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مؤشــــر الســالم العالمي
(GPI) Global Peace Index

 Global Peace Index (GPI( مؤشــر الســام العالمــي

ــف  هــو تقريــر ســنوي يرصــد حالــة الســام العالمــي، وُيصنِّ

بحســب  العالــم  فــي  مناطــَق  تســع  ضمــن  دولــة   163

ســه األســترالي  مســتوى الســام الســائد فيهــا. وقــد أسَّ

Steve Killelea، ويصــُدر عــن معهــد االقتصــاد والســام 

فــي ســيدني. وفــي الطبعــة الثالثــَة عشــرَة منــه يقــدم 

تقريــًرا مشــتمًا علــى أكثــر البيانــات التحليليــة الشــاملة 

االقتصاديــة،  قيمتهــا  ــن  ويبيِّ الســام،  فــي  المعتَمــدة 

واتجاهاتهــا، وكيفيــة تطويــر المجتمعــات المســالمة. 

ا  يقــرر المؤشــر حقيقــًة مهمــة وهــي أنــه مــن الصعب جدًّ

تعريــف الســام تعريًفــا واضًحــا، ويــرى أن أيســر طريقــة 

ــه يكــون ببيــان حالــة االنســجام  للوصــول إلــى تعريــف ل

بيــن الســام الســلبي )غيــاب العنــف أو الخــوف منــه(، 

ــلم فــي المجتمعــات(.  والســام اإليجابــي )اســتقرار السِّ



نتائج المؤشر

ــًنا طفيًفــا فــي مؤشــر عــام  ــن تحسُّ ل الســام عموًمــا قــد تحسَّ إن معــدَّ  
ســنوات. خمــس  منــذ  األولــى  للمــرة   2019

ــا  ــن بنســبة 0.09 % عمَّ ــدول فــي المؤشــر قــد تحسَّ ل درجــات ال إن معــدَّ  
ــًنا فــي المؤشــر،  كان عليــه فــي العــام الفائــت؛ إذ ســجلت 86 دولــًة تحسُّ

فــي مقابــل 76 دولــًة ســجلت تراجًعــا.

إن منطقــة الشــرق األوســط وشــماليِّ إفريقيــا بقيــت المنطقــَة األقــل   
ل أيِّ دولــة مــن هــذه المنطقــة 30 فــي  فــي الســام؛ إذ لــم يتجــاوز معــدَّ

المؤشــر، ومنهــا أربــع دول فــي قــاع المؤشــر! 

ــا بقيــت المنطقــة األكثــر ســاًما فــي العالــم، وســجلت  إن منطقــة أوُربَّ  
ــًنا طفيًفــا فــي المؤشــر بعــد تراجــع دام عــدة ســنوات، وقــد ســجلت  تحسُّ
ــًنا ملحوًظــا فــي  يــة مــن أصــل 36 دولــًة تحسُّ 22 دولــًة مــن المنطقــة األوُربِّ

المؤشــر.

 Safety andن في مجـــــــالي األمـــــــن واألمـــــــان إن مؤشــــــر الســـــام تحسَّ  
 .Militarisation والتجييــش   Security

ــًنا واضًحــا،  مــن بيــن 23 مقياًســا فــي المؤشــر، ســجلت 8 مقاييــس تحسُّ  
ــر  ــم تســجل أي تغي ــا، مــع بقــاء 3 مؤشــرات ل و12 مقياًســا ســجلت تراجًع

فــي الســنة الماضيــة.  

ــَن األكبــر ضمــن ثاثــة مجــاالت  شــهد مجــال التجييــش )العســكرة( التحسُّ  
للمؤشــر وهــي: اإلنفــاق علــى قــوات حفــظ الســام، واإلنفــاق العســكري 

ــر األســلحة.  ــج المحلــي، وتصدي بالنســبة للنات

اإلجمالــي  للناتــج  بالنســبة  العســكرية  نفقاتهــا  مــن  دولــًة   72 ضــت  خفَّ  
ــن كان فــي دول الصحــراء  2019، وأغلــب التحسُّ لهــا فــي مؤشــر عــام 
إفريقيــا.  وشــماليِّ  األوســط  والشــرق  الجنوبيــة،  وأمريــكا  اإلفريقيــة، 

ــن الشــامل فــي مجــال األمــن واألمــان إن هنــاك عــدًدا  بالرغــم مــن التحسُّ  
مــن المؤشــرات تراجعــت مــن وجهــة نظــر مؤشــرات معــدالت الجريمــة 

)الحبــس(.  والحجــز 
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االتجاهات

المعــدل العــام للســام العالمــي تدهــور بنســبة 3.78 % منــذ عــام 2008، وفــي هــذه المــدة تراجعــت   

ــًنا ملحوًظــا.  81 دولــًة فــي الســام، مقابــل 81 دولــًة ســجلت تحسُّ

ازدادت الفجــوة بيــن الــدول األكثــر ســاًما والــدول األقــل ســاًما فــي المؤشــر؛ فمنــذ عــام 2008   

ــنت  ــن تحسَّ ــدول الخمــس والعشــرون األقــل ســاًما فــي المؤشــر بنســبة 11 %، فــي حي تراجعــت ال

الــدول الخمــس والعشــرون األكثــر ســاًما بنســبة 1.8 % فــي المؤشــر. 

النزاع في الشرق األوسط بات المحرَك الرئيس لتدهور السام العالمي.   

