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مؤشر السالم العالمي لعام 2021م
رات السالم في عاَلم مضطرب  قياس مؤشِّ

نه من العمل واإلنتاج،  يسعى اإلنساُن دوًما إلى السالم، ويبحث عن بيئة آمنة متكِّ
م والتطوُّر، وتوفير حياة سعيدة، بعيدة عن االضطراب والعنف. ويف  وحتقيق التقدُّ
يات، بات قياُس حالة السالم يف العالم، ومتابعة آثاره  عالم مملوء باألَزمات والتحدِّ

ا.  ونتائجه على األفراد والدول، أمًرا مهّمً
جهود  إلى  وحتتاج  ومتشابكة،  دة  معقَّ عملية  فهو  سهاًل،  ليس  القياُس  وهذا 
وإمكانات كبيرة، إذا ما أخذنا يف احُلسبان احلالة النفسية واملعنوية التي تختلف 
ة منذ  بني فرد وآَخر، وبني جماعة وأخرى، وبني بلد وآخر. وهناك محاوالٌت مستمرَّ
سنوات، قامت بها مؤسساٌت وهيئات ومنظمات ومراكُز بحثية، جنحت يف قياس 
مت رًؤى جيِّدة ألصحاب القرار استُثمرت يف  رات السالم يف دول العالم، وقدَّ مؤشِّ

تعزيز ُصور السالم وأسبابه.
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معهد االقتصاد والسالم 
معهُد االقتصاد والسالم )IEP( يف مدينة سيدني األسترالية، أحُد 
س  رات السالم يف العالم. أُسِّ أهمِّ املراكز التي تضطلع بقياس مؤشِّ
عام 2007م، وله فروٌع منتشرة يف عدد من مدن العالم، مثل: نيويورك، 
ومكسيكو ستي، وبروكسل، والهاي. وله شراكاٌت وثيقة مع عدد من 
مراكز البحوث العلمية املرموقة األكثر تأثيًرا، ويرتبط بقواعد شراكة 
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة اليونيسيف، ومجموعة 

ولي، وِحلف الناتو.  البنك الدَّ
التحيُّز،  وعدم  باحلياد  ويتصف  ربحي،  وغير  مستقلٌّ  املعهُد  وهذا 
ولية،  مما جعله يحظى بكثير من الثقة لدى احلكومات والهيئات الدَّ
البحوث،  ومراكز  العلمية،  للهيئات  ومعتمًدا  رئيًسا  مرجًعا  وصار 
َر السالم  العالم؛ إذ يقيس املعهُد مؤشِّ ني بقياس السالم يف  واملهتمِّ
ان الكرة األرضية. ويُصدر  يف 163 دولة، تشمل نحو 99.7% من سكَّ
مؤشًرا سنوّيًا باسم )مؤشر السالم العاملي GPI(، تُرتَّب فيه الدوُل 
ر السالم، بالتشاور مع فريق  َوفَق املعايير واملستويات املتَّبعة يف مؤشِّ

مركز  مع  بالتعاون  البحوث،  ومراكز  باملعاهد  اخلبراء  من  َدولي 
دراسات السالم والنزاعات يف جامعة سيدني. وقد نشَر املعهد أوَل 
حتى  منتِظًما  يصُدر  املؤشُر  يزال  وال  2007م،  مايو  يف  إصداراته 
نسخته يف  2021م،  اجلاري  العام  مؤشُر  حديًثا  صدر  وقد   اآلن. 

اخلامسة عشرة.

معهد  مؤشُر  أوردها  رئيسة  جوانَب  أربعة  التقرير  هذا  يرُصد 
راته للسالم يف العالم لهذا العام 2021م.  االقتصاد والسالم يف مؤشِّ
رات  واملؤشِّ الثالثة،  ومحاوَره  املؤشر  تعريَف  األول  اجلانُب  ن  يتضمَّ
ويُلقي  املؤشر،  بنتائج  الثاني  اجلانُب  ويتعلَّق  محور.  بكلِّ  املرتبطة 
الضوء على تطوُّر السالم يف العالم تبًعا لهذه النتائج؛ ويبنيِّ حالة دول 
)التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب( ضمن هذه النتائج. 
ويهتمُّ اجلانُب الثالث باألثر االقتصادي ألعمال العنف، وتغيُّرات هذا 
السالم  موضوع  الرابع  اجلانُب  ويتناول  )التحالف(.  دول  يف  األثر 

اإليجابي الذي ناقَشته الوثيقة، واألسَس التي يستند إليها. 

