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 :مشتركة أداة
 والجريمة والعنف النارية، األسلحة

 
 غير والقتل األسلحة باستخدام واالنتحار المسلح، العنف يشكل

 التي الدول لدى حتى عالمي قلق مبعث المتعمد

 موظفو ويستخدم. السالم من حالة في تعيش

 لينتهكوا بمهارة الصغيرة األسلحة الحكومات

 مجموعة مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة بواسطتها،

 في الحق فيها         بما نساناإل حقوق من متنوعة

 .الشخصي واألمن والحرية الحياة

 

 لألمن المتنامية الحركة تهدف ذاته، الوقت وفي

 التحكم عن قانونياً مسؤولة الدول جعل إلى اإلنساني

 يرتكبه الذي المسلح العنف من المرتفعة بالمستويات

 أساسية تدابير غياب ظل في سيما وال العاديون، المواطنون

 في يرون اآلخرين أن غير. العامين واألمن السالمة لتعزيز

 راراًم يستخدم مفهوم وهذا النفس، عن الدفاع في الشخص لحق مبرراً المسلح للعنف المرتفعة المعدالت

 فهم إلى الحاجة المتضاربان التفسيران هذان ويبرز. الخاص السالح ملكية على الشرعية إلضفاء وتكراراً

 لألسلحة استعمال بأنّه هنا يعرف الذي – المجتمعي والعنف الصغيرة األسلحة بين المعقدة للعالقة َأعمق

 .المتعمد غير والقتل واالنتحار الجريمة في النارية

 

 :التالية األسئلة الفصل هذا يناقش

 النزاع؟ وجود عدم بحاالت المرتبط السالح عنف انتشار مدى ما •

 للعنف؟ الكلية المستويات على يؤثر النارية األسلحة على للحصول اإلمكانية توافر هل •

 عليها؟ وترد السالح عنف تجربة المجتمعات تخوض كيف •

 

 على السالح عنف يبلغه الذي المدى لقياس حالياً الموجودة الدولية لةاَألد على الفصل من األول القسم يعتمد

 حاالت في الناري السالح استعمال معدالت على رئيسة بصفة ذلك في مستنداً واإلقليمي، العالمي المستويين

 وهي ،العالم أنحاء في سنوياً تحدث وفاة واقعة 200.000 عن يقل ال ما أن الفصل ويبين. واالنتحار القتل

 العظمى الغالبية القتل حاالت وتمثّل. الحرب بوقوع مرتبطة وغير ناري سالح استخدام عن ناجمة وفيات

 

 سقط الذي ابنها صورة تحمل امرأة

 خالل ،1993 في السالح لعنف ضحية

 في أنجلوس لوس في صحفي مؤتمر

 .1999 مايو/أيار
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 األسلحة باستخدام القتل حاالت وتُعد. االنتحار حاالت في أقل بوتيرة الصغيرة األسلحة استعمال مع منها،

 أضعاف خمسة فيها القتل معدالت تبلغ التي اريبي،الك البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في شيوعاً أكثر النارية

 باستخدام العالم في االنتحار حاالت نصف ويحدث). 3-6 الشكل انظر (الحاالت لتلك العالمي المتوسط

 موجزة نبذات القسم هذا ينشئ ذلك، جانب وإلى. أوروبا غرب ودول الشمالية أمريكا في النارية، األسلحة

 الناجمة الوفيات إن: القائلةَ السابقةَ االفتراضات ويؤكد عمرها، وحسب لسالحا عنف ضحايا جنس نوع حسب

 .كاسحة بصفة ذكوري طابع ذات ظاهرة هي النارية األسلحة عن

 

 حول العامة بالسياسات المتعلق األكاديمي الحوار في األخيرة التطورات الفصل من الثاني القسم ويستعرض

 توافر َأثر تقيم التي األخيرة الدراسات عن عامة كلية نظرة يقدم كما. العنف في الصغيرة األسلحة استعمال

. السالح استعمال إساءة على المترتبة االقتصادية التكاليف ويناقش والجريمة، العنف تمستويا على األسلحة

. ال أم للعنف الكلية المستويات على يؤثر السالح إلى للوصول اإلمكانية توافر كان إذا ما تحديد الصعب ومن

 وتيرة وترفع لوفاة،وا اإلصابة خطر من تزيد األسلحة بها تتصف التي) اِإلماتة أو (الفتك درجة أن كما

 ردع في يسهموا أن أيضاً يمكنهم بالمسؤولية يتحلّون الذين األسلحة مالكي أن مع للخطر، الحسي اإلدراك

 .الدائر الحوار موضوع يمثّل األثرين هذين بين التوازن إن. الجريمة
 
 