ــًنا؛  ل مجــاالن مــن المجــاالت الثاثــة الرئيســة فــي المؤشــر تراجًعــا، وســجل مجــال واحــد تحسُّ ســجَّ  

فقــد تراجــع مجــال النزاعــات القائمــة بنســبة 8.7 %، ومجــال األمــن واألمــان أكثــر مــن 4 %، علــى حيــن 

ــن مجــال التجييــش بنســبة 2.6 %.  تحسَّ

ــر مــن 64 %  ــا؛ إذ ســجلت أكث ــًرا عالميًّ ــا كبي ــر اإلرهــاب terrorism impact تراجًع تراجــع مقيــاس تأثي  

مــن الــدول زيــادًة فــي مســتويات النشــاطات اإلرهابيــة، مــع أن عــدد الَوَفيــات بســبب اإلرهــاب انخفــض 

ــا منــذ عــام 2014. عالميًّ

ارتفــع عــدد الموتــى بســبب النزاعــات منــذ عــام 2008 إلــى عــام 2014 إلــى 140 %، ثــم أخــذ فــي   

.% 26.5 إلــى  اآلن  ليصــل  االنخفــاض 

بالرغــم مــن الهبــوط فــي مســتوى الســام العالمــي، هنــاك زيــادة فــي المعــدل العــام للشــعور بالرضــا   

والرفاهيــة، والنظــرة إلــى األمــان، والثقــة فــي الشــرطة المحليــة والجيــش.

رات عــن الضغــط والقلــق  ميــل المشــاعر الشــخصية الســلبية قريــٌب مــن الميــل باتجــاه الســام، والتصــوُّ  

ا. والحــزن ترتفــع فــي المعــدل كلمــا كان العالــم أقــلَّ ســاًمً

النظــرة إلــى القيــادة فــي الــدول األكثــر نفــوًذا انخفضــت، فالثقــة فــي قيــادة الواليــات المتحــدة   

الصيــن.  الثقــة فــي  ارتفــاع معــدل  الماضيــة، مــع  الخمــس  الســنوات  حــدٍّ فــي  إلــى أقصــى  انخفضــت 

ــر المناخــي،  ا فــي التغيُّ ــًرا كبيــًرا أو كبيــًرا جــدًّ يعيــش قرابــة 971 مليــون نســمة فــي مناطــَق تتأثــر تأثُّ  

41 % فــي مناطــَق معــدل الســام فيهــا منخفــض.  400 مليــون نَســمة أي مــا نســبته  منهــم 
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العنف واالقتصاد العالمي 
انخفــض تأثيــر العنــف فــي االقتصــاد العالمــي منــذ   
ــى عامــي 2017 و2018 بنســبة 3.3  عــام 2012 إل

%، مــا يعــادل 475 مليــار دوالر.

 14.1 العالمــي  االقتصــاد  فــي  العنــف  تأثيــر  بلــغ   
تريليــون دوالر عــام 2018، مــا يعــادل 11.2 % مــن 
لــكل  دوالر   1,853 أو  العالمــي  اإلجمالــي  الناتــج 

فــرد. 

االقتصــاد  فــي  العنــف  أثــر  تقليــل  فــي  ــن  التحسُّ  
العالمــي كان بســبب االنخفــاض فــي تأثيــر النزاعــات 
وكولومبيــا  العــراق  فــي  وتحديــًدا  المســلحة، 
وأوكرانيــا؛ إذ انخفــض النــزاع المســلح بنســبة 29 %، 

 .2017 عــام  فــي  مليــار دوالر   672 إلــى  ليصــل 

ســجل تأثيــر اإلرهــاب فــي االقتصــاد أدنــى مســتًوى   
ــا كان  48 % عمَّ 2018؛ إذ انخفــض  لــه فــي عــام 

عليــه فــي عــام 2017. 

إفريقيــا  وجمهوريــة  وأفغانســتان  ســوريا  كانــت   
الوســطى األكثــر تأثــًرا مــن حيــث التكلفــُة االقتصادية 
للعنــف عــام 2018 كنســبة مــن الناتــج اإلجمالــي، 
بالنســبة   % 42  ،% 47  ،% 67 بالترتيــب  وتســاوي 

اإلجمالــي.    للناتــج 

كانــت  بالعنــف،  تأثــًرا  األكثــر  العشــر  الــدول  فــي   
الناتــج  مــن   %  35 تســاوي  االقتصاديــة  التكلفــة 
اإلجمالــي، بالمقارنــة مــع 3.3 % فــي الــدول العشــر 

بالعنــف.  تأثــًرا  األقــل 

بعــض الــدول لهــا معــدل عــاٍل فــي الســام الســلبي   
بعجــز  ُيعــرف  وهــذا  اإليجابــي،  الســام  مــن  أكثــر 
الســام اإليجابــي، وهــي الــدول األكثــر احتمــااًل فــي 

ازديــاد مســتويات العنــف مســتقبًا.

يرتبــط الســام اإليجابــي ارتباًطــا كبيــًرا بمجــال األمن   
قويــة  َعاقــة  أيًضــا  ولــه  المؤشــر،  فــي  واألمــان 
بمجــال النزاعــات القائمــة، لكــن َعاقتــه بالتجييــش 

َعاقــة ضعيفــة.  

الســام  فــي  زيــادًة  حققــت  ل  تحــوُّ ِنقــاُط  َثــمَّ   
فــي  كبيــرة  تغيــرات  ُتحــدَث  أن  يمكــن  اإليجابــي 
قــاط فــي  عامــات المؤشــر، وقــد حدثــت هــذه النِّ
مؤشــرات األمــن واألمــان، وبيئــة األعمــال التجاريــة 
الســليمة، وانخفــاض معــدل الفســاد، والمســاواة 

المــوارد. توزيــع  فــي 

ــا بالتطــور  يرتبــط الســام اإليجابــي ارتباًطــا ديناميكيًّ  
االقتصــادي، مــع َعاقــة معامــل بيــن التغيــرات فــي 
ــام العــام،  ــر السلـ مؤشــر الســام اإليجابــي ومؤشــ

االســتهاك  زيــادة  وإن   ،%0.45 قــــــدرها  بزيــــادة 
المنزلــي هــو المفتــاح لهــذه الَعاقــة. 

