
ما يقدر بـ526 ألف شخص حتفهم بشكل عنيف كل عام، ولكن 55 ألف� منهم فقط يفقدون حياتهم في الصراع، أو نتيجة يلقى 
Aعمال إرهابية. هذا ما تكشف عنه الطبعة الثانية من تقرير العبء العالمي للعنف المسلح، التي صدرت في يوم 27 أكتوبر/

 �تشرين اAول 2011 في جنيف. كما تكشف عن أن 396 ألف شخص هم من ضحايا القتل المتعمد (جريمة)—من بينهم 66 ألف امرأة—و54 ألف
لقوا حتفهم نتيجة لما يسمى جرائم القتل ”غير المتعمد“ (قتل دون سبق اQصرار)، و21 ألف حالة موت عنيفة وقعت أبان إجراءات إنفاذ القانون.

يستند تقرير العبء العالمي للعنف المسلح إلى قاعدة بيانات شاملة تغطي أعمال العنف المميتة في ميدان الصراع وخارجه. 

وعبر كيث كراوس أحد محرري التقرير ومؤلفيه بالقول: ”إن الحدود الفاصلة بين العنف السياسي واQجرامي والفرديبات أكثر ضبابية كما هو 
الدوافع  العنف ذات  أعمال  المنخرطين في  بالقراصنة  المرتبطة  أو  الوسطى  أمريكا  بالمخدرات في  باQتجار  المرتبطة  القتل  واضح في حاالت 

االقتصادية في الصومال“. 

”هذا البحث انطلق مًن نظرة أوسع وأكثر شمولية تحيط بحاالت الموت الناجمة عن العنف المسلح في جميع السياقات، بما في ذلك الجريمة 
والعنف المرتبط بالعصابات، وكذلك الصراع، والعنف القائم على أساس الجنس،“ أضاف السيد كراوس.

يقدم التقرير نهج� فريدm متكامًال لفهم تأثير اعمال العنف المميتة عالمي�، فهو يدعم، بوصفه أداة رصد مستقلة،تنفيذ إعالن جنيف حول 
العنف المسلح والتنمية في تطويره Aجوبة ثابتة وقائمة على القرائن لتحديات العنف المسلح.

وأعرب بيتر ماورر، وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري، عن ذلك بالقول "إن تقرير العبء العالمي للعنف المسلح لسنة 2011 يزود واضعي 
المحلية  المستويات  برامج سياساتهم على  للقرائن في رسم  لالستجابة  المناسب  وقتها  بأداة  في  اuخرين  المصلحة  وأصحاب  السياسات 

والوطنية واQقليمية". 

وأحصى العبء العالمي للعنف المسلح متوسط المعدل السنوي Aعمال الموت العنيف بين عامي 2004 و2009، فكان 7.9 لكل 100 ألف نسمة. 
كما أبدى ما ال يقل عن 58 بلدm معدالت حاالت موت عنيف أعلى من 10.0 لكل 100 ألف نسمة، وهي بهذا تستأثر بنحو الثلثين من جميع حاالت 

.�الموت العنيف—أو مقتل 285 ألف فرد سنوي

في  نصفها  نسمة،  الف  مائة  لكل   30 من  أعلى  العنيف  للموت  سنوي  فقط،بمعدل   mبلد  14 في  وقعت  العنيف  الموت  أعمال  مجموع  ربع 
اAمريكيتين. وعلى الرغم من هيمنة الحروب على العناوين الرئيسية لوسائل االعالم، إال إن مستويات العنف المسلح في بعض البلدان، التي 
في  اAشخاص  من  أكبر  عدد  قتل  و2009،   2004 بين  عام  كل  في  عام،  وكمعدل  الصراع.  مناطق  تعرفها  التي  بتلك  شبيهة   ،�صراع تعرف  ال 

السلفادور منه في العراق بالنسبة لحجم السكان.

