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منحنيات التوجهات
العنف المسلح في جنوب إفريقيا

خالل الأعوام الت�صعة ع�صر من حتول جنوب اإفريقيا من التمييز العن�صري اإلى الدميقراطية، حققت الدولة تقدما يف جوانب معينة. ويف العديد من 
النواحي، فاإن �صكان جنوب اإفريقيا قد اأ�صبحوا يف حال اأف�صل بكثري مما كانوا عليه يف عام 1994 وقد حت�صنت جوانب من ال�صحة العامة. وتراجعت 
جرائم القتل، مبا يف ذلك جرائم القتل بال�صالح، ب�صكل م�صطرد منذ عام 1994 ويبدو اأن الت�صريعات الوطنية م�صوؤولة جزئيا عن ذلك، بالرغم من 
احلاجة اإلى املزيد من العمل. وهناك حت�صن مماثل يف بع�ص املوؤ�صرات الجتماعية والقت�صادية اأي�صا. ولكن يزال عدم امل�صاواة يف الدخل ومعدلت 

جرائم القتل يف جنوب اإفريقيا من بني اأعلى املعدلت يف العامل وتوحي الأدلة املتوفرة اأن عدم امل�صاواة يظل حمركا رئي�صيا للعنف امل�صلح.

منذ عام 1994، تر�جعت معدالت جر�ئم �لقتل يف جنوب �إفريقيا ب�شكل جوهري

اأعلى من املتو�صط العاملي باأربع مرات تقريبا. ووفقا للبيانات املتوفرة، امتلكت جنوب اإفريقيا »معدل  يعترب معدل جرائم القتل يف جنوب اإفريقيا 
وفيات عنف مرتفع جدا« منذ عام 1994، حيث و�صل معدل جرائم القتل ال�صنوي اإلى ما يزيد على 30 �صخ�ص لكل 100.000 ن�صمة. ومت ت�صجيل اأعلى 
معدل جلرائم القتل يف الدولة يف عام 1994 حيث بلغ 66.9 �صخ�ص لكل 100.000 ن�صمة. وتراجع املعدل ما بني عامي 2011 و2012 لي�صل اإلى 30.9 

�صخ�ص بن�صبة تراجع و�صلت اإلى 54% )انظر ال�صكل 1-6(.

يوفر الف�صل نبذة عن توجهات العنف امل�صلح منذ عام 1994 مع الرتكيز على احدث البيانات املتوفرة والتي تغطي الفرتة ما بني عامي 2011 و2012. 
وهو يربز بع�ص العوامل التي تبدو اأنها تردع وت�صاهم يف العنف امل�صلح.

يجمع النظام الوطني ملراقبة الوفيات الناجمة عن الإ�صابات البيانات حول الإ�صابات القاتلة من املختربات الطبية وال�صرعية واملختربات اجلنائية التابعة 
للدولة. ورغم تغري امل�صاحة التي يغطيها هذا النظام مع مرور الزمن، فمن املمكن ا�صتخدام البيانات لأخذ ملحة عن الوفيات العاملية الناجمة عن ال�صتخدام 
ال�صكل  النظام )انظر  وثقها  التي  القتل  30% من جرائم  الأ�صلحة م�صوؤولة عن  فاإن  الفرتة،  لهذه  بالن�صبة   .2008 لعام  الوطني  امل�صتوى  لل�صالح على  املتعمد 
تقريبا يف منطقتني   %5 بن�صبة  تراجعت  الأ�صلحة  ا�صتخدام  الناجمة عن  الوفيات  ن�صبة  اأن  ليبني  للنظام  املناطقية  البيانات  اأي�صا  الف�صل  وي�صتخدم   .)3-6

خمتارتني، غري اأن ا�صتخدام الأ�صلحة احلادة )الأ�صلحة البي�صاء( ارتفع قليال يف غاوتينج وارتفع بن�صبة 8% يف مبومالجنا )انظر ال�صكل 4-6(.
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ال�صكل 6-1: معدل جر�ئم �لقتل لكل 100.000 ن�شمة، 2012-1994
�ملعدل لكل 100.000 ن�شمة
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�شاهم قانون �ل�شيطرة على �ل�شالح يف تقليل �لعنف �مل�شلح 

اجلزئي  التنفيذ  بني  ايجابية  عالقة  هناك  اأن  الف�صل  يجد  بالت�صريعات،  يتعلق  فيما 
الناجمة  القتل  جرائم  وانخفا�ص   2000 عام  ال�صادر  ال�صالح  على  ال�صيطرة  لقانون 
عن الأ�صلحة. وفقا لبحث ن�صره جمل�ص البحوث الطبية يف جنوب اإفريقيا، فقد �صاهم 
يف  من�صورة  مقالة  ترى  اخل�صو�ص،  وجه  وعلى  امل�صلح.  العنف  من  احلد  يف  القانون 
املجلة الطبية جلنوب اإفريقيا لعام 2010، والتي تقيم الفرق بني التوجهات يف معدلت 
بني عامي  القتل  الأ�صلحة من غريها من جرائم  ا�صتخدام  الناجمة عن  القتل  جرائم 
2001 و2004 انه »وبالرغم من الرتاجع يف معدلت اجلرائم يف اجلانبني، فاإن هناك 

تراجع اكرب و�صريع بالن�صبة جلرائم القتل الناجمة عن ا�صتخدام الأ�صلحة«.

