
1 اأدوات العنف

�ضحّية  �ضخ�صٍ  �ألف   526 عن  يزيد  ما  يذهب 
من   9 يتوّفى  حيث  عام،  كّل  �ملميت  �لعنف 
تتعّلق  ال  ظروٍف  يف  هوؤالء  من  �أ�ضخا�ص   10
ب�ضكٍل  �مل�ضّلح  �لعنف  ويرتبط  بالنز�عات. 
يف  و�لف�ضل  �لتطور  على  �لقدرة  بعدم  كبرٍي  
 Geneva( للألفّية  �الإمنائّية  �الأهد�ف  حتقيق 

.)Declaration Secretariat, 2011, p.1

�الأ�ضكال  من  �لعديد  �مل�ضّلح1  �لعنف  ويّتخذ 
�ملختلفة �ضمن �ضياقاٍت حملّيٍة ووطنّيٍة و�إقليمّيٍة 
ملنع  �ملّتبعة  �الأ�ضاليب  تختلف  لذلك  خمتلفة، 
ومن  م�ضابهة.  ب�ضورٍة  منه  و�حلد  �لعنف  هذ� 
�لعنا�ضر �مل�ضرتكة يف مبادر�ت �لتدّخل �ملبا�ضر2 
منه  و�حلد  �مل�ضّلح  �لعنف  منع  �إىل  تهدف  �لتي 
�جلهود �ملبذولة يف مر�قبة �لو�ضول �إىل �الأ�ضلحة 
�لعنف  �رتكاب عملّيات  ُت�ضتخَدم غالبًا يف  �لتي 
�لذي يختلف من دولٍة �إىل �أخرى ومن �إقليٍم �إىل 
�آخر.3 ولغايات هذه �لوثيقة، ُي�ضتخَدم م�ضطلح 

�ملبادر�ت.  هذه  ملثل  �ل�ضلح’ كاختز�ٍل  ‘نزع 

�لتوّقع  �إىل  �ل�ضلح  نزع  ��ضرت�تيجّيات  وت�ضتند 
�ضوف  �ملميتة  �الأ�ضلحة  �إىل  �لو�ضول  تقييد  باأّن 
�لقتل  عملّيات  م�ضتوى  من  �حلّد  �إىل  يوؤّدي 
باالأ�ضلحة.  علقة  لها  يكون  �لتي  و�الإ�ضابات 
منّظمة  �أجرته  م�ضٌح  وجد  �ملثال،  �ضبيل  وعلى 
 2011 عام  يف  و�لتنمية  �القت�ضادي  �لتعاون 
يف  منه  و�حلّد  �مل�ضّلح  �لعنف  منع  لتدّخلت 
�ملائة  يف   90 �أّن  حملّيًا4  وجمتمعًا  دولًة   570
بر�مج  تتمّثل يف  كانت  �ملبا�ضرة  �لتدّخلت  من 
من  �الأ�ضلحة  نزع  عملّيات  �ضملت  �ل�ضلح  لنزع 

5.)OECD, 2011, p.37, Table 2.2( ملجتمع�

وتبّي هذه �لوثيقة �أّن مبادر�ت مر�قبة �الأ�ضلحة 
�أو نزع �ل�ضلح هذه ُتَعّد عنا�ضر �ضرورّيًة لكّنها 
�لعنف  منع  مبحاوالت  يتعّلق  فيما  كافيٍة  غري 
�مل�ضّلح و�حلد منه، كما ت�ضتعر�ص جمموعًة من 
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ماركوس ويلسون

 GENEVA  
DECLARATION

ت لدعم �لقر�ر�ت �ملتعّلقة  ة باإعلن جنيف هي وثيقٌة و�حدٌة من �ضل�ضلة وثائق �أُِعدَّ وثيقة �ل�ضيا�ضات �خلا�ضّ
بال�ضيا�ضات للمباحثات �جلارية حول �إطار عمل �لتنمية �لذي �ضيتبع �الأهد�ف �الإمنائّية للألفية. و�ضوف ت�ضع 
هذه �ل�ضل�ضلة منع �لعنف �مل�ضّلح و�حلد منه �ضمن �ل�ضياق �الأو�ضع للتنمية �مل�ضتد�مة لتبّي كيف �أّنه من �ملمكن 
�أن يكون لدى �لتعامل مع �لعنف تاأثرٌي تنمويٌّ �إيجابّي. وباال�ضتناد �إىل �الأدّلة �حلالّية، تهدف �لوثائق �إىل �إبر�ز 

�الأ�ضاليب �لتي ُيعتَقد �أّنها �ضوف متنع �لعنف �مل�ضّلح وحتّد منه.

ُت�ضَدر وثائق �ل�ضيا�ضات هذه من خلل �الأمانة �لعاّمة الإعلن جنيف، وال تت�ضّمن حمتوياتها �إقر�ر �لدول �لتي 
تلتزم باإعلن جنيف.

�لواليات �ملتحدة �الأمريكّية – لو�ص �أجنلو�ص: �ُضلَِّمت �الأ�ضلحة �لنارّية ب�ضكٍل طوعيٍّ �إىل �ل�ضرطة ملّدة خم�ص �ضاعات بتاريخ 9 �أيار 2009.
يف برنامج �إعادة �ضر�ء �الأ�ضلحة ملّدة يوٍم و�حد، تلّقى �ملو�طنون �لذين �ضّلمو� �ضلحًا ق�ضيمًة �ضر�ئّيًة ل�ضوبرماركت حملي
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�الأ�ضاليب �ملّتبعة يف �لتدّخلت �ملتعّلقة باالأ�ضلحة 
– �بتد�ًء من مبادر�ت مر�قبة �الأ�ضلحة �لقائمة 
بذ�تها و�ضواًل �إىل �الأ�ضاليب �لتي تدمج مر�قبة 
�الأ�ضلحة مع ��ضرت�تيجّياٍت تنموّيٍة �أو�ضع – حيث 
عف لهذه �الأ�ضاليب فيما  تربز نقاط �لقّوة و�ل�ضّ
يتعّلق مبنع �لعنف �مل�ضّلح و�حلد منه. وفيما يلي 

نتائج �لوثيقة �لرئي�ضّية �لقائمة على �الأدّلة:

Ó  الأ�ضلحة� مر�قبة  بر�مج  حتّقق  ما  نادرً� 
�لعنف �مل�ضّلح  �لقائمة بذ�تها تخفي�ضًا يف 

بطريقة م�ضتد�مة.
Ó  قّمة يف  �الأ�ضلحة  مر�قبة  بر�مج  تكون 

��ضرت�تيجّياٍت  تت�ضّمن  عندما  فعالّيتها 
�إ�ضلح  ت�ضّم  �لتي  للتدّخلت  �ضاملٍة 
�حلفاظ  �الأ�ضلحة،  حمل  منع  �ل�ضيا�ضات، 
�الأ�ضلحة  جمع  حملت  �الأمن،  على 

و�إتلفها، �لتوعية، و�لتغيري �ل�ضلوكي.
Ó  ملبادر�ت �لتي ينتج عنها  �أكرث م�ضتويات�

للقيا�ص  قابٍل  منخف�ص  م�ضّلح  عنف 
من  كل  تتناول  �لتي  تلك  هي  وم�ضتد�م 
�لتي  و�لعو�مل  وتوّفرها  �الأ�ضلحة  تزويد 
تناول  عدم  حال  ويف  طلبها.  �إىل  توؤّدي 
�الأ�ضلحة  �قتناء  �إىل  توؤّدي  �لتي  �لعو�مل 
 – ��ضتخد�مها  و�إ�ضاءة  و��ضتخد�مها 
�لثقة  وعدم  �الأمن  بانعد�م  كال�ضعور 
�إلخ،  �لدولة،  يف  باالأمن  �ملعنّية  باجلهات 

حديٌث   عام  ر�أي  ��ضتفتاء  �أظهر  �ملثال،  �ضبيل 
�ملتحدة  �لواليات  يف  �جلر�ئم  )Gallup(حول 

�ل�ضبب  هي  �ل�ضخ�ضّية  �ل�ضلمة  �أّن  �الأمريكّية 
 Swift,( نارّية  �أ�ضلحًة  �ضّكانها  القتناء  �لرئي�ضّي 
بانعد�م  �ملتعّلقة  �لت�ضّور�ت  توؤّدي  كما   .)2013

توفري  �إىل  �حلاجة  من  عنها  ينتج  وما  �الأمن 
حاالٍت  يف  �لنارّية  �الأ�ضلحة  �قتناء  �إىل  �حلماية 
�أخرى. وتظهر �لدر��ضات �ال�ضتق�ضائّية و�مل�ضح 
�ل�ضود�ن  وجنوب  كينيا  من  كل  يف  �أجري  �لذي 
�حلماية  يعّدون  �ملجيبي  �أّن  �ل�ضومال  و�ر�ص 
ممتلكاتهم  �أو  قريتهم  وحماية  �ل�ضخ�ضّية 
 Pavesi,( �ل�ضلح  القتناء  �لرئي�ضّية  �الأ�ضباب 
جرَيت  2013(. ويف در��ضٍة ��ضتق�ضائّيٍة حديثٍة �أُ

يف ليبيا، قال �ملجيبي �أّن �حلماية �ل�ضخ�ضّية من 
�لع�ضابات و�ملجرمي و�خلوف من نز�ٍع �أو عدم 
�ملمتلكات  وحماية  �لدولة  م�ضتقبليٍّ يف  ��ضتقر�ٍر 
�ال�ضلحة  القتنائهم  �لرئي�ضّية  �الأ�ضباب  هي 

.)Gallup, 2013( لنارّية�

و�حلد  �مل�ضّلح  �لعنف  مبنع  �ملتعّلق  �لتفكري  ن�ضاأ 
�إىل  �حلاجة  ليعك�ص  �الأخرية  �ل�ضنو�ت  يف  منه 
�أ�ضاليٍب تتعامل مع عو�مل ‘�لعر�ص’ و ‘�لطلب’ 
�لعو�مل  تربط  و��ضعة  تنموّية  �أفكار  والإدخال 
مع  �الأخرى  و�لعو�مل  �القت�ضادّية  �الجتماعية 
ويعك�ص  و�لعاملّية،  و�الإقليمّية  �ملحلّية  �لق�ضايا 
و�لتنمية  �مل�ضّلح  �لعنف  ب�ضاأن  جنيف  �إعلن 
ذلك،  �إىل  و�إ�ضافًة  كامل.  ب�ضكٍل  �لتوّجه  هذ� 
�أعّدتها  �لتي  �مل�ضّلح’  �لعنف  ‘عد�ضة  تبّي 

�الأحو�ل  �أف�ضل  يف  �لتدّخلت  لدى  يكون 
تاأثرٌي ق�ضري �الأجل.

Ó  �ًُيَعّد �حلّد من توّفر �الأ�ضلحة متغرّي بينما 
�لتخطيط  و��ضتمر�ر  لنجاح  �ضرورّيًا 
�ضرورّيًة  �ملكّملة  �ملبادر�ت  ُتَعّد  �لتنموي، 
�الجتماعّية  �لعو�مل  تناول  �أجل  �أي�ضًا من 
�لعنف  خطر  من  تزيد  �لتي  و�القت�ضادّية 

�مل�ضّلح.

