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تنفيذ إعالن جنيف بشأن العنف 
المسلّح والتنمية

امل�سّلح  العنف  ب�س�أن  جنيف  اإعالن  تنفيذ 
احلكومّيني  امل�سوؤولني  يزّود  دليٌل  هو  والتنمية 
وا�سحة  باقرتاحاٍت  الأخرى  املعنّية  والأطراف 
اللتزامات  تنفيذ  كيفّية  حول  ال�ستخدام  �سهلة 
الواردة باإعالن جنيف ب�ساأن العنف امل�سّلح والتنمية 
ة  اخلا�سّ املراجعة  ملوؤمترات  اخلتامّية  والبيانات 
التزامات  اإىل  بالإ�سافة  و2011،   2008 بعاَمي 

اأو�سلو ب�ساأن العنف امل�سّلح.

حول  التجارب  من  وا�سعٍة  جمموعٍة  اإىل  وا�ستنادًا 
الدليل  هذا  يقّدم  منه،  واحلد  امل�سّلح  العنف  منع 
التدّخل  ونقاط  املمكنة  الإجراءات  حول  ملحًة 
املنا�سبة، كما يقرتح موارد اأ�سا�سّيٍة ميكن العتماد 

عليها للح�سول على املزيد من الن�سائح.

ملّخٌص حول
مجاالت التنفيذ المقترحة
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وفيما يلي جمالت التنفيذ الرئي�سّية التي يقرتحها الدليل:

فهم ال�سي�ق. 1
Ó  فهم طبيعة العنف امل�سّلح من خالل اإجراء تقييٍم �سامٍل  لالأ�سباب الكامنة وراءه وعوامل اخلطر

املتاأ�سلة يف و�سٍع معنّي. وميكن احل�سول على فهٍم اأف�سل حلالت واأ�سباب العنف امل�سّلح واأثره من 
خالل جمع البيانات املتوّفرة، واملعاينة والأنظمة التحليلية.

Ó  ا�ستخدام البيانات ل�سوغ تدابري �سيا�سية وبرناجمّية وو�سع معايري قيا�سّية لها لر�سد فعالّيتها
على املدى البعيد.

Ó  ،البيانات لت�سهيل عملّية مقارنة  دة(  واأ�ساليب موحَّ رات  دة )مع موؤ�سِّ اأنظمة قيا�س موحَّ اإعداد 
مما يوؤّدي اإىل اإمكانّية حتقيق فهٍم اأف�سل لأف�سل التدابري التي ميكن اأن ُتتَّخذ يف �سياٍق معنّي.

Ó  اإجراء تقييماٍت لقدرات ونقائ�س املوؤ�س�سات التي تتوىّل دورًا رئي�سّيًا يف منع العنف امل�سّلح واحلد
الجتماعّية،  واملوؤ�س�سات  الإمنائي،  والتخطيط  والعدالة،  العام،  الأمن  موؤ�س�سات  �سّيما  ل  منه، 
بالإ�سافة اإىل منّظمات املجتمع املدين، وذلك ل�سوغ ا�سرتاتيجّياٍت لبناء  القدرات املوؤ�س�ساتية 

على نحٍو اأف�سل، الذي بدوره �سوف يوؤّدي اإىل حتقيق ا�ستجابٍة اأكرث فعالّية.
Ó  القدرات وو�سف  الوعي حوله  زيادة  بهدف  امل�سّلح  العنف  تقريٍر وطنيٍّ حول  اإعداد  يف  الّنظر 

وال�سرتاتيجّيات املنا�سبة لال�ستجابة له.
Ó  و�سع اآلّيٍة لتن�سيق اجلهود الوطنّية ملنع العنف امل�سلَّح واحلد منه، وذلك لإتاحة التن�سيق فيما

واإعداد مركز اّت�ساٍل وطنّي �سمن احلكومة ليكون موردًا للمعلومات  بني الوحدات احلكومّية، 
وعملية التن�سيق.

