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نبذة عن املؤلفني

جريجيل هيديج متخصص يف الدراسات املسحية ومستشار يف املنهجيات لدى برنامج
مسح األسلحة الصغرية .أجرى منذ  1999بحوث ًا اجتامعي ًة كمية يف مجال السياسات يف
بلدان متعددة متحورت حول الرفاه ،وضحايا الجرائم ،والتمييز ،وكانت يف املقام األول
لحساب االتحاد األورويب .يعمل حال ًيا مستشا ًرا ملعاهد بحثية ومنظامت دولية مثل منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ومنظمة الشفافية الدولية،
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية.
آنا ألفازي ديل فرايت مستشارة لدى برنامج مسح األسلحة الصغرية ،حيث عملت أيضً ا
باحث ًة أوىل ،ومدير ًة للبحث ،ومدير ًة للربامج .وقبل انضاممها للربنامج عملت لدى وكاالت
تابعة لألمم املتحدة (مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،ومعهد األمم املتحدة
اإلقليمي لبحوث الجرمية والعدالة) .تركز يف حياتها املهنية عىل البحوث التطبيقية املتعلقة
بعملية صنع السياسات املستندة إىل األدلة والرباهني من خالل إجراء الدراسات الكمية
وسبل منعه ورصده وتقييمه ،مع
والنوعية حول العنف الناجم عن استخدام األسلحة النارية ُ
الرتكيز بوجه خاص عىل جوانبه املتصلة بالنوع االجتامعي.
شكر وتقدير
يو ُّد املؤلفان أن يتقدما بالشكر آلنا-سيفريين فابر ملالحظاتها القيمة عىل مسودات
هذا التقرير ،ولغاري ميالنتي ،وهافارد موكليف نيغارد ،ونيكوالس فلوركني ،ولويجي
ٌ
موصول أيضً ا ألندراس أوجزازي ،وليفيو مايلز سيلفا
دي مارتينو ملراجعاتهم .والشكر
مولري ،وسونيا داربيالي ،وعطوة جابر ،وكان يل ،عىل جهودهم يف تحديث قامئة بيانات
وفيات العنف العاملية.
يعب القامئون عىل برنامج مسح األسلحة الصغرية عن امتنانهم لوزارة الخارجية
ِّ
الهولندية التي أتاحت نرش هذا التقرير ،وللحكومة الكندية لدعمها املايل لقاعدة بيانات
وفيات العنف العاملية.

صورة الغالف األمامي

املصدر :فيل بيهان/صورة من األمم املتحدة -
برنامج األغذية العاملي2011،
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ملحة عامة
تحليل ُمح َّدث ًا التجاهات وفيات
ً
تقدم ورقة اإلحاطة هذه
العنف العاملية باالستناد إىل بيانات العام  ،2018والتي تضع
عىل أساسها سيناريوهات عاملية لألعوام القادمة وحتى
منفصل لالتجاهات يف شامل
ً
تحليل
ً
 .2030تتضمن الورقة
1
إفريقيا وبلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل.
شه َد العام  2018تراج ًعا يف مستوى العنف امل ُميت يف
العديد من البؤر الساخنة حول العامل .ويُعزى هذا الرتاجع
يف املقام األول إىل تخفيف التوتر إىل ٍ
حد كبري يف النزاعات
املسلحة يف العراق وميامنار وجنوب السودان وسوريا .ويف
حني زادت جرائم القتل زياد ًة طفيفة يف العام  2018مقارن ًة
بالعام  ،2017إال أن النمو السكاين َ
فاق تلك الزيادة ،وبالتايل
2
س َّجل معدل جرائم القتل كذلك انخفاضً ا طفيفًا .وقد نج َم
تغي إيجايب بسيط يف
عن هذين االتجاهني مجتم َع ْي حدوث ِّ
معدل وفيات العنف عامل ًيا يف  2018مقارن ًة بالعام .2017

تعكس السيناريوهات املعروضة يف هذا الورقة االتجاهات
املمكنة لوفيات العنف عىل مستوى العامل ويف شامل إفريقيا
وبلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل يف الفرتة املؤدية
للعام  3.2030وتشمل هذه السيناريوهات )1( :سيناريو
“بقاء الحال عىل ما هو عليه” والذي يفرتض عدم حدوث
تغري جاد يف الجهود الدولية الرامية للحد من العنف امل ُميت؛
فرتض أن تُفيض الجهو ُد املتنامية
ُ
( )2سيناريو إيجايب يَ
واملتضافرة إىل انخفاض معدالت وفيات العنف يف العامل؛
( )3سيناريو سلبي يَفرتض تصاعد معدالت العنف امل ُميت
بسبب تراجع جهود الحد من العنف أو انحسارها .تستند هذه
أساسا مفي ًدا
السيناريوهات إىل اتجاهات بعيدة املدى ،وتوفر
ً
لصناع القرار لتقييم االتجاهات والتقدم املحرز يف الجهود
ُ
املبذولة لتحقيق الغاية األوىل لهدف التنمية املستدامة
السادس عرش (( )16.1الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال
العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان).

النتائج الرئيسية

•

حتفه
قىض يف العام  2018نحو  596,000إنسان َ
بسبب العنف ،من بينهم  93,700امرأة وفتاة .وميثل
هذا الرقم انخفاضً ا طفيفًا عن العام ( 2017الذي قىض
فيه نحو  612,000شخص جراء العنف ،وفقًا لتعدادات
وفيات العنف العاملية املع َّدلة الحالية) .بَلغ معدل وفيات
العنف  7.80لكل  100,000نسمة يف العام ،2018
وهو أدىن معدل منذ العام .2012
يعزى االنخفاض املسجل يف عدد وفيات العنف املميت
يف  2018إىل تخفيف التوتر إىل ٍ
حد كبري يف النزاعات
الدائرة يف العراق وميامنار وجنوب السودان وسوريا.
وخارج إطار النزاعات ،نج ُد أن الزياد َة الطفيفة يف عدد
وفيات العنف املسجلة يف  2018مقارن ًة بالعام 2017
ٍ
انخفاض
قد صاحبها من ٌو كبري يف عدد السكان أدى إىل
طفيف أيضً ا يف معدل جرائم القتل.
باتت البيانات املصنفة حسب الجنس واألداة امل ُميتة
املستخدمة أكرثَ توف ًرا ،وأصبحت مدمج ًة اآلن يف قاعدة
بيانات وفيات العنف العاملية ،األمر الذي يزيد أهميتها من
حيث النوع االجتامعي .ال يزال الرجال أكرث عرض ًة للوقوع
ضحي َة العنف امل ُميت ( 84%من مجموع الضحايا كانوا من
الفتيان والرجال يف  )2018وللقتل بسالح ناري (92%
من ضحايا األسلحة النارية حول العامل من الذكور) .وكان

•
•

معدل الضحايا اإلناث ( 2.48لكل  100,000امرأة) ثاين
أدىن معدل مس ّجل منذ العام .2004
يف العام  ،2018بل َغ املعدل العاملي لحاالت القتل باألسلحة
وظل مستق ًرا
َّ
النارية  2.93لكل  100,000نسمة،
باملقارنة مبعدالت األعوام السابقة .استُخدمت األسلحة
النارية يف قرابة  38%من حاالت القتل حول العامل،
وكان استخدامها أكرث ما يكون يف األمريكيتني الشاملية
والجنوبية .ويف حني أن معدل  0.59لكل 100,000
أنثى ظل مستقرا ً ،إال أن العدد الفعيل للنساء الاليت قُتلن
بسالح ناري يف  17,200( 2018امرأة حول العامل)
ٍ
بهامش ضئيل.
كان األعىل يف الفرتة 2004-2018
عىل الرغم من االنخفاض امل ُسجل يف  ،2018إال أن
سيناريوهات اتجاهات وفيات العنف يف الفرتة 2019-
 2030تشري إىل أن بقاء الحال عىل ما هو عليه سوف
يؤدي إىل زيادة طفيفة ولكن ثابتة يف عدد وفيات
العنف .ويف املقابل ،من شأن السيناريو اإليجايب
املنطوي عىل بذل جهود متضافرة للحد من النزاعات
والعنف إىل حقن دماء  1.43مليون إنسان ،حيث
باإلمكان منع ما يزيد عىل  336,000من وفيات العنف
يف النزاعات املبارشة و 1,093,000من الوفيات الناجمة
من أسباب العنف األخرى.

•

•
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مقدمة

والجدير باملالحظة أن أعداد جرائم القتل
العمد املسجلة عامليًا بلغت ذروتها ()409,000
يف  .2018غري أن املعدل العاملي يف 2018
كان أقل بقليل مقارن ًة بالعام  2017بسبب
النمو السكاين املستدام 5.وعمو ًما ،من البلدان
واألقاليم املشمولة يف هذا التحليل والبالغ
عددها  ،222يُظهر عد ٌد كبري من البلدان (99
متفاقم من حيث عدد ضحايا
بلدًا) اتجا ًها
ً
جرائم القتل مقارن ًة بالبلدان التي تُظهر اتجا ًها
متحس ًنا ( 68بلدًا) باملقارنة بالعام  ،2015وهي
السنة األساس التي تستند إليها خطة عمل األمم
6
املتحدة .)UNGA, 2015, p. 31( 2030
إن تحليل االتجاهات واألمناط لوفيات
العنف يدعم الجهود املبذولة للحد من النزاعات
والعنف ،ويتيح بالتايل الرتكي َز عىل التنمية،
علم بأن الغاية األوىل لهدف التنمية املستدامة
ً
َ
الدول “بالحد
السادس عرش ( )16.1ت ُلزم
بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف وما
يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان”
( .)UNGA, 2015, p. 25وتقوم عملية
املراقبة العاملية املعنية بقياس مدى تحقق
هذه الغاية باستخدام أربعة مؤرشات للتقدم،
يُركِّز أحدها عىل جرائم القتل العمد وآخر عىل
الوفيات املتصلة بالنزاعات 7.ويف حني أن قاعدة
البيانات املرتبطة بعملية األمم املتحدة الرسمية

يُظهر تحديث قاعدة بيانات وفيات العنف العاملية
لهذه السنة تراج ًعا إجامليًا يف عدد الوفيات
بفضل االنخفاض الكبري يف عدد الوفيات املتصلة
بالنزاعات  -حيث قلَّت بنحو  19,000وفاة يف
 2018مقارن ًة بالعام  - 2017مبوازاة االستقرار
النسبي يف معدالت وفيات العنف خارج إطار
انخفاض معدل وفيات
النزاعات ،ونتج عن ذلك
ُ
العنف ألقل معدالتها منذ العام  4.2012تعكس
بيانات العام  2018انخفاضً ا كبريا ً يف وفيات
العنف يف بعض أكرث النزاعات توترا ً التي شهدها
العقد املايض (انظر أيضا الشكل .)1
ت ُع ُّد النزاعات املسلحة (منذ اندالعها ومرو ًرا
بتصاعد حدتها ومن ث َّم خُبوها) مسؤول ًة عن
معظم التذبذبات يف معدالت العنف املميت
عامل ًيا ،حيث كانت الوفيات املتصلة بالنزاعات
السبب يف الذروات السابقة يف أعداد وفيات
َ
العنف حول العامل (Hideg and Alvazzi del
 .)Frate, 2019ويف َ ،2018
ري تراجع
فاق تأث ُ
حدة النزاعات يف العام ( 2018يف العراق
وليبيا وميامنار وجنوب السودان وسوريا)
ري الزيادات الحاصلة يف نزاعات أخرى (يف
تأث َ
أفغانستان ونيجرييا والساحل واليمن) وأدى
بأعداد وفيات العنف العاملية إىل الرتاجع.