اخللفية
منع  يف  �ملبا�ضرة  �الأ�ضاليب  معظم  �أّن  رغم 
�إىل  تهدف  ظلت  منه  و�حلّد  �مل�ضّلح  �لعنف 
هناك  يوجد  �الأ�ضلحة،  �إىل  �لو�ضول  �ضبط 
بر�مج  الأثر  �جلّيدة  �لقليلة  �لتقييمات  بع�ص 
مر�قبة �الأ�ضلحة على م�ضتويات �لعنف �مل�ضّلح. 
و�ضع  مبادر�ت  معظم  تنفذ  لذلك،  ونتيجًة 
ب�ضكٍل �ضرّي  باالأمن  �ملتعّلقة  �ل�ضيا�ضات  وتنفيذ 
للأنو�ع  �مل�ضبقة  �لت�ضّور�ت  تقودها  ما  وغالبًا 
�لعنف  من  �حلّد  مبادر�ت  من  �لناجحة 

.)Restrepo and Villa, 2010, p.3(

�الإ�ضارة  �ل�ضرورّي  من  �أخرى،  ناحيٍة  ومن 
�لعنف  �لرئي�ضّية يف منع  �لعنا�ضر  �أحد  �أّن  �إىل 
�الأ�ضلحة  مر�قبة  خلل  من  منه  و�حلد  �مل�ضّلح 
�قتناء  ور�ء  �لكامنة  �الأ�ضباب  وتناول  فهم  هو 
 – ��ضتخد�مها  و�إ�ضاءة  و��ضتخد�مها  �الأ�ضلحة 
 Atwood,( ’وهو ما ُيطَلق عليه عو�مل ‘�لطلب
وعلى   .)Glatz, and Muggah, 2006




    
 




















 

OECD, 2009, p. 50

ال�شكل 1: عد�ضة �لعنف �مل�ضّلح
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)�نظر  و�لتنمية  �القت�ضادي  �لتعاون  منّظمة 
�ل�ضكل 1( �لعنا�ضر و�مل�ضتويات �الأ�ضا�ضّية �لتي 
�ملثال،  �ضبيل  �مل�ضّلح، على  �لعنف  �أمناط  ت�ضّكل 
�مل�ضّلح،  بالعنف  يتاأثرون  �لذين  �الأ�ضخا�ص 
ومرتكبو �جلر�ئم، وتوّفر �الأدو�ت )�الأ�ضلحة( ، 
�مل�ضّلح و/ �لعنف  تتيح  �لتي  �ملوؤ�ض�ضاتية  و�لبيئة 
OECD, 2009, pp. 51-( أو حتمي �لنا�ص منه�

55(. وت�ضّجع ‘�لعد�ضة’ �ملمار�ضي على �لتفكري 
تفوي�ضات  يف  �لتفكري  عن  خمتلفٍة  بطريقٍة 
�إعد�د �لرب�مج �ملعّينة و�لنظر يف م�ضكلة �لعنف 
وعند  �أو�ضع.  منظوٍر  من  يغّذيه  وما  �مل�ضّلح 
ومبادر�ٍت  لُنُهٍج  عف  و�ل�ضّ �لقّوة  نقاط  تناول 
من  �لوثيقة  هذه  تبّي  �الأ�ضلحة،  ملر�قبة  معّينٍة 
�أُجِرَيت  مبادر�ٍت  من  تو�ضيحّيٍة  �أمثلٍة  خلل 
�لّنهج  هذ�  �أّن  �لعامل  من  خمتلفٍة  �أجز�ٍء  يف 
متعّددة  �جلهود  مع  هو  كما  بدجمه  �الأو�ضع، 
كي  �ضرورّيًا  ُيَعّد  �الأ�ضلحة،  من  للحد  �الأوجه 
تكون ��ضرت�تيجّيات نزع �ل�ضلح �لتي تهدف �إىل 
منع �لعنف �مل�ضّلح و�حلد منه ناجحًة وم�ضتمّرة. 
ويكون لدى �لتدّخلت غري �ملرت�بطة فر�ضًة �أقّل 

دد. بكثري الإحد�ث تاأثري �إيجابيٌّ يف هذ� �ل�ضّ

ا�شرتاتيجّيات احلفاظ على الأمن 
والتدّخالت يف جمال العدالة

�الأ�ضلحة  ملر�قبة  �ال�ضتجابات  من  و�حدًة  ُتَعّد 
ونظام  �الأمن  وقو�ت  �ل�ضرطة  �ضلطة  تعزيز 

�أعمال  يرتكبون  �أّنهم  عى  ُيدَّ �لذين  لردع  �لعدل 
وحيٍد  كنهٍج  ذلك  �ّتباع  عند  ذلك،  ومع  عنف. 
ملنع �لعنف �مل�ضّلح و�حلد منه،  تظهر ن�ضاطات 
و�لنُهج   ’ �لت�ضامح،  ‘عدم  مبد�أ  ذ�ت  �لتنفيذ 
�أدلة  �لردع، و�لعقوبات �ل�ضارمة   �لقائمة على 
�ضعيفة ملنع �لعنف �مل�ضلح و�حلد منه. وميكن �أن 
تنجح عملّيات �حلفاظ على �الأمن �لتي تقودها 
حجز  عملّيات  �إىل  توؤّدي  و�لتي  �ال�ضتخبار�ت 
�الأ�ضلحة يف مناطق معّينة )�نظر ‘مقّيد�ت حمل 
�الأ�ضلحة و�ملناطق �خلالية من �الأ�ضلحة �لنارّية’ 
تبّي  �أّنه  �إاّل  �الأ�ضلحة،  �نت�ضار  �ضبط  يف  �أدناه( 
وجود  دون  �مل�ضتمر  �لتاأثري  �إىل  تفتقر  �أّنها 

لة. مبادر�ت نزع �ل�ضلح �لوقائّية �ملكمِّ

وقد ��ضتخِدَمت ُنُهج تفتي�ص �ل�ضرطة على م�ضتوى 
�حل�ضرّية  �ملناطق  من  �لعديد  يف  �ل�ضو�رع 
للعنف.  �ضة  �ملعرَّ �ملناطق  من  �الأ�ضلحة  الإخر�ج 
�ل�ضلطة  �ل�ضرطة  لدى  يكون  بريطانيا،  ويف 
�لقانونّية ‘الإيقاف وتفتي�ص’ �ضخ�صٍ ما يعتقدون 
هجومّيًة  �أ�ضلحًة  يحمل  باأّنه  منطقّيٍة  الأ�ضباٍب 
 Eastwood, Shiner, and( نارّية6  �أ�ضلحًة  �أو 
�ل�ضلطات  هذه  �أّن  �إاّل   ،)Bear, 2013, p. 18
�نُتِقَدت لكونها ال ت�ضاهم كثريً� يف حتقيق هدف 
 Eades et al., 2007, pp.( ردع حمل �الأ�ضلحة
�لد�خلّية  لوز�رة  تقريٌر  حّذر  وقد   .)28-29
�إيقاف  جهود  حول   2003 عام  �لربيطانّية 

�جلر�ئم  ت�ضتهدف  �لتي  وتفتي�ضهم  �الأ�ضخا�ص 
�لتي لها علقة با�ضتخد�م �الأدو�ت �حلاّدة باأّن:

مفاجئ،  نحٍو  على  منخف�ضٌة  �الإ�ضابة’  ‘معّدالت 
�ل�ضرطة  تّتخذها  �لتي  �الإجر�ء�ت  �أّن  �إىل  ت�ضري  كما 
حمل  على  كبرٍي  ب�ضكٍل  للتاأثري  تكفي  ال  لوحدها 
�الأدو�ت �حلاّدة، حيث يجب �أن ُتدَعم هذه �الإجر�ء�ت 
دورّية  �ضارمة’  ‘�إجر�ء�ت  ورمّبا  تثقيفّيٍة  بحملٍت 
يف  �أ�ضلحٍة  حمل  �إىل  ي�ضري  ما  هناك  يكون  عندما 

.)Eades et al., 2007, p. 28( منطقٍة معّينة

‘قانون  �ضلطات  �أّن  ُوِجَد  نيويورك،  مدينة  ويف 
و�لتفتي�ص  �الإيقاف  ل�ضلطة  �مل�ضابهة  �ال�ضتباه’ 
عك�ضّية  نتيجة  ذ�ت  �أّنها  حتى  �أو  موؤّثرة  غري 

.)Fratello et al., 2013, pp. 2-3, 89-90(

مع  بحزم  ‘�لت�ضّرف  نهج  يحقق  مل  كما 
�جلر�ئم’ �لهدف �ملن�ضود �لذي يتمّثل يف �حلّد 
�أّن حماوالت  تبّي  وقد  �أو �جلرمية.  �لعنف  من 
ردع �جلر�ئم �مل�ضّلحة من خلل فر�ص عقوباٍت 
 Durlauf and Nagin,( فّعالة  �أنها غري  �أ�ضّد  
 2011, p. 28; Cook and Ludwing, 2006,
p. 693(. مل يظهر �لبحث حول �حلّد �الأدنى من 
�الأحكام �لق�ضائّية و�حلب�ص لفرتة �إ�ضافّية جّر�ء 
�جلر�ئم �مل�ضّلحة يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكّية 
بعد عن �أدلة و��ضحة عن كيفية حد هذه �لّنهج 
 - �لنارّية  باالأ�ضلحة  ُترتَكب  �لتي  �جلر�ئم  من 

Lucas Jackson / REUTERS © .2011 لواليات �ملتحدة �الأمريكّية – نيويورك: عنا�ضر �ل�ضرطة جتري تفتي�ضًا ع�ضو�ئّيًا للحقائب عند مدخل مرتو �الأنفاق، �آب�
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�لنهج   هذه  �أن  حيث  �لعك�ص  تبي  قد  �أنه  حتى 
لها تاأثري عك�ضي يتمّثل يف تفاقم �مل�ضكلت �لتي 
من  عدٌد  وت�ضري  �جلماعي.  �حلب�ص  عن  تنتج 
�لعقوبات   �ضّدة  �لزياد�ت يف  �أن  �إىل  �لدر��ضات 
�الأحو�ل،  �أف�ضل  يف  ب�ضيط  ردعيٌّ  تاأثرٌي  لديها 
�الأحكام  فيها  تكون  �لتي  �ملناطق  يف  �ضّيما  ال 
 Durlauf and( �الأ�ضا�ص  يف  طويلًة  �لق�ضائّية 
وقبل  �آخر،  مثاٍل  ويف   7.)Nagin, 2011, p.31
�ل�ضلفادور  �لرئا�ضّية لعام 2004 يف  �النتخابات 
واليته،  �ملنتهية  �لرئي�ص  �أطلق  �أ�ضهر،  بثمانية 
 Plan Mano خّطة  فلور�ص،  فر�ن�ضي�ضكو 
و�خلّطة  بحزم’(  �لت�ضّرف  )‘خّطة   Dura
 Plan Super Mano Dura تبعتها  �لتي 
�ل�ضرطة  بي  م�ضرتكَتينْ  مبادرَتينْ  كانتا  �للَتينْ 
�إىل تفكيك �لع�ضابات و�حلد  و�جلي�ص تهدفان 
�ملبادرَتينْ  هاَتينْ  �أّن  ورغم  �لقتل.  جر�ئم  من 
تلّقى  �إطلقهما،  عند  و��ضعًا  دعمًا  حّققتا 
ِقَبل حملت حقوق  �نتقادً� �ضديدً� من  نهجهما 
و�إعادة  �ملنع  عنا�ضر  الإهمال  وذلك  �الإن�ضان، 
فيما  فّعالة  غري  كانت  �حلملت  والأّن  �لتاأهيل، 
ومل  �لقتل.  جر�ئم  معّدالت  من  باحلّد  يتعّلق 

