يف املؤشِّ

ر التقدُّم االجتماعي بعوامل عديدة، وقد تكون أبعاد  يرتبط اخنفاض مستوى العراق يف مؤشِّ
التقدُّم ومكوانهتا هي األساس الذي يفرتض أن ترتفع فيها مستوايت التقدُّم االجتماعي؟

 إذ 	 الوابئية،  والتهديدات  األساسية،  الطبية  األغذية  ونقص  األطفال،  َوفَيات  زايدة 
يرتبط ابلصحة العامة والظروف املعيشية، ممَّا ينعكس على حتسي الوضع الصحي، مع عدم توفر 
أي:  للمواطني،  العامة  الصحة  هتدد  أمراض  عن  الكشف  على  القادرة  واملالكات  اإلمكانيات 
غياب واضح ملكافحة احلشرات، والقوارض، ومتابعة دفن النفاايت، فضاًل عن تعقيم املياه ومتابعة 

ر التقدُّم االجتماعي على الرابط اإللكرتوين: 5. الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشِّ
www.sociaiprogress.org 
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العراق يف مؤشر التقدُّم االجتماعي

األطعمة املخزَّنة واملستوردة.

 العقاب، 	 دون  واإلفالت  والرتهيب،  اخلوف  مناخ  واستمرار  السياسية  اجلرائم  تكرار 
واضمحالل اجملال املتاح للنقد والتعبري.

 يف 	 األولية  لالنتماءات  الدولة  استيعاَب  والنفوذ  للسلطة  الطائفي  التقاسم  يعوق 
اجلماعات السياسية التهديدات املرتاكمة حول حرية التعبري عن الرأي، واحلرية الدينية.

 صعوبة جذب االستثمارات األجنبية املباشرة يف القطاعات املعرفية من قبيل تكنولوجيا 	
املعلومات واالتصال )التعهُّد والوظائف اإلدارية، واخلدمات الطبية والسياحة، وغريها من القطاعات 

األخرى(

 مشاكل تطبيق معايري احلوكمة وتنفيذها وآلياهتا، إذ ال يوجد توافق ابلرأي بي احلكومة 	
وجملس النواب، ممَّا يسفر عن تعطيل املشاريع وإضعافها.

 عدم املساواة بي الرجال والنساء، وثقافة األحزاب األشبه أبندية الرجال، مع انعدام 	
التشريعية  اهليئات  يف  والوظائف  املناصب  شغل  يف  املرأة  مشاركة  أمام  اجملال  وفسح  املهارات، 

والتنفيذية أو حضورها يف اجملال السياسي.

 حلول لتحسني مستوايت التقدُّم االجتماعي يف العراق	

 رسم سياسة عامة صحية من قبل أعلى مستوى إداري يف املؤسسة الصحية لتحديد 	
َوفَيات  وخطر  الوابئية  التهديدات  ملواجهة  شاملة  إسرتاتيجيات  ووضَّح  األمراض،  خطر  عوامل 

األطفال.

 إجراميٍّ 	 فعٍل  أليِّ  املناسبة  العقوابت  ووضع  التشريعات،  ومراجعة  قواني،  إصدار 
يشكِّل اعتداء على حرمة املواطن، وفرض العقاب عليه.

 إقرار إسرتاتيجية وطنية متنع التمييز وعدم املساواة بي الرجال والنساء، وتشكيل جلان 	
تنفِّذ ما ورد بتلك اإلسرتاتيجيات وتتابع تنفيذها.

 املعامالت 	 وحتويل  والشفافية  الكفاءة  لتحقيق  اإللكرتونية  احلكومة  إسرتاتيجية  إقرار 
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

اخلدمات  بطلب  للناس  يسمح  معلومات  نظام  وتوفري  إلكرتونية،  إىل صور  واملستندات  والواثئق 
تعىن  إدارة  اإلسرتاتيجية وأتسيس  تنفيذ  متابعة  أهداف  بدَّ من حتديد  املباشرة، وعليه ال  والسلع 
بتطبيق مشروع احلكومة اإللكرتونية، وتشريع قواني حتمي املستخرجات اإللكرتونية عن طريق البىن 
التحتية للحكومة اإللكرتونية حنو: )أجهزة احلاسوب، والبجميات، واإلنرتنت، والبيد اإللكرتوين(.

 مل 	 املعريف  فاالقتصاد  له  احلماية  وتوفري  األجنيب،  االستثمار  على محاية  العمل  جيب 
يـَُؤهَّل، والقطاع اخلاص املعريف غري قادر على املنافسة من االستثمار األجنيب.


