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العراق يف مؤشر رأس املال االجتماعي العاملي 2020

 رأس املال االجتماعي لألمة هو جمموع االستقرار االجتماعي والرفاهية )املتصورة أو احلقيقية( 
االجتماعي ومستوى معيَّ من اإلمجاع،  التماسك  االجتماعي  املال  يُولِّد رأس  السكان،  جلميع 

والذي بدوره يوفر بيئة مستقرة لالقتصاد، ومينع االستغالل املفرط للموارد الطبيعية.
رأس املال االجتماعي ليس قيمة ملموسة ومن ثَـمَّ يصعب قياسه وتقييمه بقيم رقمية، فضاًل 
مثل:  ة،  عدِّ بعوامل  اجملتمع  االجتماعي يف  اإلمجاع  يتأثر  احمللية،  والثقافية  التارخيية  التأثريات  عن 
البدنية(،  الصحة  )قياس  تكاليفها  والقدرة على حتمُّل  الشامل،  الصحية وتوافرها  الرعاية  )أنظمة 
توازن  لتقييم  الدميوغرايف  واهليكل  اجلرمية،  مبستوايت  ترتبط  واليت  واألصول،  الدخل  يف  واملساواة 
العنيفة  النزاعات  والتحرُّر من اخلوف وغياب  التعبري  اجملتمع، وحرية  املستقبل داخل  األجيال يف 

املطلوبة للشركات؛ لتكون قادرة على توليد القيمة املطلوبة(.

رأس املال االجتماعي

الرضااحلريةاجلرميةاملساواةالصحة

سعادة األفرادحرية الصحافةالسرقةاملساواة ابلدخلتوفري الرعاية الصحية

معدل االنتحارحقوق االنساناجلرائم العنيفةاملساواة ابملواردَوفـََيات األطفال

الرضا عن الصراعات العنيفةعدد املساجياملساواة بي اجلنسيالتخطيط العائلي
اخلدمات العامة

العراق في مؤشر رأس المال االجتماعي
 العالمي 2020
د.باسم علي خريسان *

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

ر أواًل: ترتيب الدول يف املؤشِّ
هيمنت الدول األوروبية من الشمال )خاصة الدول االسكندانفية( على املراكز العشرين األوىل . 	

يف املؤشر لرأس املال االجتماعي – فضاًل عن الياابن )3	( وسنغافورة )3	( وكوراي اجلنوبية 
.)	7(

اخلدمات . 	 توافر  واخنفاض  املرتفعة،  اجلرمية  معدالت  وبسبب  األمريكية،  املتحدة  الوالايت 
الصحية، وتزايد عدم املساواة، احتلت املرتبة )09	(، أسفل األردن مباشرة وفوق مجهورية 
تدهور  يعكس  ممَّا   ،)43( املرتبة  الربيطانية  املتحدة  اململكة  احتلت  يف حي  الدومينيكان، 

النسيج االجتماعي.
احتلت الصي املرتبة )	3( واهلند )37	( وروسيا )99( والربازيل )3		( أعلى دولة يف . 3

أمريكا اجلنوبية مرتبة هي كوستاريكا )	6( واألرجنتي )66( واإلكوادور )69(، أعلى دولة 
أفريقية مرتبة هي السنغال )80( وبوركينا فاسو )83()1(.

النتيجةالدولةاملرتبة

65.37آيسلندا	

64.96النرويج	

61.64السويد3

61.57فلندا4

61.00سويسرا5

60.89النمسا6

60.50بلجيكا7

59.57جزر املالديف8

	. https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/
social-capital/.
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العراق يف مؤشر رأس املال االجتماعي العاملي 2020