و�العتقال  �الأ�ضّد  �لق�ضائّية  �الأحكام  توؤّدي 
ة معزولة �إىل �أّي  و��ضع �لنطاق يف �ضجون خا�ضّ
بتعزيز  �لع�ضابات  الأفر�د  �ل�ّضماح  �ضوى  �ضيء 
بدوره  �أّدى  مما  جهودهم،  وتوحيد  متا�ضكهم 
�البتز�ز  حاالت  يف  ومفاجئ  �ضريع  �رتفاع  �إىل 

.)Wolf, 2011(

�أمريكا  يف  �أخرى  جتارب  ت�ضري  �ملقابل،  ويف 
متعّددة  �ملجتمعّية  �لّنهج  �أّن  �إىل  �للتينّية 
�لبد�ئل  مع  �لقانون  �إنفاذ  تدمج  �لتي  �الأوجه 
حّققت  قد  �لعي�ص  ب�ضبل  �ملتعّلقة  �القت�ضادّية 
 Rodgers,( �أف�ضل �لنتائج يف �حلّد من �لعنف 
Muggah, and Stevenson, 2009(. وتّتجه 
�ملبادر�ت �لتي ُتعَرف بـمبادر�ت ‘�جليل �لثاين’ 
�أكرب يف  ب�ضكٍل  �الأدّلة  قائٍم على  نهٍج  �ّتباع  نحو 
�ل�ضياقات  باأّن  و�الإقر�ر  منه  و�حلد  �لعنف  منع 
دعم  وقد  �لعك�ص.  ولي�ص  �لعنف  ت�ضّكل  �ملحلّية 
�لتي  �مل�ضاريع  �الإمنائّي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج 
و�لتي  و�ل�ضلفادور  نيكار�غو�  كل من  �أُطِلَقت يف 
جمع  ون�ضاطات  �لت�ضريعي،  �الإ�ضلح  ت�ضّمنت 
و�لتنمية  علنًا،  �الأ�ضلحة  حمل  ومنع  �الأ�ضلحة، 

�لبيئّية يف �الأحياء �لفقرية ،باالإ�ضافة �إىل �أ�ضياء 
�أخرى، و��ضتهدفت �لتدّخلت من �أجل �ل�ضباب 
 Rodgers, Muggah,( و�الأُ�َضر �ملعّر�ضة للخطر

.)and Stevenson, 2009, p. 16

و�أنظمة  �ل�ضرطة  خدمات  تلعب  �ملجمل،  ويف 
�لعدل دورً� حمورّيًا يف جهود منع �لعنف �مل�ضّلح 
و�حلد منه، �إاّل �أّنها تعمل �أف�ضل ما ميكن عندما 
�ل�ضلح  لنزع  �الأوجه  متعّدد  نهٍج  مع  تتوّحد 
و�لتنمية من �أجل منع �لعنف �مل�ضّلح و�حلد منه، 
حيث ال ميكن ملبادر�ت �ل�ضرطة و�لعدل لوحدها 
�أن تقّدم حّلً و�حدً� للعنف �مل�ضّلح ينا�ضب جميع 

�لظروف.

قيود حمل الأ�شلحة واملناطق 
اخلالية من الأ�شلحة

�ملعّر�ضة  �ملناطق  يف  �الأ�ضلحة  حمل  منع  يظل 
للعنف و�لتعريف باملناطق �خلالية من �الأ�ضلحة 
على نحٍو و��ضٍع �ضكَلينْ ملنع �لعنف �مل�ضّلح و�حلد 
منه. وقد �أُِعدَّ هَذينْن �لّنهَجينْ لنزع �أدو�ت �لعنف 
وتوطيد �لثقة �لعاّمة بامل�ضوؤولي عن توفري �الأمن 

Matt York / AP Photo © .2004 لواليات �ملتحدة �الأمريكّية – �أريزونا: الئحات ت�ضري �إىل وجود منطقة مدر�ضّية خالية من �الأ�ضلحة و�لعقاقري عند مدر�ضة فوينك�ص �الإبتد�ئية. كانون �الأول�
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�أدناه  �ملذكورة  �الأمثلة  وتبّي  �لدويل.  �أو  �ملحلي 
�الآثار  بع�ص  �أفريقيا  وجنوب  كولومبيا  من 
وُتَعّد  �لّنوع.  هذ�  من  �أ�ضاليب  الّتباع  �الإيجابّية 
�ل�ضلح  نزع  لُنُهج  منوذجًا  �الأ�ضاليب  هذه 
وعندما  �مل�ضّلح،  بالعنف  �ملتعّلقة  �ملبا�ضرة 
طلب  تتناول  ال  لوحدها،  �الأ�ضاليب  هذه  ُتطبَّق 
وبالتايل  �مل�ضّلح،  �لعنف  ور�ء  �لكامن  �الأ�ضلحة 
تكون ��ضتمر�رّية منع �لعنف �مل�ضّلح و�حلد منه 

حمدودة.

ويف عام 1993، كانت ت�ضّكل �أكرب ثلث مدٍن يف 
ن�ضبته  ما  وكايل  وميديلي،  بوغوتا،  كولومبيا، 
�ملائة  يف  و31  �ل�ضّكان  عدد  من  �ملائة  يف   23
ُي�ضَمح للمدنّيي �لذين  من جر�ئم �لقتل. وكان 
بحمل  �جلي�ص  عن  �ضادرً�  ت�ضريحًا  يحملون 
 Villaveces,( �لعلن  يف  خمفية  نارّيٍة  �أ�ضلحٍة 
مدينة  من  كّل  و�ضعت  وقد   .)2000, p. 1205
 )97-1995( وبوغوتا   )94-1993( كايل 
�أوقاٍت  يف  �لنارّية  �الأ�ضلحة  حمل  مينع  قانونًا 
عر�ضًة  �ملدينَتينْ  فيها  تكون  �ل�ضنة  من  معّينٍة 
ت�ضمل  �الأوقات  هذه  وكانت  �لعنف،  الأعمال 
�ضرف  �أّيام  بعد  تاأتي  �لتي  �الأ�ضبوع  نهايات 
�النتخابات  و�أيام  �لر�ضمّية  و�لعطل  �لرو�تب 
ووجدت   .)Villaveces, 2000, p. 1206(
كانت  �لبحث،  �إجر�ء  فرتة  �أثناء  �أّنه  �لنتائج 
جر�ئم �لقتل يف مدينة كايل �أقّل بكثري يف �أّيام 
�لتدّخلت من �الأّيام �لتي مل يكن فيها تدّخلت. 
�أّيام �لتدّخلت، �نخف�ضت معّدالت جر�ئم  ويف 
�لقتل من 107.5 �إىل 89.0 لكل 100 �ألف فرٍد 
�ملائة(،  يف   17 بن�ضبة  )�نخفا�ص  �ل�ضّكان  من 
جر�ئم  يف  ملحوظٌة  زيادٌة  هناك  يكن  مل  كما 
�لنارّية  �الأ�ضلحة  بها  ُت�ضتخَدم  ال  �لتي  �لقتل 
)Villaveces, 2000, p. 1208, Table 2(. كما 
طر�أ �نخفا�ٌص يف معّدل جر�ئم �لقتل بن�ضبة 9 يف 
�ملائة يف مدينة بوغوتا، حيث �نخف�ضت جر�ئم 
�ألف فرٍد  �لقتل من 59.3 �إىل 54.2 لكل 100 
 Villaveces, 2000, p. 1208,( �ل�ضّكان  من 
Table 2(. وقد �آلت �لدر��ضة �إىل �أّنه رغم عدم 
و�ضوح ما �إذ� كان هذ� �النخفا�ص يعود العتقال 
�الأ�ضخا�ص �لذين يحملون �الأ�ضلحة �لنارّية بنّية 
�لقتل �أو ما �إذ� كان �ّتباع �أ�ضلوب �حلظر قد ردع 
�لنا�ص عن حمل �الأ�ضلحة �لنارّية يف �لعلن خلل 
تو�جدً�  �ملبادرة  خلقت  �إذ�  ما  �أو  �الأّيام  هذه 
حدوث  �إعاقة  �أو  ردع  �ضاأنه  من  كان  لل�ضرطة 
عنٍف م�ضّلٍح حمتمل، من �ملمكن لرب�مج م�ضابهٍة 
�أرو�حًا  تنقذ  و�أن  �الأفر�د  بي  �لعنف  متنع  �أن 
�لعنف  �أعمال  جّر�ء  ُتفَقد  �أن  �ملمكن  من  كان 

.)Villaveces, 2000, p. 1209(

�الأ�ضلحة  حمل  منع  منوذج  تقدمي  �أُعيد  وقد 
�مليلد  عيد  عطلة  �أثناء  �ملوؤّقت  �لكولومبي 
للجر�ئم  تقييٌم  ووجد   .2010-2009 عام 
�أثناء  باالإ�ضابات  �ملتعّلقة  و�لبيانات  �مل�ضّلحة 
�ضابقٍة  فرت�ٍت  مع  مقارنًة  �حلظر  فر�ص  فرتة 

ملحوٍظ  �نخفا�ٍص  وجود  �حلظر  فيها  ُيطبَّق  مل 
يغّطيها  �لتي  �ملناطق  يف  �مل�ضّلحة  �جلر�ئم  يف 
تطبيق  �أّن  �لدر��ضة  وجدت  كما  �حلظر.  قانون 
حظٍر متو�ّضط مّدته 35 يومًا  حال دون حدوث 
11 جرمية م�ضّلحٍة يف منطقٍة منوذجّيٍة مر�َقبة، 
��ضتبد�ل  تدّل على  يكن هناك علماٌت  كما مل 
 Restrepo and Villa, 2010, p.( �الأ�ضلحة 
للدر��ضة  تقييٌم  وجد  �أخرى،  ناحيٍة  ومن   .)18
�إىل  ي�ضل  ما  �إىل  ��ضتمّر  �النخفا�ص  هذ�  �أّن 
�ضهٍر و�حٍد فقط بعد فر�ص قانون �حلظر، و�أّن 
ن�ضبة �النخفا�ص بد�أت تقّل مع مرور �لوقت بعد 
 Restrepo and Villa, 2010,( �حلملة  بدء 
�أّنه كان لدى تطبيق  pp. 3, 22(. وبّي �لتقرير 
حظر حمل �الأ�ضلحة �لنارّية تاأثرٌي �إيجابيٌّ موؤقٌت 
مع  يتل�ضى  بد�أ  �أنه  غري  �لعاّمة  �ل�ضّحة  على 
�حلظر  تطبيق  تر�جع  بدء  عند  �لوقت  مرور 