 )100.000 لكل (المناطق عبر النارية األسلحة عن الناجمة الوفيات مستويات: 3-6 الشكل

 

 

 عن يقل ال ما

 واقعة 200.000

 في سنوياً تحدث وفاة

 وهي العالم، أنحاء

 عن ناجمة وفيات

 ناري سالح استخدام

 بوقوع مرتبطة وغير

 حاالت ثّلوتم. الحرب

 العظمى الغالبية القتل

 .منها
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 من فالكثير. النارية األسلحة عن الناجمة المميتة وغير لمميتةا اإلصابات على السالح عنف آثار تقتصر ال

 األمن تهدد أن يمكنها الدول، أو األفراد يرتكبها التي الصغيرة، األسلحة استعمال إلساءة المتنوعة الحاالت

 كنيم اآلثار لهذه الكمي اإلحصاء أن حين وفي. للمجتمع والثقافي والسياسي واالجتماعي واالقتصادي المادي

 من كبيرة بدرجة أعلى السالح لعنف المجتمعية التكاليف بأن األخيرة البحوث تُوحي التحدي، على ينطوي أن

 األساس يوفّر ألنه بالغة أهمية ذو المجال هذا في العمل من المزيد إن. أخرى وسائل عن الناجم العنف

 تدابير أن يبدو هدفاً يمثل ما وهو يرة،الصغ األسلحة باستعمال ارتكابه يتم الذي العنف درجة لخفض المنطقي

 ).6-6 الشكل انظر (تحقيقه على قادرة السالح على السيطرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غرب أوروبا، وشرق وسط األوسط، الشرق إفريقيا، شمال الكاريبي، والبحر الالتينية أمريكا إفريقيا،: أفقياً

 .العالم الهادي، المحيط على المطلة آسيا دول آسيا، شرق جنوب أوروبا،
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 2002-1979 أستراليا، في النارية باألسلحة المرتبطة الوفيات: 6-6 الشكل

 
 )800 ،700 ،600 ،500 ،400 ،300 ،200 ،100 صفر،: (رأسياً

 

 ]األعلى إلى األسفل من[
 السالح، عن الناجمة االنتحار حاالت السالح، عن الناجمة القتل حاالت السالح، عن الناجمة األخرى الوفيات

 .السالح عن الناجمة الوفيات مجموع
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 1999 ،1997 ،1995 ،1993 ،1991 ،1989 ،1987 ،1985 ،1983 ،1981 ،1979: (أفقياً

 ).2001و

 

 ]الجدول وأعلى وسط في المالحظة[
 ناري سالح قطعة 700.000 وتدمير تسليم تم ،1998 أغسطس/وآب 1996 يوليو/تموز بين المدة خالل

 .أستراليا أرجاء في األسلحة على للسيطرة جديدة قوانين تطبيق بسبب

 

 المقصودة غير التدخالت عن لناتجةا الوفيات من السالح عن الناجمة األخرى الوفيات تتكون: مالحظة

 .محددة غير ألسباب األسلحة عن الناجمة والوفيات القانونية، والتدخالت

 

 ).2003 ("بِْل" ،)2000 (اإلصابات لدراسات األبحاث مركز: المصدر

 
 ياقاتوالس اإلفريقية المجتمعات في ُأجريت التي الميدانية لألبحاث الرئيسة النتائج الفصل يقدم ذلك وبعد

 الجنائي، النشاط في الحربية األسلحة استعمال األبحاث تناولتها التي العامة القضايا وتشمل. األخرى المحلية

 توجهاً األمن خصخصة وتعتبر. السالح عنف من مرتفعة مستويات مع للتعامل متنوعة خاصة ردود ونشوء

 أن ومع. المسلحة الجريمة من الحد على رةقاد غير الدولة فيها تبدو التي السياقات في سيما وال قوياً،

 والحراس المرخّصة الشركات خدمات تكاليف تحمل بوسعها الثرية والطبقة الكبرى والمشاريع األعمال

 الملكية على أو (الرسمية غير النظام حفظ جماعات على يعتمدوا أن يجب منهم الكثير فإن المرخصين،

 السالح عنف على ناجعة ردود وضع يتم لم وما. أقوى األمن نم حس اكتساب بهدف) لألسلحة الخاصة

 الدفاع ألغراض بنفسها نفسها تُسلّح التي الساحة، على الفاعلة الجماعات سلسلة أمام سبيل فال التنفيذ، موضع

 .تزداد أن إال النفس، عن

 

 

 خصخصة إن

 في آخذة األمن

 عام كرد الظهور

 المستويات على

 للجريمة المرتفعة

 باألسلحة تبطةالمر

 .النارية