راته  محاور مؤشر السالم العاملي GPI ومؤشِّ

راتماحملاور املؤشِّ

 استمرار الصراعات  الداخلية
واخلارجية

راعات احمللِّية واملـَُدد الزمنية التي استغرَقتها.1 عدد الصِّ

عدد الَوَفيات الناجتة عن الصراعات اخلارجية. 2

عدد الَوَفيات الناجتة عن الصراعات الداخلية.3

الصراعات اخلارجية، وُمَددها الزمنية، ودور الدولة املعنيَّة فيها.4

ة الصراعات الداخلية.5 شدَّ

الَعالقات بالدول املجاورة.6

ان األمن واألمان املجتمعيَّ

مستوى اإلجرام املشاَهد يف املجتمع.7

ان.8 رين داخلّيًا إلى عدد السكَّ نسبة الالجئني واملهجَّ

عدم االستقرار السياسي.9

مستوى اإلرهاب السياسي.10

أثر اإلرهاب.11

ان.12 عدد جرائم القتل لكلِّ مئة ألف من السكَّ

مستوى ُعنف اجلرائم.13

املظاهرات العنيفة.14

ان.15 جناء لكلِّ مئة ألف من السكَّ عدد السُّ

ان.16 عدد رجال الشرطة لكلِّ مئة ألف من السكَّ
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مؤشر السالم العالمي لعام 2021م

معايير المؤشر
يعتمد املؤشُر على ثالثة معاييَر أساسية لقياس السالم يف العالم، 

رات، وهي كاآلتي: لكلٍّ منها عدٌد من املؤشِّ
ن   املعيار األول: استمرار الصراعات الداخلية واخلارجية، ويتضمَّ
تها ومدى استمرارها،  راعات وشدَّ رات تعبِّر عن حالة الصِّ ستة مؤشِّ
الطائفية،  واالنقسامات  احلكومات،  شرعية  على  باالعتماد 
خارجية،  صراعات  وجود  وإمكانية  الدول،  يف  القائم  واالستقرار 

وأثرها يف الدولة املطلوب تقوميها. 
رات  ن عَشرة مؤشِّ ان، ويتضمَّ  املعيار الثاني: األمن واألمان املجتمعيَّ
املختلفة،  املجتمعات  يف  واملساواة  القانون،  وسيادة  بالتنمية،  تُعنى 
يات املتعلِّقة باإلرهاب، وعدم االستقرار، وحالة العنف التي  والتحدِّ

تواجهها الدولُة املعنيَّة بالتقومي، والتي تؤثِّر يف أمن املجتمع وأمانه.
رات  ن سبعة مؤشِّ  املعيار الثالث: مستوى عسكرة الدولة، ويتضمَّ
لطة سياسّيًا، وقمع املجتمع،  ل اجليش يف السُّ تهتمُّ بقياس درجة تدخُّ

وحجم اإلنفاق العسكري، واستيراد األسلحة، والقُدرات التدميرية.
إلى الثالثة  املعايير  يف  رات  للمؤشِّ الكلِّي  العدُد  يصل   وبهذا 

ًرا.  23 مؤشِّ
ن ِنَسًبا وأعداًدا،  ية، كالتي تتضمَّ رات كمِّ ياُلَحظ أن بعض هذه املؤشِّ
مثل: نسبة اإلنفاق العسكري إلى الناجت احمللِّي اإلجمالي. وبعضها 
دة،  محدَّ بيانات  بواسطة  تقومي خاصٍّ  إلى  نوعية، حتتاج  رات  مؤشِّ
بالدول  الَعالقة  ر  ومؤشِّ الداخلية،  الصراعات  ة  شَدّ ر  مؤشِّ مثل: 

املجاورة، الوارَدين يف احملور األول. 
بطريقة  السالم  بقياس  تُعنى  أنها  رات  املؤشِّ جميع  يف  وياُلَحظ 
زه، ومن ثَمَّ فإن  د السالم وليس ما يُعزِّ )عكسية(، أي تقيس ما يهدِّ
ر حالة السالم يف  ر، تعني تأخُّ ْقم املعبِّر عن حالة كلِّ مؤشِّ زيادة الرَّ
ولي  ر املذكور، وتراُجع الترتيب الدَّ الدولة املعنيَّة بالتقومي، َوفَق املؤشِّ

الذي حتُصل عليه.

نتائج المؤشر
ر السالم  رات السابقة؛ ميكن عرُض نتائج مؤشِّ َوفًقا للمعايير واملؤشِّ

العاملي لعام 2021م، على النحو اآلتي:

ة.. 1 النتائج العامَّ

نتائج تختصُّ بكلِّ معيار من معايير املؤشر الثالثة.. 2

نتائج دول مختارة، وتشمل الدول األولى واألخيرة يف املؤشر، . 3
ولي. والدول الدائمة العضوية يف مجلس األمن الدَّ

أثر جائحة كورونا )كوفيد 19( يف السالم.. 4

العسكري . 5 اإلسالمي  )التحالف  يف  األعضاء  الدول  ترتيب 
حملاربة اإلرهاب( يف مؤشر 2021م.

