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ر السالم العالمي لعام 2020 مؤشِّ

العالم، يصُدر عن  السالم يف  أهمِّ مقاييس مستويات  أحُد  العاملي  السالم  ر  مؤشِّ
ًرا نوعّيًا وكمّيًا؛ لتصنيف  معهد االقتصاد والسالم يف أستراليا، ويستخدم 23 مؤشِّ
ان  163 دولة وفًقا ملستوى األمن والسالم فيها، وبذلك فإنه يشمل 99.7% من سكَّ
السالمة  مستوى  مجاالت:  ثالثة  يف  والسالم  األمن  حالَة  ر  املؤشِّ يقيس  العالم. 

ة، ودرجة العسكرة.  واألمن املجتمعيَّْي، ومستوى النزاعات املستمرَّ
ص أولها أبرَز نتائج  ر هذا العام يف شهر يونيو، وجاء يف ثالثة أبواب: يلخِّ صدر مؤشِّ
ر والتغيُّرات التي شهدها منذ العام املاضي. ويحلِّل ثانيها أثَر جائحة كورونا  املؤشِّ
َع الدول التي ستتعافى بسرعة نسبّيًا من تداعيات  يف السالم اإليجابي، محاواًل توقُّ
األزمة االقتصادية التي سبَّبها هذا الوباء. ويبحث ثالثها أحدَث التقارير الصادرة 
عن معهد االقتصاد والسالم »سجلَّ املخاطر البيئية« الذي يتناول املخاطَر البيئية 
يات،  التحدِّ مواجهة  على  للدول  االقتصادية  والقدرة  اإليجابي  بالسالم  وَعالقتها 
ع أن تواجَه دول العالم يف السنوات الثالثي  مسِلًّطا الضوء على املخاطر التي يُتوقَّ
وتشرح  البحث،  منهج  توضح  مالحَق  مجموعة  أيًضا  التقرير  ن  ويتضمَّ املقبلة. 

ر. نة للمؤشِّ رات الثالثة والعشرين املكوِّ املؤشِّ
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ر أبرز نتائج المؤشِّ
البلـد وأفغانسـتان  العالـم،  يف  سـاًما  األكثـر  البلـُد  أيسـلندا   ● 

األقلُّ ساًما.

ال تزال أيسلندا البلَد األكثر سالًما يف العالم منذ عام 2008م، تليها 
نيوزيلندا، والنمسا، والبرتغال، والدمنارك. أما على الطرف اآلخر 
ر، فإن أفغانستان هي الدولة األقلُّ سالًما للعام الثاني على  من املؤشِّ
التوالي، تليها سوريا، والعراق، وجنوب السودان، واليمن. وقد ُصِنّفت 
األقلِّ سلمية  الدول اخلمس  بي  اليمن،  باستثناء  كلُّها،  الدول  هذه 

ر منذ عام 2015م على األقل. على املؤشِّ

منذ  التاسعة  ة  للمرَّ العام  هذا  العالم  يف  السام  حالة  تدهورت   ●
نت حالة السام يف 81 دولة، وتدهورت يف  2008م. ويف املجمل: حتسَّ

80 دولة، وبقيت على حالها يف دولتني.

ر أصبح العالم اليوم أقلَّ سالًما بكثير مما كان عليه  بحَسب املؤشِّ
ر للمرة األولى؛ فقد تدهور  يف عام 2008م، حي صدرت نتائُج املؤشِّ
ط بنسبة 3.76% منذ ذلك احلي.  مستوى السالم العاملي يف املتوسِّ
ة الصراعات يف  ويُعزى ذلك إلى زيادة النشاط اإلرهابي، وتفاقم ِحدَّ
الشرق األوسطـ، وتصاعد االضطرابات اإلقليمية يف أوروبا الشرقية 
االضطرابات  وزيادة  الالجئي،  أعداد  وارتفاع  آسيا،  شرق  وشمال 

السياسية يف أوروبا والواليات املتحدة.

وعلى الرغم من تدهور مستوى السالم العاملي عموًما، أظهرت بعُض 
مجال  سيَّما يف  وال  املجاالت،  بعض  يف  ملحوًظا  ًنا  رات حتسُّ املؤشِّ
حفظ  عمليات  متويل  مستوى  ارتفاُع  ذلك  يف  والسبب  العسكرة. 
السالم التابعة لألمم املتحدة، وانخفاُض مستويات واردات األسلحة 
ر، انخفضت نسبُة  وصادراتها. فمن بي 163 دولًة مدرجة يف املؤشِّ
دولة،   113 يف  ان  السكَّ مجموع  إلى  املسلَّحة  ات  القوَّ يف  األفراد 
الناجت احمللِّي اإلجمالي يف  العسكري من  اإلنفاق  وانخفضت نسبُة 
والثقيلة  النووية  األسلحة  مستويات  دولة   67 َضت  وخفَّ دولة،   100
احمللِّي  الناجت  من  العسكري  اإلنفاق  نسبة  انخفاض  ومع  لديها. 
اإلجمالي على مستوى العالم، لوحظ ارتفاُع هذه النسبة يف 79 دولة.