ــن  قطــاع الِخْدمــات واإلنشــاءات يســتجيب للتحسُّ  
فــي الســام اإليجابــي، أمــا الصناعــات التحويليــة 
فــي  وبخاصــة  اســتجابًة،  األقــل  فهــي  والزراعــة 
الــدول غيــر األعضــاء بمنظمــة التعــاون االقتصــادي 
 BRIC وغيــر األعضــاء فــي البريــك ،OECD والتطويــر
وروســيا  الصيــن  تضــم  اقتصاديــة  منظمــة  وهــي 

والهنــد. والبرازيــل 

علــى  االعتمــاد  إلــى  تميــل  األقــل ســاًما  الــدول   
اإليجابــي  الســام  مؤشــر  ســجل  وكلمــا  الزراعــة، 
تميــل  التحــول،  ِنقــاط  بعــد  ــًنا  تحسُّ الشــامل 
االقتصــادات إلــى التحــول إلــى قطاعــي الخدمــات 

التحويليــة.  والصناعــات 

ــن الظروف  تطــور الدولــة فــي الســام اإليجابي يحسِّ  
االجتماعيــة واالقتصاديــة المحليــة، ومعظــم النمــو 

ــا.  االقتصــادي يتحــرك محليًّ

السالم اإليجابي
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ــًنا طفيًفــا   ُتظهــر نتائــج مؤشــر عــام 2019 أن معــدل مســتوى الســام العالمــي قــد تحســن عموًمــا تحسُّ
ــنا بنســبة 0.09 %، مــع تحســن 86 دولــة  ألول مــرة منــذ خمــس ســنوات، فقــد ســجل معــدل الدولــة تحسُّ
ــن فــي مســتوى الســام نتيجــَة انخفــاض حــدة النزاعــات فــي كثيــر مــن  وتراجــع 76 دولــة. وكان التحسُّ

اء النزاعــات الداخليــة.  الصراعــات فــي العالــم، وأدى هــذا إلــى انخفــاض معــدالت الَوَفيــات جــرَّ

 وأظهــر المؤشــر لعــام 2019 أن النزاعــات واألزمــات التــي ظهــرت فــي الِعقــد الماضــي بــدأت بالتراجــع، 
ــن إن العالــم مــا زال أقــلَّ ســاًما مقارنــًة  إال أن اضطراًبــا جديــًدا بــدأ بالظهــور! وبالرغــم مــن هــذا التحسُّ
باِلعقــد الماضــي، مــع تراجــع نســبته3.78  % منــذ عــام 2008. فالســام العالمــي قــد تحســن ثــاث مــرات 
فقــط فــي الســنوات العشــر الماضيــة، وكان الســبب وراء تراجــع الســام العالمــي فــي الِعقــد الماضــي عــدٌد 
مــن العوامــل أهمهــا: زيــادة النشــاطات اإلرهابيــة، وزيــادة كثافــة النزاعــات فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
ــا وشــمال شــرقيِّ آســيا، وزيــادة أعــداد الاجئيــن، وازديــاد  وظهــور االضطــراب اإلقليمــي فــي شــرقيِّ أوُربَّ

ــا والواليــات المتحــدة.   االضطــراب السياســي فــي أوُربَّ

Mil� )ــن فــي مؤشــر عــام 2019 كان فــي مقيــاس التجييــش )العســكرة  وإن المجــال األكبــر فــي التحسُّ
ــل اســتمر التراجــع فــي هــذا المجــال مــع انخفــاض اإلنفــاق العســكري  itarisation، فعلــى المــدى الطوي
ضــت  بالنســبة إلــى الناتــج اإلجمالــي، وانخفــاض حجــم الجيــوش فــي العالــم. وقــد رصــد المؤشــر 98 دولــًة خفَّ
مــن نفقاتهــا العســكرية بالنســبة إلــى الناتــج اإلجمالــي منــذ عــام 2008، فــي حيــن رصــد المؤشــر 63 دولــًة 

زادت فــي نفقاتهــا العســكرية بالنســبة إلــى الناتــج اإلجمالــي. 

أمــا مؤشــر صــادرات األســلحة weapons exports فاســتمر ُيظهــر عــدم المســاواة فــي التوزيــع الجغرافــي 
ر األســلحة فــي الســنوات الخمــس الماضيــة،  للصناعــات العســكرية العالميــة مــع 63 % مــن الــدول لــم تصــدِّ
مــن الــدول اإلحــدى عشــرة األعلــى فــي مســتوى تصديــر األســلحة بالنســبة للدخــل الفــردي؛ ثمانــي دول 