وتوؤكد درا�صة تكميلية مت ن�صرها يف عام 2012 اأن هناك ارتباطًا ايجابيًا بني التطبيق التدريجي لقانون ال�صيطرة على ال�صالح واملعدلت املتدنية جلرائم القتل 
بالأ�صلحة. ومن خالل مقارنة عدد الن�صاء اللواتي قتلن يف عام 1999 مع الأعداد من عام 2009، تبني الدرا�صة وجود انخفا�ص كبري، حيث كان عدد الن�صاء 
ال�صالح.  ال�صيطرة على  اأي�صا بقانون  النار يف 2009 اقل بحوايل 529 حالة مقارنة مع عام 1999«، وهو تراجع مرتبط  اللواتي لقني حتفهن نتيجة لإطالق 

وتوحي هذه النتائج باأن تطبيق القانون ب�صورة اأف�صل �صيوؤدي اإلى املزيد من الرتاجع يف م�صتويات جرائم القتل بالأ�صلحة.

لقد مت قمع ممار�شات حفظ �الأمن من زمن �لتمييز �لعن�شري غري �أنها مل تتغري بالكامل 

العنف  اأ�صا�صية يف جهود منع  اأداة  ال�صرطة  اأن تكون فيه  الوقت الذي ينبغي  العنف امل�صلح. ويف  اإفريقيا يف تقليل  اأي�صا دور �صرطة جنوب  ي�صتك�صف الف�صل 
امل�صلح، فاإن قدرتها على تاأدية هذه الوظيفة مقيدة مبجموعة من امل�صاكل الداخلية اخلطرية. لقد مت قمع ممار�صات حفظ الأمن من زمن التمييز العن�صري 
غري اأنها مل تتغري بالكامل ول يزال هناك الكثري من العمل اإذا ما اأرادت ال�صرطة خف�ص م�صتويات العنف امل�صلح، بدل من زيادتها. ويعترب تطبيق املزيد من 

الإ�صالحات وتنفيذ الإجراءات املتعلقة با�صتخدام ال�صرطة للقوة والأ�صلحة خطوة هامة ينبغي على احلكومة اتخاذها يف هذا ال�صدد.

وب�صورة اأعم، ل تزال مفاهيم الف�صاد و�صوء ال�صلوك والفتقار اإلى ال�صفافية يف عدد من جهات وهيئات الدولة م�صتمرة. ويجد الف�صل اأن قلة البيانات حول 
تعزيز  اإلى  اإليها  الو�صول  واإمكانية  امل�صلح  العنف  الهامة حول  البيانات  توفر  ويوؤدي حت�صني  امل�صلح.  العنف  منع  تقو�ص جهود  امل�صلح  العنف  اأ�صباب وظروف 
باملعايري  التزامها  تبني  اأن  احلكومة  ت�صتطيع  �صنويا،  القاتل  وغري  القاتل  العنف  ت�صنف  بيانات  ن�صر  ومن خالل  املوثق.  امل�صلح  العنف  ومنع  تخفي�ص  برامج 
على  تركز  التي  احلالية  الربامج  وتقييم  امل�صلح  العنف  التدخل يف  �صبل  �صياغة  ال�صحة يف  الباحثني وخمت�صي  ي�صاعد  بهذا  القيام  ال�صفافة.  الدميقراطية 

العوامل امل�صاهمة يف العنف مثل تعاطي الكحول وعدم امل�صاواة بني اجلن�صني.

ويرى الف�صل اأن هناك ترابط قويا بني امل�صتويات املرتفعة لعدم امل�صاواة وامل�صتويات املرتفعة للعنف امل�صلح. وكانت نتائج ال�صيا�صات الوطنية حلكومة جنوب 
التي  الظروف  بع�ص  اإلى معاجلة  والقت�صادية  الجتماعية  امل�صاواة  م�صتوى  ويوؤدي حت�صني  للغاية.  متوا�صعة  امل�صاواة  م�صتويات عدم  وتقليل  ملعاجلة  اإفريقيا 

تثري العنف وميكن اأن توؤدي اإلى نتائج ايجابية يف جمال ال�صحة والرفاهية والأمن.

ال�صكل 6-3: �الأ�شلحة �مل�شتخدمة يف جر�ئم �لقتل عام 2008
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