ر السام العاملي أعلى مستًوى  ر واردات األسلحة يف مؤشِّ ق مؤشِّ ● حقَّ
ر الاجئني والنازحني أسوأَ درجة  ل مؤشِّ ن، يف حني سجَّ من التحسُّ

ط. من التدهور يف املتوسِّ

ًنا  حتسُّ وصادراتها  األسلحة  واردات  على  ن  الداالَّ ران  املؤشِّ شهد 
منذ  لهما  أدنى مستًوى  إلى  وقد وصال  املاضي،  العام  ملحوًظا يف 
عام 2009م؛ إذ امتنعت 63% من الدول عن تصدير األسلحة منذ 
رة للسالح ُجلُّها يف الغرب. فمن  عام 2015م، علًما أن الدول املصدِّ
رين للسالح يف العالم من حيُث  ر قائمة املصدِّ بي عشر دول تتصدَّ
أوروبية،  دول  ثماني  هناك  األسلحة،  صادرات  من  الفرد  ُة  حصَّ
 بعضها مصنَّفة بي األكثر سالًما مثل النرويج وسويسرا والسويد.
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ر السالم العالمي لعام 2020 مؤشِّ

ُة الفرد من صادرات  مة دول العالم من حيُث حصَّ وتأتي فرنسا يف مقدِّ
أما  األمريكية.  املتحدة  والواليات  وإسرائيل،  روسيا،  تليها  األسلحة، 
من حيُث مجموُع قيمة صادرات الدولة من األسلحة، فيأتي أكثُر من 
75% من مجموع صادرات األسلحة من خمس دول فقط هي: الواليات 

وتستحوذ  والصي.  وفرنسا،  وأملانيا،  وروسيا،  األمريكية،  املتحدة 
الوالياُت املتحدة وحَدها على أكثر من 32% من هذه النسبة.

يف املقابل تضاعف مجموُع عدد الالجئي والنازحي يف العالم ثالثَة 
أضعاف تقريًبا منذ عام 2008م؛ إذ وصل هذا العدُد إلى أكثر من 
65 مليون شخص يف عام 2019م، بعدما كان أقلَّ من 25 مليوًنا يف 
ان %5  عام 2008م. واليوم تبلغ نسبُة الالجئي أو النازحي من السكَّ
أو أكثر يف 15 دولة يف العالم، وعلى رأسها سوريا إذ بلغ الالجئون 
مجموع  من   %75 نسبة  داخلها  والنازحون  سوريا  خارَج  السوريون 
جنوب  ان  سكَّ مجموع  من  النازحي  نسبُة  تزيد  وكذلك  ان.  السكَّ
20% من مجموع  النسبُة أكثر من  37%، وتبلغ هذه  السودان على 

ان يف كلٍّ من الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى. السكَّ

● ال تزال أوروبا املنطقَة األكثر ساًما يف العالم، بينما منطقة الشرق 

   األوسط وشمال إفريقيا األقلَّ ساًما.

نت حالُة السالم يف العام املاضي يف ِمنَطقتي فقط من مناطق  حتسَّ
مالية، ومنطقة روسيا وأوراسيا.  العالم التسع هما: منطقة أمريكا الشَّ
يف  ًنا  حتسُّ شهدت  التي  الوحيدة  املنطقة  هي  الشمالية  فأمريكا 
ر الثالث كلِّها، يف حي شهدت منطقُة روسيا وأوراسيا  مجاالت املؤشِّ
ة« و»مستوى السالمة واألمن  النزاعات املستمرَّ ًنا يف »مستوى  حتسُّ
العسكرة«. يف  »درجة  حيُث  من  تراجًعا  لكنَّها شهدت  املجتمعيَّي«، 
لت منطقتا أمريكا اجلنوبية، وأمريكا الوسطى، ومنطقة  املقابل سجَّ

تدهور  فقد  2020م؛  لعام  ر  املؤشِّ تراجع يف  أكبَر  الكاريبي،  البحر 
ر الثالثة، وال سيَّما  تصنيُف أمريكا اجلنوبية يف جميع مجاالت املؤشِّ
مجالي العسكرة ومستوى السالمة واألمن املجتمعيَّي. وتَُعدُّ فنزويال 
الدولَة األقلَّ سالًما يف هذه املنطقة كلِّها، وتُصنَّف أيًضا بي الدول 

اخلمس عشرة األقلِّ سالًما على مستوى العالم.