النتائج العامة
ة للمؤشر ما يأتي: أظهرت النتائُج العامَّ

للمؤشر  احلالي  اإلصدار  يف  العالم  يف  السالم  مستوى  تراُجَع   
العام املاضي  2021م، تراُجًعا طفيًفا بلغ 0.07%، مقارنًة بإصدار 
ر السالم 73 دولة،  2020م. وبلغ عدُد الدول التي تراجع فيها مؤشِّ

ًنا يف مستوى السالم.  يف حني شهدت 87 دولة حتسُّ

 منذ بداية إصدار املؤشر، وعلى مدى خمسة عشر عاًما، تراجع 
إلى   2008 من  ة  املدَّ ويف   ،%2 بنسبة  العالم  يف  السالم  مستوى 
رات املؤشر  ًرا من مؤشِّ 15 مؤشِّ 2021م، تراجع مستوى السالم يف 

ًرا. البالغة 23 مؤشِّ

 شهدت ستُّ مناطَق من مناطق العالم التسع، تراُجًعا يف مستوى 
السالم، وهذه املناطُق هي: جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا، روسيا 
وأوراسيا، جنوب أمريكا ووَسط أمريكا، جُزر الكاريبي، آسيا احمليط 
الهادئ، شمال أمريكا التي كانت األكثَر تراُجًعا؛ بسبب ازدياد عدد 

ل عدم االستقرار املدني والسياسي. اجلرائم وارتفاع معدَّ

ًنا يف مستوى   شهدت ثالُث مناطَق من مناطق العالم التسع حتسُّ
الشرق  منطقة  آسيا،  جنوبي  أوروبا،  هي:  املناطُق  وهذه  السالم، 
بقيت  لكنَّها  ًنا،  حتسُّ األكثَر  كانت  التي  إفريقيا  وشمالي  األوسط 

األدنى عاملّيًا.

 تطبيق معايير السالم
إلى   2008 من  ة  للمدَّ الثالثة،  املؤشر  معايير  َوفَق  النتائُج،  أظهرت 

2021م، ما يأتي:

مستوى عسكرة الدولة

نسبة اإلنفاق العسكري إلى الناجت احمللِّي اإلجمالي. 17

ان.18 عدد منسوبي اخِلْدمات املسلَّحة لكلِّ مئة ألف من السكَّ

ان.19 حجم األسلحة املستوردة لكلِّ مئة ألف من السكَّ

ان.20 رة لكلِّ مئة ألف من السكَّ حجم األسلحة املصدَّ

ة بالسالم. 21 ات األمم املتحدة اخلاَصّ اإلسهام املالي يف مهمَّ

قُدرات األسلحة النووية واألسلحة الثقيلة.22

سهولة احلصول على األسلحة الصغيرة واخلفيفة.23
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األكثر  هو  واخلارجية(  الداخلية  راعات  الصِّ )استمرار  محور   
تراُجًعا بني محاور املؤشر الثالثة، بنسبة بلغت 6.2%، وَشِمَل هذا 
ر )عدد الَوَفيات  رات من أصل ستة. ويَُعدُّ مؤشِّ التراجُع خمسة مؤشِّ
ًنا  َر الوحيد الذي شهد حتسُّ الناجتة عن الصراعات الداخلية( املؤشِّ

يف هذا احملور. 
بدرجة  ولكن  تراُجًعا،  أظهر  ني(  امُلجتمعيَّ واألمان  )األمن  محور   
رات  أقلَّ من سابقه؛ إذ بلغ هذا التراُجع 2.5%، وَشِمَل تسعة مؤشِّ
ر )أثر اإلرهاب( األكثَر تراجًعا، إذ  ًرا. ويَُعدُّ مؤشِّ من أحد عشر مؤشِّ

تراجع يف 90 دولًة من 163 دولة خضعت للتقومي. 
ًنا بنسبة 4.2%، وهو   محور )مستوى عسكرة الدولة( شهد حتسُّ
ن 111  ًنا بني احملاور الثالثة، وَشِمَل التحسُّ الوحيُد الذي شهد حتسُّ
جميع  نت  حتسَّ وقد  أخرى.  دولة   50 مستوى  يف  تراجع  مع  دولة، 
سجل  الذي  السالح(  )استيراد  ر  مؤشِّ عدا  احملور،  هذا  رات  مؤشِّ

تراجًعا واضًحا.