الشكل ( )1املعدالت العاملية السنوية لوفيات العنف ،جرائم القتل ،وفيات النزاع املبارشة2004-2018 ،
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2004

معدل وفيات العنف

معدل جرائم القتل العمد

0.00

معدل وفيات النزاع املبارشة

معدل وفيات العنف لكل  100,000نسمة

5.99

6.00

ال تزال غري مكتملة ،وسيتطلب تحديثها بنا َء
القدرات الالزمة للمساعدة يف إنتاج اإلحصاءات
املهمة وتحليلها 8،فإن قاعدة بيانات وفيات
شامل متعدد
ً
العنف العاملية تستخدم نه ًجا
املصادر ميكنه إىل ٍ
عمل صناع
يس َ
حد كبري أن يُ ّ
السياسات والباحثني .وبالرتكيز عىل سياقات
النزاع وغريها ،تكشف قاعدة بيانات وفيات
العنف العاملية أن معظم وفيات العنف تقع
خارج سياقات النزاع املسلح 9،ما يُؤكد رضور َة
تب ِّني سياسات فعالة متنع وقوع وفيات العنف
كمتطلب أسايس للحد من
املتصلة بالجرائم
ٍ
هذه الوفيات عىل املستوى العاملي .ومن ناحي ٍة
أخرى ،فإن التذبذب الواضح يف عنف النزاعات
والوفيات الناجمة عنه يجعل “اإلدارةَ” العاملية
للعنف امل ُميت من خالل السياسات الوطنية
املنهجية العامة صعب ًة للغاية ،ويجعل تحقيق
التقدم أم ًرا بعيد املنال نظ ًرا الندالع نزاعات
مسلح ٍة جديدة أو تجدد النزاعات القدمية.
بالرغم من السعي للحصول عىل بيانات
أفضل لرفد مؤرشات أهداف التنمية املستدامة،
ت ُشري دراسات حديثة إىل أن ال ُبنى األساسية
للبيانات يف معظم أقاليم العامل التي ميكن أن
تساع َد يف تعقّب أعداد وفيات العنف العاملية
وتقدير الفاعلية النسبية للسياسات يف الحد
من العنف ال تزال ضعيفة 10.ت ُظهر قاعدة
البيانات املحتوية عىل بيانات أولية للمؤرش
( )16.1.1أن محدودية البيانات تقتيض
جهدًا متزام ًنا إلنتاج بيانات وصفية وتقديرات
لدعم وتكميل املعلومات املشتتة املتاحة
رسميًا ( )UNSD, n.d.aيعكف برنامج مسح
األسلحة الصغرية عىل جمع املعلومات من
املصادر الوطنية والدولية بهدف إنتاج القامئة
األكرث شموالً لوفيات العنف عىل مستوى
العامل .وميكن للتحليل القائم عىل البيانات
والسيناريوهات املبينة يف ورقة اإلحاطة هذه
أن يُسهِم يف تحقيق هذين الهدفني.

وفيات العنف يف 2018

َّمثل العام  2018فرت ًة أكرث هدوءا ً نو ًعا ما
مقارن ًة بالعام السابق ،حيث انخفض عدد
وفيات العنف 11يف  )596,000( 2018مقارن ًة
بالعام  12.)612,000( 2017وبلغ معدل
وفيات العنف  7.80لكل  100,000نسمة يف
 ،2018وهو أقل من املعدالت السنوية يف الفرتة
( 2012-2017انظر الشكل .)1
بلغ عد ُد ضحايا جرائم القتل العمد يف
 2018نحو  409,000شخص ،وبلغ عدد
وفيات النزاع املبارشة  13.105,000أ ّما العدد
املقدَّر املتبقي من الوفيات فكان بسبب جرائم
14
القتل غري العمد أو التدخالت القانونية.

الوفيات املتصلة بالنزاعات

التي شهدها العقد املايض كالنزاعات يف
العراق وميامنار وجنوب السودان وسوريا.
فقد شَ هِدت تلك النزاعات مجتمع ًة انخفاضً ا
إجامل ًيا يف عدد الوفيات من قرابة  60,000إىل
نحو  .25,000غري أن تراجع عدد الوفيات يف
هذه النزاعات املحددة مل ميثِّل اتجا ًها موحدًا
متجانسا ألن العديد من بؤر النزاع االخرى
ً
س َّجلت ثبات ًا أو حتى زياد ًة يف أعداد الوفيات
تضاعف عد ُد ضحايا
فيها .فعىل سبيل املثال،
َ
حرب اليمن يف عامي  2017و 16،2018كام
تدهور الوضع يف أفغانستان بشدة ،حيث س َّجل
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تس ّببت النزاعات املسلحة يف  105,000وفاة
يف  ،2018أي أقل بنحو  19,000وفاة مقارن ًة
بالعام  .2017وما تزال جهود مراقبة الوفيات
املتصلة بالنزاعات تواجه معوقات من قبيل
انعدام التعريفات املوحدة ووجود ثغرات يف
توحيد جمع البيانات والتحقق منها وتصنيفها
( .)Pavesi, 2017, p. 8ويُعزى تراجع أعداد
وفيات العنف امل ُميت املسجلة يف  2018إىل
تراجع حدة بعض النزاعات املسلحة الدامية

رب عدد من الوفيات هناك يف
العام  2018أك َ
السنوات الخمس عرش املاضية 17.وازداد عدد
وفيات النزاع املبارشة زياد ًة كبرية يف نيجرييا
(بلغت نحو  - 6,300أي بزيادة  ،)27%ويف
البلدان األخرى التي تشهد تصعيدًا يف النزاع
يف منطقة املجموعة الخامسية لبلدان الساحل
(بوركينا فاسو ،تشاد ،مايل ،النيجر) ،ما أسفر
عن وقوع ما مجموعه  2,900وفاة يف تلك
الدول مجتمعة ،بزيادة بلغت نسبتها 76%
18
مقارنة بالعام .2017

اإلطار ( )1تحديث قاعدة بيانات وفيات العنف العاملية بأثر رجعي
متثل قاعد ُة بيانات وفيات العنف العاملية أدا ًة مهم ًة يف تقييم التقدم
عىل صعيد تنفيذ الغاية األوىل لهدف التنمية املستدامة السادس
عرش ( ،)16.1التي ت ُلزم جميع الدول “بالحد بدرجة كبرية من جميع
أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان ”.وهي
تحوي بيانات تبدأ من العام  ،2014ومجموعات بيانات حول وفيات
ِ
املباشة (تلك الناجمة مبارش ًة من اإلصاباتُ أثناء الحرب)،
النزاع
وجرائم القتل ،ووفيات العنف باألسلحة النارية  -مبا يف ذلك شيوع
قتل النساء باألسلحة النارية ،وإحصاءات حول عدد النساء من ضحايا
العنف امل ُميت عمو ًما .وانسجا ًما مع النهج املتبع يف مجموعة املؤرشات
املستخدمة يف قياس الغاية ( ،)16.1تُركز قاعدة بيانات وفيات
العنف العاملية عىل العنف املرتكب بني األشخاص ،وتستبعد حاالت
ٍ
مؤرشات لتتبع التغريات الحاصلة
االنتحار .وتستخدم قاعد ُة البيانات
19
عىل صعيد العنف امل ُميت يف  222دولة أو إقليم حول العامل.
ت ُع ّد قاعد ُة بيانات وفيات العنف العاملية أدا ًة حية ،إذ يُضيف لها
التحديث السنوي املزي َد من البيانات الحديثة ،وميأل الفجوات وينقح
املعلومات وفقًا ألحدث البيانات املتوفرة والتي تكون أدق يف معظم
السبب يف تحديث البيانات
األحيان .وهناك عدد من التعليالت تفرس
َ
عىل املستوى القُطري بأثر رجعي ،وأبرزها ما ييل )1( :التغيريات
الحاصلة بأثر رجعي يف مصادر البيانات املستخدمة يف السابق؛
( )2استبدال مصدر مبصدر آخر أكرث موثوقية؛ )3( 20تغيري معايري

اختيار املصادر املستخدمة يف تقدير وفيات النزاع املبارشة يف بلد
أو إقليم معني .وكام يوضح الجدول ( ،)1وردت يف العام 2018
أرقا ٌم أعىل بقليل لعدد جرائم القتل العمد من مصادر أو نقاط بيانات
أصبحت متاحة بعد التحديث السابق.
غري أن التحديث رجعي األثر لهذا العام انطوى عىل زياد ٍة كبرية يف
تقديرات وفيات النزاع املبارشة ،وال سيام لعامي  2016و.2017
ونج َم هذا التغري يف األساس من ثالثة تغيريات أُدخلت يف منهجية
التقدير )1( :املصادر التي قدَّمت تقديرات متدنية جدًا (أقل من 20%
يف املتوسط) استُبعدت من أي تقدير سنوي ألعداد الوفيات يف أي
نزاع؛ ( )2األرقام التي قدمها مرشوع بيانات مواقع وأحداث النزاعات
املسلحة ( )ACLEDأصبحت متاح ًة يف إطار نزاعات أكرث؛ ( )3إضافة
َ
أضاف
بوركينا فاسو والنيجر إىل قامئة البلدان املترضرة من النزاعات
جدد إىل العدد اإلجاميل .يُطبِّق مرشوع بيانات مواقع وأحداث
ضحايا ُ
النزاعات املسلحة مفهو ًما أوسع “لألحداث” ونطاقًا عريضً ا يف
البحث ،ولذلك يوث ِّق يف العادة عددًا أكرب من الوفيات مقارن ًة بربنامج
أوبساال لبيانات النزاع ( - )UCDPوهو املصدر اآلخر الذي تستمد منه
قاعدة بيانات وفيات العنف العاملية بيانات وفيات النزاع املبارشة  -ما
أدى إىل زيادة يف األرقام اإلجاملية .لقد أدت هذه التغريات مجتمع ًة
إىل زيادة بنسبة  4%يف تقديرات عدد وفيات العنف التي وقعت يف
العامل يف .2017

الجدول ( )1تصويب قاعدة بيانات وفيات العنف العاملية بأثر رجعي 2014-2018
ضحايا جرائم القتل العمد

السنة

وفيات النزاع املبارشة

اإلصدار الحايل* إصدار 2019

وفيات العنف
املجموع (يتضمن تقديرات ضحايا جرائم القتل
غري العمد والقتىل من ضحايا التدخالت القانونية)

الفرق

اإلصدار الحايل*

إصدار 2019

الفرق

اإلصدار الحايل*

إصدار 2019

الفرق

2014

396,000

378,000

+5%

143,000

139,000

+3%

618,000

592,000

+4%

2015

388,000

378,000

+3%

127,000

116,000

+9%

592,000

569,000

+4%

2016

399,000

385,000

+4%

117,000

104,000

+13%

595,000

565,000

+5%

2017

407,000

403,000

+1%

124,000

106,000

+17%

612,000

589,000

+4%

2018

409,000

-

-

105,000

-

-

596,000

-

-

* يستخدم هذا الجدول مصطلح اإلصدار “الحايل” لإلشارة إىل البيانات “الجديدة” لسنة ( 2018املج َّمعة يف  2019واملحلَّلة يف  )2020وكذلك بيانات األعوام األخرى التي
توفرت حديثًا.

املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية ()n.d.b
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سيناريوهات معدالت وفيات العنف العالمية2019-2030 ،

5

جرائم القتل العمد

مل ينخفض عدد ضحايا جرائم القتل العمد
إجامل ،عىل النقيض من الوفيات املتصلة
ً
بالنزاعات ،حيث قُدِّر عدد جرائم القتل حول
العامل بـ  ،409,000وهو أعىل رقم يُس َّجل يف
قاعدة بيانات وفيات العنف العاملية منذ العام
 .2004ومع ذلك ،كانت الزيادة منذ العام
 2017قليلة (تزيد عىل  2,000جرمية قتل
عامليًا) ،وقد فاقها النمو يف عدد سكان العامل.
ُ
أقل
معدل جرائم القتل يف َّ 2018
وهكذا ،غدا
بقليل من املعدل يف العام  5.36 :2017لكل
 100.000نسمة مقارن ًة بـ  5.40يف العام
ري االتجاه املفرتض
 .2017وهذا يؤك ُد تغ َ
سابقًا :ففي حني أن معدالت جرائم القتل ظلت
يف انخفاض منذ  2004وحتى  ،2015انعكس
هذا االتجاه يف  2016حيث ثبتت معدالت
جرائم القتل أو زادت منذ ذلك الحني بحسب
السنة (انظر الشكل .)1
وبالنظر إىل االتجاهات املسجلة منذ 2015
بغرض مطابقة الفرتة التي تغطيها خطة
( 2030املعتمدة يف  ،)2015يتبني أن عددًا
من الدول واألقاليم غري املترضرة من النزاع
ماضية عىل املسار الصحيح نحو الحد من
العدد الكيل لوفيات العنف املميت .وقد شهدت
بلدان عدة مستويات عنف أقل بكثري يف 2018
مقارن ًة بسنة  ،2015مبا فيها السلفادور (أقل
يف  2018بـ  3300جرمية قتل مقارن ًة بسنة
 ،)2015وروسيا االتحادية (أقل بـ 3200
جرمية قتل) ،وبنغالديش (أقل بـ 1800
جرمية قتل) ،وهندوراس (أقل بـ 1400
جرمية قتل).
ريا يف بلدان
ويف املقابل ،تدهور الوضع كث ً
عديدة أخرى .فعىل الرغم من التذبذبات،
حال أسوأ بكثري يف  2018مقارن ًة
شهدت بلدا ٌن ً
بالعام  ،2015مثل نيجرييا (زادت جرائم القتل
يف  2018بـ  1,300جرمية مقارن ًة بسنة
 ،)2015وجنوب إفريقيا (زادت بـ 2,300
جرمية قتل) ،فنزويال (زادت بـ  5,300جرمية
قتل) ،الربازيل (زادت بـ  6,600جرمية قتل)،
املكسيك (زادت بـ  .)15,200ولو أن املكسيك
أبقت عىل معدل جرائم القتل لديها مستق ًرا يف
كفيل
ً
الفرتة من  2015إىل  ،2018لكان ذلك
بخفض معدل جرائم القتل عىل مستوى العامل
يف العام  2018أيضً ا .وهكذا يتضح من حالة
املكسيك أهمي ُة السياسات الوطنية يف الحد من
الجرمية والعنف ومنعهام عىل املستوى العاملي،
حيث إن تدهور األمن يف ٍ
بلد واحد قد يق ِّوض
األمن اإلقليمي ،ويقلب االتجاه من االنخفاض
إىل الثبات أو من الثبات إىل الزيادة.
يُظهر الشكل ( )1تطو َر معدل وفيات
العنف العاملية وعنارصه الرئيسية .يُشري
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الجدول ( )2وفيات العنف يف أقاليم العامل
اإلقليم

عدد السكان
()’000

النسبة من
سكان العامل

تعداد
وفيات
العنف

معدل
وفيات
العنف

النسبة
من وفيات
العنف
العاملية

احتامالت املوت
بسبب العنف مقارن ًة
باملتوسط العاملي

الجنوب اإلفريقي

65,739

0.9%

27,300

41.47

4.6%

5.31

أمريكا الوسطى

175,472

2.3%

58,200

33.14

9.8%

4.25

أمريكا الجنوبية

423,578

5.6%

133,200

31.44

22.4%

4.03

غرب آسيا

271,032

3.6%

60,600

22.34

10.2%

2.86

43,049

0.6%

7,000

16.28

1.2%

2.09

وسط إفريقيا

169,122

2.2%

23,700

14.02

4.0%

1.80

غرب إفريقيا

381,196

5.0%

45,900

12.05

7.7%

1.54

ميالنيزيا*

11,804

0.2%

1,400

11.55

0.2%

1.48

املجموعة الخامسية
ملنطقة الساحل**

81,153

1.1%

9,300

11.42

1.6%

1.46

رشق إفريقيا

422,563

5.5%

42,200

9.98

7.1%

1.28

أوروبا الرشقية

293,790

3.8%

21,700

7.39

3.6%

0.95

أمريكا الشاملية

364,296

4.8%

20,200

5.55

3.4%

0.71

1,895,814

24.8%

100,400

5.30

16.9%

0.68

شامل إفريقيا

236,726

3.1%

11,400

4.81

1.9%

0.62

جنوب رشق آسيا

655,298

8.6%

21,200

3.24

3.6%

0.41

آسيا الوسطى

72,052

0.9%

2,300

3.13

0.4%

0.40

شامل أوروبا

104,200

1.4%

1,600

1.54

0.3%

0.20

أوروبا الغربية

194,755

2.6%

2,600

1.33

0.4%

0.17

29,641

0.4%

300

1.04

0.1%

0.13

154,411

2.0%

1,500

0.96

0.2%

0.12

1,666,471

21.8%

13,000

0.78

2.2%

0.10

منطقة البحر الكاريبي

جنوب آسيا

أسرتاليا ونيوزيالندا
جنوب أوروبا
رشق آسيا

* تشمل أيضً ا ميكرونيزيا وبولينيزيا.
** تتداخل منطقة املجموعة الخامسية لبلدان الساحل مع أقاليم أخرى محددة من األمم املتحدة ،وتشمل بلدًا واحدًا من وسط
إفريقيا (تشاد) وأربعة بلدان من غرب إفريقيا (بوركينا فاسو ،مايل ،موريتانيا ،النيجر).

املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية ()n.d.b

خط االتجاه الثابت نسبيًا لجرائم القتل العمد
العاملية إىل أن األهداف الطموحة لخطة
 2030املتمثلة يف الحد من العنف والوفيات
املتصلة به بحلول  2030لن تتحقق إذا
استمرت االتجاهات كاملعتاد .ويتناقض خط
االتجاه الثابت نسبيًا لجرائم القتل مع اتجاه
أكرثَ تذبذبًا لوفيات النزاع ،والتي ما انفكت
تنخفض ُمذ بلغت ذروتها يف  .2014ويف
حني أن التذبذب يف أعداد وفيات النزاع يُسهِم
متناسب يف التغريات السنوية
عىل نحو غري
ٍ
يف مستويات العنف امل ُميت اإلجاملية ،إال أن
جرائم القتل العمد تظل املهيمن عىل املشهد
اإلحصايئ .وعليه ،فإن االنخفاض يف عدد
حتم إىل الحد
جرائم القتل العمد سيؤدي
ً
“الكبري” املستدام من العنف والوفيات املتصلة

به يف املدى البعيد  -مع االفرتاض أيضً ا بأن
اتجاه وفيات النزاع لن يكون دامئًا مؤاتيًا كام
كان يف الفرتة .2015-2018

االتجاهات اإلقليمية

ال يتوزع ال ُعنف امل ُميت عىل نحو متسا ٍو يف
حد لكل
العامل ،حتى إن معدل وفيات ال ُعنف املو َّ
 100,000نسمة يف األقاليم األكرث ترض ًرا،
وهو الجنوب اإلفريقي ( ،)41.47يبلغ أكرث من
 50ضعفًا مقارن ًة برشق آسيا ( ،)0.78حيث
احتواء ال ُعنف املميت أعىل ما يكون (الجدول
 .)2وت ُع ّد أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية،
حيث تقع أكرث بلدان العامل عنفًا ،إقليمني

–16,700

–17,300
–4,700
–3,400
–3,400

أمريكا الجنوبية
رشق إفريقيا

منطقة البحر الكاريبي

–740

شامل أوروبا

–60

وسط آسيا

–20

جنوب أوروبا

–10

وسط إفريقيا

10

أسرتاليا ونيوزيالندا

10

رشق آسيا

40

أوروبا الغربية

40

ميالنيزيا*

50

أوروبا الرشقية

130

الجنوب اإلفريقي

800

غرب إفريقيا

3,600

أمريكا الوسطى

4,200

جنوب آسيا

6,300

8,000

جنوب-رشق آسيا

شامل إفريقيا

–920

6,000

غرب آسيا

أمريكا الشاملية

–1,300

التغري يف العدد الكيل لوفيات العنف
بني العامني  2017و**2018

العامل

التغري يف العدد الكيل لوفيات العنف بني العامني  2017و2018

آخرين يتسامن مبستويات عالية من العنف
امل ُميت ،إذ تبلغ فرصة مقتل الفرد القاطن فيهام
نحو أربعة أضعاف املتوسط العاملي .وعىل
النقيض ،يف األقاليم حيث الناس أكرث أم ًنا
من التعرض للعنف امل ُميت ،تكون احتامالت
وفاتهم بسبب العنف أقل بنسبة  15%مقارن ًة
باملتوسط العاملي (أسرتاليا ونيوزيلندا ،أوروبا
الرشقية ،رشق آسيا).
تباينت االتجاهات قصرية املدى بني عامي
 2017و 2018بحسب اإلقليم من حيث وفيات
النزاع ووفيات جرائم القتل (انظر الشكل
 .)2ميكن أيضً ا تحديد التغريات الحاصلة
عىل مدار سنة واحدة بالنظر إىل االتجاهات
الصغرى أو التذبذبات عىل املستوى املحيل.
فعىل سبيل املثال ،تراجعت وفيات النزاع
ريا يف أمريكا الجنوبية ،ويعود
تراج ًعا كب ً
السبب شبه الوحيد يف ذلك إىل الحد من
معدل جرائم القتل العمد املس َّجل يف فنزويال
منذ العام السابق (انخفض مبا يزيد عىل
 3,500حالة بعد زيادة حادة شهدها العامان
السابقان) .شهدت أمريكا الشاملية ،وإىل
ٍ
حد أقل منطقة البحر الكاريبي ،انخفاضً ا
كذلك يف عدد جرائم القتل .ويف املقابل ،أدى
الرتاجع الكبري يف عدد وفيات النزاع يف غرب
آسيا ،وجنوب رشق آسيا ،ورشق إفريقيا،
وشامل إفريقيا إىل انخفاض معدل وفيات
العنف يف تلك األقاليم.
شهدت أقالي ُم أخرى زياد ًة يف الوفيات
املتصلة بالنزاع أو وفيات جرائم القتل العمد،
حيث شه َد جنوب آسيا واحد ًة من أعىل
الزيادات بسبب زيادة حصيلة وفيات النزاع
يف أفغانستان .ويف أمريكا الوسطى ،حدثت
الزيادة بسبب ارتفاع معدل جرائم القتل يف
املكسيك .وشه َد غرب إفريقيا زيادة أيضً ا

الشكل ( )2التغري يف أعداد جرائم القتل ،ووفيات النزاع املبارشة ،ووفيات العنف بني العامني
 2017و ،2018مصنف ًة بحسب اإلقليم
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التغري يف عدد الوفيات

التغري يف وفيات جرائم القتل

التغري يف وفيات النزاع املبارشة

مالحظات * :تشمل أيضً ا ميكرونيزيا وبولينيزيا.
** تشمل وفيات العنف وفيات النزاع املبارشة ،وجرائم القتل العمد ،وجرائم القتل غري العمد ،والوفيات الناجمة عن
التدخالت القانونية.
املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية ()n.d.b

ت ُعزى يف املقام األول إىل زيادة وفيات النزاع
يف نيجرييا .وشهدت املجموعة الخامسية
ملنطقة الساحل (تشمل بلدانًا تقع يف إقليمي
غرب إفريقيا ووسط إفريقيا؛ انظر املالحظة
بخصوص الجدول ( ))2نحو  1,400وفاة

إضافية من جراء العنف ،مبا فيها  1,200وفاة
بسبب النزاع .ويف جميع األقاليم األخرى ،مل
ريا ،بل إنه ازداد
ينخفض عدد جرائم القتل كث ً
يف تلك الفرتة.

اإلطار ( )2ال ُعنف املميت يف شامل إفريقيا وبلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل
املايض
ال توفِّر بلدان شامل إفريقيا أو بلدان املجموعة الخامسية ملنطقة
الساحل بيانات عن العنف املميت لعامة الجمهور من خالل الخدمات
واملواقع اإللكرتونية الحكومية عىل سبيل املثال .وهناك بعض البلدان
(الجزائر ،وبوركينا فاسو ،ومرص حتى العام  ،2012واملغرب،
وتونس) التي زودت األمم املتحدة ببيانات عن جرائم القتل  -من
خالل الدراسة االستقصائية التجاهات الجرمية التي ينفذها مكتب
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية  -غري أن الجزائر واملغرب
فقط (ومرص ،إىل أن توقفت عن تقديم البيانات) وفّرتا بيانات مص َّنفة
حسب الجنس أو حسب األداة املستخدمة يف العنف املميت .إن بيانات
وفيات العنف املصنفة حسب الجنس وأداة القتل غري متوفرة لجميع
البلدان والسنوات 22.وهذا يؤكد ُمجددًا أهمي َة البيانات عالية الجودة

“وغري الرسمية” التي توفرها أطراف ثالثة ،فلو ُوجدت ال ُنظم لتسجيل
وفيات العنف خارج سياقات النزاع ،التضح لنا أكرث الحج ُم الحقيقي
لوفيات العنف يف شامل إفريقيا وبلدان املجموعة الخامسية ملنطقة
الساحل (وغريها من األقاليم العاملية املعروفة بقصورها يف اإلبالغ عن
وفيات العنف) .ومع ذلك ،فإن التحليل يف هذه األقاليم يف ظل غياب
البيانات الرسمية وغري الرسمية يعتمد بشدة عىل التقديرات املست ِندة
23
إىل النامذج واملقدمة من مصادر بيانات الصحة العامة.
ت ُعد بلدان شامل إفريقيا وبلدن املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل
موط ًنا لنحو  320مليون إنسان ،أو حوايل  4.2%من سكان العامل.
وكام يوضح الشكل ( ،)3شهدت بلدان هذين اإلقليمني مجتمع ًة ما يُقدَّر
بنحو  20,600وفاة ناجمة من العنف بحسب املعلومات املتوفرة يف
 ،2018أي حوايل  3.5%من وفيات العنف العاملية.

