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ترتيب دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السالم
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شهدت تحسنًا طفيفًا في ترتيبها عن العام الماضي    

البحرين في الترتيب 131 عالميًا والخامسة خليجيًا في »مؤشر السالم«
§الوسط - أماني المسقطي

] تقدمت البحرين ترتيباً 
السالم  مؤشر  في  ــداً  واح
معهد  عن  الصادر  العالمي 
وجاءت  والسالم،  االقتصاد 
عالمياً،   131 الترتيب  في 
والخامسة خليجياً، إال أن ذلك 
تصنيف  مستوى  يحسن  لم 
التصنيفات  ضمن  البحرين 
اليزال  إذ  للمؤشر،  الخمسة 
التي  الدول  ضمن  يعتبرها 

تتمتع بسالم »منخفض«.
 11 الـ  النسخة  وتصنف 
العالمي  السالم  مؤشر  من 
في  مستقاًل  وإقليماً  بلداً   163
السلم  لمستوى  وفقاً  العالم 
تصنيفات  خمسة  إلى  فيها، 
»مرتفع جداً، مرتفع، متوسط، 

منخفض، منخفض جداً«.
ويقدم المؤشر الصادر يوم 
يونيو/   2( الماضي  الجمعة 
حزيران 2017(، تحلياًل شاماًل 
الدول،  في  السالم  لمستوى 
استناداً إلى البيانات المتعلقة 
والوضع  السالم  باتجاهات 
تنمية  ومستوى  االقتصادي 

المجتمعات السلمية في كل دولة.
وهو يغطي 99.7 في المئة من سكان العالم، باستخدام 
23 مؤشراً نوعياً وكمياً، وإجراءات احترام الدولة للسالم 
واألمن  السالمة  مستوى  في  تتمثل  أصعدة،  ثالثة  على 
المجتمعيين؛ ومدى استمرارية النزاع الداخلي والدولي؛ 

ومستوى العسكرة.
تحظى  التي  الــدول  قائمة  قطر  تصدرت  خليجياً، 
بالسالم، وتلتها الكويت، واإلمارات وعمان، وثم البحرين 

والسعودية.
2008 و2016،  العامين  التقرير إلى أنه ما بين  وأشار 
تدهورت عشر دول من تصنيف الدول التي تتمتع بسالم 
»متوسط« إلى سالم »منخفض«، وأن هذه الدول تشمل 

كاًل من البحرين 
ن  و مير لكا ا و
ــي  ــوت ــب ــي وج
وليبيا  ومصر 
ــر  ــج ــي ــن وال
وروانــــــــدا 
ر  و د لسلفا ا و
ــة  ــ ــوري ــ وس

وأوكرانيا. 
يتضمن  كما 
تحليل  التقرير 
السالم  عوامل 
في  اإليجابية 
إلى  االنتقال 
مــســتــويــات 
ــى مــن  ــلـ أعـ
ــالم،  ــ ــس ــ ال
أيضاً  ويقيم 
في  االتجاهات 
السالم  حفظ 
 ، ة لعسكر ا و
ذلك  فــي  بما 
الكلفة  قياس 
المنفعة،  إلى 
ويـــســـلـــط 
ــوء  ــ ــض ــ ال
الفوائد  على 
اإليجابية  االقتصادية 

لتدخالت بناء السالم.
على  طفيفاً  تحسناً  هناك  أن  المؤشر  نتائج  وتبين 
المئة، وفي حين  0.28 في  السالم عالمياً، بنسبة  صعيد 

تحسنت 93 دولة في المؤشر، تدهورت 68 دولة أخرى.
األكثر  البلد  هي   ،2008 العام  ومنذ  ايسلندا  والتزال 
من  العلوي  الجزء  في  إليها  وينضم  العالم،  في  سالماً 
المؤشر كل من نيوزيلندا والبرتغال والنمسا والدنمارك، 
فيما اعتبر المؤشر أن هناك تغييراً طفيفاً في الدول األقل 
سالماً، والتزال سورية هي أكثر دولة تفتقر إلى السالم، 
السودان  وجنوب  والعراق  أفغانستان  من  كل  وتسبقها 

واليمن.

غالف مؤشر السالم 2017

توقيع اتفاقية بين »دراسات«  و»البرنامج االنمائي« 
إلعداد تقرير البحرين للتنمية البشرية

§المنامة - بنا
مجلس  رئيس  قام    [
البحرين  مركز  أمــنــاء 
االستراتيجية  للدراسات 
ــة والــطــاقــة  ــي ــدول وال
عبداهلل  الشيخ  )دراسات( 
و  خليفة  آل  أحمد  بن 
المتحدة  ــم  األم منسق 
لبرنامج  المقيم  الممثل 
االنمائي  المتحدة  األمم 
بالتوقيع  الشرقاوي  أمين 

على وثيقة مشروع تعاون 
تقرير  إلعــداد  مشترك 
للتنمية  البحرين  مملكة 
بمقر  ــك  وذل البشرية، 

المركز.
التنمية  تقرير  ويتناول 
مملكة  ــي  ف البشرية 
النمو  موضوع  البحرين 
المستدام  االقتصادي 
مساراته،  فهم  وتعزيز 
بــالــمــواءمــة مع  وذلـــك 