الدول المختارة
السالم،  ر  مؤشِّ يف  واألدنى  األعلى  الدوُل  املختارة،  بالدول  يُقصد 
أظهرت  وقد  األمن،  مجلس  يف  العضوية  دائمة  الُعظمى  والدول 

النتائج ما يأتي: 
جاءت الدوُل العشر األعلى يف مستوى السالم يف العالم، ُمرتَّبة 	 

سلوفينيا،  البرتغال،  الدامنارك،  أيسلندا،  اآلتي:  النحو  على 
النمسا، سويسرا، أيرلندا، جمهورية التشيك، فنلندا، النرويج. 
وقد حافظت أيسلندا على مركزها األول يف إصدارات املؤشر 

منذ عام 2008م.
جاءت الدوُل العشر األدنى يف مستوى السالم يف العالم، ُمرتَّبة 	 

على النحو اآلتي: أفغانستان، اليمن، سوريا، جنوب السودان، 
العراق، الصومال، الكونغو الدميقراطية، ليبيا، وَسط إفريقيا، 
روسيا. وقد احتلَّت أفغانستاُن الترتيب األدنى يف اإلصدارات 

األربعة األخيرة.
العضوية 	  دائمة  اخلمس  الدول  وهي  العظمى،  الدوُل  جاءت 

يف مجلس األمن، ُمرتَّبة على النحو اآلتي: اململكة املتحدة يف 
املركز 33، فرنسا يف املركز 55، الصني يف املركز 100، الواليات 

املتحدة األمريكية يف املركز 122، روسيا يف املركز 154.

آثار جائحة كورونا 
بيَّنت نتائُج مؤشر السالم لعام 2021م آثار جائحة كورونا )كوفيد 19( 

يف السالم العاملي على النحو اآلتي: 
اقتصادية 	  أَزمات  إلى  2020م  وباء كورونا يف عام  ى ظهوُر  أدَّ

ة، مما أفضى إلى خروج مظاهرات واحتجاجات يف كثير  حادَّ
ل خمسة آالف حدث عنيف بني يناير عام  من دول العالم. وُسجِّ

2020 وأبريل 2021م.
وباء 	  على  القضاء  بشأن  اآلن  حتى  الرؤية  وضوح  لعدم  نظًرا 

كورونا يف املستقبل القريب، يرى املؤشُر أن حالة عدم االستقرار 
ر من اندالع مظاهرات  ، ويحذِّ االقتصادي والسياسي قد تستمرُّ
واحتجاجات قد تؤدِّي إلى أعمال عنف تؤثِّر يف مستوى السالم 

يف العالم.

دول التحالف 
توزَّعت دول التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف املؤشر 

من حيُث مستوى السالم، إلى خمس مجموعات على النحو اآلتي:

املجموعة األولى، تشمل الدوَل يف املراكز األربعة عشر األولى  ��
الداكن  األخضر  باللون  املجموعُة  هذه  وُجعلت  الترتيب،  من 

)الغامق( متييًزا لها.

🔳  ،58 حتى   15 من  املراكز  يف  الدوَل  تشمل  الثانية،  املجموعة 
وُجعلت باللون األخضر الزاهي )الفاحت( متييًزا لها.

املجموعة الثالثة، تشمل الدوَل يف املراكز من 59 حتى 123،  ��
وُجعلت باللون األصفر متييًزا لها.

ن الدوَل يف املراكز من 124 حتى 150،  �� املجموعة الرابعة، تتضمَّ
وُجعلت باللون البرتقالي متييًزا لها.

املجموعة اخلامسة، تشمل الدوَل يف املراكز من 151 حتى 163،  ��
وُجعلت باللون األحمر متييًزا لها. 

السالم  بحَسب مؤشر  التحالف  دول  ترتيَب  اآلتي  ويُوضح اجلدول 
لعام 2021م، َوفَق األلوان املذكورة آنًفا على النحو اآلتي: 

املجموعة األولى ال تضمُّ أيَّ دولة من التحالف.	 

املجموعة الثانية تضمُّ 7 دول من التحالف.	 

املجموعة الثالثة تضمُّ 15 دولة من التحالف. 	 

املجموعة الرابعة تضمُّ 11 دولة من التحالف.	 

املجموعة اخلامسة تضمُّ 5 دول من التحالف. 	 

هناك ثالُث دول من التحالف لم تُذكر يف تصنيفات مؤشر عام 	 
2021م، هي: )بروناي دار السالم، املالديف، واالحتاد الُقُمري(.

األثر االقتصادي
االقتصادية  لآلثار  دراسًة  2021م  لعام  العاملي  السالم  مؤشُر  م  قدَّ
رات املذكورة آنًفا. وقد َشِملَت  الناجتة عن أعمال العنف، ضمن املؤشِّ

الدراسُة ما يأتي:

األُسس االقتصادية للدراسة.. 1

ة لآلثار االقتصادية.. 2 النتائج العامَّ

اإلسالمي . 3 التحالف  بدول  ة  اخلاصَّ االقتصادية  اآلثار  نتائج 
العسكري حملاربة اإلرهاب.