و�سع اأطر عمٍل ق�ن�نّيٍة �سي��سية وا�سرتاتيجّي�ٍت وطنّيٍة واإعداد قدراٍت م�ؤ�س�س�تية. 2
Ó  وال�سيا�سات القوانني  وتطبيق  و�سع  ذلك  يف  مبا  م�ساعد،  و�سيا�سي  قانوين  عمٍل  اإطار  و�سع 

املتعّلقة بق�سايا كالأمن العام اأو اأمن املواطنني، ومنع العنف، والأمن الوطني، والعدالة اجلنائّية، 
 )GBV( الجتماعي   النوع  على  القائم  العنف  و  احلدود،  واإدارة  ال�سغرية،  الأ�سلحة  ومراقبة 

وحقوق ال�سحايا وتقدمي الدعم لهم.

ُيلِزم اإعالن جنيف ب�ساأن العنف امل�سّلح والتنمية الذي اأقرته اأكرث من 100 من الدول املوقعة بدعم املبادرات 
التي  تهدف اإىل قيا�س التكاليف الإن�سانّية، والجتماعّية، والقت�سادّية للعنف امل�سّلح وتقييم املخاطر، ومكامن 

ال�سعف، وفعالّية برامج احلد من العنف امل�سّلح، ون�سر املعرفة املتعّلقة باأف�سل املمار�سات.

ويطالب الإعالُن الدوَل بتحقيق انخفا�ٍس ميكن قيا�سه يف العبء العاملي للعنف امل�سّلح وحت�سيناٍت ملمو�سٍة يف 
الأمن الب�سري بحلول عام 2015.
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ال Ó  و�سع ا�سرتاتيجّيات وطنّية اأو خطط عمل، مبا يف ذلك اخلطط والربامج الإمنائّية ملنع العنف
امل�سّلح واحلد منه والّنظر يف عوامل اخلطر الرئي�سّية التي تعّززه.

Ó  تعزيز القدرات املوؤ�س�ساتية للحكومة ومنّظمات املجتمع املدين يف منع العنف امل�سّلح واحلد منه
بطرٍق تعّزز الثقة بني احلكومات واملواطنني.

Ó  وعلى واملقاطعات  البلدّيات  م�ستوى  على  احلكومّية  املوؤ�س�سات  على  خا�ّس  ب�سكٍل  الرتكيز 
املنّظمات املجتمعّية القريبة من الأ�سخا�س املتاأثرين بالعنف.

دة ملنع العنف امل�سّلح واحلد منه. 3 و�سع وتطبيق برامج م�حَّ
Ó .ال�ستناد اإىل قاعدة الأدّلة لأف�سل املمار�سات اأو املمار�سات الواعدة والربجمة الفعالة
Ó  و�سع برامج مبا�سرة للّنظر يف الأدوات )كجمع الأ�سلحة( واجلهات الفاعلة )كت�سريح اجلماعات

القوانني  اإنفاذ  وكالت  امل�سّلح )كاإ�سالح  العنف  التي حتمي من  املوؤ�س�ساتية  والبيئات  امل�سّلحة( 
ومبادرات بناء ال�سالم(.

Ó  َعت للنظر يف عوامل اخلطر التي توؤّدي اإىل العنف امل�سّلح اإبراز الربامج غري املبا�سرة التي ُو�سِ
العام  والتثقيف  للقانون  الكاملة  وال�سيادة  ال�سباب  فئة  ت�ستهدف  التي  التدّخالت  اأو  )كالربامج 

والتجديد احل�سرّي(.
Ó  اإىل توؤّدي  التي  الأ�سمل  والعوامل  الأعرا�س  يف  املبا�سرة’ للنظر  ‘املبا�سرة’ ‘وغري  ُهج  النُّ جمع 

العنف امل�سّلح.
Ó  تعزيز الربامج ال�ساملة لعّدة قطاعات التي جتمع جمموعًة من ال�سرتاتيجّيات ملنع العنف

والتخطيط  العامة،  وال�سحة  والعدالة،  القانون،  و�سيادة  اجلرمية،  )كمنع  منه  واحلد  امل�سّلح 
، منع النزاعات، وبناء ال�سالم(. والت�سميم احل�سريَّنينْ

Ó  النظر يف برامج اإمنائّيٍة اأ�سمل ل يكون منع العنف امل�سّلح واحلد منه الهدف الأ�سا�سّي منها، بل
اأن تنتج  ح�سيلة مالئمة )كربامج تدعم التعليم وال�سحة والرفاه القت�سادي(.