سيناريوهات معدالت وفيات العنف العالمية2019-2030 ،
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الشكل ( )3تطور عدد وفيات العنف يف شامل إفريقيا وبلدان املجموعة الخامسية
ملنطقة الساحل ،بحسب البلد1990-2018 ،

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

وت ُع ُّد معدالت وفيات العنف أقل من املتوسط العاملي
يف شامل إفريقيا (يبلغ احتامل أن يق َع الشخص ضحي ًة
للعنف املميت حوايل  62%من املتوسط العاملي؛ أي أن
إفريقيا
شامل
نسبة احتامل التعرض لعنف مميت تبلغ  ،24)0.62ولكنها
20,000
*
أعىل بشكل ملحوظ يف بلدان املجموعة الخامسية ملنطقة
تونس
الساحل ،حيث تبلغ نسبة االحتامل  ،1.46أي أعىل من
املتوسط العاملي مبقدار .46%ويف  ،2018وقعت يف
السودان
10,000
شامل إفريقيا  11,400وفاة بسبب العنف ،كان حوايل
املغرب
 3,300منها مرتبطًا بالنزاع  -وهو أقل من السنوات
ليبيا
السابقة (بلغ املجموع  16,200يف  2016و12,300
الجزائر
مرص
يف  .)2017أما بلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل
20,600
فشهدت العكس ،حيث ازداد العنف املميت يف 2016
0
تشاد
( 6,800وفاة) و )7,800( 2017ثم بلغ  9,300وفاة يف
مايل
 ،2018من بينها  2,900وفاة بسبب النزاع.
النيجر
موريتانيا
يوضح الشكل ( )3اتجاهات وفيات العنف منذ العام
بوركينا فاسو
10,000
 ،1990مصنف ًة بحسب البلد يف كال اإلقليمني .تأث َّر
شامل إفريقيا بشدة يف أعقاب االنتفاضات العربية التي
بلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل
وتفش بعدها العنف املميت يف مرص
تلت العام 2010
َّ
وليبيا ،بينام كان السودان (مبا يف ذلك بعد انفصال جنوب
ٍ
ومستويات عالي ًة نسبيًا
السودان يف  )2011يشهد تقلبات
*يُقدِّر برنامج مسح األسلحة الصغرية عد َد وفيات العنف يف السودان يف العام  2004نتيجة النزاع يف دارفور
اشتداد
مع
سيام
وال
،1990
من وفيات العنف منذ العام
ريا.
بـ  20،500وفاة .تتباين التقديرات األخرى تباي ًنا كب ً
الحرب األهلية بعد نزاع دارفور.
املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية ()n.d.b
ومن ناحية أخرى ،ويف حني أن بلدان املجموعة
الخامسية ملنطقة الساحل شهدت عىل الدوام مستوى معي ًنا من النزاعات ،عندما أدى جفاف بحرية تشاد وتصحر املنطقة بأكملها إىل مجاعات حادة
إال أن معدالت الوفيات كانت مستقرة نسبيًا يف الفرتة  1990-2010مع وتزايد النزاعات بني املجتمعات املحلية .وتفاقم هذا الوضع بسبب زيادة
تزايد األعداد مبا يتوازى والنمو السكاين .وكان االستثناء الوحيد امللحوظ نشاط الجامعات اإلسالمية املتشددة وال سيام يف مايل وقتئذ (القاعدة يف
هو الحرب بالوكالة التي اندلعت يف تشاد يف  2005بني تشاد والسودان .بالد املغرب اإلسالمي وأنصار الدين ،وانضمت إليهام الحقًا جامعة بوكو
فقد أودى القتال بأكرب عدد من الخسائر البرشية يف  ،2006كام يتبني حرام وجامعات أخرى عديدة) .ومنذئذ مل تفتأ تلك النزاعات تشتد ،إذ
من “الذروة” املوضحة يف الشكل ( .)3ومنذ العام  ،2011تغري ذلك شهد العام  2015ارتفا ًعا يف عدد القتىل يف النيجر ،بينام شهدت مايل

الشكل ( )4معدالت وفيات العنف يف شامل إفريقيا وبلدان املجموعة
الخامسية ملنطقة الساحل ،2018 ،لكل  100،000نسمة
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املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية ()n.d.b
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0

وبوركينا فاسو يف  2017و 2018مزيدًا من العنف امل ُميت.
عىل الرغم من االتجاهات اإليجابية التي لوحظت عىل مدى السنوات
الثالث املاضية ،إال أن منطقة شامل إفريقيا ال تزال تسجل وفيات أكرث من
بلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل ،باألرقام املطلقة .ولكن عند
حسابها بالنسبة إىل عدد السكان ،ت ُظهر البيانات أن معدل العنف املميت
يف بلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل ( )11.42أكرث من ِ
ضعف
املعدل يف شامل إفريقيا (( )4.81الشكل  .)4بل إن معدل وفيات العنف
يف شامل إفريقيا يف  2018كان أقل بكثري من املتوسط العاملي البالغ
 ،7.80ولكن أعىل بخمس مرات تقري ًبا من املعدل املس َّجل يف جنوب
أوروبا (الجدول  .)2ويف حني أن مستويات العنف منخفضة إىل حد ما
يف العديد من بلدان شامل إفريقيا (يف الجزائر وتونس ،وبدرجة أقل يف
املغرب) ،فإن املعدالت يف مايل وليبيا مرتفعة للغاية  -أكرث من  20وفاة
ناجمة من العنف لكل  100,000نسمة.
25

املستقبل
إن النزاع الدائر يف ليبيا والسالم املضطرب يف شامل إفريقيا قاطب ًة
يضعان املنطقة عىل مسار يُتوقع أن تكون فيه معدالت وفيات العنف يف
العام  2030مشابه ًة جدًا لتلك املس َّجلة يف  .2018وباألساليب نفسها
التي نستخدمها يف توقع سيناريوهات محتملة بالنسبة لوفيات العنف
عىل مستوى العامل 26،قدَّرنا املسار املحتمل ملعدل وفيات العنف يف شامل
إفريقيا وبلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل .ووفقًا لنموذج سيناريو
“بقاء الحال عىل ما هو عليه” لكل من العنف امل ُميت اإلجرامي واملتصل
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بالنزاعات (الشكل  ،)5فإن معدل وفيات العنف يف
شامل إفريقيا لعام  2030سيبلغ  ،5.02أي أعىل قليالً
من مستواه الحايل  .4.81ومبا أن عدد السكان يتوقع
أن يزداد يف املنطقة بنسبة  22%إبان الفرتة نفسها
( ،)2019-2030فإن زيادة عدد الوفيات بنحو 3,000
ستحافظ عىل استقرار معدل وفيات العنف نسبيًا.
وعىل النقيض من ذلك ،إذا استمرت االتجاهات
الحالية يف بلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل،
فإن معدل الوفيات ميكن أن يرتفع ارتفا ًعا ملحوظًا
ليبلغ نحو  15.00لكل 100,000نسمة .ومبا أن عدد
سكان املنطقة يُتوقع أن ينمو بحلول العام 2030
بنسبة  44%مقارن ًة بعددهم يف  ،2018فإن عدد
وفيات العنف يُتوق ُع أن يتجاوز مثيلَه يف شامل
إفريقيا .ومن وفيات العنف البالغة  17,500واملتوقعة
يف بلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل بحلول
العام ( 2030ضعف عددها تقريبًا يف  2018والبالغ
 ،)9,300قد تكون  8,900وفاة تقري ًبا متصل ًة
بالنزاعات املسلحة يف املنطقة (أكرث من ثالثة أضعاف
العدد املسجل يف  2018والبالغ .)2,900

الشكل ( )5معدالت وفيات العنف ( )2004-2018وتوقعات سيناريو بقاء الحال عىل
ما هو عليه ( )2019-2030لشامل إفريقيا وبلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل

شامل إفريقيا

بلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل

* يتسبب نزاع دارفور يف السودان يف نسبة ناشزة يف معدل وفيات العنف لشامل إفريقيا يف العام 2004
(انظر الشكل .)3
املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية ()n.d.b

تتسبب األسلحة النارية بأربع من كل عرش
وفيات عنف حول العامل ( .)38%ويف حني
أن املعلومات املتعلقة بأنواع األسلحة املختلفة
املستخدمة يف جرائم القتل باتت تتوفر عىل
نحو متزايد ،إال إنها ما تزال شحيح ًة بالنسبة
للوفيات املتصلة بالنزاع ،ما يحتِّ ُم االعتامد
عىل التقديرات 27.شه َد العام  2018وقوع
 223,000وفاة ناجم ٍة عن العنف ُعزيت إىل
إصابات نتجت بفعل أسلحة نارية ،أي حوايل
 2.93حالة وفاة ناجمة عن األسلحة النارية
لكل 100,000نسمة (انظر الشكل  .)6وهذا
املعدل هو األدىن منذ عام .2011
يتباين دور األسلحة النارية يف العنف
ريا بني أقاليم العامل .فأكرث من
امل ُميت تباي ًنا كب ً
َكب
نصف وفيات العنف يف األمريكيتني ت ُرت ُ
بأسلحة نارية؛ بينام ال تتسبب األسلحة النارية
يف سائر أنحاء العامل إال يف عدد قليل من
وفيات العنف (انظر الشكل  .)7ولألسلحة
النارية دو ٌر أعىل من املتوسط يف العنف املميت
يف بلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل
وغرب إفريقيا ( 40و 29%من وفيات العنف
تقع بسبب األسلحة النارية ،عىل التوايل).
ويبدو أن دور األسلحة النارية أقل شأنًا يف
شامل إفريقيا ،حيث تشري التقديرات إىل أن
الغالبية العظمى (حوايل  )70%من وفيات
العنف ال ترتبط مبارشة باألسلحة النارية.

عىل الرغم من تراجع عدد وفيات العنف
يف العامل يف  2018مقارن ًة بعام  ،2017مل
ينخفض بالوترية نفسها عد ُد النساء القتىل.
ونحن نُقدِّر أن  93,700فتاة وامرأة لقني
حتفهن يف  2018بسبب العنف ،وهو عد ٌد
يناهز العدد املسجل يف  ،2017والذي كان
العدد األعىل املسجل منذ  .2005أدى االنخفاض
الطفيف يف عدد وفيات العنف يف عام ،2018
مبوازاة الزيادة يف عدد السكان ،إىل تسجيل
معد ٍل من أدىن معدالت وفيات العنف بني اإلناث
( )2.48املسجلة منذ .2004

الشكل ( )6املعدل والعدد العاملي لوفيات العنف باألسلحة النارية2004-2018 ،
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معدل وفيات العنف بسالح ناري لكل  100,000نسمة

القتل باألسلحة النارية

النوع االجتامعي

ظلَّت النسبة اإلجاملية لضحايا العنف املميت
من اإلناث تبلغ  16%عىل مستوى العامل يف
 ،2018بينام مثَّلت النساء والفتيات  8%من
ضحايا جرائم القتل باألسلحة النارية .ولغاية
العام  ،2018قُدِّرت نسبة النساء والفتيات إىل
جميع ضحايا العنف املميت بـ  14%يف شامل
إفريقيا و 18%يف بلدان املجموعة الخامسية
28
ملنطقة الساحل.
مل يقابل الرتاج َع الكبري يف العنف امل ُميت
انخفاض يف
يف  2018مقارن ًة بالعام 2017
ٌ
عدد الضحايا من اإلناث ألن الرتاج َع نج َم يف
معظمه من تخفيف حدة النزاعات املسلحة.