األُسس االقتصادية للدراسة
وهي تشمل العوامَل الرئيسة التي اعتمدت عليها الدراسُة، والنتائَج 

التي وصلت إليها على النحو اآلتي:
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أعمال 	  بسبب  تنتج  التي  اخلسائُر  وهي  املباشرة،  التكاليف 
العنف مباشرة.

التكاليف غير املباشرة، وهي اخلسائُر املترتِّبة على أعمال العنف. 	 

خسائر املضاعف االقتصادي، وهي الفوائُد املفقودة التي كان 	 
هذه  واستثمار  السالم،  وجود  حال  يف  حتقيُقها  املمكن  من 
التكاليف؛ فمع وجود السالم ميكن استثماُر األموال التي تُنَفق 
، وذات  على احتواء الُعنف يف أنشطة أكثَر إنتاًجا؛ تدفع النموَّ

عوائَد نقدية واجتماعية أعلى.

توضيحية  وأمثلًة  العوامل،  لهذه  تعريفاٍت  اآلتي  اجلدول  م  ويقدِّ
ترتبط بها، وتنقسم نتائُج الدراسة إلى قسمني، ميكن توضيحهما 

يف اآلتي: 

نسبة  وتقيُس  املباشرة،  وغير  املباشرة  بالتكاليف  ترتبط  نتائج  أ- 
د ترتيبها  إجمالي خسائر الدولة املعنيَّة إلى ناجتها احمللِّي GDP، وحتدِّ
بني الدول الـ 163 التي ُقوِّمت على أساس هذه النسبة. وتتوافق أولويَّات 

هذا الترتيب مع الدول األكثر معاناة من أعمال العنف.

ب- نتائج تأخذ يف احُلسبان املضاعف االقتصادي، وتشمل مجَمل 
ى )األثر االقتصادي الشامل( لكلٍّ من  هذا املضاعف، أو ما يُسمَّ
الدول املعنيَّة. وتُبنيِّ هذه النتائج أثَر املضاعف يف )الفرد الواحد(.

املذكورة  االقتصادية  التكاليف  حسابات  أن  إلى  اإلشارة  جتُدر 
آنًفا، احتُسبَت بالُعملة احمللِّية للدولة املعنيَّة بالتقومي وما يقابلها 

.PPP بالدوالر

النتائج العامة لآلثار االقتصادية
األكثر  األولى  العشر  الدوَل  االقتصادي  األثر  دراسة  نتائُج  تشمل 
الُعظمى على  والدوَل اخلمس  معاناة،  األقلَّ  العشر  والدوَل  معاناة، 

النحو اآلتي:

أوًل: الدول األكثر معاناة، وهي: سوريا بنسبة خسائر بلغت %82 
بلغت  خسائر  بنسبة  السودان  وجنوب  احمللِّي،  الناجت  إجمالي  من 
وسط  وجمهورية   ،%40 بلغت  خسائر  بنسبة  وأفغانستان   ،%42
مالية بنسبة خسائر  إفريقيا بنسبة خسائر بلغت 37%، وكوريا الشَّ
بلغت 27%، وكولومبيا بنسبة خسائر بلغت 27%، والصومال بنسبة 
خسائر بلغت 25%، واليمن بنسبة خسائر بلغت 23%، وليبيا بنسبة 

خسائر بلغت 22%، وقبرص بنسبة خسائر بلغت %22.

بلغت  خسائر  بنسبة  إندونيسيا  وهي:  معاناة،  األقل  الدول  ثانًيا: 
2% من إجمالي الناجت احمللِّي، وبنغالديش بنسبة 3%، وهي النسبة 
نفسها لكلٍّ من: أيرلندا، ومالوي، وأيسلندا، وبابوا غينيا اجلديدة، 

وغينيا االستوائية، ومدغشقر، وغانا، وسويسرا.

األمن،  مجلس  يف  العضوية  دائمة  الُعظمى،  اخلمس  الدول  ثالًثا: 
جاءت النتائُج على النحو اآلتي: الصني هي الدولة األقلُّ معاناًة من 
بنسبة خسائَر  العنف،  أعمال  الناجمة عن  االقتصادية  اآلثار  اء  جرَّ
بلغت 4% من إجمالي الناجت احمللِّي، ثم فرنسا بنسبة 6%، ثم اململكة 
املتحدة بنسبة 8%، ثم الواليات املتحدة األمريكية بنسبة10% ، ثم 

روسيا بنسبة %11.