النتيجةالدولةاملرتبة

59.56سلوفينيا9

59.40استونيا0	

58.86لوكسمبورغ		

58.72هولندا		

57.87الياابن3	

57.82الدمنارك4	

57.78سنغافورة5	

57.69الربتغال6	

56.87كوراي اجلنوبية7	

56.73اسبانيا8	

56.60اجلمهورية التشيكية9	

56.30املانيا0	

56.18مالطا		

56.14نيوزيلندا		

55.61فرنسا3	

55.48تيمور ليشيت4	

55.30ليختنشتاين5	

54.70دولة اإلمارات املتحدة6	

54.52أسرتاليا7	
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

النتيجةالدولةاملرتبة

53.72رومانيا8	

53.60قربص9	

53.59سلوفاكيا30

53.49الصي	3

53.45صربيا	3

53.16إيطاليا33

53.13بولندا34

52.88إيرلندا35

52.47البوسنة واهلرسك36

52.28كرواتيا37

52.01بالروسيا38

51.94مقدونيا39

51.75التيفيا40

51.72مولدوفا	4

51.71قريغيزستان	4

51.57بريطانيا43

51.56اجلبل االسود44

51.56أرمينيا45

51.31السعودية46

51.19لتوانيا47
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العراق يف مؤشر رأس املال االجتماعي العاملي 2020

النتيجةالدولةاملرتبة

51.05قطر48

50.81الكويت49

50.77كندا50

50.17برواني	5

50.01اليوانن	5

49.20أوزبكستان53

49.03كازخستان54

48.77سريالنكا55

48.63منغوليا56

48.56ماليزاي57

48.41كوستاريكا58

47.88عمان59

47.87أذربيجان60

47.86طاجكستان	6

47.72نيبال	6

47.62الرأس األخضر63

47.39موريشيوس64

47.38جورجيا65

47.37األرجنتي66
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

النتيجةالدولةاملرتبة

47.19إسرائيل67

47.18بلغاراي68

47.01األكوادور69

46.56شيلي70

46.42أورغواي	7

46.22غرينادا	7

46.18تونغا73

46.03هنغاراي74

45.90فيتنام75

45.50بريو76

45.24ألبانيا77

45.17بواتن78

44.88اتيلند79

44.64السنغال80

44.51لبنان	8

44.40أوكرانيا	8

44.30بوركينافاسو83

44.10كواب84

43.95إندونيسيا85

43.90تونس86
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العراق يف مؤشر رأس املال االجتماعي العاملي 2020

النتيجةالدولةاملرتبة

43.61بوليفيا87

43.53نيجر88

43.33البحرين89

43.31موزمبيق90

43.06إيران	9

43.02السلفادور	9

42.97ساو تومي وبرينسييب93

42.85سيشيل94

42.84تركيا95

42.71بنما96

42.32ماالوي97

42.19ساموا98

41.97روسيا99

41.95سورينام00	

41.93غينيا	0	

41.92ليبيا	0	

41.73جزر البهاما03	

41.71جزر السالمون04	

41.62اجلزائر05	

41.59براغواي06	
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

النتيجةالدولةاملرتبة

41.46بنغالدش07	

41.42األردن08	

41.39الوالايت املتحدة األمريكية09	

41.09ترينداد وتوابغو0		

41.04مجهورية الدومنيكان			

40.95الوس			

40.84الفلبي3		

40.82املكسيك4		

40.63غاان5		

40.54نيكاراغوا6		

40.37الغابون7		

40.27كينيا8		

40.27فانواتو9		

40.04اثيوبيا0		

40.00كمبوداي			

39.94غامبيا			

39.85الربازيل3		

39.838فيجي4		

39.68سانت كيتس ونيفيس5		

39.34مايل6		
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العراق يف مؤشر رأس املال االجتماعي العاملي 2020

النتيجةالدولةاملرتبة

39.33الكامرون7		

39.23تركمانستان8		

39.19ابكستان9		

39.08راوندا30	

38.97بورما	3	

38.56دومينيكا	3	

38.55جامايكا33	

38.42اببوا غينيا اجلديدة34	

38.14سرياليون35	

37.84بيليز36	

37.78اهلند37	

37.77كرييبايت38	

37.71ليبرياي39	

37.49ميكرونيزاي40	

37.05كولومبيا	4	

36.83موريتانيا	4	

36.44املغرب43	

36.43أوغندا44	

36.39انميبيا45	

36.33مجهورية الكونغو46	
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

النتيجةالدولةاملرتبة

36.19غينيا االستوائية47	

36.16زميبابوي48	

36.10غياان49	

36.01بني50	

35.98جيبويت	5	

35.88تنزانيا	5	

35.60بوتسواان53	

35.34زامبيا54	

35.26تشاد55	

35.10الضفة الغربية وقطاع عزة56	

35.00أنغوال57	

34.66ليسوتو58	

34.58بوروندي59	

34.02غينيا بيساو60	

33.99سوازيالند	6	

33.97هندوراس	6	

33.96كامريون63	

33.94سوراي64	

33.68كوت ديفوار65	

33.61إريرتاي66	
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العراق يف مؤشر رأس املال االجتماعي العاملي 2020