2.00

العدد العاملي لوفيات العنف بسالح ناري

املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية ()n.d.b

سيناريوهات معدالت وفيات العنف العالمية2019-2030 ،

9

الشكل ( )7النسبة املئوية لوفيات العنف باألسلحة النارية يف أقاليم مختارة*2018 ،
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أمريكا الشاملية

61 %

أمريكا الوسطى
57 %

أمريكا الجنوبية

54 %

منطقة البحر الكاريبي
40 %

جنوب-رشق آسيا

39 %

غرب إفريقيا

38 %

غرب آسيا

38 %

العامل
32 %

وسط إفريقيا

30 %

جنوب أوروبا

29 %

منطقة املجموعة الخامسية
لبلدان الساحل
شامل إفريقيا

40 %
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70%

40%
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30%

0

10%

النسبة املئوية لوفيات النزاع باألسلحة النارية

*األقاليم املختارة يف هذه القامئة هي تلك التي يُعزى فيها الدور األبرز يف العنف امل ُميت إىل األسلحة النارية .تعكس النسب
املئوية نسب َة العدد اإلجاميل لوفيات العنف باألسلحة النارية يف هذه األقاليم.
املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية ()n.d.b

الشكل ( )8التطور العاملي لوفيات العنف من اإلناث2004-2018 ،
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املعدل العاملي لوفيات العنف من اإلناث

العدد العاملي لوفيات العنف من اإلناث

معدل وفيات العنف من اإلناث لكل  100,000أنثى

90,000

94,400

100,000

8.00

املعدل العاملي لوفيات العنف من اإلناث الاليت قضني بسالح ناري

املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية ()n.d.b

ومعظم الذين ميوتون مبارش ًة بسبب العنف
ج ّل
املتصل بالنزاع هم من الرجال ،وهكذا فإن ُ
االنخفاض الذي شهده العام  2018يف عدد
وفيات العنف أدى إىل انخفاض عدد الذكور
الذين ميوتون بسبب العنف .ومع ذلك ،ال يزال
الرجال أكرث عرض ًة للوقوع ضحي َة العنف امل ُميت
( 84%من مجموع الضحايا كانوا من الفتيان
والرجال يف  )2018وللقتل بسالح ناري
( 92%من ضحايا ال ُعنف املرتكَب باألسلحة
29
النارية حول العامل من الذكور).
لقد باتت قاعدة بيانات وفيات العنف العاملية
تتيح اآلن تحليل البيانات املصنفة لضحايا القتل
باألسلحة النارية من اإلناث للفرتة 2004-
( 2018الشكل  .)8وهذه مساهم ٌة مهمة يف
قدرة قاعدة البيانات عىل دعم مبادرات الرصد
واملنارصة لتعزيز أهمية النوع االجتامعي يف
بيانات حاالت القتل املرتكبة باألسلحة النارية
(Alvazzi del Frate, Hideg, and LeBrun,
 .)2020ويف حني أن املعدل املس ّجل يف

 10ورقة إحاطة فبراير 2021

 0.59 - 2018لكل  100,000أنثى  -ينسجم
مع املستوى العام املقدر للفرتة بأكملها ،إال أن
العدد الفعيل للنساء الاليت قُتلن بأسلحة نارية
يف  17,200( 2018عىل مستوى العامل) هو
األعىل يف هذه الفرتة ،بهامش ضئيل .وعىل
مستوى العامل ،قُتل  41%من الذكور و18%
30
من اإلناث من ضحايا العنف بأسلحة نارية.

التوقعات ملعدالت وفيات
العنف العاملية2030-2019 ،

سيناريوهات معدالت وفيات
العنف العاملية2030–2019 ،

منذ العام  ،2017ط َّور برنامج مسح األسلحة
الصغرية سيناريوهات ممكنة ملستقبل العنف
امل ُميت (Mc Evoy and Hideg, 2017, pp.
33–46; Hideg and Alvazzi del Frate,

 .)2019, pp. 5–10كم عدد األشخاص الذين
سيموتون بسبب العنف إذا استمرت االتجاهات
الحالية حتى العام 2030؟ وكم عدد البرش
الذين ميكن إنقاذهم من خالل السياسات
واإلجراءات الفعالة الهادفة إىل الحد من العنف
ومنعه؟ إ َّن نو َع اإلجراء الذي يتخذه صانعو
عامل
ٌ
السياسات للحد من العنف ومنعه هو
رئييس يف تحديد السيناريوهات املختلفة حتى
العام  .2030تستخدم السيناريوهات املعروضة
أدناه املنهجي َة ذاتها التي اعتمدها برنامج مسح
األسلحة الصغرية يف تحليالته السابقة ،والتي
تم تحديثها ببيانات العنف املميت لعام 2018
(انظر الجدول  31.)3وهذه السيناريوهات
مستمدة من تحليل بيانات وفيات العنف
وإقليم .ويتم حساب
املستقاة من  222بلدًا
ً
التقديرات والتوقعات باستخدام أحدث البيانات
املتاحة يف مجموعات البيانات املتخصصة
القُطرية والدولية .ويتوافق هذا النهج املتَّبع
يف قياس وفيات العنف مع إطار عمل أهداف
التنمية املستدامة الخاص برصد اتجاهات
العنف امل ُميت باستخدام املؤرشات العاملية.
ينقسم العدد العاملي لوفيات العنف ،يف كل
سيناريو ،إىل أربع فئات:
•العدد السنوي املتوقع لجرائم القتل العمد،
والتي تشكل الجزء األكرب من العدد اإلجاميل؛
•العدد السنوي املتوقع لوفيات النزاع املبارشة؛
•العدد السنوي لجرائم القتل غري العمد،
املقدّر بنحو  15%من العدد اإلجاميل
املتوقع لجرائم القتل العمد؛
•العدد السنوي للوفيات الناجمة عن التدخالت
القانونية ،واملقدَّر بنحو  5%من العدد
33
اإلجاميل املتوقع لجرائم القتل العمد.
ُوضعت ثالثة سيناريوهات للفرتة :2019-2030
•سيناريو “بقاء الحال عىل ما هو عليه” :ال
تغيري من حيث السياسات والربامج الحالية
املعنية بالحد من وفيات العنف أو منعها؛
•السيناريو “اإليجايب” :تأخذ الدول إجراءات
فعالة للحد من العنف ومنعه؛
•السيناريو “السلبي” :الجهود املبذولة للسيطرة
عىل الجرمية وأعامل العنف العاملية غري كافية
مم كان متوق ًعا.
أو أنها أقل فاعلية بكثري ّ
مشتق
منوذج “بقاء الحال عىل ما هو عليه”
ٌ
من االتجاهات املسجلة مؤخ ًرا يف معدالت
وفيات العنف ،ويعكس بالتايل اآلثار املحتملة
للسياسات والربامج الحالية الهادفة إىل الحد
من العنف ومنعه .أما السيناريوهان ،اإليجايب
والسلبي ،املمكنان فمبنيان عىل التغريات

الجدول ( )3موجز السيناريوهات الثالثة
السيناريو وسؤال البحث

االفرتاضات

املالحظات

سيناريو بقاء الحال عىل ما هو عليه

جرائم القتل :تستمر االتجاهات
الحالية بحسب املتوسطات اإلقليمية.

توقعات جرائم القتل مستمد ٌة من االتجاهات الحالية
باستخدام تحليل االنحدار( .أ) ت َعرض معظم األقاليم
اتجاهات لوغاريتمية(.ب) يُتوقع أن تستمر تلك االتجاهات
حتى العام ( .2030ج) بالنسبة لألقاليم ذات االتجاهات
األُسية ،أُجري االستقراء بحذر أكرب لتجنب التضخم أو
االنكامش الرسيع يف املعدالت.

وفيات النزاع املبارشة :من املتوقع
استقرار املعدل عند مستوى أعىل
بقليل من املعدل الحايل.

رغم أن االتجاهات الحالية تعكس انخفاضً ا عا ًما يف وفيات
النزاع منذ  ،2014يَتوقع هذا السيناريو منحنى لوغاريتم ًيا
يبدأ يف  2005ويتوقع حوايل  113,000-115,000وفاة
ناجمة مبارشة عن النزاع يف معظم سنوات العقد الثالث من
القرن الحادي والعرشين حتى العام .2030

ماذا سيحدث لو استمرت االتجاهات الحالية دون تغيري؟
الشكل ( )9سيناريو بقاء الحال عىل ما هو عليه :اتجاهات وتوقعات وفيات العنف
يف العامل2004-2030 ،
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معدالت وفيات العنف لكل  100,000نسمة

15

1,000,000

السيناريو اإليجايب
جرائم القتل :تبدأ البلدان يف إحراز
كم عدد البرش الذين ميكن حقن دمائهم إذا زادت الدول جهودها لتحقيق الغاية
التقدم نحو بلوغ معدل جرائم القتل
األوىل لهدف التنمية املستدامة السادس عرش ()16.1؟
الذي سجلته البلدان األفضل أدا ًء
الشكل ( )10السيناريو اإليجايب :اتجاهات وتوقعات وفيات العنف يف العامل ،الواقعة يف األقاليم ذاتها ،وتبلغ ذلك
2004-2030
املعدل يف نهاية املطاف.
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1,000,000

يَفرتض هذا السيناريو أن البلدان ستتمكن تدريجيًا من
محاكاة أداء البلدان األخرى يف أقاليمها والتي سجلت أكرث
املعدالت السنوية انخفاضً ا (أو ،يف حالة عدم االنخفاض،
أدىن معدالت الزيادة) يف جرائم القتل يف الفرتة 2009-
( 2018استنادًا إىل البلدان الثالثة األفضل أدا ًء ،أو بحسب
عدد البلدان يف اإلقليم املعني) .ومن املتوقع أن تؤدي
اإلجراءات الفورية عىل صعيد السياسات إىل تقريب البلدان
من مستوى هذا األداء عىل مدى مثاين سنوات تقريبًا ،وأنه
اعتبا ًرا من العام  2026فصاعدًا ،سيعمل كل بلد عىل تحسني
معدل جرائم القتل سنويًا مبوازاة املعدل املسجل يف الفرتة
 2009-2018يف البلدان األفضل أدا ًء الواقعة ضمن إقليمه.

يَفرتض هذا السيناريو إنها ًء تدريجيًا للنزاعات املسلحة
وفيات النزاع املبارشة :تنخفض
الحالية الكُربى ،كالتي تدور رحاها يف أفغانستان والعراق
الوفيات الناجمة عن النزاعات يف
وسوريا واليمن ،ويَفرتض عدم اندالع نزاعات جديدة تحل
العامل تدريج ًيا إىل مستويات أعىل
محل النزاعات الكُربى املنتهية تدريجيًا .وهكذا تنخفض
قليالً من تلك املسجلة قبل اندالع
ريا بحلول نهاية
نزاعات العقد الثاين من القرن الحادي الوفيات الناجمة عن النزاعات انخفاضً ا كب ً
فرتة التوقعات.
والعرشين.
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السيناريو السلبي
جرائم القتل :تبدأ معدالت جرائم القتل يَفرتض هذا السيناريو أن البلدان سوف تنتكس نحو
ماذا سيحدث لو تدهور الوضع؟
يف البلدان يف االنتكاس باتجاه معدالت متوسط معدل النمو السنوي يف جرائم القتل يف البلدان
األسوأ أدا ًء ضمن األقاليم ذاتها يف الفرتة 2009-2018
الشكل ( )11السيناريو السلبي :اتجاهات وتوقعات وفيات العنف يف العامل ،البلدان األسوأ أدا ًء يف األقاليم ذاتها.
2004-2030
(بنا ًء عىل املعدالت الثالثة األسوأ ،أو اعتامدًا عىل عدد
15
البلدان يف اإلقليم) .وال يُتوقع أن تسجل البلدان عمو ًما أسوأ
1,000,000
928,000
14
900,000
املعدالت ،ولكنها ستتدهور تدريجيًا نحو مستويات مامثلة
13
800,000
521,000
596,000
لتلك املعدالت.
618,000
12
وفيات النزاع املبارشة :تستمر الوفيات من املستحيل توقع عدد النزاعات التي ميكن أن تندلع أو
تستمر يف الفرتة  2019-2030أو توقع مدّتها أو شدتها.
الناجمة عن النزاعات يف االرتفاع،
ولكن ليس بشكل أُيس (كام يف الفرتة يَفرتض هذا السيناريو أن عدد وفيات النزاع املبارشة سيزيد
بحلول العام  2030بنسبة  40%تقريبًا عن املستويات التي
 2004-2018التي أفضل ما ينطبق
يتوقعها منوذج بقاء الحال عىل ما هو عليه.
عليها هو خط االتجاه األيس) ،وإمنا
بشكل خطي .يتوقع هذا السيناريو
ارتفا ًعا طفيفًا يف عدد النزاعات املسلحة،
رمبا باإلضافة إىل ارتفاع عدد القتىل يف
النزاعات الدائرة أو املستقبلية.