 2030 االقتصادية  الرؤية 
مبادئ  إلى  تستند  والتي 
ــة والــعــدالــة  ــدام ــت االس
والتنافسية، وكذلك محاور 
الحكومة  عمل  برنامج 
وسيتم   ،2018  –  2015
من  البيانات  استقاء 
في  المتوفرة  المصادر 
االحصائية  المؤسسات 

الوطنية.
في  المشروع  ويسهم 
البحرين  مملكة  ــم  دع
التنمية  أهــداف  لتحقيق 
وبالتالي  المستدامة، 
الخدمات  تقديم  تحسين 
توفير  مع  للمواطنين 
لتعزيز  الممارسات  أفضل 
كما  المؤسسية،  الفعالية 
لتقرير  رافــًدا  سيشكل 
الوطني  البحرين  مملكة 
التنمية  ــداف  أه لتنفيذ 
تقديمه  المزمع  المستدامة 
السياسي  المنتدى  في 
بالمجلس  المستوى  رفيع 
واالجتماعي  االقتصادي 
التابع لألمم المتحدة خالل 

عام 2018.
رئيس  تــطــرق  وقــد 

مركز  ــاء  ــن أم مجلس 
عبداهلل  الشيخ  )دراسات( 
خالل  خليفة  آل  أحمد  بن 
كلمته التي ألقاها في حفل 
التعاون،  اتفاقية  توقيع 
تقرير  إعــداد  أهمية  إلى 
لمملكة  البشرية  التنمية 
إصــداره  ليتم  البحرين 
والــذي   ،2018 عــام  في 
الذكرى  مع  سيتزامن 
الرؤية  لتدشين  العاشرة 
من   2030 االقتصادية 
حضرة  البالد  عاهل  قبل 
الــجــاللــة  في  صــاحــب 
فرصة  ويعد   ،2008 عام 
مملكة  إنجازات  ــراز  إلب
البحرين في مجال التنمية 
المملكة  أن  حيث  البشرية 
متقدما  مــركــزا  تتبوأ 
العالية  الدول  فئة  ضمن 
البشرية  التنمية  في  جداً 
للتقرير  طبقاً  العالم  في 
البشرية  للتنمية  العالمي 
سيقدم  كما   ،2016 لعام 
مقترحات يمكن أن تستفيد 
إعداد  عند  المملكة  منها 
الحكومة  عمل  برنامج 

المقبل )2019 – 2022(.

عبداهلل  الشيخ  وأشاد 
خليفة  آل  أحــمــد  ــن  ب
بين  المثمر  بالتعاون 
ومنظمة  البحرين  مملكة 
ووكاالتها  المتحدة  األمم 
أن  موضحا  المختلفة، 
الدوام  على  تقدم  المملكة 
المواتية  والبيئة  الدعم 
المنظمة  عمل  لتسهيل 
مملكة  »أن  مؤكداً  الدولية، 
الدول  أكثر  من  البحرين 
السامية  باألهداف  التزاما 
تأسست  التي  والنبيلة 
المتحدة،  األمم  أجلها  من 
تكون  أن  من  وتمكنت 
في  به  يحتذى  نموذجاً 
أبرزها  من  عدة  مجاالت 
المرأة،  وتمكين  اإلصالح، 
والتنمية البشرية وغيرها، 
مشيراً في هذا الصدد إلى 
كبير  واهتمام  دائم  تطلع 
العالقات  وتطوير  لتعزيز 
في  الدولية  المنظمة  مع 
وصوال  المجاالت،  مختلف 
ً إلى شراكة بناءة ووثيقة 
يخدم  بما  الجانبين  بين 
والرفاهية،  الرخاء  تعزيز 
ــن  واألم السلم  ونشر 

الدوليين«.
ــار  ومـــن جــانــبــه أش
لألمم  المقيم  المنسق 
المقيم  الممثل  المتحدة 
المتحدة  األمم  لبرنامج 
فكرة  أن  إلى  اإلنمائي، 
للتنمية  تقرير  إعــداد 
مملكة  ــي  ف البشرية 
من  انبثقت  قد  البحرين 
 2030 االقتصادية  الرؤية 
التنمية  أجندة  لتعزز 

واالزدهار لمواطني مملكة 
مع  وتتماشى  البحرين، 
المبادئ الرئيسية للتنمية 
كذلك  ومتوافقة  البشرية 
التقدم  لتحليل  نهجها  في 
المحرز في التنمية بطريقة 

متكاملة.
عن  الشرقاوي  وأعرب 
جزءا  يكون  بأن  سعادته 
الحاسمة  الخطوة  من هذه 
مــع مــركــز )دراســـات( 

في  ــرى  أخ ومؤسسات 
أجل  من  البحرين،  مملكة 
البحرين  تقرير  ــداد  إع
المزمع  البشرية  للتنمية 
2018، والذي  إصداره عام 
مــبــادرات  ضمن  يأتي 
وثيقة  ضمن  التعاون 
برنامج العمل الُقطري بين 
وبرنامج  البحرين  مملكة 
اإلنمائي  المتحدة  األمم 

.2020 – 2017

أثناء توقيع االتفاقية بين مركز »دراسات« وبرنامج األمم المتحدة االنمائي