حاالت العنف المميتة ليست موزعة بشكل متكافئ عبر الدول أو المناطق وحسب، بل كذلك اAمر داخل الدول نفسها. ففي المكسيك،  بلغ 
المعدل الوطني Aعمال الموت العنيف في العام 2009، 18.4 لكل 100 ألف نسمة. ومقابل ذلك سجلت مدينة سيودادخواريز في الجزء الشمالي 

من البالد نسبة 170.4 لكل 100 ألف في السنة ذاتها—أي أكثر من عشرين مرة عن المعدل العالمي.

كما يقرن تقرير العبء العالمي للعنف المسلح أعمال العنف المميتة بضعف التنمية. 

وعبر كيث كراوس أحد محرري ومؤلفي التقرير عن ذلك بالقول: "تخوض الدول، التي تحوز مستويات عالية من أعمال العنف المميت، في الغالب 
اAعم تقريب�، صراع� صعب� من أجل تحقيق اAهداف اQنمائية ل�لفية. كما اننا نعلم أنه عندما ينجز بلد تقدم� في مجال التنمية، فمن المرجح أن 

يسجل انخفاض� في مستوى أعمال العنف المميت". 

كما يؤكد التقرير، مرددm بذلك نتائج مجموعة متزايدة من البحوث، بأن البلدان التي تحوز مستويات منخفضة من تفاوت الدخل والبطالة عن 
العمل تتدنى فيها مستويات الجريمة.

كما يكشف تقرير العبء العالمي للعنف المسلح لسنة 2011 عّما يلي:

السلفادور كان البلد اAكثر تضررا بأعمال العنف المميت في فترة 2004-2009، يليه العراق فجامايكا.  

أفريقيا الوسطى وأفريقيا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية هي المناطق التي تظهر مستويات   
عالية من أعمال العنف المميت.

ما يقرب من 66 ألف امرأة وفتاة في العالم يتعرضن إلى قتل عنيف سنوي�. وتصحب ذلك في الغالب مستويات عالية من "قتل اQناث"،   
وفي بعض الحاالت يولّدها مستوى عال من التسامح إزاء العنف ضد المرأة.

جرائم القتل ذات الصلة بالشريك الحميم وباAسرة تمثل نسبة عالية من جرائم القتل في بعض بلدان أوروبا وآسيا. وفي البلدان   
التي تنخفض فيها معدالت جرائم القتل تتشابه بها نسب الضحايا من الذكور واQناث.

معدالت جرائم القتل ذات الصلة بالسلب أو السرقة تميل الى أن تكون مرتفعة في البلدان التي يتسم دخول أفرادها بتفاوت كبير،   
ومن ذلك اAميركتان.

للجريمة بشكل عام. مع ذلك فإن تحديات معينة—مثل نشاط  يرتبط بمعدالت عالية  البلد  القانون في  النسبي لسيادة  الضعف   
العصابات أو تاريخ الصراع أو التفاوت الكبير في مستوى الدخل—قد تفضي إلى ارتفاع في معدالت جرائم القتل حتى في مجتمعات 

.�تتمتع بمؤسسات وسيادة قانون قوية نسبي

تقرير العبء العالمي للعنف المسلح: المواجهة المميتة  التي تنشره  مطبوعات جامعة كامبريدج، نتاج أمانة إعالن جنيف. ويدعو إعالن جنيف 
المسلح  للعنف  العالمي  العبء  درجة  في  ملموس  انخفاض  Qحراز  الدول  دولة،  مائة  من  أكثر  صدقته  الذي  والتنمية،  المسلح  العنف  حول 

وتحسن ملموس في اAمن البشري بحلول العام 2015. 
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(+41 79 573 33 19 المسئول ا
عالمي: مارتن فيلد (martin.field@smallarmssurvey.org تليفون 

تسع من كّل عشر حاالت موت عنيف تحدث خارج الصراع
العنيف القتل  أعمال  ا(كبر في  المساهم  الجريمة هي 