مالحظات( :أ) يستند التحليل إىل أحدث االتجاهات اإلقليمية الثابتة التي امتدت ألربع سنوات عىل األقل منذ العام  2004وال تزال مستمرة .إذا شه َد إقلي ٌم ما زياد ًة يف معدالت جرائم القتل
بني عامي  2004و ،2010ومن ثم شه َد انخفاضً ا بني عامي  2011و ،2018أجرينا حساب االتجاهات عىل أساس نقاط البيانات للفرتة  .2011-2018تختلف الفرتات املرجعية
باختالف أقاليم العامل ،ولكنها متتد دامئًا إىل أربع سنوات عىل األقل.
(ب) يشري االتجاه اللوغاريتمي إىل منط تغري متباطئ.
(ج) تُظهر االتجاهات حتى اآلن منطًا غري خطي .بالنسبة إىل معظم أقاليم العامل ،يتم متثيل التغري املتوقع بواسطة منحنى لوغاريتمي ،مع معدل تغري متناقص مبرور الوقت .ت ُظهر
ري فيها يُتوقع أن يتسارع إىل حد ما.
املناطق األخرى اتجاهًا أسيًا ،ما يعني أن التغ َ
املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية ()n.d.b

سيناريوهات معدالت وفيات العنف العالمية2019-2030 ،
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السيناريو اإليجايب

السيناريو السلبي
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1,000,000

عدد وفيات العنف يف العامل

املتوقعة يف اتجاهات العنف املميت يف حال
اتُخذت إجراءات وطنية ودولية متضافرة للحد
منه ،أو يف حال التقاعس عن ذلك.
توفر التوقعات الناتجة عن هذه
أساسا مقا َرنًا ومفيدًا لقياس
السيناريوهات
ً
الفاعلية النسبية للجهود الحالية الرامية إىل
الحد من ال ُعنف امل ُميت .فعىل سبيل املثال،
إذا استمرت االتجاهات الحالية ،فإن سيناريو
“بقاء الحال عىل ما هو عليه” يشري إىل أن
عدد وفيات العنف املتوقع سيبلغ 659,000
بحلول العام ( 2030انظر الشكل  .)12وإذا
استطاعت الدول أن تعزز جهودها من أجل
تحقيق الغاية األوىل لهدف التنمية املستدامة
السادس عرش ( )16.1كام فعلت البلدان
األفضل أدا ًء  -وبالتايل التحول إىل السيناريو
اإليجايب  -فإن العدد السنوي لوفيات العنف
قد ينخفض إىل  429,000بحلول .2030
وميكن قياس الفرق بني مقاربة الجهود
املتضافرة ومقاربة بقاء الحال عىل ما هو عليه
بحوايل  1.43مليون إنسان ميكن إنقاذهم من
املوت بني عامي  2019و 2030من خالل تنفيذ
سياسات أكرث استباقية بهدف الحد من العنف
ومنعه 34.ويف املقابل ،يشري السيناريو السلبي
إىل أن عدد وفيات العنف ميكن أن يرتفع إىل
 928,000سنويًا بحلول  .2030ويف حني أن
توقعات بقاء الحال عىل ما هو عليه ظلت كام
هي تقريبًا ،وأن السيناريو اإليجايب أصبح أكرث
تفاؤل إىل ٍ
حد ما مقارنة بالتوقعات املامثلة التي
ً
35
بُنيت عىل أساس بيانات العام  ،2017أصبح
السيناريو السلبي أقل تشاؤ ًما بكثري مع توقع
انخفاض عدد وفيات العنف بنحو 132,000
بحلول  .2030غري أن هذا العدد قد يكون
أقل من الواقع بكثري نظ ًرا إىل استحالة التنبؤ
بإمكانية نشوب نزاع مسلح عاملي أو إقليمي
واسع النطاق ميكن أن يؤدي إىل زيادة كبرية
يف عدد الوفيات املتصلة بالنزاعات .وقد تؤثر
عوامل أخرى ،مبا فيها جائحة كوفيد ،-19يف
األمن العاملي ،وقد ت ُؤدي إىل تداعيات جسيمة
تؤثر يف االتجاهات طويلة األجل.
تعتمد جدوى السيناريوهات املوضوعة
وفائدتها لجهود الحد من العنف عىل مصداقية
املنهجية املطبقة ونوعية البيانات املستخدمة.
تستند منهجية برنامج مسح األسلحة الصغرية إىل
مقاربة موحدة إزاء العنف املميت 36وإىل القناعة
بأن منع جميع أشكال العنف ووفيات العنف أمر
رضوري إلقامة “مجتمعات مساملة ال يُه ّمش فيها
أحد” ،عىل النحو املتوخى يف خطة .2030

الشكل  12االتجاهات والتوقعات العاملية لوفيات العنف ()2019-2030( )2004-2018
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يُلخص الجدول ( )3النهج اإلحصايئ املستخدم
يف تطوير سيناريو بقاء الحال عىل ما هو عليه
والسيناريو اإليجايب والسيناريو السلبي لوفيات
العنف يف الفرتة  ،2019-2030مع الرتكيز عىل
جرائم القتل العمد ووفيات النزاع املبارشة.

تحليل السيناريوهات للفرتة
2019-2030
يعتمد التحليل املعروض أدناه عىل أحدث
البيانات املأخوذة من قاعدة بيانات وفيات
العنف العاملية ،مبا فيها البيانات املستمدة من
سياقات النزاع والسلم ،وجرائم القتل والوفيات
الناجمة مبارش ًة عن النزاعات ،باإلضافة إىل
تقديرات األعداد املحتملة لوفيات العنف التي ال
تحظى عاد ًة بالتسجيل الوايف؛ أي جرائم القتل
غري العمد والوفيات بسبب التدخالت القانونية.

سيناريو بقاء الحال عىل ما هو عليه
يَفرتض سيناريو بقاء الحال عىل ما هو عليه أن
اتجاهات العنف املميت املسجلة حال ًيا ستستمر
حتى العام  ،2030مع استقرار معدل جرائم
القتل عامل ًيا عند حوايل  5.31لكل 100,000
نسمة ،أي أقل بقليل من املستوى الحايل
البالغ ( 5.36الجدول  .)4ومع ذلك ،ونظ ًرا
للنمو السكاين املتوقع للفرتة ،2019-2030
فإن العدد الفعيل لجرائم القتل سوف يرتفع
من  409,000حاليًا إىل حوايل .454,000
وبافرتاض ارتفاع عدد وفيات النزاعات إىل حد
ما بحلول نهاية الفرتة ،فإن من املتوقع أيضً ا أن

يتجاوز العدد اإلجاميل لوفيات العنف العد َد
الحايل بنحو  ،11%ليبلغ حوايل 659,000
يظل معدل
بحلول  .2030غري أن من املتوقع أن َّ
وفيات العنف أقل بقليل من املستويات الحالية:
حوايل  7.71لكل  100,000نسمة يف العام
 .2030ونظ ًرا النخفاض وفيات العنف يف
 2018وفرتة التوقع األقرص ،فإن معدل وفيات
العنف املتوقع بحلول  2030أقل مقارن ًة مبعدل
 7.77املعلن سابقًا يف تحديث العام 2017
(.)Hideg and Alvazzi del Frate، 2019
ميكن خفض عدد وفيات العنف امل ُميت عامل ًيا
بشكل كبري بحلول  2030إذا اتُخذت إجراءات
ملموسة للحد من معدالت الوفاة الناجمة
مبارش ًة عن النزاعات وجرائم القتل .وهذا يعني
أن النزاعات املسلحة يجب أن تنخفض من حيث
العدد والرضاوة ،وأن عىل الدول ،وال سيام التي
تشه ُد تدهو ًرا واض ًحا – وعىل رأسها املكسيك
ريا من معدالت
وتليها الربازيل – أن تخفض كث ً
جرائم القتل بحيث تعكس االتجاهات الحالية.

السيناريو اإليجايب
تستند توقعات جرائم القتل ضمن السيناريو
اإليجايب إىل االفرتاضات التالية )1( :البلدان
واألقاليم حول العامل متتلك سياسات فاعلة ،وهي
قادرة عىل تنفيذها ونقل املعرفة التي تؤدي إىل
زيادة سالمة مواطنيها عمو ًما 37،من ناحية،
وإىل تعزيز تركيزها عىل منع جرائم العنف عىل
املستوى الوطني ،من ناحية أخرى ،بهدف الحد
من معدالت جرائم القتل بوترية مامثلة تواكب
املعدالت يف البلدان األفضل أدا ًء يف األقاليم

ذاتها؛ و( )2يصبح التأثري اإليجايب لسياسات
أو اسرتاتيجيات الحد من العنف واض ًحا مبرور
الوقت ،وتحقق جميع البلدان واملناطق يف كل
إقليم معدالت أداء مثىل عىل مدى مثاين سنوات
تقريبًا  -من  2019إىل .2026
يتوقع هذا السيناريو اإليجايب انخفاضً ا
محتمالً يف وفيات العنف السنوية حول العامل من
نحو  596,000يف  2018إىل نحو 429,000
بحلول  .2030يوضِّ ح هذا السيناريو أن من
املمكن تحقيق انخفاض كبري يف العدد الكيل
لعدد وفيات العنف عىل افرتاض أن الدول متتلك
اإلرادة السياسية الالزمة وتنفذ تدخالت ناجحة
ومنسقة ومتكاملة .ويعتمد السيناريو اإليجايب
عىل األداء اإلقليمي الفعيل املتميز الذي لوحظ يف
الفرتة من  2004إىل  38،2018ويتوقع أن يبلغ
معدل وفيات العنف العاملي  5.02لكل 100,000
نسمة بحلول  ،2030وهو أقل بكثري من املعدل
املتوقع يف سيناريو بقاء الحال عىل ما هو عليه
للعام نفسه (.)7.71
وباملقارنة مع سيناريو بقاء الحال عىل ما
هو عليه ،فإن البرش الذين ميكن حقن دمائهم
بني عامي  2019و 2030والبالغ عددهم 1.43
مليون إنسان ميكن تقسيمهم إىل ما يزيد عىل
 336,000وفاة يتم منعها يف النزاعات املبارشة
و 1,093,000وفاة عنف أخرى يتم منعها.
سوف تكون أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى
أكرث املستفيدين من تلك اإلجراءات ،وميكن أن
تحقن دماء ما يصل إىل  507,000إنسان من
 2019إىل ( 2030أكرث من نصف املكاسب
العاملية من حيث الوفيات الناجمة عن جرائم
القتل) ،يليها غرب إفريقيا ورشقها (127,000
و 117,000إنسان ،عىل التوايل)  -وهام
منطقتان من املناطق الثالث املتوقع أن تشهد
أعىل معدل منو سكاين يف الفرتة 2019-
 .2030ومن املتوقع أيضً ا حقن دماء 70,000
إنسان يف الجنوب اإلفريقي ،ما يجعلها واحد ًة
من أكرث األقاليم الرابحة إذا تم تبني سياسات
أكرث تقدمي ًة وفاعلية ملنع العنف وتم تنفيذها
بشكل صحيح .ووفقًا للسيناريو اإليجايب،
تستأثر هذه األقاليم الخمسة مجتمع ًة بنسبة
 87%من االنخفاض املحتمل يف جرائم القتل
عىل مستوى العامل.