وعلى الرغم من تدهور السالم يف أوروبا تدهوًرا طفيًفا هذا العام، 
الدول  جميع  ُصِنّفت  فقد  العالم؛  يف  سالًما  األكثر  املنطقَة  بقيت 
األوروبية باستثناء دولتي فقط )كوسوفا، وتركيا( يف النصف األول 
األوروبية  ة  القارَّ يف  سالًما  األقلَّ  الدولَة  تركيا  وتَُعدُّ  ر.  املؤشِّ من 
ى تصاعُد االضطراب مع اليونان يف أزمة الالجئي عام  كلِّها؛ إذ أدَّ
لطات على قمع املعارضة السياسية يف  2019م، فضاًل عن دأب السُّ
رين هما: »غياب االستقرار  البالد، إلى تراجع أداء تركيا على مؤشِّ
التنبيُه على  ينبغي  لكن  السياسي«.  اإلرهاب  و»مقياس  السياسي«، 
أن أوروبا عموًما شهدت أكبَر عدد من االحتجاجات وأعمال الشغب 
واإلضرابات يف العالم، بلغ مجموعها نحو 1600 حادث بي عامي 
ي جائحة  2011-2018م. ويف ظلِّ حالة الركود االقتصادي بسبب تفشِّ
كورونا )كوفيد- 19(، من غير املستبَعد أن تشهَد أوروبا مزيًدا من 

االضطرابات وحاالت الشَغب يف املستقبل القريب.

وبقيت منطقُة الشرق األوسط وشمال إفريقيا املنطقَة األقلَّ سالًما 
األقلِّ سالًما  الدول اخلمس  بي  2015م. فمن  عام  منذ  العالم  يف 
يف العالم، ثالُث دوٍل يف هذه املنطقة هي: سوريا، والعراق، واليمن. 
ر  فإذا ما استبَعدنا منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من مؤشِّ
السالم العاملي 2020م، يكون مستوى السالم يف العالم قد تدهور 
املاضي.  الِعقد  يف   %2.5 من  بداًل  ط،  املتوسِّ يف  فقط   %1 بنسبة 

ر على املستوى اإلقليمي نتائج املؤِشّ

ر في الدرجات مجموع الدرجات التغيُّ

أوروبا

أمريكا الشمالية

آسيا والمحيط الهادئ

أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الجنوبية

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

روسيا وأوراسيا

جنوبي آسيا

الشرق األوسط وشمالي إفريقيا
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ولوال تداعياُت الصراع يف الشرق األوسط، وال سيَّما ازدياِد مستوى 
اإلرهاب والهجرات الَقْسرية، لكان العالم اليوم أكثر أمًنا وسالًما.

فعلى الرغم من انحسار النزاع املسلَّح يف سوريا بعد االتفاق على وقف 
إطالق النار يف مارس عام 2020م، ال يزال ماليُي السوريي نازحي 
العراق تستمرُّ  أو الجئي يف اخلارج. ويف  يف مناطَق داخل سوريا، 
االحتجاجات املصحوبة بالعنف يف جميع أنحاء البالد، وقد أسفرت 
عن مقتل أكثَر من 700 شخص نتيجَة االشتباكات بي املتظاهرين 
ات األمن منذ أكتوبر 2019م. وشهدت إيراُن  املناهضي للحكومة وقوَّ
أكبر انخفاض يف حالة األمن والسالم بي دول املنطقة كلِّها؛ إذ تدهور 
ر، وال سيَّما مستوى السالمة  أداؤها يف املجاالت الثالثة على املؤشِّ
السياسي،  االستقرار  غياب  إلى  ذلك  ويرجع  املجتمعيَّْي.  واألمن 
نتيجَة  بالعنف؛  املصحوبة  االحتجاجات  من  مزيد  حدوث  واحتمال 

م وانتشار الفقر والفساد.  ارتفاع مستوى التضخُّ

ِمنَطقة  يف  االستقرار  عدم  حالة  استمرار  من  الرغم  على  لكن 
عدد  يف  ًنا  حتسُّ املنطقة  لت  سجَّ إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
الداخلية، وانخفض  النزاعات  ة هذه  تقلَّصت حدَّ إذ  رات؛  املؤشِّ من 
ن أداءُ املنطقة من حيُث وارداُت  عدُد الَوَفيات الناجتة عنها. وحتسَّ

األسلحة وصادراتُها يف العام املاضي.