ترتيب دول التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب
بني 163 دولة يف مؤشر السالم العاملي GPI الصادر عام 2021م

االحتاد الُقُمريتشادماليزياالسودانأفغانستان

قطرتونس

ليبيا

مالي

ِمصر

موريتانيا

نيجيريا

اليمن

ساحل العاج

السنغال

سيراليون

ُعمان

غامبيا

غينيا بيساو

املغرب

النيجر

اإلمارات

أوغندا

البحرين

بنغالديش

بوركينا فاسو

الصومال

الغابون

غينيا

فلسطني

الكويت

لبنان

املالديف

األرُدنُّ

باكستان

ِبنني

تركيا

توغو

جيبوتي

السعودية

بروناي دار السالم

16315323132

9829

156

148

126

118

146

162

103

54

46

73

53

99

79

137

52

114

102

91

134

158

93

89

138

36

147

63

150

96

149

115

106

125
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ة بدول التحالف  نتائج اآلثار االقتصادية اخلاصَّ
يُبنيِّ اجلدول اآلتي نتائَج دراسة األثر االقتصادي ألحداث العنف يف 
دول )التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب(، وقد توزَّعت هذه 
نت اآلتي:   الدول على مجموعات على ِغرار التقسيم املذكور آنًفا، وتضمَّ
الناجت  خسائر  نسبُة  تزيد  ال  التي  الدوَل  تشمل  األولى:  املجموعة 
الداكن  األخضر  باللون  وُجعلت   ،%3 على  فيها  احمللِّي  اإلجمالي 

)الغامق( متييًزا لها.
املجموعة الثانية: تشمل الدوَل التي تراوح نسبُة اخلسائر فيها بني 3 

و5%، وُجعلت باللون األخضر الزاهي )الفاحت( متييًزا لها.
املجموعة الثالثة: تشمل الدوَل التي تراوح نسبُة اخلسائر فيها بني 

5 و8%، وُجعلت باللون األصفر متييًزا لها.
املجموعة الرابعة: تشمل الدوَل التي تراوح نسبُة اخلسائر فيها بني 

8 و15%، وُجعلت باللون البرتقالي متييًزا لها. 
اخلسائر  نسبُة  فيها  تزيد  التي  الدوَل  تشمل  اخلامسة:  املجموعة 

على %15.
وقد جاءت النتائُج على النحو اآلتي: 

املجموعة 	  إلى  تنتمي  التحالف  دول  بني  واحدة  دولٌة  هناك 
الناجت  إلى  اخلسائر  نسبُة  وبلغت  بنغالدش،  وهي:  األولى، 

احمللِّي اإلجمالي %3. 
هناك 10 دول من دول التحالف تنتمي إلى املجموعة الثانية، 	 

وتراوح نسبُة اخلسائر بني 3 و%5.
هناك 13 دولة من دول التحالف تنتمي إلى املجموعة الثالثة، 	 

وتراوح نسبُة اخلسائر بني 5  و%8.
الرابعة، 	  التحالف تنتمي إلى املجموعة  6 دول من دول  هناك 

وتراوح نسبُة اخلسائر بني 8 و%15.
هناك 8 دول من دول التحالف تنتمي إلى املجموعة اخلامسة، 	 

وتزيد نسبُة اخلسائر فيها على %15.

دول 	  ثالث  املؤشُر  يذكر  لم  السالم،  مؤشر  نتائج  ِغرار  وعلى 
من دول التحالف ضمن التصنيف، وهي: )بروناي دار السالم، 

واملالديف، واالحتاد الُقُمري(.

السالم اإليجابي والسالم السلبي
ٍر بشأن السالم  َشِمَل مؤشُر السالم العاملي لعام 2021م، تقدمَي تصوُّ
ًنا تعريفهما، واألُسس التي يستند  اإليجابي والسالم السلبي، متضمِّ
إليها السالم اإليجابي، وهي مبنزلة توصيات للدول التي تسعى إلى 

حتقيق سالم ُمستدام فيها. 
 ويشير ُمصطلح )السالم السلبي( إلى غياب العنف املباشر، أو عدم 
األفراد واجلماعات واحلكومات، وهي  العنف بني  وجود خوف من 
األعراَض  وتعالج  املباشر،  العنف  على  تقتصر  ألنها  سلبية؛  نظرةٌ 
ق  احلالية، دون اهتمام باألُسس التي جُتنِّب الدول هذا العنف، وحتقِّ

استدامَة السالم. 
ويشير ُمصطلح )السالم اإليجابي( إلى مجموعة من األُسس التي 
ق السالم الدائم، وحتثُّ  تقضي على األسباب اجلذرية للعنف، وحتقِّ
األُسس.  بهذه  ملتزم  مجتمع  لبناء  واعية  جهود  بذل  على  الدول 
وترتبط هذه األُسس بقضايا جوهرية، مثل: )حتقيق التنمية، توفير 
بيئة عمل مالئمة، حتقيق مستًوى معيشي أفضَل للمواطنني، حتقيق 
التعامل مع قضايا احلياة(. ويبنيِّ اجلدوُل  مستوى مرونة أعلى يف 
اآلتي التعريفات التي اعتمدها املؤشُر ملصطلَحي السالم اإليجابي 

والسالم السلبي.