ــا إضافــة إلــى الواليــات المتحــدة وإســرائيل وروســيا.  فــي أوُربَّ

 وكذلــك تحســن مجــال األمــن واألمــان Safety and Security باالســتناد إلــى التراجــع الجوهــري فــي 
ــل تراجــع فــي  ــًة مقاب مقيــاس اإلرهــاب السياســي Political Terror Scale؛ إذ تحســن مســتوى 41 دول
ــن يحــُدث بالرغــم مــن ازديــاد األنظمــة السياســية المتســلطة فــي بعــض  مســتوى 27 دولــة، وهــذا التحسُّ
ــن مجــال األمــن واألمــان مــن حيــث أعــداُد الاجئيــن والنازحيــن فــي أرجــاء العالــم، إال  الــدول. واســتمر تحسُّ
ــن فــي هــذا المجــال تأثــر بالتراجــع فــي مقيــاس معــدالت الجريمــة واالحتجــاز )الحبــس(. والمنطقــة  أن التحسُّ
األكثــر تراجًعــا فــي مجــال األمــن واألمــان هــي منطقــة أمريــكا الشــمالية؛ بســبب االنخفــاض فــي مقاييــس 
 politicalوعــدم االســتقرار السياســي ،homicide rate وجرائــم القتــل ،violent crime الجرائــم العنيفــة

 .instability

 ،Ongoing Conflict أمــا المقيــاس الوحيــد الــذي اســتمر فــي التراجــع فهــو مقيــاس النزاعــات القائمــة  

النتائج التفصيلية 

9

20
19

ي 
لم

عا
 ال

الم
ســ

 ال
ــــر

ش
مؤ



ــن فــي بعــض النزاعــات الشــديدة  فبالرغــم مــن التحسُّ
العــراق  فــي  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  وهزيمــة 
والشــام، إن التراجــع كان ســببه انــدالع بعــض النزاعــات 

الصغيــرة فــي بعــض الــدول. 

  والمقاييــس التــي ســجلت العــدد األكبــر مــن الــدول 
 nuclear والنوويــة  الثقيلــة  األســلحة  مقيــاُس  هــي 
and heavy weapons، ومقيــاس معــدالت االحتجــاز 
)الحبــس( incarceration rate أيًضــا؛ إذ ســجلت علــى 

التوالــي 76 و64 دولــة. 

 والمقيــاس الــذي ســجل تراجًعــا أكبــر هــو مقيــاس 
 .external conflicts foughtقتــال النزاعــات الخارجيــة
اء  جــرَّ تعانــي  التــي  الــدول  عــدد  ازديــاد  مــن  وبالرغــم 
بســبب  انخفــض  القتلــى  عــدد  إن  الداخليــة،  النزاعــات 

ة القتــال فــي ســوريا وأوكرانيــا ونيجيريــا.  تراجــع حــدَّ

  وبحســب المؤشــر فــإن الفجــوة بيــن الــدول األقــل 

واألكثــر ســاًما مســتمرة فــي النمــو، فمنــذ عــام 2008 
تراجعــت الــدول الـــ 25 األقــل ســاًما في المعدل بنســبة 
11 %، فــي حيــن تحســنت الــدول الـــ 25 األكثــر ســاًما 
بنســبة 1.8 % فــي المعــدل. وبقيــت آيســلندا الدولــَة 
ــة التــي احتفظــت  ــم، وهــي المرتب ــا فــي العال ــر أمًن األكث
بهــا منــذ عــام 2008. وتشــترك كل مــن نيوزلندا والنمســا 
المؤشــر.  مراتــب  أعلــى  فــي  والدانمــارك  والبرتغــال 
ــًنا أكثــر مــن أي دولــة مــن  وســجلت مملكــة بوتــان تحسُّ
ــل فــي المؤشــر بعــد أن ســجلت  ــدول العشــرين األوائ ال
ــة.  ــًة فــي االثنتــي عشــرة ســنة الماضي صعــود 43 مرتب

  تعــدُّ أفغانســتان فــي المؤشــر الحالــي هــي الدولــَة 
األقــلَّ ســاًما فــي العالــم، تليهــا ســوريا فــي المركــز 
واليمــن  الســودان  جنوبــيِّ  مــع  ويشــكان  الثانــي، 
والعــراق الــدوَل الخمــس األقــل ســاًما فــي المؤشــر. 
وهــذه الســنة األولــى منــذ تأســيس المؤشــر تكــون فيها 
اليمــن بيــن الــدول الخمــس األقــل ســاًما فــي العالــم.
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النتائج على مستوى المناطق
أربــع  هنــاك  المؤشــر،  يقيســها  مناطــق  تســع  مــن 
مناطــق أصبحــت أكثــر ســاًما فــي الســنة الماضية، هي 
ــا«  »روســيا وأوراســيا« و«آســيا - الباســفيك« و«أوُربَّ
والزيــادة  إفريقيــا«.  وشــماليِّ  األوســط  و«الشــرق 
الكبــرى فــي الســام علــى مســتوى المناطــق كانــت 
منطقــة  تتبعهــا  وأوراســيا«،  »روســيا  منطقــة  فــي 
كلتــا  ففــي  إفريقيــا«؛  وشــماليِّ  األوســط  »الشــرق 
المنطقتيــن تراجــع عــدُد القتلــى مــن النزاعــات بســبب 
انحســار العنــف فــي أوكرانيــا وســوريا انحســاًرا واضًحــا، 
وقــد ظهــر أثــر انحســار عــدد قتلــى النزاعــات فــي تراجــع 

عــدد قتلــى اإلرهــاب. 