السيناريو السلبي
يف السيناريو السلبي املتسم بتصاعد العنف،
ميكن أن يتضاعف عد ُد وفيات العنف السنوية
ل ُيناهز  928,000وفاة بحلول  2030يف (انظر

الجدول ( )4املعدالت والتعدادات السنوية العاملية لوفيات العنف ووفيات جرائم القتل ووفيات
النزاع املبارشة لعام  ،2018وتلك املتوقعة لعام  2030وفقًا للسيناريوهات الثالثة
سيناريو بقاء الحال املؤرش
عىل ما هو عليه

2018
العدد

املعدل100,000/

العدد

املعدل100,000/

وفيات العنف

596,000

7.80

659,000

7.71

جرائم القتل

409,000

5.36

454,000

5.31

وفيات النزاع املبارشة

105,000

1.38

115,000

1.35

السيناريو اإليجايب املؤرش

السيناريو السلبي

2030

2030

2018
العدد

املعدل100,000/

العدد

املعدل100,000/

وفيات العنف

596,000

7.80

429,000

5.02

جرائم القتل

409,000

5.36

303,000

3.55

وفيات النزاع املبارشة

105,000

1.38

65,000

0.77

املؤرش

2018

2030

العدد

املعدل100,000/

العدد

املعدل100,000/

وفيات العنف

596,000

7.80

928,000

10.86

جرائم القتل

409,000

5.36

637,000

7.45

وفيات النزاع املبارشة

105,000

1.38

165,000

1.93
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ُ
أشكال العنف مجتمع ًة
الجدول  .)3وستُودي
بحيا ِة ما يقرب من  1.32مليون إنسان يف الفرتة
 2019-2030مقارن ًة بسيناريو بقاء الحال عىل
ما هو عليه 39،وبحياة نحو  269,000إنسان
إضايف يف العام  2030وحده .وميكن أن ينجم
مثل هذا التصعيد يف العنف امل ُميت من مجموعة
متنوعة من العوامل ،مبا فيها النزاعات املسلحة
الجديدة أو اشتداد النزاعات القامئة ،والزيادة يف
أنواع العنف املميت األخرى بسبب النقص الجسيم
يف الغذاء أو املاء عىل نطاق إقليمي ،أو النزوح أو
الهجرة الجامعية ،أو عودة الجرمية املنظمة عامل ًيا،
والعواقب االقتصادية السلبية املحتملة الناتجة
عن جائحة كوفيد -19أو غريها من األوبئة .ميكن
أن يؤدي الفشل يف التصدي لعدم املساواة كذلك
إىل تفاقم دوافع العنف املميت ،وال سيام عندما
يقرتن بانتهاكات حقوق اإلنسان والتمييز الناتج
عن اإلقصاء االجتامعي والسيايس واالقتصادي،
وكلها دوافع للتطرف العنيف.
ويُحتمل ،مبوجب هذا السيناريو ،أن تتجاوز
وفيات جرائم القتل السنوية يف جميع أنحاء
العامل  637,000وفاة بحلول  ،2030مبعدل
جرائم قتل يبلغ نحو  7.45لكل 100,000
نسمة مقارن ًة مبعدل  5.36يف  .2018ويَتوقع
السيناريو السلبي تغريات يف جميع البلدان
يف إقليم معني بنا ًء عىل التغريات السنوية يف

معدالت جرائم القتل املسجلة يف أسوأ البلدان
أدا ًء يف ذلك اإلقليم 40.وعىل النقيض من
السيناريو اإليجايب ،يتوقع االتجاه تراج ًعا أبطأ
41
نحو هذه املعدالت.
مستقيم
نتوقع يف هذا السيناريو ارتفا ًعا
ً
بطيئًا يف وفيات النزاعات ،لتصل تدريج ًيا إىل
مستويات أعىل بنحو  43%من تلك املتوقعة يف
سيناريو بقاء الحال عىل ما هو عليه .قد يشهد
العام  2030حوايل  165,000وفاة يف ساحات
املعارك  -أي أكرث من العام  2018بقرابة
 .57%وبالتايل فإن معدل وفيات العنف الكيل
(وفيات جرائم القتل ووفيات النزاعات والعدد
املقدَّر لوفيات العنف األخرى) سيزيد عىل 10
لكل  100,000نسمة بحلول ،)10.86( 2030
بزيادة  39%عن مستوى .)7.80( 2018

الخالصة :رضورة تضافر
الجهود ملنع العنف

تُظهر مقارنة هذه السيناريوهات الثالثة األهمي َة
البالغة لصنع السياسات وتطبيق املامرسات
الفُضىل يف تحديد املسار املستقبيل للعنف
امل ُميت عىل مستوى العامل (الشكل  .)12فإذا
متكَّنت بلدا ٌن أكرث من تكرار أفضل املامرسات
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السابقة يف أقاليمها ،سيتسنى حقن دماء نحو
 1.43مليون إنسان بني عامي  2019و.2030
وسيتسنى حقن دماء نصف أولئك الذين قُتلوا
خارج بيئات النزاع يف أمريكا الجنوبية وأمريكا
الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.
ويف نهاية املطاف ،توضح هذه السيناريوهات
الحاج َة إىل تعميق فهمنا “لإلجراءات الناجعة”
يف البلدان التي متكنت من خفض معدالت وفيات
العنف فيها إىل ٍ
حد كبري ،وفوائد التحليل القائم
عىل البيانات يف صنع سياسات أفضل .وباإلضافة
إىل الحاجة الواضحة إىل وقف النزاعات املسلحة
الدائرة من أجل حقن الدماء ،يحتاج واضعو
السياسات عند دراسة األقاليم األكرث ترض ًرا مثل
ريا أفضل لتجربة
أمريكا الجنوبية والوسطى تفس ً
البلدان صاحبة األداء املتميز يف الحد من العنف
املميت بينام كانت البلدان املجاورة لها تشهد
زيادات كبرية يف وفيات العنف ،كاملكسيك التي
ريا يف معدل جرائم القتل .إن
شهدت ارتفا ًعا كب ً
تحديد املامرسات الجيدة التي اعتمدتها البلدان
األفضل أدا ًء عىل املستوى اإلقليمي ميثل نقط َة بدء
واعدة لهذا النوع من التحليل ،وطريق ًة واقعية
وعملي ًة لتحقيق التقدم نحو تنفيذ خطة 2030
والغاية األوىل لهدف التنمية املستدامة السادس
عرش ( 42.)16.1وقد تتأثر هذه السيناريوهات
ريا بسبب وباء كوفيد -19الذي اجتاح معظم
كث ً
أنحاء العامل يف  .2020فمن ناحية ،قد ال يظل
“ بقاء الحال عىل ما هو عليه “ أم ًرا معتادًا ألن
الناس واملجتمعات اضطروا بالفعل إىل تغيري
أمناط حياتهم ،حيث تسببت الجائحة بأزمة
كبرية أث َّرت سلبًا يف االقتصاد العاملي ،وتحولت
مخصصات اإلنفاق العام ولرمبا تظل كذلك .تؤثر
الجائحة كذلك يف النزاعات وعمليات السالم،
حيث شهدت بعض النزاعات تدهو ًرا الفتًا بالرغم
من دعوات وقف إطالق النار الصادرة من األمني
العام لألمم املتحدة وشخصيات عامة مرموقة
أخرى .ونتيجة لذلك ،ميكن أن تكون التوقعات
يف إطار السيناريو السلبي أقل بكثري من الواقع
الفعيل ،بالنظر إىل عدم اليقني عمو ًما إزاء التنبؤ
باملستقبل باالعتامد ببساطة عىل االتجاهات
السابقة ،وال سيام يف ظل الظروف الحالية التي
تفرضها الجائحة.

مالحظات

1 .تعتمد قاعدة بيانات وفيات العنف العاملية الرموز
املوحدة للبلدان واملناطق املستخدمة ألغراض
إحصائية “.)UN M49” (UNSD, n.d.b
وألغراض التحليل الوارد يف ورقة اإلحاطة هذه،
تشمل منطقة شامل إفريقيا الجزائر ومرص
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وليبيا واملغرب والسودان وتونس ،وتشمل بلدان
املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل بوركينا فاسو
وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر.
2 .املعدالت السكانية مأخوذة من التوقعات السكانية
يف العامل الصادرة عن األمم املتحدة لعام 2019
تحليل
ً
( .)UNDESA, 2019تعرض هذه الورقة
لقاعدة بيانات وفيات العنف العاملية بحسب املعلومات
املتاحة لغاية  30ترشين الثاين/نوفمرب .2019
3 .مبا أن البيانات املتوفرة تغطي الفرتة املمتدة حتى
نهاية العام  2018فقط ،فإن السيناريوهات املبينة
يف هذه الورقة تغطي الفرتة .2019-2030
4 .لالطالع عىل املنشورات السابقة حول قاعدة بيانات
وفيات العنف العاملية وتحديثاتها السنوية ،انظر
كمثالGeneva Declaration Secretariat :
(2008; 2011; 2015), Widmer and Pavesi
(2016), Mc Evoy and Hideg (2017), and
.)Hideg and Alvazzi del Frate (2019
5 .ما مل يرد النص بخالفه ،يُشري مصطلح “جرائم
القتل” إىل “جرائم القتل العمد” والذي يُع َّرف
بأنه “العمل املخالف للقانون املرتَكب بنية إحداث
الوفاة أو اإليذاء البدين الشديد” (UNODC,
 .)2015, p. 17وكام هو مذكور يف املالحظة 2
(أعاله) ،فإن املعدالت السكانية الواردة يف هذه
الورقة مستمدة من إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتامعية التابعة لألمم املتحدة “”UNDESA
 .)(2019ملزيد من املعلومات حول املنهجية
والتحليل املستخدمني لقياس وفيات العنف ،انظر
برنامج مسح األسلحة الصغرية (.)n.d.a
6 .التغري الحاصل بنسبة  5%أو أقل من سنة إىل
ريا.
سنة مل يُعترب تغ ً
7 .يشري املؤرش األول املندرج تحت الغاية األوىل
لهدف التنمية املستدامة السادس عرش ()16.1.1
إىل “عدد ضحايا القتل العمد لكل 100,000
نسمة ،حسب الجنس والعمر” ،بينام يشري املؤرش
الثاين ( )16.1.2إىل “الوفيات املتصلة بالنزاعات
لكل  100,000نسمة ،حسب الجنس والعمر
والسبب” (.)UNGA, 2017, pp. 20–21
ط َّور فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني
مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة املؤرشات
العاملية باعتبارها “نقطة انطالق عملية” لقياس
التقدم املحرز عىل صعيد تحقيق غايات أهداف
التنمية املستدامة (.)IAEG, 2017, p. 2
8 .انظر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة (.)n.d.a
9 .قد تكون النسبة املئوية لوفيات العنف الناجمة
عن النزاعات ( )18%نسب ًة قليلة من جميع وفيات
ري عىل االتجاهات.
العنف يف العامل ،ولك ّن أث َرها كب ٌ
	10.انظر ،عىل سبيل املثالUNODC (2019) and ،
)Hideg and Alvazzi del Frate (2020
	11.كام يف املنشورات السابقة ،يتم استخراج هذا
الرقم اإلجاميل من خالل تجميع وفيات النزاع
املبارشة وجرائم القتل العمد وكذلك العدد املقدَّر
لوفيات جرائم القتل غري العمد والوفيات الناجمة
عن التدخالت القانونية .ت َستخدم هذه املنهجية
ٍ
تقديرات مللء الفجوات يف البيانات غري املتاحة
عن جرائم القتل غري العمد والوفيات الناجمة عن
التدخالت القانونية ألن معظم البلدان ال تجمع
هذه البيانات أو ال تنرشها.
	12.قد تختلف أرقام العام  2017عن تلك املنشورة
فمثل ،يُقدَّر
ً
سابقًا بسبب التنقيحات اإلحصائية.
العدد اإلجاميل لوفيات ال ُعنف لعام  2017حال ًيا
بـ  612,000وفاة ،بينام كان مق َّد ًرا يف السابق
بـ Hideg and Alvazzi del Frate,( 589,000
 .)2019انظر اإلطار ( )1ملزيد من التفاصيل.
	13.تقترص قاعدة بيانات وفيات العنف العاملية
عىل وفيات النزاع املبارشة (وليس الوفيات غري

