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DECLARATION

تنفيذ إعالن جنيف بشأن العنف
المسلّح والتنمية
مل ّ
ص حول
خ ٌ
مجاالت التنفيذ المقترحة
تنفيذ �إعالن جنيف ب�ش�أن العنف امل�س ّلح
والتنمية هو دلي ٌل يز ّود امل�س�ؤولني احلكوم ّيني
باقرتاحات وا�ضحة
والأطراف املعن ّية الأخرى
ٍ
�سهلة اال�ستخدام حول كيف ّية تنفيذ االلتزامات
الواردة ب�إعالن جنيف ب�ش�أن العنف امل�س ّلح والتنمية
اخلا�صة
والبيانات اخلتام ّية مل�ؤمترات املراجعة
ّ
بعامي  2008و ،2011بالإ�ضافة �إىل التزامات
َ
ّ
�أو�سلو ب�ش�أن العنف امل�سلح.
وا�ستناد ًا �إىل جمموع ٍة وا�سع ٍة من التجارب حول
منع العنف امل�س ّلح واحلد منه ،يقدّم هذا الدليل
ّ
التدخل
ملح ًة حول الإجراءات املمكنة ونقاط
املنا�سبة ،كما يقرتح موارد �أ�سا�س ّي ٍة ميكن االعتماد
عليها للح�صول على املزيد من الن�صائح.

تنفيد إعالن جنيف

ُي ِلزم �إعالن جنيف ب�ش�أن العنف امل�س ّلح والتنمية الذي �أقرته �أكرث من  100من الدول املوقعة بدعم املبادرات
التي تهدف �إىل قيا�س التكاليف الإن�سان ّية ،واالجتماع ّية ،واالقت�صاد ّية للعنف امل�س ّلح وتقييم املخاطر ،ومكامن
ال�ضعف ،وفعال ّية برامج احلد من العنف امل�س ّلح ،ون�شر املعرفة املتع ّلقة ب�أف�ضل املمار�سات.
َ
وحت�سينات ملمو�س ٍة يف
انخفا�ض ميكن قيا�سه يف العبء العاملي للعنف امل�س ّلح
الدول بتحقيق
ويطالب الإعالنُ
ٍ
ٍ
الأمن الب�شري بحلول عام .2015

وفيما يلي جماالت التنفيذ الرئي�س ّية التي يقرتحها الدليل:
1 .1فهم ال�سياق

Ó

Ó
Ó
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Ó

Ó
Ó

�شامل للأ�سباب الكامنة وراءه وعوامل اخلطر
تقييم ٍ
Óفهم طبيعة العنف امل�س ّلح من خالل �إجراء ٍ
فهم �أف�ضل حلاالت و�أ�سباب العنف امل�س ّلح و�أثره من
املت�أ�صلة يف ٍ
و�ضع معينّ  .وميكن احل�صول على ٍ
خالل جمع البيانات املتو ّفرة ،واملعاينة والأنظمة التحليلية.
Óا�ستخدام البيانات ل�صوغ تدابري �سيا�سية وبرناجم ّية وو�ضع معايري قيا�س ّية لها لر�صد فعال ّيتها
على املدى البعيد.
موحدة) لت�سهيل عمل ّية مقارنة البيانات،
�Óإعداد �أنظمة قيا�س َّ
موحدة (مع م� ِّؤ�شرات و�أ�ساليب َّ
فهم �أف�ضل لأف�ضل التدابري التي ميكن �أن ُتتَّخذ يف �سياقٍ معينّ .
مما ي�ؤدّي �إىل �إمكان ّية حتقيق ٍ
�Óإجراء تقييماتٍ لقدرات ونقائ�ص امل�ؤ�س�سات التي تتولىّ دور ًا رئي�س ّي ًا يف منع العنف امل�س ّلح واحلد
منه ،ال �س ّيما م�ؤ�س�سات الأمن العام ،والعدالة ،والتخطيط الإمنائي ،وامل�ؤ�س�سات االجتماع ّية،
بالإ�ضافة �إىل ّ
منظمات املجتمع املدين ،وذلك ل�صوغ ا�سرتاتيج ّي ٍات لبناء القدرات امل�ؤ�س�ساتية
على نح ٍو �أف�ضل ،الذي بدوره �سوف ي�ؤدّي �إىل حتقيق ا�ستجاب ٍة �أكرث فعال ّية.
وطني حول العنف امل�س ّلح بهدف زيادة الوعي حوله وو�صف القدرات
Óال ّنظر يف �إعداد تقري ٍر
ٍّ
واال�سرتاتيج ّيات املنا�سبة لال�ستجابة له.
Óو�ضع �آل ّي ٍة لتن�سيق اجلهود الوطن ّية ملنع العنف امل�س َّلح واحلد منه ،وذلك لإتاحة التن�سيق فيما
وطني �ضمن احلكومة ليكون مورد ًا للمعلومات
بني الوحدات احلكوم ّية ،و�إعداد مركز ا ّت�صالٍ
ّ
وعملية التن�سيق.