● على الرغم من انتشار اإلرهاب على نطاق أوسع يف العالم، شهد 
ا. ًنا مستمّرً ر تأثير اإلرهاب حتسُّ مؤشِّ

األمن  حالة  تدهور  يف  كثيًرا  الداخلية  والنزاعات  اإلرهاُب  يُسهم 
انخفَض  املاضي  الِعقد  مدار  فعلى  العالم؛  مستوى  على  والسالم 
مستوى النشاط اإلرهابي يف 43 دولة فقط، يف حي ارتفع يف 97 
دولة أخرى. وتزداد أعداُد الدول املتأثِّرة باإلرهاب اليوم، فبحَسب 
لم تشهد  التي  الدول  بلغ عدُد  2008م،  لعام  العاملي  ر السالم  مؤشِّ
أيَّ أنشطة إرهابية يف السنوات اخلمس السابقة 48 دولة، لكنَّ هذا 
ر لعام 2020م. بيَد أن  ْقم انخفض إلى 30 دولة يف نسخة املؤشِّ الرَّ
اإلرهاب  الناجتة عن  الَوَفيات  انخفاض عدد  إلى  تشيُر  التقديرات 
إلى أقلَّ من 8000 يف عام 2019م، بعد أن جتاوز هذا العدد 33500 
العراق  يف  داعش  تنظيم  هزمية  إلى  ذلك  ويُعزى  2014م.  عام  يف 
العمليات العسكرية املستهِدفة جلماعة »بوكو حرام«  وسوريا، وإلى 

يف نيجيريا.

ن يف حالة األمن  لت أَْذَربيجان وأرمينيا أعلى درجات التحسُّ ● سجَّ
يف  البحرين  ت  وحلَّ 2020م،  العاملي  السام  ر  مؤشِّ على  والسام 

الثالثة. املرتبة 

ر السالم العاملي بنسبة 7.6%، وبذلك  ن أداء أَْذَربيجان يف مؤشِّ حتسَّ
ن على اإلطالق؛ حتى إنها ُصِنّفت يف مرتبة  قت أعلى نسبة حتسُّ حقَّ
لت أرمينيا ثانَي أعلى مستًوى  أعلى من الواليات املتحدة. وكذلك سجَّ
سلًما  األكثر  دولة  املئة  بي  ُصِنّفت  وقد  ر،  املؤشِّ على  ن  التحسُّ يف 

ن امللحوظ يف الَعالقات بي  يف العالم. والسبب يف ذلك هو التحسُّ
ى إلى انخفاض  هاتي الدولتي اجلارتي منذ عام 2016م، الذي أدَّ
عدد الَوَفيات الناجتة عن النزاع الداخلي، وانخفاض نسبة الالجئي 
تُدم  لم  هذه  االستقرار  حالة  لكنَّ  ان.  السكَّ مجموع  إلى  والنازحي 
طوياًل؛ فقد أصبحت هذه املنطقة أقلَّ استقراًرا منذ اندالع الصراع 
ًدا يف يوليو 2020م، ولذا سيتراجع ترتيُب  يف ناغورنو كاراباخ مجدَّ

ر غالًبا. هذين البلدين يف نسخة العام املقبل من املؤشِّ

يف البحرين ارتفع مستوى األمن والسالم للعام الثالث على التوالي، 
وحتتلُّ البحرين اليوم املرتبَة الثامنة بي الدول األكثر سلًما يف منطقة 
مراكَز  تسعة  ترتيبها  ن  وقد حتسَّ إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
ر لتصبح يف املرتبة 110 عاملّيًا. ويُعزى ذلك إلى التغيُّرات  على املؤشِّ
رين اثني: »الوصول إلى األسلحة اخلفيفة«،  التي طرأت على مؤشِّ
ميتلكون  الذين  األفراد  نسبة  أن  فمع  الداخلية«.  النزاعات  ة  و»حدَّ
ة الفرد من هذه  سالًحا ال تزال مرتفعًة يف البحرين، انخفضت ِحصَّ
األسلحة بنسبة 50% يف السنوات القليلة املاضية. وتتبنَّى البحرين 
للسنِّ  األدنى  فاحلدُّ  النارية؛  األسلحة  حيازة  بشأن  قوانَي صارمة 
القانونية للترخيص القتناء األسلحة النارية والذخيرة هو 21 عاًما. 
نت  متكَّ هناك،  الطائفية  االضطرابات  استمرار  من  الرغم  وعلى 
لطات من السيطرة على االحتجاجات العنيفة. وتُظهر البيانات  السُّ
يف   %86 بنسبة  انخفاًضا  البحرينية  الداخلية  ِوزارة  عن  الصادرة 

عدد التحقيقات اجلنائية املتعلِّقة باإلرهاب منذ عام 2014م.

● ال يزال تأثيُر العنف يف األداء االقتصادي لدول العالم كبيًرا، مع 
انخفاض مستوى هذا التأثير مقارنًة بالعام املاضي.