.)Restrepo and Villa, 2010, p. 40(

لقي �تباع نهج �إخر�ج �الأ�ضلحة ب�ضكٍل كامٍل من 
�ملناطق �ملعّر�ضة للعنف، ولي�ص فقط يف �الأوقات 
�لتي ميكن �أن يحدث فيها �أعمال عنف،  جناًحا 
يف �إبر�ز �ال�ضتخد�م �الإجر�مي للأ�ضلحة �لنارّية 
�خلالية  �ملناطق  و�ضاهمت  �أفريقيا.  جنوب  يف 
�أُن�ِضئت يف جمتمعاٍت  �لتي  �لنارّية  �الأ�ضلحة  من 
خلل  �لعن�ضري  �لتمييز  ع�ضر  نهاية  معّينٍة 
�لفرتة 1990-94 يف تعزيز �لت�ضّور�ت �ملجتمعّية 
لل�ضلمة و�الأمن و�لتقلي�ّص من عدد �الأ�ضخا�ص 
�ضاهمت  كما  نارّية،  �أ�ضلحًة  يحملون  �لذين 
�جلرمية  معّدالت  خف�ص  يف  �ملناطق  بع�ص  يف 
 Kristen, 2004, p. 19; 2006, pp.( و�لعنف 
من  �الأوىل  هي  �حلملة  هذه  وكانت   .)35-46
نوعها يف ت�ضهيل م�ضاركة جمتمعية عالية لتغيري 
�ملو�قف �لعاّمة جتاه �الأ�ضلحة �لنارّية. وقد دعم 
نهَج �لوعي �لعام باملناطق �خلالية من �الأ�ضلحة 
 24 مّدته  �لنارّية  �الأ�ضلحة  ب�ضاأن  وطنيٌّ  عفٌو 
�ضاعة يف �ضهر كانون �لثاين 1994، حيث �ضاهم 
بجمع 900 �ضلٍح فقط وجنح يف و�ضع مر�قبة 
وفقًا  �ل�ضيا�ضّية،  �الأجندة  على  �لنارّية  �الأ�ضلحة 
وكان   .)Kristen, 2007, p. 2( �حلملة  الأفر�د 
�ضيا�ضٍة  و�ضع  على  تاأثريها  للحملة  ُيح�َضب 
جديدٍة وتغيري �ملو�قف لتكون بعيدًة عن تطبيع 
 .)Kristen et al., 2006, p.31( حيازة �الأ�ضلحة
ووجدت �لدر��ضات �أّنه كان لدى �ملناطق �خلالية 
�لنا�ص  �ضعور  على  �إيجابيٌّ  تاأثرٌي  �الأ�ضلحة  من 
�لنارّية  �لطلقات  عدد  النخفا�ص  نظرً�  باالأمن 
�لتي كان �الأ�ضخا�ص �لذين يعي�ضون يف �ملناطق 
 Kristen at el., 2006,( ي�ضمعونها  �ملت�ضّررة 

.)pp. 62, 79

ورغم �أّن �أيٌّ من هَذينْن �ملثاَلينْ ال ُيظِهر تخفي�ضا 
م�ضتد�مة،  بطريقة  �مل�ضّلح  �لعنف  م�ضتويات  يف 
ملنع  �إجمايلٍّ  عمل  �إطار  يدعم  كلهما  �أن  �إال 
�لعنف �مل�ضّلح و�حلد منه بنف�ص طريقة حملت 
�لوعي �لعام )�نظر �أدناه( – من خلل تقدمي 

�إىل  ينظر  ال  لكي  �لنا�ص  لعاّمة  ظاهر  �إجر�ٍء 
��ضتخد�م �الأ�ضلحة على �أّنه ت�ضّرٌف طبيعّي.

حمالت التوعية املجتمعّية وتغيري 
املواقف

�ل�ضلوك  �أو  �ملعايري  يف  �لتغيري  يكون  عندما 
�ضرورّيًا لدعم بر�مج نزع �ل�ضلح ذ�ت �لنطاق 
�لعاّمة  �لتوعية  بر�مج  تكون  �أن  ميكن  �الأو�ضع، 
�مل�ضّلح  �لعنف  منع  �إجر�ء�ت  يف  قيمًا  عن�ضرً� 
قابٍل  تخفي�ص  بوجود  يتعّلق  وفيما  منه.  و�حلد 
للقيا�ص من �لعنف �مل�ضّلح، تبدو حملت �لتوعية 
يف  تغيري�ٍت  �إجر�ء  مع  باال�ضرت�ك  ُتطَلق  �لتي 
جناحًا  �أكرث  �ل�ضلح  نزع  ون�ضاطات  �لت�ضريع 
وفعالّيًة من حملت �لتوعية �لتي ُتطَلق لوحدها. 
ونادرً� ما توؤّثر مبادر�ت �لتوعية �لعاّمة لوحدها 
يف م�ضتويات �لعنف، �إاّل �أّنها ميكن �أن تلعب دورً� 
�الأ�ضلحة  �قتناء  �ملو�قف جتاه  تغيري  حمورّيًا يف 
�إىل وجود  ُيرتَجم  �الأمنّية، مما  و�لديناميكّيات 
و�نخفا�ص  �جلر�ئم  يف  ُت�ضتخَدم  �أقّل  �أ�ضلحٍة 
هذه  تتيح  كما  �مل�ضّلح.  �لعنف  م�ضتويات  يف 
�ملجتمع  النخر�ط  ممتازًة  فر�ضًا  �ملبادر�ت 
�أن  ميكن  حيث  �ملجتمعي،  �مل�ضتوى  على  �ملدين 
من  �أمثلٌة  ح  وتو�ضّ فعالّيًة.  �أقّل  �حلكومة  تكون 

�ضربيا و�أر�ص �ل�ضومال هذه �لنتائج.

�ملعلومات  تبادل  مركز  �أطلق   ،2004 عام  ويف 
�الأ�ضلحة  ملر�قبة  �أوروبا  �ضرق  وجنوب  ل�ضرق 
�ل�ضغرية و�الأ�ضلحة �خلفيفة حملة توعية عاّمة 
جتاه  �ملو�قف  لتغيري  �ملجتمع  يجريها  مدنّية 
زرينياني  بلدة  يف  و�ل�ضلمة  �الأ�ضلحة  �قتناء 
جر�ئم  موجة  تو�جه  كانت  �لتي  �ل�ضربّية 
م�ضّلحة. وكان �الأمل معقودً� على و�ضع برنامٍج 
حمّطات  خلل  من  �ملجتمعية–  للتوعية  �أويلٍّ 
�لتلفاز �ملحلّية وحملت ‘من �لباب �إىل �لباب’ 
و�لتثقيف  �الأ�ضا�ضّية  �ملد�ر�ص  يف  و�لتوعية 
وغريها  �لثانوّية  �ملد�ر�ص  يف  �ملخاطر  حول 
مل�ضاركٍة  �الأ�ضا�ص  لبنة  لي�ضع   – �الأ�ضاليب  من 
وت�ضجيل  للعفو  �مل�ضتقبلّية  �ملبادر�ت  يف  �أف�ضل 
�الأ�ضلحة �لنارّية. وقد �أظهر تقييٌم للحملة وجود 
�ملائة  يف   40.5 بي  �ملو�قف  يف  �إجمايلٍّ  تغيرٍي 
�حلملة  �ضملتهم  �لذين  �ملحلّيي  �ل�ضكان  من 
�أّن  �إىل  يوؤول  �لذي  �لت�ضّور  من  �حلّد  �أجل  من 
�قتناء �الأ�ضلحة �لنارّية يزيد من �ضلمة مالكيها 
)Attree, 2005, pp. 24, 26(. ومع ذلك، مل 
�لتغيري�ت  هذه  كانت  �إذ�  ما  �لو��ضح  من  يكن 
�الإيجابّية يف �ملو�قف قد ُترِجَمت �إىل �لتخفي�ص 
عدم  �ضاهم  وقد  �مل�ضّلح.  و�لعنف  �جلر�ئم  من 
باالإ�ضابات يف جعل  تتعّلق  بياناٍت ر�ضمّيٍة  وجود 
ل عليه،  ر�ضد م�ضتويات �جلر�ئم �مل�ضّلحة ال ُيعوَّ
�لتوعية  �أّن حملة  �إثبات  �أّنه ال ميكن  يعني  مما 
�إيجابيٌّ  تاأثرٌي  لديها  كان  هذه  بذ�تها  �لقائمة 
 ،)Attree, 2005, p. 25( �لعاّمة  �ل�ضّحة  على 
كان  �إذ�  ما  حول  ت�ضاوؤاًل  يطرح  بدوره  وذلك 
هذه  �لناجحة  �ملحلّية  �لتوعية  حملة  باإمكان 
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�أّنها  طاملا  �مل�ضّلح  و�لعنف  �جلر�ئم  من  �حلّد 
ُدِعَمت بعملّية نزع �ضلٍح متعّددة �الأوجه و�إطار 

عمٍل �ضيا�ضاتّي.

�مل�ضّلح  و�لعنف  �لع�ضابات  ملحاربة  و��ضتجابًة 
�لت�ضعينات،  �أو�ئل  �ل�ضومال  �أر�ص  يف  �ملرتتِّب 
�لتّجار وجماعات �ملجتمع  �أطلقت جمموعٌة من 
�لن�ضائّية  و�ملجموعات  �ملجتمع  وقادة  �ملدين 
��ضتخد�م  و�ضمت  �لتي  لل�ّضلح’  ‘ال  حملة 
يقتنونها.  �لذين  �أولئك  ونبذت  بالعار  �الأ�ضلحة 
�ملتاجر  يف  �خلدمات  تقدمي  ُيرَف�ص  وكان 
كان  كما  �الأ�ضلحة،  يحملون  �لذين  للرجال 
دعم  �أ�ضاف  وقد  �ل�ضو�رع.  يف  منهم  ُي�ضَخر 
ة  �خلا�ضّ كالعرو�ص  �لعاّمة  �لتوعية  جهود 
مبكافحة �ل�ضلح و�ملو�عظ �لدينّية قّوًة للحملة 
�لتي يقودها �ملجتمع �ملدين. ويف غ�ضون �أ�ضابيع 
و�ضجعت  �الأ�ضلحة،  من  �ل�ضو�رع  تطهري  مت 
ميلي�ضيات �لع�ضائر على �لتفّرق و�الن�ضمام �إىل 
قّو�ت �الأمن �لوطنّية. ونتيجًة للمبادرة، نادرً� ما 
�ل�ضرطة  وكانت  �لعلن،  يف  ُترى  �الأ�ضلحة  كانت 
بحمل  �ملخّولة  �لوحيدة  ُتَعّد  �جلي�ص  وعنا�ضر 
 OECD, 2009, p. 79, Box( الأ�ضلحة يف �لعلن�

.)5.2

ح هذه �الأمثلة �لفو�ئد �لتي ميكن �أن تكون  وتو�ضّ
تغيري  يف  �ملجتمع  يقودها  �لتي  �ملبادر�ت  لدى 
ح �حلاجة �إىل  �ملو�قف جتاه �الأ�ضلحة، كما تو�ضّ
مثل  بد�ية  عند  �لعنف  مل�ضتويات  م�ضتمرٍّ  ر�ضٍد 
وال  لها.  �لفعلي  �لتاأثري  لقيا�ص  �لرب�مج  هذه 
دليًل  �أعله  �ملذكوَرينْن  �لتدّخَلينْ  �أّي من  يعطي 
وذلك  �مل�ضّلح،  �لعنف  م�ضتويات  من  �حلد  على 
طويل  ر�ضٍد  �إجر�ء  على  �لقدرة  عدم  ب�ضبب 
يكون  ولكي  �لرب�مج.  �نتهاء  بعد  للعنف  �ملدى 
تاأثرٌي  و�ملجتمعّية  �لعاّمة  �لتوعية  حملت  لدى 
�إيجابيٌّ طويل �ملدى قابٌل للقيا�ص على م�ضتويات 
م هذه �حلملت  مَّ ُت�ضَ �أن  يجب  �مل�ضّلح،  �لعنف 
با�ضتمر�ر،  فعالّيتها  ر�ضد  من  متكن  بطريقٍة 
�الإ�ضلح  خلل  من  متامًا  ُتدَعم  �أن  يجب  كما 