قدرات م�ؤ�س�ساتية
ات وطن ّي ٍة و�إعداد
ٍ
2 .2و�ضع �أطر عملٍ قانون ّي ٍة �سيا�سية وا�سرتاتيج ّي ٍ

Ó Óو�ضع �إطار عملٍ قانوين و�سيا�سي م�ساعد ،مبا يف ذلك و�ضع وتطبيق القوانني وال�سيا�سات
املتع ّلقة بق�ضايا كالأمن العام �أو �أمن املواطنني ،ومنع العنف ،والأمن الوطني ،والعدالة اجلنائ ّية،
ومراقبة الأ�سلحة ال�صغرية ،و�إدارة احلدود ،و العنف القائم على النوع االجتماعي ()GBV
وحقوق ال�ضحايا وتقدمي الدعم لهم.
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موحدة ملنع العنف امل�سلّح واحلد منه
3 .3و�ضع وتطبيق برامج َّ

Ó
Ó
Ó

Ó
Ó
Ó
Ó

Óاال�ستناد �إىل قاعدة الأد ّلة لأف�ضل املمار�سات �أو املمار�سات الواعدة والربجمة الفعالة.
Óو�ضع برامج مبا�شرة لل ّنظر يف الأدوات (كجمع الأ�سلحة) واجلهات الفاعلة (كت�سريح اجلماعات
امل�س ّلحة) والبيئات امل�ؤ�س�ساتية التي حتمي من العنف امل�س ّلح (ك�إ�صالح وكاالت �إنفاذ القوانني
ومبادرات بناء ال�سالم).
�Óإبراز الربامج غري املبا�شرة التي ُو ِ�ض َعت للنظر يف عوامل اخلطر التي ت�ؤدّي �إىل العنف امل�س ّلح
(كالربامج �أو ّ
التدخالت التي ت�ستهدف فئة ال�شباب وال�سيادة الكاملة للقانون والتثقيف العام
احل�ضري).
والتجديد
ّ
Óجمع ال ُّنهُج ‘املبا�شرة’ ‘وغري املبا�شرة’ للنظر يف الأعرا�ض والعوامل الأ�شمل التي ت�ؤدّي �إىل
العنف امل�س ّلح.
Óتعزيز الربامج ال�شاملة لعدّة قطاعات التي جتمع جمموع ًة من اال�سرتاتيج ّيات ملنع العنف
امل�س ّلح واحلد منه (كمنع اجلرمية ،و�سيادة القانون ،والعدالة ،وال�صحة العامة ،والتخطيط
والت�صميم احل�ضر َّي نْي ،منع النزاعات ،وبناء ال�سالم).
ّ
أ�سا�سي منها ،بل
Óالنظر يف برامج �إمنائ ّي ٍة �أ�شمل ال يكون منع العنف امل�سلح واحلد منه الهدف ال ّ
�أن تنتج ح�صيلة مالئمة (كربامج تدعم التعليم وال�صحة والرفاه االقت�صادي).
Óاالندماج مع مبادرات التنمية ال�سيا�سية والربناجم ّية التي حتمي وتعرتف بحقوق ال�ضحايا
وال ّناجني من العنف امل�س ّلح وتو ّفر لهم احتياجاتهم.