على  للعنف  االقتصادية  الكلفة  إجماليُّ  انخفض  2019م  عام  يف 
من  دوالر(  مليار   29 يعادل  ما  )أو   %0.2 بنسبة  العاملي  االقتصاد 
ن  حيُث تعادُل القوة الشرائية مقارنًة بعام 2018م. ويُعزى هذا التحسُّ
النزاع املسلَّح، وال سيَّما يف منطقة  تأثير  إلى انخفاض  يف معظمه 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا. فمع تناُقص أعداد الَوَفيات الناجتة 
بسبب  اإلجمالي  احمللِّي  الناجت  خسائر  وانخفاض  اإلرهاب  عن 
الصراعات يف تلك املنطقة بنسبة 48% و21% على التوالي يف عام 
2019م، انخفضت الكلفُة االقتصادية للنزاع املسلَّح بنسبة %11 )66 
العالم. وترتبط  521 مليار دوالر على مستوى  مليار دوالر( ليصبَح 
معظُم هذه الكلف بالالجئي والنازحي، وقد بلغت أعلى مستًوى لها 
يف سوريا وجنوب السودان وأفغانستان، إذا ما قيست قياَس نسبة 

مئوية من الناجت احمللِّي اإلجمالي.
حلـاالت  االقتصاديـة  الكلفـَة  أن  إلـى  هنـا  اإلشـارة  جتـُدر  لكـن 
للنـزاع  االقتصاديـة  الكلفـة  مـن  أعلـى  كانـت  العالـم  يف  االنتحـار 
دوالر  مليـار   757 إلـى  االنتحـار  كلفـُة  وصلـت  فقـد  ح.  املسـلَّ
521 املسـلَّح  النـزاع  كلفـُة  بلغـت  حـي  يف  2019م،  عـام   يف 

مليار دوالر.
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تنفق سنوّيًا  املتحدة  الواليات  العسكري، فإن  اإلنفاُق  أما من حيُث 
َضت أخيًرا نسبة  على جيشها أكثَر من أي دولة أخرى، مع أنها خفَّ
ان، وكذلك نسبة اإلنفاق  األفراد يف قواتها املسلَّحة إلى مجموع السكَّ
األخرى  األربع  الدوُل  أما  احمللِّي.  اإلجمالي  الناجت  من  العسكري 
التي سجلت أعلى مستًوى لإلنفاق العسكري فهي: الصي، واململكة 
الدول قد  أن جميع هذه  والهند، وروسيا، علًما  السعودية،  العربية 

انها.  خفَّضت نسبَة األفراد يف قواتها املسلَّحة إلى مجموع سكَّ

السالم اإليجابي وجائحة كورونا
بي  الَعالقة  بدراسة  التقرير  اإليجابي يف هذا  السالم  ر  مؤشِّ يُعنى 
جائحة كورونا )كوفيد- 19( والسالم اإليجابي، ويَُعدُّ السالم اإليجابي 
على  لم  والِسّ األمن  حالة  على  احلفاظ  على  الدول  لقدرة  مقياًسا 
أراضيها؛ إذ ترتبط املستوياُت العالية من السالم اإليجابي بانخفاض 

إلى  االستجابة  على  وقادرة  مرنة  مؤسسات  ووجود  العنف،  ة  حدَّ
زة جتهيًزا جيًدا للتعايف من آثار أيِّ  احتياجات املجتمع املتطوِّرة، ومجهَّ
صدمة اقتصادية. وهذا التقريُر ال يشرح التغيُّرات التي طرأت على 
يُتيح معلوماٍت عن مدى  السالم اإليجابي على مستوى الدول، لكنَّه 
املنطقة  البياني، أن  الشكل  التغيُّر على مستوى األقاليم. ويظهر يف 
الوحيدة التي شهدت تدهوًرا يف مستوى السالم اإليجابي بي عامي 

مالية )الواليات املتحدة وكندا(. 2008م و2018م هي أمريكا الشَّ

ة  مهمَّ كلها  رئيسة،  أسس  ثمانية  على  اإليجابي  السالم  ر  مؤشِّ بُني 
نت  فتمكَّ عنها.  الناجتة  واآلثار  كورونا  جائحة  من  دولة  أيِّ  لتعايف 
الدوُل التي لديها »حكومة جيِّدة األداء« و»مستويات عالية من رأس 
املال البشري« من االستجابة على نحو أفضَل ملواجهة هذه اجلائحة، 
إغالَق  احلكوماُت  هذه  استطاعت  فقد  األساسي.  هذين  بفضل 

النسبة المئوية للتغير

0% 2% 4% 6%

أمريكا الشمالية

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

أوروبا

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أمريكا الجنوبية 

أمريكا الوسطى ومنطقة
البحر الكاريبي

آسيا والمحيط الهادئ

جنوب آسيا

روسيا وأوراسيا

التحسن
التدهور

ط الدرجات على املستوى اإلقليمي ر يف متوِسّ النسبة املئوية للتغُيّ

بني عامي 2008 و2018م
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ي والعزل، وحظر  حدودها بسرعة، وفرض إجراءات احَلْجر الصحِّ
الطبِّي،  الفحص  عات، ورفعت جاهزيتها وقدرتها على إجراء  التجمُّ
ل اإلصابة، وتخفيف الضغط على  وهذا ما ساعَدها على خفض معدَّ