�لت�ضريعّي وحملت نزع �ل�ضلح �ملاّدي.8

واحلجز  الأ�شلحة  جمع  حمالت 
عليها

�الأ�ضلحة  جمع  حملت  لدى  يكون  �أن  ميكن 
�لعاّمة  �الإتلف  ومر��ضم  و�ل�ضّفافة  مة  �ملنظَّ
�إيجابيٌّ يف عك�ص �نت�ضار �الأ�ضلحة و�إعادة  تاأثرٌي 
ما  مرحلة  ويف  �ملدنّيي.  �ل�ضّكان  ثقة  �كت�ضاب 
بعد �لنز�ع، ميكن �أن يكون لدى هذه �لن�ضاطات 
عن  �لناجت  �لتهديد  من  �حلّد  يف  حموريٌّ  دوٌر 
من  �لّرغم  وعلى  جديد.  من  �لعنف  ن�ضوب 
يكون  �أو  معيبًا  �لتخطيط  يكون  عندما  ذلك، 
ما  مرحلة  يف  �ضّيما  ال  ملئم،  غري  �لتطبيق 
بعد �لنز�ع و�ضبه �نعد�م �الأمن، ميكن �أن يكون 
لدى بر�مج جمع �الأ�ضلحة �لتاأثري �لعك�ضّي لنزع 

ويف  للخطر.  �ضة  �ملعرَّ �ملجتمعات  من  �ل�ضلح 
�لظروف �ملدنّية �لتي ال تتعّلق بالنز�عات، ميكن 
�لتي  �الأ�ضلحة  جمع  ال�ضرت�تيجيات  يكون  �أن 
�لتعديل  من حملت  دعٍم  دون  لوحدها،  ُتطبَّق 
�ل�ضلوكّي �أو �ل�ضيا�ضاتّي، ��ضتجاباٍت جزئّيٍة فقط 
مل�ضكلٍت �أكرب بكثري فيما يتعّلق بالعنف �مل�ضّلح.

احلجز على الأ�شلحة وجمعها يف حالت 
النزاعات

�لنز�ع  �أنهت  �لتي  �لطويلة  �ل�ضلم  عملّية  بعد 
جلمع  برنامٍج  �أّول  بد�أ   ،1998 عام  �لكمبودّي 
�ملعلومات  و�أ�ضارت  �أو�خر عام 1998.  �الأ�ضلحة 
�إىل   2006 عام  �ملتوّفرة  �لر�ضمّية  �حلكومّية 
 ،1998 عام  منذ  �ضلٍح  �ألف   130 جمع  مّت  �أّنه 
كانت  �ضلٍح  �ألف   180 �إتلف  �إىل  باالإ�ضافة 
�لفرتة  �لدولة. و�ضهدت هذه  تقع حتت �ضيطرة 
�نخفا�ضًا و��ضحًا يف معّدل جر�ئم �لقتل ، حيث 
لكل   3.5 �إىل   8 من  �لقتل  جر�ئم  �نخف�ضت 
 Wille, 2005, pp.( 100 �ألف فرٍد من �ل�ضّكان
ملمو�ضًا  �نخفا�ضًا  كمبوديا  وو�جهت   .)61, 65
و2009   1998 عاَمينْ  بي  �لقتل9  حو�دث  يف 
 Broadhurst, Boudhours, and Keo,(
بنوم  مركز  �أجر�ه  بحٌث  وُيظِهر   .)2012, p. 6
�مل�ضت�ضفى  دخول  بيانات  با�ضتخد�م  بو�ضت  بنه 
�الأ�ضلحة  وفيات  يف  منتظمًا  مفاجئًا  �نخفا�ضًا 
 Wille, 2005, pp.(  1996 عام  منذ  �لنارّية 
�لقطعي  �لتو�ضيح  ي�ضعب  �أّنه  ورغم   .)67-68
مبادر�ت  نتيجة  حدثت  �ملر�ضودة  �لتغرّي�ت  �أّن 
نزع �ل�ضلح، من �ملنطقّي �أن ن�ضتنتج بعد معرفة 
لدى  كان  �أّنه  �ل�ضلح  نزع  حملة  وحجم  توقيت 
�حلّد من �لو�ضول �إىل �الأ�ضلحة �لنارّية �أثٌر مهمٌّ 
�مل�ضّلحة  و�جلر�ئم  �لقتل  جر�ئم  م�ضتويات  يف 

.)Wille, 2005, p. 72(

جزر  يف  �لنز�ع  بعد  ما  تدّخل  �أ�ضبح  وقد 
�الإقليمية  �مل�ضاعدة  بعثة  �أجرته  �لذي  �ضليمان 
منوذجًا   2003 عام  �ضليمان  جزر  �إىل 
�ال�ضتقر�ر  ببناء  ة  �خلا�ضّ �الأخرى  للمبادر�ت 
�أّن  تبّي  �لنز�ع. كما  �نتهاء  بعد  �ل�ضلح  ونزع 
مع  بالتو�زي  ُبِذَلت  �لتي  �ل�ّضلح  نزع  جهود 
تلقت  قد  �ل�ضابقي   �ملقاتلي  تدريب  �إعادة 
و�أتلفت حو�يل 3700 �ضلٍح نارّي – �أكرث من 
 Karp,( ر �ضابقًا يف �لدولة عدد �الأ�ضلحة �ملَُقدَّ

.)2009, p. 175

بي  �الأوتوماتيكّية  �الأ�ضلحة  �نت�ضار  و�أّدى 
�ضرق  يف  -�لرّحالة  �ملا�ضية  رعاية  جمتمعات 
من  لكل  للحدود  �لعابرة  �ملناطق  يف  �أفريقيا 
�إىل  و�أوغند�  �ل�ضود�ن  وجنوب  وكينيا  �إثيوبيا 
�ملدنّيي،  من  �ل�ضلح  لنزع  متعّددٍة  حماوالٍت 
ويف  متباينة.  �ملحاوالت  هذه  نتائج  وكانت 
للدولة  �لتي ال يوجد فيها �ضلطٌة كافيٌة  �ملناطق 
كي حتّل �مل�ضكلة، كان �قتناء �ضلٍح �أف�ضل �ضماٍن 

ت مبادر�ت نزع �ل�ضلح  للأمن �لفردّي. وُفِر�ضَ
مبنا�ضباٍت  �ملنطقة  على  �لدولة  �ضلطة  الإعادة 
�لو�حد  �لقرن  من  �الأّول  �لعقد  خلل  متعّددة 
و�لع�ضرين. و�أّدت حملت نزع �ل�ضلح �الإجبارّية 
يف والية جونقلي، يف ما هو �الآن جنوب �ل�ضود�ن، 
منها  كثرٌي   – نارّي  �ضلٍح   3300 ت�ضليم  �إىل 
�مل�ضوؤولي  ’ �إىل  ‘طوعيٍّ – ب�ضكٍل  عايل �جلودة 
�حلكومّيي بو��ضطة �لزعماء �ملحلّيي. وقد بّي 
كبرٍي  �نخفا�ٍص  وجود  �ل�ضغرية  �الأ�ضلحة  م�ضح 
يف �ل�ضحايا يف والية جونقلي بعد عملّية �ل�ضلم 
�رتفاٍع  وجود  مع  �ل�ضلح،  نزع  وحملة  �مل�ضرتكة 
بن�ضبة 76.4-84.0 يف �ملائة يف عدد �ملجيبي 
�ضعرو�  �أّنهم  �إىل  ي�ضريون  �لذين  �مل�ضح  على 
تقريبًا  منه  �لقدر  نف�ص  �أو  �الأمان  من  مبزيٍد 
)Karp, 2009, p. 167, Box 5.3(. ومع ذلك، 
�نتهاء  بعد  �ل�ضلح  نزع  مبادر�ت  جميع  ُتَعّد  ال 
�لنز�ع ناجحًة جّدً�، حيث ميكن للنز�ع �للحق 
كان  �لّنجاح  �أّن  �إىل  ي�ضري  �أن  جونقلي  والية  يف 

ق�ضري �الأجل.

وبعد �ّتفاقّية �ل�ضلم �ل�ضامل عام 2005، �أطلقت 
حملت  من  جمموعًة  �ل�ضود�ن  جنوب  حكومة 
لتعزيز  حماولٍة  يف  �ملدنّيي  من  �ل�ضلح  نزع 
وقد  �ل�ضلم.  �ل�ضرعّية وحتقيق  �لدولة  �ضيطرة 
�أّدى �لّنهج �ل�ضارم يف والية جونقلي �إىل ن�ضوب 
�أّدى �إىل قتل 1600 �ضخ�ص، حيث  عنٍف حمليٍّ 
�أ�ضبح هذ� �حلدث �أكرث �إجر�ٍء ع�ضكريٍّ مميٍت 
 O'Brien,( �لثانية  �الأهلّية  �حلرب  �نتهاء  منذ 
�أعادت   ،2008 عام  ويف   .)2009, pp. 10, 21
�ضامٍل  برنامٍج  عن  و�أعلنت  �ملحاولة  �حلكومة 
لنزع �ل�ضلح من �ملدنّيي مّدته �ضّتة �أ�ضهر ميكن 
�أن ُيَعدَّ �أكرب برنامٍج ُيطبَّق عرب �لواليات �لع�ضر 
�جلنود  �آالف  �ضمل  حيث  �ل�ضود�ن،  بجنوب 
�لربنامج  لتطبيق  و��ضعٍة  �ضلطاٍت  ُمِنحو�  �لذين 
 O'Brien,( �المتثال  عدم  مو�جهة  �أجل  من 
p. 16 ,2009(. ورغم �أّنها مل تكن عنيفًة �أبدً�، 
ب�ضكٍل  و�أُهِمَلت  فّعالًة   2008 عام  حملة  تكن  مل 
كبرٍي من طرف خم�ص واليات. ويف ذلك �حلي، 
كانت واليٌة و�حدٌة فقط هي من �أبلغت عن عدد 
�الأ�ضلحة �لتي ُجِمَعت، �إاّل �أّنه مل يكن من �لو��ضح 
فرتة  �الأ�ضلحة خلل  هذه  ُجِمَعت جميع  �إذ�  ما 
�ل�ضتة �أ�ضهر من �حلملة. و�أ�ضارت �الأدّلة �إىل �أّنه 
كان لدى �حلملة تاأثرٌي �ضبه معدوٍم على �لعنف 
O'Brien, 2009, pp. 11-( مل�ضّلح بي �ملدنّيي�

.)12, 49

ال�ضتعادة  �الأوغندّية  �حلكومة  حماوالت  و�آلت 
�ل�ضلطة يف منطقة كار�موجا عام 2002-2001 
�إىل حجز و�إتلف 10 �آالف �ضلٍح ناريٍّ ، �أي ما 
�خلا�ص  �الأ�ضلحة  م�ضتودع  خمزون  ربع  يقارب 
�لذي  �ل�ضارم  �لّنهج  لكّن  كار�موجا.  مبنطقة 
من  �ملنطقة  حتويل  �إىل  �أّدى  �حلكومة  �تبعته 
معار�ضٍة  منطقٍة  �إىل  للحكومة  مو�ليٍة  منطقٍة 
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مّما  �لقتال،  ن�ضوب  �إىل  ذلك  �أّدى  وقد  لها. 
من  �الن�ضحاب  على  �حلكومية  �لقو�ت  �أجرب 
غري  �ملجتمعات  وترك   2003 عام  �ملنطقة 
 Bevan, 2008, p. 54;( مل�ضّلحة عر�ضًة للخطر�
 Wepundi, Ndung'u, and Rynn, 2011,

.)p. 13

ت�ضري هذه �الأمثلة �إىل �أّن نزع �ل�ّضلح ب�ضر�مة 
بقيادة �حلكومة من جماعات وجمتمعات معّينة 
�إىل  وحتى  �ال�ضتقر�ر  عدم  �إىل  يوؤّدي  �أن  ميكن 
قًا  �لعنف �إن مل يكن �لّنهج متو�زنًا و�ضّفافًا ومطبَّ

على نطاٍق عاملّي.