4 .4ر�صد وتقييم �سيا�سات وبرامج منع العنف امل�سلّح واحلد منه

Ó Óاال�ستثمار يف تعزيز قدرات الر�صد والتقييم الوطني ،مبا يف ذلك الأنظمة الوطن ّية واملحل ّية
موحد ٍة و�آل ّي ٍة ملنع
جلمع البيانات وحتليلها و�ضمان �أنّ هذه الأنظمة ت�ؤدّي �إىل حتقيق ا�ستجاب ٍة َّ
العنف امل�س ّلح.
Ó Óم�شاركة نتائج التقييمات والتجارب مع الدول املو ِّقعة الأخرى ،وذلك للم�ساهمة يف قاعدة الأد ّلة
اخلا�صة مبا ُيعت َقد ب�أ ّنه نه ٌج ناجح.
ّ
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الخالصة

Ó Óو�ضع ا�سرتاتيج ّيات وطن ّية �أو خطط عمل ،مبا يف ذلك اخلطط والربامج الإمنائ ّية ملنع العنف
امل�س ّلح واحلد منه وال ّنظر يف عوامل اخلطر الرئي�س ّية التي تعزّزه.
Ó Óتعزيز القدرات امل�ؤ�س�ساتية للحكومة ّ
ومنظمات املجتمع املدين يف منع العنف امل�س ّلح واحلد منه
بطرقٍ تعزّز الثقة بني احلكومات واملواطنني.
خا�ص على امل�ؤ�س�سات احلكوم ّية على م�ستوى البلد ّيات واملقاطعات وعلى
Ó Óالرتكيز ب�شكلٍ
ّ
ّ
املنظمات املجتمع ّية القريبة من الأ�شخا�ص املت�أثرين بالعنف.

تنفيد إعالن جنيف

5 .5تنفيذ االلتزامات الدول ّية ملنع العنف امل�سلّح واحلد منه

Ó Óت�شجيع احلكومات على التنفيذ واالمتثال لالتفاق ّيات الدول ّية والإقليم ّية املعقودة وااللتزامات
املتع ّلقة بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة ،والأ�شخا�ص املت�أ ِّثرين بالعنف امل�س ّلح ،وعوامل
اخلطر املرتبطة به ،وحقوق الإن�سان ،والف�ساد ،واملخدّرات.
Ó Óدعم االتفاق ّيات الدول ّية �أو الإقليم ّية اجلديدة �أو االتفاق ّيات التي تتيح فر�ص ًا �إ�ضاف ّي ًة للنظر يف
العوامل التي ت�ساهم يف العنف امل�س ّلح.
6 .6زيادة فعال ّية ال�شراكات وامل�ساعدة الدول ّية

Ó

Ó
Ó

كتيب

Ó
Ó

Óعقد �شراكات ف ّعالة مع جمموع ٍة وا�سع ٍة من �أ�صحاب امل�صلحة ّ
كمنظمات املجتمع املدين ،والقطاع
اخلا�ص ،والوكاالت املانحةّ ،
واملنظمات الدول ّية.
ت�شجع الدول التي تواجه
Óت�شجيع التعاون الثالثي والتعاون بني دول اجلنوب واملبادرات التي ّ
قيود م�شابهة متع ّلقة بالقدرات كو�سيل ٍة مل�شاركة جتاربها.
Óاال�ستثمار يف منع العنف امل�س ّلح واحلد منه من خالل اجلهات املانحة الدول ّية التي ت�سعى �إىل
تعزيز ملك ّية وقدرة احلكومة على منع العنف امل�س ّلح واحلد منه ،واال�ستناد ،ح�سب ال�ضرورة� ،إىل
(كمنظمات املجتمع املدينّ ،
ّ
املنظمات الدول ّية ،الأمم
القوة الن�سب ّية للأطراف الأخرى ذات �صلة
املتخ�ص�صة ،والقطاع اخلا�ص).
املتحدة ووكاالتها
ِّ
Óتقدمي الدعم اال�سرتاتيجي طويل املدى من خالل ال�شراكات مع وكاالت املعونة الدول ّية ودجمه
مع االتفاق ّيات ق�صرية املدى والتمويل املتع ّلق باخلطط والربامج الأمن ّية والإمنائ ّية دون -الوطن ّية
للدّول املت�أ ّثرة.
ت�شجع التعاون بني ال�شراكات امل�شابهة يف الدول
Óتوثيق ون�شر املعلومات املتع ّلقة باجلهود التي ّ
الأخرى.

للمزيد من املعلومات ،انظر Implementing the Geneva Declaration on Armed Violence
 ،and Developmentالذي ن�شرته الأمانة العا ّمة لإعالن جنيف عام .2014
ميكنك �إيجاد الرابط على املوقع الإلكرتوين www.genevadeclaration.org/publications
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