ســاًما،  األكثــر  المنطقــة  ــا  أوُربَّ منطقــة  اســتمرت 
إفريقيــا«  وشــماليِّ  األوســط  »الشــرق  ومنطقــة 
المنطقــة األقــل ســاًما فــي العالم على مدار الســنوات 
الخمــس الماضيــة، فهــي تحتضــن أربــع دول مــن أصــل 
عشــر دول هــي األقــل ســاًما فــي العالــم، ولــم تســجل 

أي دولــة مــن دول منطقــة »الشــرق األوســط وشــماليِّ 
م المؤشــر، وأكد  إفريقيــا« معــداًل يزيــد علــى 30 في ســلَّ
المؤشــر أن النــزاع فــي الشــرق األوســط كان المحــرَك 
الرئيــس لتدهــور الســام فــي العالــم. فــي حيــن ســجلت 
ــًنا خفيًفــا فــي الســام بعــد عــدة ســنوات مــن  فيــه تحسُّ
يــة  التراجــع؛ إذ ســجلت 22 دولــًة مــن أصــل 36 دولــًة أوُربِّ

ــًنا فــي المؤشــر لعــام 2019. تحسُّ

أمــا المناطــق الثــاث األمريكيــة فســجلت تراجًعــا فــي 
الســام، وكانــت منطقــة »أمريكا الوســطى والكاريبي« 
األكثــر تراجًعــا، خصوًصــا فــي مقيــاس األمــن واألمــان؛ 
السياســي.  االســتقرار  وعــدم  الجرائــم  انتشــار  بســبب 
تتبعهــا منطقــة »أمريــكا الجنوبيــة«، ثــم منطقة »أمريكا 
الشــمالية«. إن ازديــاد عــدم االســتقرار السياســي كان 
ظاهــًرا فــي المناطــق الثــاث، ويمكــن تفســيره بســبب 
، وتنامــي االســتقطاب  العنــف فــي نيكاراغــوا وفنزويــاَّ

ــات المتحــدة.  السياســي فــي البرازيــل والوالي
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منطقة آسيا - الباسفيك
ــًنا  ســجل الســام فــي منطقــة »آســيا - الباســفيك« تحسُّ
في مجاالت المؤشــر الثاثة في الســنة الماضية؛ بســبب 
الزيــادة فــي اإلنفــاق علــى قــوات األمــم المتحــدة لحفــظ 
وانخفــاض  العنيفــة،  المظاهــرات  وانخفــاض  الســام، 
اء النزاعــات الداخليــة. إال أن مقيــاس  أعــداد القتلــى جــرَّ
تأثيــر اإلرهــاب impact of terrorism ومقيــاس قتــال 
الخارجيــة  النزاعــات  قتــال  ومقيــاس  الداخليــة  النزاعــات 
اســتمرت بالتدهــور. فمــن أصــل 19 دولــًة تحســنت 13 
دولــة فــي منطقــة »آســيا - الباســفيك« بحســب المؤشــر 
فــت  لعــام 2019؛ إذ إن خمــس دول مــن المنطقــة ُصنِّ
ومنهــا  ــا،  عالميًّ المؤشــر  فــي  دولــًة   25 أعلــى  ضمــن 
المنطقــة والمرتبــة  المرتبــة األولــى فــي  نيوزلنــدا فــي 
ــمالية فهــي  الثانيــة علــى مســتوى العالــم. أمــا كوريــا الشَّ
الدولــة الوحيــدة مــن منطقــة »آســيا - الباســفيك« ضمــن 
الـــ 25 دولــًة فــي أســفل المؤشــر؛ بســبب درجتهــا فــي 

مقيــاس األســلحة النوويــة والثقيلــة. 

االنخفــاض  نتيجــة  ملحوًظــا  ــًنا  تحسُّ الصيــن  وحققــت 
التجييــش،  ومقيــاس  القائمــة  النزاعــات  مقيــاس  فــي 
وازدادت المســاهمة الماليــة للصيــن فــي قــوات حفــظ 
ضــت مــن اســتيراد األســلحة والنفقــات  الســام، وخفَّ
العســكرية بالنســبة للناتــج اإلجمالــي، إال أنهــا ســجلت 
تراجًعــا فــي مقيــاس األمــن واألمــان فــي مقابــل ارتفــاع 
ــة مليــون مســلم مــن  معــدالت االحتجــاز، فهنــاك  قراب

  .Xinjiang األيجــور محتَجــزون فــي منطقــة

النزاعــات  فــي مقيــاس  تراجــع  أكبــر  وســجلت مانيمــار 
القائمــة، فــي حيــن انخفــض عــدد القتلــى مــن النزاعــات 
القائمــة  المســلحة  النزاعــات  عــدد  أن  غيــر  الداخليــة، 
التمــرد  أعمــال  وإن  الماضيــة.  الســنة  فــي  تصاعــد 
برغــم  مانيمــار  فــي  اســتمرت  المســلحة  والنزاعــات 
اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار التــي وقعتهــا عــام 2015.

منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي
فــي  والكاريبــي  الوســطى  أمريــكا  منطقــة  تراجعــت 
المجــاالت الثاثــة للمؤشــر فــي الســنة الماضيــة، وقــد 
تراجــع خمــس دول،  فــي مقابــل  تحســنت ســبع دول 
ــن؛  التحسُّ أكبــَر مــن نســب  التراجــع كانــت  لكــن نســب 

ــازت هــذه المنطقــة فــي الســنة الماضيــة بعــدم  إذ امت
االســتقرار المدنــي والجرائــم العنيفــة وانفــات الحــدود، 
وباالحتجاجــات التــي نــادت باســتقالة رؤســاء نيكاراغــوا 
وهنــدوراس. واحتشــد الاجئــون الهاربــون مــن العنــف 
عنــد الحــدود الجنوبيــة المكســيكية مــع جواتيمــاال؛ مــن 
أجــل الوصــول إلــى المكســيك ثــم الواليــات المتحــدة. 