ويف عام 2005-2006، �أطلقت �حلكومة �لكينّية 
مبادرًة جلمع �الأ�ضلحة يف �ملناطق �حلدودّية بي 
�ضلٍح   2،298 �ُضلِّم  حيث  و�أوغند�،  كار�موجا 
�جلهود  هذه  �أّن  �إاّل  نارّية،  طلقة  و4،418  ناريٍّ 
جعلت جمتمع �ضامبورو �أكرث عر�ضًة للهجمات، 
�أكرث  كان  �ضامبورو  جمتمع  الأّن  بب�ضاطة  وذلك 
�ل�ضاحلة  �أ�ضلحته  ت�ضليم  يف  متعاوٍن  جمتمٍع 
�ملجاورة  �ملجتمعات  �ضّلمت  بينما  لل�ضتخد�م، 
له �أ�ضلحًة كان معظمها غري �ضالح لل�ضتخد�م. 
�لذي  �للحق  �لعفو  يتلّقى  مل  لذلك،  ونتيجًة 
جمتمع  من  ��ضتجابٍة  �أّي   2009 عام  �أُجِرَي 
دون  تركه  ب�ضبب  غا�ضبًا  كان  �لذي  �ضامبورو 
معاديٍة  جماورٍة  جمتمعاٍت  مو�جهة  يف  �أ�ضلحٍة 

 Wepundi, Ndung'u, and(  2006 عام 
�لّنقد  �أبرز  وقد   .)Rynn, 2011, pp. 10-11
�مللكّية  �نعد�م  هذه  �الأخرية  للمبادرة  ه  �ملوجَّ
و�ضوء  �الإد�رّية  و�لتحديات  للحملة  �ملحلّية 
وقّو�ت  �ملحلي  �ملجتمع  و�ضطاء  بي  �لتن�ضيق 
�الأمن، باالإ�ضافة �إىل �لف�ضل يف تناول �الأ�ضباب 
 Wepundi,( �الأ�ضلحة  �قتناء  ور�ء  �لكامنة 

.)Ndung'u, and Rynn, 2011, pp. 11

يف  �لف�ضل  نتائج  كار�موجا  يف  �حلالة  وتربز 
لل�ضّكان  �ل�ضخ�ضي  �الأمن  و�ضمان  �لثقة  تاأمي 
�ل�ضلح.  نزع  بعملّيات  �لبدء  قبل  �ملحلّيي 
و�ضمن بيئٍة متاأّثرٍة بالنز�ع، يعمل �حلجز على 
�إعادة  ي�ضبقه  عندما   �أف�ضل  ب�ضكل  �الأ�ضلحة 
ولي�ص  �لنا�ص  عقول  �إىل  و�لثقة  باالأمن  �ل�ضعور 
 Bevan, 2008, p. 80; Karp, 2009,( �لعك�ص 
 p. 167, Box 5.3; Wepundi, Ndung'u,

.)and Rynn, 2011, pp. 15-16

جمع الأ�شلحة يف غري حالت النزاعات
نادرً� ما يكون لدى بر�مج جمع �الأ�ضلحة و�حلجز 
�إيجابّي  تاأثرٌي  �لنز�عات  حاالت  غري  يف  عليها 
تهدف  �أو�ضع  مبادر�ٍت  من  جزءً�  كانت  �إذ�  �إاّل 
�إىل تناول �لطلب وزيادة �ضعوبة �حل�ضول على 
�الأ�ضلحة  �قتناء  حال  ويف  للأ�ضلحة.  بد�ئل  
�الأ�ضخا�ص  ي�ضعر  حيث  قانويّن،  ب�ضكٍل  �لنارّية 

�لذين ميتلكونها من �أجل �حلماية �أّن �ضلمتهم 
يرغبون  ال  �أ�ضا�ضّيًة  حاجًة  ُتَعّد  �ل�ضخ�ضّية 
بالو�ضول �إىل ت�ضويٍة حيالها، يكون من �ل�ضعب 
حتقيق نتائج �إيجابّيٍة يف حملت جمع �الأ�ضلحة 
 .)Swift, 2013( �الأخرى  �ملر�قبة  و�إجر�ء�ت 
�الأ�ضلحة  �ضر�ء  �إعادة  حول  �لدر��ضات  وُتظِهر 
يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكّية �أّنها ال متتلك �أّي 
تكون  عندما  �جلر�ئم  من  �لتخفي�ص  يف  تاأثرٍي 
�لتدّخلت  موجزة وطوعّية وتكون عملية �إعادة 
 Cook and Ludwig, 2006, p.( لتزويد �ضهلة�
711(، كما يوجد �لقليل من �الأدّلة �لتي ت�ضري �إىل 
 Kuhn et( أّن �الأ�ضلحة ُت�ضلَّم من ِقَبل �ملجرمي�
 al., 2002, p. 144; Romero et al., 1998,

.)p.209

وتو�جه عملّيات جمع �الأدو�ت �حلاّدة ومبادر�ت 
�لعفو �ملزيد من �ل�ضعوبات، كما يكون �حتمال 
بالن�ضبة  �أقّل  للقيا�ص  قابٍل  تاأثرٍي  �أّي  �متلكها 
و�أّدت  �لنارّية.  �الأ�ضلحة  جمع  عمليات  لتاأثري 
يف  �حلاّدة  باالأدو�ت  �ملتعّلقة  �لعفو  مبادر�ت 
وجود  �إىل  �ملثال  �ضبيل  على  �ملتحدة  �ململكة 
تاأثري�ٍت ق�ضرية �الأجل فقط، وذلك الأّن �لعديد 
منها مل يكن مدعومًا بجهوٍد و��ضعة �لّنطاق من 
 Eades( أجل تناول �لطلب على �الأدو�ت �حلاّدة�
et al., 2007, p. 27(. ويف �لوقت �لذي تبدو فيه 
قادرًة  باالأدو�ت �حلاّدة  �ملتعّلقة  �لعفو  مبادر�ت 

Mauricio LIMA / AFP PHOTO © .2004 لرب�زيل – �ضاوباولو: ر�ضم على �جلد�ر يف قلب مدينة �ضاوباولو �أثناء برنامٍج وطنيٍّ الإعادة �ضر�ء �الأ�ضلحة �لنارّية يف �ضهر مّتوز�
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على �حلّد من �جلر�ئم �لتي ُترتَكب با�ضتخد�م 
�الأدو�ت �حلاّدة على نحٍو ب�ضيٍط وموؤّقت، بينت 
خلل  �لقليل  �لن�ضبي  �النخفا�ص  �ن  �لدر��ضة 
�حلملة ميكن �أن يكون مبح�ص فر�ضة �أو �ضدفة. 
�مل�ضرتك  �لتاأثري  �أن  هي  �الإيجابية  و�لنتيجة 
�الإجر�ء�ت  ت�ضجيل  يف  و�لدقة  �لدعاية  لزيادة 
�لزيادة يف  يوؤدي �ىل  �لعملية �ضوف  خلل هذه 
�حلاّدة  باالأدو�ت  �ملتعّلقة  �جلر�ئم  م�ضتويات 
�نخفا�ضها.  �ىل  ولي�ص  �ل�ضرطة  بها  ُتَبلَّغ  �لتي 

.)Metropolitan Police, 2006, pp. 5-6(

مة  �ملنظَّ �الأ�ضلحة  جمع  لرب�مج  يكون  وبينما 
نزع  ��ضرت�تيجّيات  مكاٌن يف  و�ل�ضّفافة  و�لعادلة 
باال�ضرت�ك مع  ق  ُتَطبَّ �ضّيما عندما  �الأ�ضلحة، ال 
�لتوعية  وحملت  �لقانونّية  �حلظر  عملّيات 
�الأ�ضلحة  جمع  جهود  لدى  يكون  �ضوف  �لعاّمة، 
�لكامنة  �الأ�ضباب  ملعاجلة  �الأخرى  �جلهود  دون 
تاأثرٌي  �الأ�ضلحة  على  �لطلب  �أو  �لعنف  ور�ء 

ٌت يف �أف�ضل �الأحو�ل. حمدوٌد وموؤقَّ

�أفريقيا �لنُُّهج �ملتكاملة �ملختلفة يف نزع �ل�ضلح، 
حيث ميكن �أن ُيَبيَّ وجود �نخفا�ٍص ملمو�ٍص يف 

م�ضتويات �الإيذ�ء �مل�ضّلح.

الربازيل
يف  �ل�ضلح  لنزع  �الأ�ضا�ضي  �لنظام  �أ�ضلح 
�لنارية  باالأ�ضلحة  �خلا�ص  ت�ضريعه  �لرب�زيل 
من  �الأدنى  �حلد  رفع  خلل  من   2003 عام 
لي�ضبح  ناريٍّ  �ضلٍح  ل�ضر�ء  �لقانوين  �ل�ضن 
وجوب  يت�ضّمن  �لت�ضريع  هذ�  �أ�ضبح  كما   ،25
يف  �الأ�ضلحة  حمل  ومنع  �الأ�ضلحة  جميع  ت�ضجيل 
�لعلن و�إجر�ء �لتحّريات وت�ضديد �لعقوبات على 
�الأ�ضلحة  ��ضتري�د  ومر�قبة  �مل�ضّلحة  �جلر�ئم 
de Souza et al., 2007, pp. 577-( �لنارّية 
وطنّيًا  برناجمًا  �الأ�ضا�ضّي  �لنظام  و�ضمل   .)82
لت�ضجيل  وعفوً�  �ضهرً�   18 مّدته  �ل�ضر�ء  الإعادة 

لة. �الأ�ضلحة غري �مل�ضجَّ

وبحلول �ضهر ت�ضرين �الأول 2005، ُجِمَع ما يزيد 
على 450 �ألف �ضلٍح يف خمتلف �أنحاء �لرب�زيل 

ُنُهج نزع ال�شالح املتكاملة
�ل�ضلح  نزع  لرب�مج  فعالّيًة  �الأكرث  �الأمثلة  ُتَعّد 
عامٌّ  دعٌم  لديها  يكون  �لتي  تلك  �ملدنّيي  من 
و�إ�ضلحاٌت  �الإلز�مي  للمتثال  قانوينٌّ  ومطلٌَّب 
�لت�ضّلح  �إعادة  ملنع  و�لنقل  �لتجارة  ل�ضيا�ضة 
لتناول  ��ضرت�تيجّياٍت  �إىل  باالإ�ضافة  ب�ضرعة، 
لدى  ويكون   .)Karp, 2009, p. 165( �لطلب 
تاأثرٌي  بذ�تها  �لقائمة  �ل�ضلح  نزع  مبادر�ت 
باإ�ضلحاٍت تنظيمّية، كما  ُتدَعم  حمدوٌد ما مل 
حملٌت  ت�ضاحبها  �لتي  �ملبادر�ت  لدى  يكون 
للتوعية �لعاّمة فائدة �إ�ضافية يف تغيري �ملو�قف 

جتاه �الأ�ضلحة.