املبارشة) ،مبا يتامىش ونوع البيانات التي تجمعها
قواعد البيانات مثل برنامج أوبساال لبيانات
النزاع ( )UCDPومرشوع بيانات مواقع وأحداث
النزاعات املسلحة ( .)ACLEDويستخدم املؤرش
الثاين للغاية األوىل لهدف التنمية املستدامة
السادس عرش ( )16.1.2مصطلح “الوفيات
املتصلة بالنزاعات” لإلشارة إىل الوفيات املبارشة
وغري املبارشة املتصلة بالنزاعات املسلحة (UNSD,
 ،)n.d.cولذا قد يكون من الرضوري يف املستقبل
تطوير منهجيات محددة لتقدير وفيات النزاع غري
املبارشة (.)Alda and Mc Evoy, 2017
	14.تتفاوت الجهود املبذولة لرصد الوفيات الناجمة
ريا،
عن التدخالت القانونية واإلبالغ عنها تفاوتًا كب ً
جح أن األرقام املتاحة أقل من الواقع .ويف
ويُر َّ
بعض األحيان يكون الحد الفاصل بني الوفيات
الناجمة عن التدخل القانوين وبني عمليات القتل
املرتكبة خارج نطاق القضاء عىل أيدي قوات
مبهم وغري واض ٍح ،ما يجعل التقديرات
األمن
ً
أكرث تعقيدًا .تعتمد االتجاهات يف جرائم القتل
غري العمد إىل ٍ
حد كبري عىل التعريفات القانونية
ريا
كث
تتباين
والتي
الصلة،
ذات
وتدوين املؤرشات
ً
بني الدول (.)Widmer and Pavesi, 2016, p. 8
انظر املالحظة ( )32لالطالع عىل تعريف “املوت
بسبب التدخالت القانونية”.
	15.بني عامي  2017و 2018انخفضت وفيات العنف
بنسبة  66%يف العراق ،و 95%يف ميامنار،
و % 65يف جنوب السودان ،و 47%يف سوريا
(.)Small Arms Survey, n.d.b
	16.ارتفع العدد اإلجاميل لقتىل األطراف املتناحرة يف
اليمن من حوايل  12,400إىل .23,000
	17.ارتفع العدد اإلجاميل للقتىل إىل  2,6400بزيادة
بلغت  36%مقارن ُة بالعام .2017
	18.تشري البيانات املتاحة (لغاية  30ترشين الثاين/
نوفمرب  )2019إىل أن ليبيا شهدت انخفاضً ا
بنحو  500حالة وفاة ناجمة عن النزاع يف ،2018
أي بنسبة  29%مقارن ًة بالعام  .2017تستمد
قاعدة بيانات وفيات العنف العاملية أعداد القتىل
يف ليبيا من مصادر مختلفة ،مبا فيها Plough
( sharesمتوفرة لألعوام Libya ،)2011-2017
( Body Countمتوفرة لألعوام ،)2014-2016
املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية (متوفرة
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 30ترشين الثاين/نوفمرب  ،2019كام هو
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 ولكن مع،) مبوجب السيناريو اإليجايب2019
 تصبح التوقعات،تقلص اإلطار الزمني للتوقع
.اإليجابية والسلبية عىل السواء أقل تطرفًا
.)p. 1 ,2011( انظر األمانة العامة إلعالن جنيف36.	
من املرجح أن تؤدي السياسات واملبادرات املعنية37.	
بالصحة والتوظيف واإلسكان والتعليم والحقوق
األساسية مثل املساواة بني الجنسني وإمكانية
 ومن.اللجوء إىل القضاء إىل مجتمعات أكرث أمانًا
شأن تحسني جودة الخدمات والبنية التحتية والنقل
.العام أن يُسهم أيضً ا يف تحقيق هذه النتيجة
إن حرص أمثلة “املامرسات الفُضىل” يف أن تكون38.	
من ضمن اإلقليم نفسه يجعل أفضل سيناريوهاتنا
 فمن املمكن ألداء البلدان يف إقليم ما.متحفظًا
 ويف.أن يُضاهي أداء بلدان أخرى يف إقليم آخر
 يؤدي حرص املامرسات الفُضىل (أو،املقابل
األسوأ) يف إقليم البلد املعني إىل زيادة معقولية
تقديراتنا حيث ال نستخدم أمثلة قد ال تكون
واقعية من أقاليم ذات مستويات مختلفة جدًا من
.حيث التنمية االجتامعية واالقتصادية والعنف
يستند هذا الحساب إىل تجميع كافة املكاسب39.	
.والخسائر السنوية لكامل الفرتة
ِ
التغريات
نقاط املقارنة املرجعية املستخدمة متثل40.	
2009- السنوي َة يف معدل جرائم القتل للفرتة
.2018
يسمح هذا النهج أيضً ا بتوقع انخفاض محتمل يف41.	
 ألن بعض،معدالت جرائم القتل يف بعض األقاليم
البلدان األسوأ أدا ًء قد ت ُخفض معدالت جرائم القتل
 وإ ْن مل يكن بالقدر نفسه الذي تشهده،لديها
.بلدان أخرى يف األقاليم ذاتها
 دولة مشاركة يف مجموعة38 املكسيك واحد ٌة من42.	
،الر ّواد من أجل مجتمعات مساملة وعادلة وشاملة
والتي تلتزم “بترسيع العمل لتنفيذ غايات
أهداف التنمية املستدامة من أجل السالم والعدالة
.).SDG16+) (CIC, n.d(”والشمول
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2019-2030 ،سيناريوهات معدالت وفيات العنف العالمية

 مبا يتامىش مع املامرسة،العام الخاضع للتقدير
االعتيادية املتبعة يف قاعدة بيانات وفيات العنف
 تعتمد بيانات النزاع املأخوذة من مرشوع.العاملية
بيانات مواقع وأحداث النزاعات املسلحة (لإلقليم
ككل) وبرنامج أوبساال لبيانات النزاع (لجميع
ريا عىل
ً البلدان املترضرة من النزاع) اعتامدًا كب
،تعريفات النزاع التي تستخدمها هاتان املنظمتان
وقد ته ِّول أو ته ِّون من اإلحصاءات ألي سنة معينة
 لالطالع عىل مناقشة أوىف حول.يف فرتة تحليلنا
Hideg and( ،التقديرات القامئة عىل النموذج
.)Alvazzi del Frate, 2020
تشري “نسبة االحتامل” إىل قوة االرتباط النسبية24.	
 حيث،بني حدثني مختلفني باملقارنة فيام بينهام
) “عدم وجود ارتباط؛” ويف هذا1( ميثل الرقم
 تشري نسبة االحتامل إىل احتامل التعرض،السياق
للعنف عىل مستوى العامل مقارن ًة باحتامل
التعرض للعنف يف شامل إفريقيا وبلدان
 متثل النسب.املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل
،احتامل أقل من املتوسط العاملي
ً
)1( األقل من
.احتامل أكرب
ً
)1( بينام متثل النسب األعىل من
ملناقشة العنف الطائفي يف بلدان املجموعة الخامسية25.	
Tubiana and Gramizzi انظر،ملنطقة الساحل
() فيام يتعلق بتشاد وليبيا والسودان؛2017; 2018
) فيام يتعلق بالنيجر؛ وde Tessières (2018 و
. (مرتقب إصداره) فيام يتعلق مبايلLochhead
لالطالع عىل رشح للمنهجية املستخدمة يف وضع26.	
Hideg and  يرجى االطالع عىل،هذه التوقعات
)Alvazzi del Frate (2019, pp. 6–10
لالطالع عىل تقييم ُمسهِب ملصادر قاعدة بيانات27.	
)2020(  انظر،وفيات العنف العاملية وفجواتها
.Hideg and Alvazzi del Frate
الحظ أن هذه التقديرات تستند إىل مستويات28.	
.عالية من عدم توفر البيانات
كانت النسب املئوية للذكور الذين قتلوا بسالح29.	
) وبلدان90%( ناري أقل بقليل يف شامل إفريقيا
.)84%( املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل
 كانت نسبة،بنا ًء عىل البيانات الشحيحة املتاحة30.	
النساء من ضحايا العنف الاليت قُتلن بسال ٍح ناري
)22%( أعىل من املتوسط العاملي يف شامل إفريقيا
.)37%( وبلدان املجموعة الخامسية ملنطقة الساحل
جرى العمل عىل السيناريوهات الثالثة للفرتة31.	
.2020  يف مطلع العام2019-2030
تُع َّرف الوفيات الناجمة عن التدخالت القانونية بأنها32.	
 أو،“مقتل املدنيني عىل يد مسؤويل إنفاذ القانون
”.مقتل املسؤولني عن إنفاذ القانون أثناء تأدية الواجب
.)Carapic and De Martino، 2015، p.1(
تستند النسب املقدرة لوفيات التدخالت القانونية33.	
وجرائم القتل غري العمد يف ورقة اإلحاطة هذه
إىل عينات بيانات مستمدة من البلدان التي تتوفر
.فيها هذه املعلومات
 ال توجد وصفة لهذه السياسة االستباقية،لسوء الحظ34.	
 يرى تحالف منع العنف التابع ملنظمة.الناجحة
الصحة العاملية أن خفض العنف يف األجل القريب
“يكمن يف التدخالت الناجحة يف الحد من أسباب
 وحمل األسلحة،العنف املبارشة مثل تعاطي الكحول
 والعنف،النارية والسكاكني يف األماكن العامة
” يتطلب خفض العنف يف األجل البعيد.االنتقامي
“تدخالت تطال األسباب الجذرية للعنف داخل
Carnochan( ”املجتمع واملجتمعات املحلية واألرس
 ميكن وصف، وبالتايل.)et al., 2015, p. 1
“السياسات االستباقية” بأنها سياسات تلبي واحدة
.من هاتني املجموعتني من املعايري أو كلتيهام
توقعت قاعدة بيانات وفيات العنف العاملية يف35.	
 وفاة عنف بحلول439,000 وقت سابق وقوع
Hideg and Alvazzi del Frate،( 2030 العام

نبذة عن
مشروع تقييم األمن
في شمال إفريقيا
يتبع مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا لربنامج مسح األسلحة الصغرية ويهدف إىل دعم
املعنيني يف إيجاد بيئة أكرث أم ًنا يف شامل إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء .ويقدم املرشوع
بحوث ًا وتحليالت راهنة قامئة عىل األدلة حول توفر األسلحة الصغرية وتداولها ،وديناميكيات
الجامعات املسلحة الناشئة ،وانعدام األمن املرافق لها .ويُربز البحث تأثريات النزاعات املسلحة يف
املنطقة عىل سالمة املجتمعات املحلية.
يحصل مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا عىل التمويل الرئييس من وزارة الشؤون الخارجية
الهولندية .وقد تلقى يف وقت سابق من ًحا من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية،
والقسم الفدرايل السويرسي للشؤون الخارجية ،ووزارة الشؤون الخارجية الدمناركية ،ووزارة
الشؤون الخارجية األملانية ،ووزارة الشؤون الخارجية الرنويجية ،ووزارة الخارجية األمريكية.
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارةwww.smallarmssurvey.org/sana/ar/home.html :
ميثل برنامج مسح األسلحة الصغرية مرك ًزا عامليًا مرموقًا مهمته توليد املعارف املحايدة املستندة
إىل األدلة واملعارف السياسية ذات الصلة بجميع جوانب األسلحة الصغرية والعنف املسلح .ويعترب
الربنامج املصد َر الدويل الرئييس للخربات واملعلومات والتحليل بشأن األسلحة الصغرية وقضايا
ُ
العنف املسلح ،ويشكل مصد ًرا للحكومات وواضعي السياسات والباحثني واملجتمع املدين .ويقع
مقره يف جنيف ،سويرسا يف املعهد العايل للدراسات الدولية والتنموية.
يضم برنامج مسح األسلحة الصغرية طاق َم عملٍ دويل يتمتع بخربة واسعة يف الدراسات األمنية
والعلوم السياسية والقانون واالقتصاد والدراسات التنموية وعلم االجتامع وعلم الجرمية ويعملون
عن كثب مع شبكة عاملية من الباحثني واملؤسسات الرشيكة واملنظامت غري الحكومية والحكومات
يف أكرث من  50بلدا ً.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين www.smallarmssurvey.org
برنامج مسح األسلحة الصغرية
Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2E
1202 Geneva
Switzerland
الهاتف+ 41 22 908 5777 :
الفاكس+ 41 22 732 2738 :
الربيد االلكرتوينinfo@smallarmssurvey.org :

ورقة اإلحاطة هذه ينرشها مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا التابع لربنامج مسح األسلحة
الصغرية بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

ملتابعة مسح األسلحة الصغرية
www.facebook.com/SmallArmsSurvey
www.twitter.com/SmallArmsSurvey

www.smallarmssurvey.org/multimedia
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