وعلــى خــاف المقاييــس الســابقة، قــد تحســن مقيــاس 
تأثيــر اإلرهــاب فــي الســنة الماضيــة فــي هــذه المنطقــة 
ــنه فــي ســبع دول وانخفاضــه فــي دولتيــن فقــط.  بتحسُّ
أمــا المعــدل العــام لمقيــاس جرائــم القتــل الــذي هــو 
انخفــاض  علــى  بنــاًء  ارتفــع  فقــد  العالــم  فــي  األســوأ 
ــع دول مــن المنطقــة، وقــد ســجلت  المقيــاس فــي أرب
ــا فــي تلــك المنطقــة أعلــى  المكســيك األقــوى اقتصاديًّ

معــدل فــي جرائــم القتــل فــي غضــون 21 ســنة. 

ا منطقة أوُربَّ
ــا هــي األكثــر ســاًما فــي المؤشــر العــام،  منطقــة أوُربَّ
المؤشــر،  فــي  ــًنا  تحسُّ يــة  أوُربِّ دولــًة   22 شــهدت  وقــد 
ــا علــى مراتــَب متقدمــٍة فــي  وحصلــت 17 دولــًة مــن أوُربَّ
الســام مــن أكثــر 25 دولــة فــي المؤشــر، وحدهــا تركيــا 
ــًة  ــة 152 لتكــون ضمــن أقــل 50 دول حصلــت علــى المرتب
يــة تقدًمــا فــي مجــال  فــي المؤشــر. وســجلت الــدول األوُربِّ
إذ  السياســي؛  اإلرهــاب  فــي  وبخاصــة  واألمــان،  األمــن 
يــة باســتثناء تركيا مســتويات  ســجلت معظــم الــدول األوُربِّ
يتضمــن  الــذي  السياســي  اإلرهــاب  فــي  منخفضــة 
االعتقــاَل السياســي واإلقصــاء والتعذيــب. وســجلت 24 
ــًة انخفاًضــا فــي مقيــاس تأثيــر اإلرهــاب منهــا قبــرص  دول
وتركيــا،  والدانمــارك  وإســبانيا  والهرســك  والبوســنة 
ــًنا فــي هــذا المقيــاس  وهنــاك 8 دول أخــرى ســجلت تحسُّ

منهــا هولنــدا والتفيــا وبولنــدا والنرويــج وصربيــا.

منطقة الشرق األوسط وشماليِّ إفريقيا
إفريقيــا  وشــماليِّ  األوســط  الشــرق  منطقتــا  تعــدُّ 
وقــد  الماضــي،  العــام  فــي  ســاًما  واألقــلَّ  األســوَأ 
ا فــي مجــاالت  ــًنا نســبيًّ شــهدت هــذه المنطقــة تحسُّ
المؤشــر الثاثــة عــام 2019، مــع انخفــاض فــي مقاييــس 
وعــدد  اإلرهــاب  وتأثيــر  السياســي  واإلرهــاب  التهجيــر 
القتلــى بســبب النزاعــات الداخليــة والخارجيــة، واإلنفــاق 
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األكبــر  ــن  التحسُّ العســكريين. وكان  العســكري وعــدد 
داعــش  تنظيــم  نتيجــَة هزيمــة  المنطقــة  فــي مؤشــر 
واعتقــال  عليهــا،  يســيطر  كان  التــي  األراضــي  وتحريــر 
أعــداد كبيــرة مــن مقاتلــي التنظيــم. فلــم تُعــد ســوريا 
الدولــَة األقــل ســاًما فــي العالــم، وكذلــك شــهدت 

ــًنا فــي المؤشــر.  العــراق تحسُّ

ــن فــي المنطقــة،  وســجلت الســودان أيًضــا أفضــَل تحسُّ
ــن علــى مســتوى المؤشــر العــام،  وثانــي أفضــل تحسُّ
وســجلت  البــاد.  شــهدتها  التــي  االحتجاجــات  برغــم 
ــن فــي مجــاالت المؤشــر الثاثــة،  مصــر ثانــَي أكبــر تحسُّ
ــًنا واضًحــا؛ بســبب  تليهــا دولــة قطــر التــي شــهدت تحسُّ
النــزاع  ة  وحــدَّ السياســي  اإلرهــاب  انخفــاض مقاييــس 
االســتقرار  مقاييــس  أن  إال  اإلرهــاب،  وتأثيــر  الداخلــي 
السياســي واحتماليــة التظاهــر العنيــف تراجعــت بســبب 
لهــا، فالضغــوط االقتصاديــة  الــدول  بعــض  مقاطعــة 
قــد تزيــد مــن مخاطــر عــدم االســتقرار، وتثيــر االنقســام 
والسياســي.  المدنــي  االســتقرار  وعــدم  الداخلــي 
 20 إلــى درجــة  وســجلت األرُدنُّ تقدًمــا وصلــت معــه 
ــن فــي مجــاالت  فــي المؤشــر العــام بنــاًء علــى التحسُّ
ــن هــو  المؤشــر الثاثــة، وكان أفضــل مقيــاس للتحسُّ
األجنبيــة  والــدول  المجــاورة  الــدول  مــع  الَعاقــات 

خصوًصــا فــي مجــال التجــارة.