جمع  بر�مج  �أّن  �لّدول  بع�ص  �أظهرت  وقد 
�الأ�ضلحة و��ضعة �لنطاق ميكن �أن ت�ضاهم يف حدٍّ 
ُتدَعم  عندما  �مل�ضّلح  �لعنف  من  للقيا�ص  قابٍل 
هذه �لرب�مج باإ�ضلٍح ت�ضريعيٍّ وحملٍت لتغيري 
ح  وتو�ضّ �ملحلّي.  �ملجتمع  وم�ضاركة  �ملو�قف 
�حلاالت يف كلٍّ من �لرب�زيل و�أ�ضرت�ليا وجنوب 

ال�شندوق 1 �ل�ضلفادور

 ،2006-2005 عام  �ل�ضلفادور  جمهورّية  يف 
�أطَلق �ئتلٌف للمجتمع �ملحلّي يعرف ‘ مبجتمع 
يف  جتريبّيًا  بلدّيًا  �لعنف’ م�ضروعًا  من  خاٍل 
�إىل �حلّد من  و�إيلوباجنو يهدف  �ضان مارتن 
ت �حلملة حول  م�ضتويات �لعنف �مل�ضّلح. و�أُِعدَّ
على  قيوٍد  و�ضع  �لرئي�ضّية:  �لتدّخل  جماالت 
حمل �الأ�ضلحة يف �لعلن وتعزيز قدرة �ل�ضرطة 
وتغيري �ملو�قف �لعاّمة جتاه �الأ�ضلحة و�لت�ضليم 
 Cano,( )لّطوعي للأ�ضلحة )�لذي مل ُيَطبَّق�
تقييٌم  وخّل�ص   .)2006, pp. 11-12, 56

�نت�ضار  لتثبيط  مبحاولٍة  �أهد�فه  للم�ضروع 
�أن  ميكن  مما  �لعاّمة،  �ملناطق  يف  �الأ�ضلحة 
�إىل �نخفا�ص م�ضتويات �لعنف يف هذه  يوؤّدي 
�أُ�ضري  كما   .)Cano, 2006, p. 56( �ملناطق 
وعدم  معار�ضًة  و�جه  �مل�ضروع  تنفيذ  �أّن  �إىل 
�لبلدّية  لدى �حلكومات  �ضيا�ضّية  �إر�دة  وجود 
 Cano, 2006, p.( لتي كانت تنتقده علنّيًة�
�لعنف  �ملوؤ�ّضر�ت على م�ضتويات  57(. وكانت 

�ملميت  �لعنف  بيانات  �أظهرت  متباينة، حيث 
يف �ضان مارينو �نخفا�ضًا ملحوظًا يف جر�ئم 
�لقتل �مل�ضلَّحة، بينما و�جهت مدينة �إيلوباجنو 
�رتفاعًا بها )Cano, 2006, p. 60(. ويتمّثل 
�لّدر�ص �ملُ�ضتفاد  منه هنا يف �أّن وجود �الإر�دة 
�ل�ضيا�ضّية و�مللكّية �ملحلّية �ضروريٌّ لنجاح ُنُهج 
متعّددة  ُنُهٍج  فر�ص  �ضاأن  ومن  �ل�ضلح.  نزع 
على  منه   و�حلد  �مل�ضّلح  �لعنف  ملنع  �الأوجه 

ل �أن يقلِّل �حتمال �لنجاح. جمهوٍر غري متقبِّ
جمهورّية �ل�ضلفادور: جندي ي�ضتخدم �ضعلة حلام لُيتِلف خمزن طلقات �أحد �مل�ضّد�ضات يف �ضهر �أيلول 2012، وذلك �أثناء برنامٍج �أتلف �جلي�ص خلله 

Ulises Rodriguez / REUTERS © .أكرث من 800 �ضلح و�آالف �لطلقات �لنارّية �لتي �ضّلمتها �لع�ضابات�
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 de Souza et al., 2007,( كجزٍء من �حلملة 
.)p. 576

مع  باال�ضرت�ك  �لقو�ني،  �إ�ضلح  مبادرة  وُتَعّد 
�لتوعية  وحملة  �لطوعّي  �الأ�ضلحة  جمع  برنامج 
10 �ضحّيٍة  وقوع 5،563  قادرًة على منع  �لعاّمة، 
 de( حمتملٍة نتيجة للقتل �مل�ضّلح يف عام 2004 
Souza et al., 2007, p. 575(، وقد �ضاهمت يف 

�نخفا�ٍص بن�ضبة 12 يف �ملائة يف وفيات �جلر�ئم 
 OECD,( و2006   2004 عامي  بي  �مل�ضّلحة 
و�نخفا�ٍص بن�ضبة 18   )2009, p. 90, Box 5.7

يف �ملائة يف معّدل جر�ئم �لقتل �مل�ضّلحة يف ريو 
�لتي  �لثلث  �ل�ضنو�ت  مد�ر  على  جانريو  دي 
�الأ�ضلحة عام  �الأ�ضا�ضي لنزع  �لنظام  تلت و�ضع 
كما   ،)Dreyfus et al., 2008, p. 20(  2003
و�الأدو�ت  �ل�ضكاكي  ��ضتخد�م  ن�ضبة  �نخف�ضت 
�ملائة  يف   2.3 بن�ضبة  �لقتل  جر�ئم  يف  �حلاّدة 

.)de Souza et al., 2007, pp. 577-82(

ز�ل  ما  �لكافية،  �لوطنّية  �لبيانات  غياب  ويف 
�ل�ضلح  لنزع  �الأ�ضا�ضي  للنظام  �مل�ضتمّر  �لتاأثري 
يف �لرب�زيل بحاجٍة �إىل تقييم. و�أُجِري �لتحليل 

توّفر  بي  �ل�ضببية  للعلقة  �لوحيد  �لتجريبّي 
ومن  �لبلدّي.  �مل�ضتوى  على  و�جلرمية  �الأ�ضلحة 
�أّن  �إىل  �لدر��ضات  �إحدى  ت�ضري  �أخرى،  ناحيٍة 
�لنظام �الأ�ضا�ضي لنزع �ل�ضلح �أّدى �إىل �نخفا�ٍص 
�ضديٍد ومت�ضارٍع يف معّدالت �جلرمية و�نخفا�ٍص 
يف عدد �الإ�ضابات �لن�ضبية لدى �ل�ضرطة �ملعنّية 
�ملو�جهات  يف  ُيقَتلون  �لذين  �الأ�ضخا�ص  وعدد 
على  �ل�ضرطة  حجز  م�ضتويات  يف  وزيادٍة  معها 
�إيجابيٍّ  تاأثرٍي  وجود  �إىل  باالإ�ضافة  �الأ�ضلحة، 
 dos Santos( �لعاّمة  �ل�ضلمة  على  �إجمايلٍّ 

.)and Kassouf, 2011, p. 559

وعليه، ت�ضري �الأدّلة من جميع �أنحاء �لرب�زيل �إىل 
�لتاأثري �الإيجابّي �لو��ضح لنهج �لنظام �الأ�ضا�ضي 
�الأ�ضلحة  مر�قبة  بقو�ني  �خلا�ص  �ل�ضلح  لنزع 
من  كبري  عدد  �نت�ضار  ومنع  �ضر�مًة  �الأكرث 
�الأ�ضلحة وتطبيق �لقانون على نحٍو �أف�ضل وتعبئة 
�ملجتمع �ملدين. وُيَعّد �إجر�ء �ملزيد من �لبحث يف 
بيانات �جلر�ئم �لوطنّية �ضرورّيًا لقيا�ص تاأثري�ت 
�الإجر�ء�ت طويلة �الأجل، لكن �لو�ضع �حلايل يف 
�لرب�زيل �ضهد �نخفا�ضًا كبريً� يف جر�ئم �لقتل، 
ال �ضّيما جر�ئم �لقتل �مل�ضّلحة، منذ تنفيذ �لنظام 

�الأ�ضا�ضي عام 2003.

اأ�شرتاليا
�لدولة  يف  حدث  جماعيٍّ  قتٍل  الأ�ضو�أ  ��ضتجابًة 
حتى �الآن، يف بورت �أرثر يف والية تا�ضمانيا عام 
�ضديٍد  عامٍّ  �حتجاٍج  من  عنه  نتج  وما   ،1996
عام  �أ�ضرت�ليا  �أطلقت  �ملديّن،  للمجتمع  وتعبئٍة 
ما  و�إتلف  �ضر�ء  �إىل  يهدف  برناجمًا   1996
بحوزة  كان  ناريٍّ  �ضلٍح  �ألف   700 على  يزيد 
بالتو�زي  �لربنامج  هذ�  َق  ُطبِّ وقد  �ملدنّيي. 
�الحّتادّية  للقو�ني  �ضامٍل  �إ�ضلٍح  �إجر�ء  مع 
وقو�ني �لدولة �ملتعّلقة باقتناء �الأ�ضلحة �لنارّية 
هذ�  ُيعَرف  حيث  ونقلها،  عليها  و�حل�ضول 
�لوطنّية.  �لنارّية  �الأ�ضلحة  باّتفاقّية  �الإ�ضلح 
�الأوتوماتيكّية  �الأ�ضلحة  على  حظٌر  ُفِر�ص  وقد 
وطنيٌّ  �ضجلٌّ  �أُِعّد  كما  و�ضبه-�الأوتوماتيكّية، 
�لرتخي�ص  �أنظمة  َزت  وُعزِّ �لنارّية  للأ�ضلحة 
ذلك  لدى  كان  �أّنه  وتبّي  �مل�ضموحة.  للأ�ضلحة 
عاَمي  وبي  �لعاّمة.  �ل�ضّحة  على  كبرٌي  تاأثرٌي 
1995 و2006، �نخف�ضت جر�ئم �لقتل �مل�ضّلحة 
وحاالت �النتحار با�ضتخد�م �الأ�ضلحة بن�ضبة 59 
 Leigh( �لتو�يل  على   �ملائة  يف  و65  �ملائة  يف 
 and Neill, 2010, p. 518; Chapman et al.,
p. 365 ,2006(. وبعد �تفاقّية �الأ�ضلحة �لنارّية 
�لوطنّية  �ملعّدالت  �نخفا�ص  �زد�د  �لوطنّية، 