النتيجةالدولةاملرتبة

33.55مدغشقر67	

33.40نيجراي68	

33.28غواتيماال69	

33.02توغو70	

32.93فنزويال	7	

32.82مجهورية الكونغو الدميقراطية	7	

32.64افغانستان73	

32.41هاييت74	

31.59العراق75	

31.09دولة جنوب إفريقيا76	

30.70السودان77	

29.03مجهورية إفريقيا الوسطى78	

28.65مصر79	

28.19اليمن80	

ر اثنياً: موقع العراق يف املؤشِّ
ر)	( وهو  يقع العراق يف املركز )75	( بدرجة ) 31.59(  من جمموع )80	( دولة يف املؤشِّ
ر أييت بعده كلٌّ من دولة جنوب إفريقيا والسودان ومجهورية إفريقيا  موقع يقع تقريباً يف أسفل املؤشِّ
الوسطى ومصر واليمن، وعربياً تقدَّمت عليه مجيع الدول العربية ابستثناء مصر واليمن، وهذا ما 
ر حقيقة خطرة أبنَّ رأس املال االجتماعي يف العراق ال جيد له أي اهتمام من قبل املؤسسات  يؤشِّ

	. https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/
social-capital/.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

ر  الرمسية وال ُيستغل أو يُعمل على تطويره واالستثمار فيه ابلشكل الذي حيسن موقع العراق يف املؤشِّ
ومن ثَـمَّ صورة العراق يف العامل.

التوصيات:
ألمهية رأس املال االجتماعي يف بناء جمتمع مستقر فيه مستوى عاٍل من التكاتف والتضامن . 	

االجتماعي البد  للمؤسسات األكادميية والبحثية من توجيه الدراسات األكادميية حنو حتليل 
رأس املال االجتماعي يف اجملتمع العراقي وسبل تطويره وتنميته ابلشكل الذي جيعل منه عاماًل 

لالستقرار وتضامن اجملتمع.
ال يزال قطاع الصحة يف العراق يعاين الكثري من التخلف والضعف وال يزال غري قادر على . 	

توفري الضمان الصحي املطلوب، األمر الذي يضعِّف رأس املال االجتماعي؛ لذلك البد من 
العمل على تطوير هذا القطاع املهم عن طريق رصد األموال  املطلوبة وتطوير كليات الطب 
واالستعانة ابخلربات األجنبية واإلسراع يف إكمال وافتتاح العشرات من املستشفيات اليت ال 

تزال قيد اإلجناز.
ارتفاع مستوايت التفاوت املايل الكبري يف ظل وجود %30 من الشعب العراقي حتت خط . 3

الفقر، األمر الذي يهدِّد بزايدة الفجوة بي أفراد اجملتمع، ويقود إىل تصاعد مستوايت العنف 
اجملتمعي، والدفع ابجتاه األفكار املتطرفة، وهو ما يستدعي املضي قدماً يف اسرتاتيجية التخفيف 

من الفقر يف العراق.
املال . 4 رأس  ويضعف  اجملتمع  وحدة  يهدُِّد  خطراً  مؤشراً  يُعدُّ  العراق  يف  اجلرمية  نسبة  ارتفاع 

االجتماعي فيه، لذلك البد من وقفه لتحديد األسباب احلقيقية الرتفاع نسبة اجلرمية والعمل 
على وضع احللول املطلوبة ويف مقدمتها معاجلة الفقر والبطالة املرتفعة وتطوير التعليم؛ ليؤدِّي 

دوره املطلوب يف التنمية البشرية.
فاإلنسان . 5 اإلنسان،  حبقوق  اخلاصة  والثقافية  والقضائية  اإلدارية  اآلليات  تطوير  على  العمل 

العراقّي مع كل التضحيات اليت قدَّمها اليزال يعاين االستمرار يف انتهاك حقوقه األساسية.