ل الَوَفيات. النظام الصحي، وخفض معدَّ
َف اآلثار بعيدةُ املدى  ومع أن هذا التقرير نُشر يف يونيو، قبل أن تتكشَّ
َع  للوباء، هو يكشف تأثيَره املباشر يف السالم اإليجابي، ويحاول توقُّ
آثاره يف االقتصاد عموًما. فبحَسب التقرير سيكون إلغالق احلدود 
ل التي تبنَّتها معظُم دول  وفرض القيود على الشركات وحركة التنقُّ
العالم، ُكلٌَف اقتصادية باهظة، سوف تؤِثّر سلًبا يف السالم اإليجابي، 

وإن لم يكن تأثيُرها يف الدول والِقطاعات املختلفة متجانًسا. 
على سبيل املثال: كانت إسبانيا وإيطاليا من أولى الدول األوروبية 
املنتجة  الدوُل  تأثَّرت  السياحة، يف حي  بانقطاع  ا  جّدً تأثَّرت  التي 
جرى  وعموًما  االستهالك.  بسبب ضعف  أسعاره  بانخفاض  للنفط 
العاملي  اإلجمالي  احمللِّي  الناجت  يف  ع  املتوقَّ النموِّ  مستوى  تعديُل 
ولي أن  ع صندوق النقد الدَّ لعام 2020م من 2.9% إلى 3%. ويتوقَّ
ا إيجابّيًا يف الناجت احمللِّي اإلجمالي للعام  قان منّوً دولتي فقط ستحقِّ

احلالي، هما الهند والصي.

الت البطالة،  يْن احلكومي، ومعدَّ إن االرتفاع احلادَّ يف مستويات الدَّ
التدريب؛ ستؤدِّي  أو  التعليم  أو  العمل  دائرة  الشباب خارج  وأعداد 
الت الفقر، وتزيد مخاطَر اندالع أعمال العنف  غالًبا إلى ارتفاع معدَّ
ة العواقب  ن بعُض الدول من تخفيف حدَّ والنزاع. ويف حي قد تتمكَّ
االقتصادية السلبية، ستتعرَّض الدوُل األكثر هشاشًة )كالتي تعاني 
الت البطالة مثاًل( ألضرار كبيرة. وليس مستبعًدا أن تشهد  ارتفاَع معدَّ
أوروبا مزيًدا من االضطرابات املدنية بسبب الركود االقتصادي، يف 

حي ستواجه كثيٌر من دول إفريقيا مجاعاٍت تزيد من معاناتها.

سجلُّ المخاطر البيئية
هو أحدُث تقرير يصدر عن معهد االقتصاد والسالم. يربط هذا 
التقريُر مجموعًة من املخاطر البيئية بالسالم اإليجابي وقدرة الدول 
على التكيُّف مع تبعاتها االقتصادية، وذلك يف محاولة لفهم املخاطر 
البيئية احملتَملة؛ كغياب األمن الغذائي، ونُدرة املياه، التي ستواجه 
ي  دوَل العالم يف العقود الثالثة املقبلة، وقدرة هذه الدول على التصدِّ
لها. ينطلق »سجلُّ املخاطر البيئية« من فَرضية أن املخاطر البيئية 
تزيد من مخاطر  املناخي، سوف  التغيُّر  بفعل  آثارها  تتسارُع  التي 
حدوث االضطرابات السياسية واالجتماعية واالقتصادية. ومن ثَمَّ 
فإن جاهزية الدول ومرونتها ستكون عاماًل حاسًما يف مواجهة هذه 
ر، فإن قدرة الدول على  املخاطر والتكيُّف معها. وبحَسب هذا املؤشِّ
تتناسب طرًدا  والتكيُّف معها  املناخي  التغيُّر  آثار  الصمود يف وجه 
مع مستوى السالم الذي تتمتَّع به الدولة. ومن هنا ميكن استخداُم 
مواجهة  على  وُقدرتها  الدولة  ملرونة  مقياًسا  اإليجابي  السالم 
األزمات االقتصادية، فضاًل عن قدرتها على التكيُّف مع تغيُّر املناخ.