مقاييــس  عشــرة  فــي  فتحســنت  العــراق  دولــة  أمــا 
أربعــة فقــط؛ فقــد ســجلت مقاييــس  وتراجعــت فــي 
أفضــَل  والنازحيــن  والاجئيــن  العســكريين  أعــداد 
ا مقاييــُس اإلرهــاب السياســي  ــن، وتحســنت نســبيًّ تحسُّ
وتأثيــر اإلرهــاب. وأمــا إيــران فســجلت أكبــر تراجــع فــي 
انســحاب  أدى  إذ  المنطقــة؛  مســتوى  علــى  المؤشــر 
إلــى  النــووي معهــا  المتحــدة مــن االتفــاق  الواليــات 
تراجــع مقيــاس االســتقرار السياســي، وزادت الضغــوط 
واســتمر  العنيــف،  التظاهــر  احتمــال  مــن  االقتصاديــة 
وليــة إليــران فــي التراجــع بعــد  مقيــاس الَعاقــات الدَّ
َفــت الواليــات المتحــدة الحــرَس الثــوري اإليرانــي  أن صنَّ
منظمــًة إرهابيــة، إضافــة إلــى تراجــع مقيــاس النزاعــات 
القائمــة فــي الســنة الماضيــة، فــي حيــن تقدمــت إيــران 

فــي مقاييــس الاجئيــن والنازحيــن وتأثيــر اإلرهــاب.  

وكان ثانــي أكبــر تراجــع فــي المجــاالت الثاثــة فــي الســنة 
ــة مــن نصيــب اليمــن؛ إذ هبطــت منزلتيــن لتصبــح  الماضي
فــي  أفغانســتان  بعــد  الســام  فــي  دولــة  أقــل  ثانــي 
المؤشــر العــام، وبقيــت اليمــن أســوأ مــكان مــن حيــث 
humanitarian crisis؛  اإلنســانية  األزمــات  مقيــاُس 
فــإن 80 % مــن الســكان بحاجــة إلى الحماية والمســاعدة.

منطقة أمريكا الشمالية
ــمالية قــد تراجــع فــي العــام  إن الســام فــي أمريــكا الشَّ
مســتوى  علــى  تراجــع  أكبــر  ثانــَي  مســجًا  الماضــي 
تقدًمــا  كنــدا  شــهدت  حيــن  وعلــى  العالــم.  مناطــق 
ل العــام جعلهــا ضمــن أكثــر عشــرة  يســيًرا فــي المعــدَّ
ــات المتحــدة قــد  ــم، نجــد الوالي دول ســاًما فــي العال
المرتبــة  فــي  لتصيــر  مراتــب  أربــع  فهبطــت  تراجعــت 
128 فــي مؤشــر عــام 2019. وقــد تراجــع مجــال األمــن 
تقــدم  برغــم  المنطقــة،  فــي  تراجًعــا واضًحــا  واألمــان 
الواليــات المتحــدة فــي مقيــاس تأثيــر اإلرهــاب، لكنــه 
تراجــع فــي كنــدا، وارتفــع مقيــاس جرائــم القتــل فــي 
كلتــا الدولتيــن فــي المنطقــة، لكــن ارتفاعــه أكبــر فــي 
الواليــات المتحــدة، وكذلــك تراجــع مقيــاس النزاعــات 
ا في  القائمــة بســبب انخــراط الواليــات المتحــدة عســكريًّ

عــدة مناطــق، ومــن ذلــك الحــرب علــى داعــش.  

منطقة روسيا وأوراسيا 
علــى حيــن بقيــت منطقــة روســيا وأوراســيا األقــلَّ فــي 
المعــدل العالمــي للســام، نجدهــا واحــدًة مــن المناطــق 
الثــاث التــي تحســنت فــي جميــع مجــاالت المؤشــر فــي 
السنة الماضية. وإن أداء المنطقة في مقياس التجييش 
ــًنا كبيــًرا فــي مقيــاس النزاعــات  كان أفضــَل، وحققــت تحسُّ
الداخليــة.  النزاعــات  مقيــاس  فــي  ــنها  لتحسُّ القائمــة؛ 
ــًنا فــي المعــدالت العامــة، مــن  وشــهدت 8 دول تحسُّ
ــًة فــي المنطقــة، ومنهــا أوكرانيــا وروســيا؛  أصــل 12 دول
ــن فــي المنطقــة  ثالــَث أفضــل تحسُّ إذ ســجلت روســيا 
بعــد التقــدم فــي تســعة مقاييــس، وتراجــع فــي مقيــاس 
واحــد هــو عــدد القتلــى بســبب النزاعــات الخارجيــة؛ نتيجــة 

مشــاركة قواتهــا فــي النــزاع الســوري. 

ــن فــي المؤشــر العــام علــى  وأظهــرت أوكرانيــا أكبــر تحسُّ
مســتوى العالــم؛ إذ تقدمــت 150 مرتبــة، وهــي الدولــة 
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الثالثــة علــى مســتوى العالــم فــي انخفــاض عــدد قتلــى 
 ،%  85.7 بلغــت  انخفــاض  بنســبة  الداخليــة  النزاعــات 
ــًنا ملحوًظــا فــي مجــال األمــن واألمــان  وحققــت تحسُّ
اإلرهــاب  وتأثيــر  واالحتجــاز  الهجــرة  مقاييــس  فــي 

السياســي.  واإلرهــاب 

منطقة أمريكا الجنوبية 
ــًنا فــي منطقــة أمريــكا الجنوبيــة فــي  ــق تحسُّ لــم يحقِّ
الســنة الماضية إال ثاث دول هي كولومبيا واألرغواي 
وتشــيلي، فــي حيــن تراجعــت بقيــة الــدول فــي المؤشــر 
فــي  ســاًما  األقــل  الدولــَة  فنزويــا  وباتــت  العــام. 
الخامــس  التدهــور  البرازيــل  ــا، وســجلت  حاليًّ المنطقــة 
ــن  ا في المؤشــر بعد تراجع تســعة مقاييس وتحسُّ عالميًّ
مقيــاس واحــد فقــط. ويعــدُّ مجــال األمــن واألمــان هــو 
هــا مــن  التحــدَي الرئيــس فــي هــذه المنطقــة بعــد خلوِّ