أعمدة السالم اإليجابي 
ثماني أُسس، هي  إلى  املؤسسية )للسالم اإليجابي(  النظرةُ  تستند 
وتتَّصُف  اإليجابي  السالم  لتحقيق  تسعى  التي  الدولة  خصائُص 
به، وترتبط هذه اخلصائُص بقضايا مختلفة، تشمل أداَء احلكومة 
ية  وحرِّ واخِلْدمات،  للموارد  العادل  والتوزيَع  بها،  املَنوطة  ات  للمهمَّ
ق املعلومات، وَعالقات جيِّدة مع دول اجلوار، واالهتمام بالثروة  تدفُّ
الفساد،  ومكافحة  اآلخرين،  حقوق  َقبول  ثقافة  وانتشار  البشرية، 

وتوفير بيئة استثمارية قوية.

ب على أحداث العنف األثر االقتصادي املترتِّ

املضاعف القتصاديالتكاليف غير املباشرةالتكاليف املباشرة
التكاليف املترتِّبة على أعمال العنف 

وتشمل اآلتي:
ضحايا الُعنف	 
مرتكبي الُعنف	 
احلكومة	 

التكاليف املترتبة على أعمال العنف
 الفوائد التي كان ميكن حتقيُقها يف حال 
استثمار التكاليف املترتِّبة على خسائر 

العنف أمثلة:
التكاليف الطبية
تكاليف الشرطة
تكاليف التسلُّح

أمثلة:
ية لألحداث	  اخلسائر املادِّ
اخلسائر النفسية لألحداث	 
)اإلنتاجية( املفقودة	 
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ا يف دول أثر أحداث العنف اقتصادّيً
)التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب(

الدولة
التكاليف املباشرة وغير املباشرة

األثر القتصادي
)التكاليف واملضاعف(

نسبة التكاليف )%( 
GDP إلى

الترتيب بني 163 دولة 
تبًعا للنسبة

األثر )مليون دوالر 
)PPP

األثر يف الفرد
)PPP دوالر(

40350056.81315.4أفغانستان

68212177.21192.8األردن

765143919.4690باكستان

بروناي دار السالم

51153717.3306ِبنني

7732488642956.5تركيا

7661726.2208.4توغو

5109500.9451.7جيبوتي

1230333408.99590.6السعودية

181354425.41227.3السودان

3552228.6144.3الصومال

6853069.51456.1الغابون

41322684.8192.2غينيا

17163958.5776.6فلسطني

103835662.87307.6الكويت

171412713.31862.8لبنان

املالديف

414657911.91755ماليزيا

6972809.3781.5املغرب

7643716153.5النيجر
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ا يف دول أثر أحداث العنف اقتصادّيً
)التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب(

الدولة
التكاليف املباشرة وغير املباشرة

األثر القتصادي
)التكاليف واملضاعف(

نسبة التكاليف )%( 
GDP إلى

الترتيب بني 163 دولة 
تبًعا للنسبة

األثر )مليون دوالر 
)PPP

األثر يف الفرد
)PPP دوالر(

1040115232.810402.9اإلمارات

51238005194.2أوغندا

12281582610460البحرين

316239083.6232.2بنغالديش

14229097434.9بوركينا فاسو

8592988.6181.9تشاد

77416322.21371.3تونس

512110491.1298.2ساحل العاج

51174881.2291السنغال

51101295.4162.3سيراليون

132530208.76992.7ُعمان

776551.2227.9غامبيا

4138253139.4غينيا بيساو

االحتاد الُقُمري

68127742.89901.1قطر

22915957.32401.8ليبيا

161712509.3636.1مالي

4144101787.31001.7مصر

11344654.31122.3موريتانيا

1132139227.19590.6نيجيريا

23814437.9444.6اليمن
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السالم  عليها  ُيبنى  التي  الثماني  األُسس  استعراُض  وميكن 
اإليجابي، على النحو اآلتي: 

م ِخْدمات . 	 ي الوظائف املَنوطة بها بجدارة: تقدِّ دة تؤدِّ حكومة جيِّ
ز الثقة بينها وبني اجلمهور على  عالية اجلودة للجمهور، وتعزِّ
نحو يدعُم االستقرار السياسي، وسيادة القانون، داخل الدولة.