Ó  ال�سحايا بحقوق  وتعرتف  حتمي  التي  والربناجمّية  ال�سيا�سية  التنمية  مبادرات  مع  الندماج 
والّناجني من العنف امل�سّلح وتوّفر لهم احتياجاتهم.

ر�سد وتقييم �سي��س�ت وبرامج منع العنف امل�سّلح واحلد منه. 4
Ó  واملحلّية الوطنّية  الأنظمة  الوطني، مبا يف ذلك  والتقييم  الر�سد  تعزيز قدرات  ال�ستثمار يف 

ملنع  واآلّيٍة  دٍة  ا�ستجابٍة موحَّ اإىل حتقيق  توؤّدي  الأنظمة  اأّن هذه  البيانات وحتليلها و�سمان  جلمع 
العنف امل�سّلح.

Ó  عة الأخرى، وذلك للم�ساهمة يف قاعدة الأدّلة م�ساركة نتائج التقييمات والتجارب مع الدول املوقِّ
ة مبا ُيعتَقد باأّنه نهٌج ناجح. اخلا�سّ
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تنفيذ االلتزام�ت الدولّية ملنع العنف امل�سّلح واحلد منه. 5
Ó  ت�سجيع احلكومات على التنفيذ والمتثال لالتفاقّيات الدولّية والإقليمّية املعقودة واللتزامات

وعوامل  امل�سّلح،  بالعنف  رين  املتاأثِّ والأ�سخا�س  اخلفيفة،  والأ�سلحة  ال�سغرية  بالأ�سلحة  املتعّلقة 
اخلطر املرتبطة به، وحقوق الإن�سان، والف�ساد، واملخّدرات.

Ó  دعم التفاقّيات الدولّية اأو الإقليمّية اجلديدة اأو التفاقّيات التي تتيح فر�سًا اإ�سافّيًة للنظر يف
العوامل التي ت�ساهم يف العنف امل�سّلح.

زي�دة فع�لّية ال�سراك�ت وامل�س�عدة الدولّية. 6
Ó  عقد �سراكات فّعالة مع جمموعٍة وا�سعٍة من اأ�سحاب امل�سلحة كمنّظمات املجتمع املدين، والقطاع

اخلا�س، والوكالت املانحة، واملنّظمات الدولّية.
Ó  ت�سجيع التعاون الثالثي والتعاون بني دول اجلنوب واملبادرات التي ت�سّجع الدول التي تواجه

قيود م�سابهة متعّلقة بالقدرات كو�سيلٍة مل�ساركة جتاربها.
Ó  ال�ستثمار يف منع العنف امل�سّلح واحلد منه من خالل اجلهات املانحة الدولّية التي ت�سعى اإىل

تعزيز ملكّية وقدرة احلكومة على منع العنف امل�سّلح واحلد منه، وال�ستناد، ح�سب ال�سرورة، اإىل 
القوة الن�سبّية لالأطراف الأخرى ذات �سلة )كمنّظمات املجتمع املدين، املنّظمات الدولّية، الأمم 

�سة، والقطاع اخلا�س(. املتحدة ووكالتها املتخ�سِّ
Ó  تقدمي الدعم ال�سرتاتيجي طويل املدى من خالل ال�سراكات مع وكالت املعونة الدولّية ودجمه

مع التفاقّيات ق�سرية املدى والتمويل املتعّلق باخلطط والربامج الأمنّية والإمنائّية دون- الوطنّية 
للّدول املتاأّثرة.

Ó  الدول امل�سابهة يف  ال�سراكات  التعاون بني  ت�سّجع  التي  املتعّلقة باجلهود  املعلومات  توثيق ون�سر 
الأخرى.

 Implementing the Geneva Declaration on Armed Violence للمزيد من املعلومات، انظر
and Development، الذي ن�سرته الأمانة العاّمة لإعالن جنيف عام 2014.
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