جتدر اإلشارةُ إلى أن آثار املخاطر البيئية لن تقتصَر على الدول التي 
تقع فيها هذه الكوارث؛ فإن الظروَف املناخية القاسية )كاجلفاف( 
الهجرة  على  ان  السكَّ جتبر  مجاعات  حدوث  إلى  غالًبا  تؤدِّي 
يف  والعنف  االستقرار  عدم  حاالت  يضاعُف  وهذا مما  اجلماعية، 
الدول املجاورة. وتشير البياناُت إلى أن عام 2017م شهد نزوَح 19 
مليون شخص بسبب الكوارث الطبيعية، وهذا العدد يزيد كثيًرا على 
عدد النازحي هرًبا من النزاعات. وبحسب التقديرات، سوف يُسفر 
اجلفاف وتغيُّر املناخ عن هجرة ُقرابة 86 مليون شخص إضايف من 
جنوبيِّ  من  مليوًنا  و40  الكبرى،  الصحراء  جنوب  إفريقيا  ساكني 

آسيا، و17 مليوًنا من أمريكا الالتينية، بحلول عام 2050م.

ثالث  إلى  الدول  تقسيُم  ميكن  البيئية«  املخاطر  »سجلِّ  وبحَسب 
البيئية  املخاطر  بي  الَعالقة  على  بناًء  وذلك  متمايزة،  مجموعات 
اإليجابي: دول ذات مستوى سالم منخفض ودرجة عالية  والسالم 
مثل سوريا  نزاعات مسلَّحة  حالّيًا  تعاني  التي  )الدول  املخاطر  من 
من  عالية  ودرجة  ط  متوسِّ سالم  مستوى  ذات  ودول  وأفغانستان(، 
املخاطر )مثل الهند وتنزانيا(، ودول ذات مستوى سالم مرتفع ودرجة 
مخاطر منخفضة )مثل أيسلندا ونيوزيلندا(. وُصِنّفت اململكة العربية 

السعودية ضمن املجموعة الثالثة. 

أنواع المخاطر البيئية 
األمن الغذائي: 

يف عام 2017م بلغ عدُد األشخاص الذين يعانون اجلوَع وغياب األمن 
الغذائي )أي العجز عن احلصول على كميَّات كافية من الطعام تلبِّي 
يف  تؤثِّر  عوامُل  وهناك  إنسان.  مليوَن   873 الغذائية(  احتياجاتهم 
األمن الغذائي منها: التغيُّر املناخي والتنمية االقتصادية، لكنَّ األمن 
الغذائي يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالسالم اإليجابي أيًضا. فالدول التي 
تتمتَّع  للموارد«  لديها »بيئة مواتية ملمارسة األعمال« و»توزيع عادل 
مبزيد من االستقرار االقتصادي، وهي أقدُر على احلفاظ على أمنها 
ي حلاالت عدم املساواة يف توزيع الغذاء يف األَزمات. الغذائي والتصدِّ
ي وباء )كوفيد- 19( واخلسائر االقتصادية  َي تفشِّ ع أن يؤدِّ من املتوقَّ
الناجتة عنه إلى تسريع اآلثار السلبية املتعلِّقة باألمن الغذائي؛ إذ 
ستؤدِّي عملياُت اإلغالق العام إلى تعطيل اإلنتاج الزراعي احمللِّي، 
قوتها  لها  ر  يوفِّ دخل  كسب  على  الفقيرة  األسر  قدرة  يف  وتؤثِّر 
ي إلى رفع الطلب على الغذاء نتيجَة التهافت على  اليومي، وقد تؤدِّ
شراء األطعمة وتخزينها. وقد تبنَّت بعُض الدول، مثل كازاخستان 
وفيتنام، سياساٍت حلماية مواردها الغذائية، وعلَّقت صادراتها من 
االستيراد  على  تعتمد  التي  الدول  يف  سلًبا  سيؤثِّر  وهذا  الطعام؛ 

احتياجاتها.  لتلبية 

وبحَسب التحليالت، تواجه سوريا والعراق واليمن وأفغانستان والصومال 
والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية وإثيوبيا 
والنيجر  وتشاد  الوسطى  إفريقيا  وجمهورية  وأوغندا  ونيجيريا 
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د أمنها الغذائي بسبب اجلائحة، علًما أن  وهايتي، مخاطَر عالية تهدِّ
ر السالم العاملي،  هذه الدول تُصنَّف بي األقلِّ أمًنا وسلًما على مؤشِّ

ولديها مستوياٌت منخفضة من السالم اإليجابي.

األمن املائي:
ع أن تزداَد ندرة املياه يف املناطق والدول املختلفة يف السنوات  من املتوقَّ
العشرين املقبلة، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على املياه، وتغيُّر أمناط 
َهْطل األمطار بفعل التغيُّر املناخي؛ إذ يزداد استخداُم املياه أو الطلب 
اني، وزيادة  عليها بنسبة 1% سنوّيًا منذ عام 1980م، بسبب النموِّ السكَّ
النشاط االقتصادي، وتغيُّر أمناط االستهالك. وكذلك تُستنَزف املياه 
اجلوفية، ليس يف املناطق القاحلة يف الصي والهند والواليات املتحدة 
وبنغالديش  البرازيل  مثل  الرطبة  البيئات  يف  بل  فحسب؛  األمريكية 
املناطق  املياه يف  م يف مجاري  تتحكَّ التي  السدود  عدُد  ويزداد  أيًضا. 
التي كانت يف املاضي مناطَق أساسية منتجة للغذاء. وبحَسب تقديرات 
تعاني  مناطَق  اليوم يف  إنسان  ملياري  من  أكثُر  يعيش  املتحدة،  األمم 
هذه  يف  املاء  على  الطلب  إن  أي  املائي،  اإلجهاد  من  مرتفًعا  مستًوى 

املناطق يفوُق كميَّات املياه املتوافرة.