توزيع عادل للموارد واخِلْدمات: على احلكومة وضُع ضمانات . 	
ة،  للحصول العادل على املوارد واخِلْدمات، مثل: التعليم، والصحَّ

وتوزيع الدخل.
ق املعلومات: من املهمِّ أن تكوَن هناك حريٌة يف تداول . 	 ية تدفُّ حرِّ

املعلومات، ووجود وسائل إعالم مستقلَّة، تستطيع أن متارس 
ية يف نشر األخبار واملعلومات؛ لتعزيز املعرفة لدى  دورها بحرِّ
اجلمهور، ودعم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة، والتعامل 

بحكمة مع املشكالت املختلفة.
يشترط . 	 اإليجابي  السالم  املجاورة:  الدول  مع  دة  جيِّ َعالقات 

بني  جيِّدة  وَعالقات  املجاورة،  الدول  مع  جيِّدة  َعالقاٍت  قيام 
االستقرار،  لضمان حتقيق  الواحدة؛  الدولة  داخل  اجلماعات 

وحتقيق أداء جيِّد للحكومة. 
ُقدرة . 	 مدى  أي  البشري:  املال  رأس  من  عالية  مستويات 

املجتمعات على تثقيف املواطنني، وتعزيز تنمية املعرفة، ووضع 
ل باملعرفة  للتعليم؛ إذ إن رأس املال البشري املؤهَّ طرق جيِّدة 
اإلنتاج  على  قدرًة  األكثر  هو  املطلوبة،  واملهارات  املناسبة، 

واإلسهام يف تطوير املجتمع. 
احلريصة . 	 الدول  تتمتَّع  اآلخرين:  حقوق  َقبول  ثقافة  انتشار 

األساسية  يات  واحلرِّ احلقوق  تضمن  بقواننَي  السالم  على 
لإلنسان، واملساواة بني مختِلف األعراق والديانات واملستويات 
ال.  العمَّ وحقوق  اجلنسني،  بني  املساواة  مثل:  االجتماعية، 
فالسالم اإليجابي يدعمه انتشاُر ثقافة َقبول حقوق اآلخرين. 

توزيع . 	 عدم  إلى  الفساد  يؤدِّي  الفساد:  مستوى منخفض من 
اخِلْدمات  على  اإلنفاق  من  واحلدِّ  واملوارد،  للثروات  عادل 
األساسية، مما يُفضي إلى االضطراب وعدم االستقرار. لذا، 
الفساد مينح  الدولة حتارب  فإن وجود مؤسسات قوية داخل 

املؤسساِت املسؤولَة ثقة أعلى.
بيئة استثمارية قوية: تنطلق القوةُ االقتصادية من البيئة التي . 	

اخلاص،  للقطاع  الرسمية  املؤسسات  ودعم  الدولة،  تُتيحها 
يف  التجارية  للعملية  مة  منظِّ وأُسس  تنافسية،  بيئة  ووجود 
الدولة، وياُلَحظ أن النجاح االقتصادي والقدرة على املنافسة 

يرتبطان بالدول األكثر سالًما.

ُخالصة التقرير
السالم  GPI صورًة حلالة  2021م  لعام  العاملي  السالم  م مؤشُر  قدَّ
ان الكرة األرضية، وهي نسبٌة  يف 163 دولة، َشِملَت 99.7% من سكَّ
ًرا  و23 مؤشِّ املؤشر على ثالثة معاييَر  واعتمد منهُج  ا.  مرتفعة جّدً
رسمت صورًة متكاملة للسالم يف العالم. واستفاد مؤشُر هذا العام 
2021م من اإلصدارات السابقة؛ إذ ظهرت مقارناٌت توضح ارتفاع 
يف  السالم  حالة  وتطوُّر  دولة،  كلِّ  يف  انخفاَضه  أو  السالم  ر  مؤشِّ

نها.  راته أو حتسُّ العالم، ومدى تراُجع مؤشِّ
لآلثار  دراسًة  م  قدَّ املؤشر،  إليها  وصل  التي  النتائج  على  وبناًء 
من  كان  التي  والفوائد  العنف،  أعمال  عن  الناجتة  االقتصادية 
املمكن أن تعوَد على الفرد واملجتمع لو استُثمرت هذه التكاليُف يف 
مشروعات التنمية. وتتجلَّى أهميُة املؤشر وما وصل إليه من نتائَج، 
م رؤيًة ألصحاب القرار تُسهم يف حتقيق السالم  يف أنه ميكن أن يقدِّ
اإليجابي، والقضاء على أسباب العنف، ودفع عجلة التنمية، وضمان 
استدامتها. لكن تبقى عوامُل أخرى ميكن إضافتها إلى املؤشر؛ تُسهم 
واملفاجآت  املتغيِّرات  الستيعاب  نتائجه؛  وتطوير  بنيته،  حتسني  يف 

التي يشهُدها العالم، مثلما هو احلاُل مع وباء كورونا.

أعمدة السالم اإليجابي

حكومة تؤدي 
وظائفها بجدارة

رأس مال بشري 
يتمتع مبستوى 

متقدم

توزيع عادل
للموارد

قبول حقوق
اآلخرين

حرية تدفق
املعلومات

مستوى فساد
منخفض

عالقات جيدة مع 
الدول امُلجاورة

بيئة استثمارية
قوية
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