رات.  ــى المخــدِّ النزاعــات، إذا مــا اســتثنينا الحــرب عل

وارتفــع مقيــاس تأثيــر اإلرهــاب فــي ســت دول هــي: 
واإلكــوادور،  وفنزويــا  وبيــرو  والبرازيــل  كولومبيــا 

بوليفيــا.  فــي  وخاصــة 

أمــا مقاييــس الهجــرة واالســتقرار السياســي فارتفعــت 
بوضــوح فــي هــذه المنطقــة؛ بســبب االضطرابــات فــي 
فنزويــا، فقــد هــرب الفنزويليــون مــن البــاد خوًفــا مــن 
االنهيــار االقتصــادي. وتفوقــت أمريــكا الجنوبيــة فــي 
المعــدل العــام العالمــي لمقاييــس التجييــش والنزاعــات 
القائمــة، بالرغــم مــن التراجع الخفيف بســبب االضطراب 
السياســي والعنــف فــي البرازيــل. وصعــد مقيــاس حــدة 
ــادل الخطــب السياســية بيــن  ــزاع الداخلــي؛ بســبب تب الن
زعيَمــي التيــار السياســي اليمينــي واليســاري فــي البــاد. 
وازدادت النزاعــات بيــن المنظمــات اإلجراميــة فــي هــذه 

رات.   المنطقــة فــازداد العنــف المرتبــط بتجــارة المخــدِّ

منطقة جنوبيِّ آسيا 
الســنة  فــي  ــًنا  تحسُّ آســيا  جنوبــيِّ  منطقــة  حققــت 
ــن فــي نيبــال  الماضيــة فــي المعــدل العــام؛ نتيجــة التحسُّ
وباكســتان وبوتــان، وبمســتًوى أقــل فــي أفغانســتان، 
فــي  الثانيــة  المرتبــَة  تحتــل  المنطقــة  تــزال  ال  لكــن 
ــدوُل األقــل ســاًما بعــد منطقــة  المؤشــر مــن حيــث ال

إفريقيــا.  وشــماليِّ  األوســط  الشــرق 

الــذي  الكبيــر  ــن  بالتحسُّ المنطقــة  هــذه  ِنقــاط  تأثــرت 
ــا بيــن الــدول  حققتــه بوتــان؛ إذ احتلــت المرتبــة 15 عالميًّ
تأثيــر  مقيــاس  أن  ومــع  العالــم.  فــي  ســاًما  األكثــر 
اإلرهــاب لــم يشــهد أي تغيــر عــن العــام الفائــت أظهــرت 
تفجيــرات عيــد الفصــح فــي ســريانكا التــي أودت بحيــاة 
300 شــخص فــي هجــوم منســق، أن المنطقــة ال تــزال 

ــر اإلرهــاب.  تحــت تأثي

مقيــاس  فــي  آســيا  جنوبــيِّ  منطقــة  مؤشــرات  أمــا 
العــام  المعــدل  فــي  األقــل  فهــي  القائمــة  النزاعــات 
الموتــى بســبب  عــدد  ــن مقيــاس  العالمــي، مــع تحسُّ
النزاعــات الداخليــة، برغــم ازديــاد عددهــم فــي باكســتان 
والهند وأفغانســتان عن الســنة الماضية. وكان مقياس 
عــدد ومــدة القتــال فــي النزاعــات الداخليــة األســوأ فــي 
التجييــش  مقيــاس  وارتفــع  وبنغــادش.  أفغانســتان 
ــة وعــدد  ــة واألســلحة الثقيل ومقيــاس األســلحة النووي
للناتــج  بالنســبة  العســكرية  والنفقــات  العســكريين 
فــي  انخفــاض  مــع  المنطقــة،  هــذه  فــي  اإلجمالــي 

المســاهمة فــي قــوات حفــظ الســام. 

منطقة شبه الصحراء اإلفريقية 
اختلطــت نتائــج مؤشــرات هــذه المنطقــة فيمــا بينهــا 
27 دولــًة مــن أصــل  فــي الســنة الماضيــة، فتراجعــت 
44 دولــًة فــي المنطقــة فــي مؤشــر الســام؛ بســبب 
أمــا  العــام.  للمؤشــر  الثاثــة  المجــاالت  فــي  الضعــف 
ــًنا فهــي: روانــدا وغامبيــا  الــدول الخمــس األكثــر تحسُّ
ــن فــي  وجيبوتــي وأســواتيني والصومــال، وظهــر تحسُّ
مقيــاس قتــال النزاعــات الداخليــة فــي الصومــال عــام 
المرتبــة  إلــى  تقدمــت  إذ  العــام؛  المؤشــر  فــي   2019
158 لتخــرَج مــن دائــرة الــدول الخمــس األقــل ســاًما 
فــي العالــم. وأمــا أســوأ خمــس دول فــي تراجــع المؤشــر 
علــى مســتوى هــذه المنطقــة فهــي: بوركينــا فاســو 

وزمبابــوي وتوغــو وســيراليون وناميبيــا.

هــذه  فــي  تراجــع  القائمــة  النزاعــات  مقيــاس  وإن 
المنطقــة فــي المعــدل العــام بســبب تراجــع 25 دولــة، 
وقــد ســجلت بوركينــا فاســو وزيمبابــوي والكاميــرون 
ومالــي وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى أســوأ النتائــج فــي 
ــن فــي هــذا المقيــاس  هــذا المقيــاس، وشــمل التحسُّ

خمــس دول فقــط. 
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