املياه  شحَّ  تعاني  التي  املناطق  تكثُر  البيئية«  املخاطر  »سجلِّ  وبحَسب 
يف األقاليم األقلِّ سلًما؛ إذ تسبَّب الطلُب على املياه يف نزاعات داخلية 
ستشتدُّ  املياه  على  الطلب  زيادة  ومع  املختلفة.  الدول  بي  وصراعات 
املنافسة يف املوارد املائية. ويف املجمل تتعرَّض 44 دولة من أصل 164 
األوسط،  الشرق  كلُّها يف  تقع  املائي،  اإلجهاد  دولة ملخاطَر عالية من 
الكبرى.  الصحراء  جنوب  وإفريقيا  آسيا،  وجنوب  إفريقيا،  وشمال 

وتأتي قطر وإسرائيل ولبنان وإيران واألرُدنُّ على رأس الدول املعرَّضة 
ملستويات عالية من مخاطر اإلجهاد املائي، وتواجه دوُل اخلليج جميًعا 

مستويات كارثيًة من نُدرة املياه.

ر املناخي: التغُيّ
القليلة  العقود  يف  العاملي  للسالم  تهديًدا  املناخ  تغيُّر  سيكون  شكَّ  ال 
املقبلة؛ ألنه سيزيُد من ندرة املوارد، وسيؤثِّر يف األمن الغذائي واألمن 
ولي املعنيُّ بتغير املناخ أن درجة حرارة  املائي. يرى الفريُق احلكومي الدَّ
عامي  بي  إضافية  مئوية  درجة   1.5 مبقدار  سترتفع  األرض  سطح 
البحر  سطح  مستويات  أن  إلى  التقديراُت  وتشير  2030-2052م. 
سترتفع مبقدار قد يصُل إلى 2.1 متر بحلول عام 2100م، ما ميكن أن 
َي إلى فيَضانات ساحلية تؤثِّر يف حياة 300 مليون شخص يف الصي  يؤدِّ
الثالثي  مدار  على  وتايالند،  وإندونيسيا  وفيتنام  والهند  وبنغالديش 
عاًما املقبلة. ويف الوقت الذي قد تتعرَّض فيه بعُض األماكن لفيَضانات 
تأثيُر  ويختلف  ة.  حادَّ موجات جفاف  أخرى  مناطُق  مفاجئة، ستشهد 
التغيُّر املناخي باختالف املناطق، لكنَّ الدول التي تخفق يف التكيُّف معه 

ستكون أكثَر عرضًة للمخاطر.

هناك َعالقٌة وثيقة بي مخاطر التغيُّر املناخي والسالم اإليجابي، مما 
يعني أن الدوَل ذات املستويات العالية من السالم اإليجابي متتلك قدرًة 
التغيُّر املناخي والتخفيف من آثاره. وتَُعدُّ  أكبر على الصمود يف وجه 
لهذه  ُعرضًة  املناطق  أكثَر  الكبرى  الصحراء  جنوب  إفريقيا  منطقة 
الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الوسطى،  أمريكا  منطقُة  تليها  املخاطر، 
وجنوب آسيا، على الرغم من االختالفات بي الدول يف املنطقة نفسها.
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ملموًسا  إيجابّيًا  مقياًسا  بوصفه  السالم،  إلى  العالم  اهتمام  لتحويل  جهوَدها  تُخلص  ربحية،  وغير  مستقلَّة  فكرية  مؤسسٌة 
لقياس  مقاييَس  وإيجاد  السالم،  لتعريف  نظرية جديدة  أُطر  بتطوير  املعهد  بحوث  معظم  تهتمُّ  البشري.  م  والتقدُّ للرفاهية 
السالم، وتوضيح الَعالقات بي األعمال التجارية والسالم واالزدهار، فضاًل عن تعزيز فهمنا للعوامل الثقافية واالقتصادية 
نيويورك،  وله مكاتُب يف  بأستراليا،  للمعهد يف مدينة سيدني  الرئيس  املقرُّ  يقع  السالم.  تُسهم يف حتقيق  التي  والسياسية 

والهاي، ومكسيكو سيتي، وبروكسل، وهراري.
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