 William © .ٌف لدى �ضركٍة �أمنّيٍة ُيظِهر �الأ�ضلحة �لنارّية �مل�ضلَّمة ليتم �إتلفها بعد �لت�ضريع �الأ�ضرت�يل لعام 1996 �لذي مينع �ملدنّيي من �قتناء �لبنادق �الأوتوماتيكّية و�ضبه �الأوتوماتيكّية �أ�ضرت�ليا – ملبورن: موظَّ
WEST / AFP PHOTO
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لكاّفة حاالت �لوفاة �ملتعّلقة باالأ�ضلحة لكّل 100 
�ألف ن�ضمة لت�ضل �إىل �ضعف معّدالت �نخفا�ضها 
�الأخرية على �الأقل )من �نخفا�ٍص بن�ضبة 3 يف 
وكان  �ملائة(،  يف   6 بن�ضبة  �نخفا�ٍص  �إىل  �ملائة 
�الأمر ذ�ته بالن�ضبة جلر�ئم �لقتل �مل�ضّلحة )من 
3 يف �ملائة �إىل 7.5 يف �ملائة( وحاالت �النتحار 
�إىل 7.4  �ملائة  3 يف  �الأ�ضلحة )من  با�ضتخد�م 
ذلك  يف  �إ�ضارٌة  هناك  يكن  مل  كما  �ملائة(،  يف 
�أو  �لقتل  جر�ئم  من  �أخرى  �أ�ضكاٍل  �إىل  �حلي 
 Chapman et al., 2006, p.( حاالت �النتحار
�أ�ضار �ملعهد �الأ�ضرت�يل  365(. ويف عام 2013، 
يف  م�ضتمرٍّ  �نخفا�ٍص  وجود  �إىل  �جلرمية  لعلم 
 Chan(  2001 عام  منذ  �لقتل  جر�ئم  معّدالت 
and Payne, 2013, p. 5(. ومن ناحيٍة �أخرى، 
�لقتل �مل�ضّلحة  وبينما ��ضتمّرت معّدالت جر�ئم 
ت�ضمل  �لتي  �لقتل  �زد�دت جر�ئم  باالنخفا�ص، 
�لوقت،  مرور  مع  �حلاّدة  و�الأدو�ت  �ل�ضكاكي 
و�جلر�ئم  �الأ�ضرّية  �لقتل  جر�ئم  يف  �ضّيما  ال 
 Chan and( �ضخ�ضّية  معرفٍة  على  �لقائمة 

.)Payne, 2013, pp. 13-14

�أجرتها  در��ضٌة  وجدت  ذلك،  �إىل  وباالإ�ضافة 
تكون  �أن  ميكن  �أّنه   2006 عام  �ضيدين  جامعة 
فّعالًة  و�ضيلًة  �لوطنّية  �لنارّية  �الأ�ضلحة  �تفاقّية 
وبينما  �جلماعي.  �لقتل  حاالت  من  �حلّد  يف 
�أ�ضرت�ليا  يف  جماعيٍّ  قتٍل  حالة   13 هناك  كان 
 52 و�إ�ضابة  �ضخ�صٍ   112 مقتل  �إىل  )�أّدت 
�آخرين( خلل �لثمانية ع�ضر عامًا �لتي �ضبقت 
يف  حالٍة  �أّي  هناك  ت�ضجل  مل   ،1996 عام 
 Chapman( تلته  �لتي  ون�ضف  �ضنو�ت  �لع�ضر 
وجود  عدم  و��ضتمّر   .)et al., 2006, p. 365
 2013 عام  نهاية  حتى  �جلماعّي  �لقتل  حاالت 

.)O'Malley, 2013(

جنوب اأفريقيا
�نخف�ضت معّدالت جر�ئم �لقتل يف جنوب �أفريقيا 
�إىل ما يزيد على �لن�ضف منذ عام 1994 عندما 
�ألف ن�ضمٍة  كان معّدل �جلر�ئم 66.9 لكّل 100 
من �ل�ضّكان مقارنًة مع 30.9 عام 2012-2011 
 Jaynes, Alvazzi de Frate, and Pavesi,(
p. 135 ,2013(. وقد وجد تقييٌم ملعّدالت جر�ئم 
قو�ني  تعزيز  بعد  �مل�ضّلحة  �مل�ضّلحة وغري  �لقتل 
جنوب �أفريقيا ملر�قبة �الأ�ضلحة بي عاَمينْ 2001 
�ضهد�  َلينْ  �ملعدَّ كل  �أّن  من  بالرغم  �أّنه  و 2004 
ب�ضكل  �أ�ضرع  ‘�نخفا�ٌص  هناك  كان  �نخفا�ضًا، 
ملحوظ’ يف معّدالت جر�ئم �لقتل �مل�ضّلحة، وذلك 
مرتبط بالقيود �لتدريجّية للو�ضول �إىل �الأ�ضلحة 
 Abrahams, Jewkes, and Mathews,(

.)2010, p. 588

خامتة
�لتخّل�ص  مبادر�ت  فيه  تكون  �لذي  �لوقت  يف 
من �الأ�ضلحة �ضرورّيًة ملنع �لعنف �مل�ضّلح و�حلد 
ال  �لتي  �الإجر�ء�ت  من  �الأخرية  هذه  ُتَعّد  منه، 

ح هذه  تكون كافيًة عندما ُتَطبَّق لوحدها. وتو�ضّ
للقيا�ص  و�لقابل  �مل�ضتمر  �أّن �النخفا�ص  �لوثيقة 
يف م�ضتويات �لعنف �مل�ضّلح يتطّلب ��ضرت�تيجّياٍت 

�أكرث تكامًل.

ميكن  �أّنه  �لوثيقة  تبيِّ  �ملثال،  �ضبيل  وعلى 
تنجح  �أن  �الأ�ضلحة  حمل  على  �حلظر  لعملّيات 
ق�ضرية  �نخفا�ضاٍت  وحتقيق  �ملو�قف  تغيري  يف 
مناطق حمددة،  �لعنف يف  م�ضتويات  �الأجل يف 
�إاّل �أّن �لقليل من هذه �لعملّيات ينجح يف �متلك 
تاأثرٍي �إيجابيٍّ م�ضتمر دون �أن تر�فقها �لن�ضاطات 
�ملكّملة �لتي ترّكز على �لطلب. وغالبًا ما تنجح 
حملت  يف  �ملحلّي  �ملجتمع  وم�ضاركة  �لتوعية 
�ملو�قف  تغيري  �أو  �لّدعم  تقدمي  �ل�ضلح يف  نزع 
موؤّقتًا،  عليها  �لطلب  من  و�حلّد  �الأ�ضلحة  جتاه 
�إاّل �أّنه مل ُيثَبت �أّن لديها تاأثري�ٍت م�ضتمّرٍة قابلٍة 
للقيا�ص ملنع �لعنف �مل�ضّلح و�حلد منه يف غياب 
و�عتمادً�  �لطلب.  مع  للتعامل  �الأخرى  �لنُُّهج 
على �ل�ضياق، ُتَعّد بر�مج �لتخّل�ص من �الأ�ضلحة 
بل  �الأ�ضلحة،  �نت�ضار  منع  لي�ص فقط يف  ناجحًة 
عن  �مل�ضوؤولي  يف  �لثقة  زيادة  �أو  �لتوعية  يف 
توفري �الأمن، لكن نادرً� ما جنحت بر�مج جمع 
�لعنف  م�ضتويات  خف�ص  يف  لوحدها  �الأ�ضلحة 
�مل�ضّلح �أو حّتى �حلّد من عدد �الأ�ضلحة �ملتد�ولة 

على �ملدى �لبعيد.

�مل�ضتد�مة ال ميكن  �لتنمية  باأّن  وكما هو �حلال 
�لنز�ع  من  �حلّد  خلل  من  فقط  تتحّقق  �أن 
�لعنف  من  �حلّد  ميكن  ال  �ال�ضتقر�ر،  وعدم 
منع  خلل  من  فقط  م�ضتد�م  ب�ضكٍل  �مل�ضّلح 
�ملبادر�ت  باأّن  �لقول  وميكن  �الأ�ضلحة.  �نت�ضار 
وقابٍل   � م�ضتمرٍّ �نخفا�ٍص  �أكرث  حّققت  �لتي 
للقيا�ص يف م�ضتويات �لعنف �مل�ضّلح هي تلك �لتي 
م�ضكلًة  ُي�ضّمى  ملا  �الأوجه  متعّدد  نهجًا  �ّتخذت 
�ملبادر�ت  هذه  تعاملت  وقد  �الأبعاد.  متعّددة 
مع �لطلب من خلل حملت �لتوعية �ملجتمعّية 
منعت  كما  �الأ�ضلحة،  جتاه  �ملو�قف  غرّيت  �لتي 
�مل�ضروعة،  وغري  �لز�ئدة  �الأ�ضلحة  �نت�ضار 
�إ�ضر�ك  �الإ�ضايّف من  �لّنفع  له  بدوره كان  �لذي 
�ملجتمعات �ملحلّية يف جهود �حلّد من �جلرمية. 
�لت�ضّلح  �إعادة  �حتمال  من  �لرب�مج  هذه  وقّللت 
للطريقة  ت�ضريعّية  تغيري�ت  �إجر�ء  خلل  من 
ونقلها.  �الأ�ضلحة  بها �حل�ضول على  �لتي ميكن 
ويتمّثل �لعن�ضر �الأخري – و�لذي غالبًا ما يكون 
�لعنف  منع  بر�مج  لنجاح  �ل�ضرورّي   – غائبًا 
لقيا�ص  �ملُتََّبعة  �لو�ضيلة  يف  منه  و�حلد  �مل�ضّلح 
وعند  تطبيقها.  تلي  �لتي  �لفرتة  يف  تاأثريها 
�لدر��ضة  و�ضيلة  ُت�ضَتثنى  �لرب�مج،  هذه  �إعد�د 
مع  �لرب�مج  لهذه  �لد�ئمة  للتاأثري�ت  �لتجريبّية 

مرور �لزمن ب�ضكل �ضبه د�ئم.

اقرتاحاٌت ب�شاأن ال�شيا�شات
يجب �أخذ عّدة عو�مل بعي �العتبار عند �إعد�د 
من  �حلّد  �أجل  من  �ل�ضلح  لنزع  فّعالٍة  بر�مج 

�لعنف �مل�ضّلح و�إنقاذ �الأرو�ح:
Ó  ،ملحلّية� و�مللكّية  �ل�ضيا�ضّية،  �الإر�دة  ُتَعّد 

من  للرب�مج،  �لفّعالة  و�لقيادة  و�ل�ضمول، 
ُيف�َضد  �أن  وميكن  �الأ�ضا�ضّية.  �ملتطّلبات 
مل  �إذ�  ل  �ملف�ضَّ �مل�ضتقبلّي  �لتخطيط 
يف  �ملجتمعات  �أو  �لقر�ر  �ضّناع  ي�ضاهم 
ويخاطر  �أهد�فها.  �أو  �لرب�مج  ن�ضاطات 
�ملجتمعات  بعزل  �الإجبارّي  �ل�ضلح  نزع 
ًة جّدً�.  �لتي ُتَعّد م�ضاركتها يف �لرب�مج مهمَّ
وعلى �لعك�ص من ذلك، ميكن ملبادر�ت نزع 
زة بتغيري �ملو�قف �أن  �ل�ضلح �لطوعّي �ملعزَّ

تزيد من �لتعاون و�لثقة.
Ó  يجب �أاّل ُتختار �ملجتمعات �مل�ضتهدفة بناًء

الأّن  وذلك  عرقّي،  �أو  �ضيا�ضيٍّ  �جّتاٍه  على 
على  �إليها  ُنِظر  �إذ�  تف�ضل  �ضوف  �لرب�مج 
على  �النتقائّي  �ل�ضلح  نزع  تفر�ص  �أّنها 

جمتمٍع ما وت�ضتثني �آخر.
Ó  ال ميكن ملوؤ�ض�ضات �لدولة لوحدها �أن حتّقق

�لعنف  م�ضتويات  يف  د�ئمة  �نخفا�ضاٍت 
�ملجتمعات  �إ�ضر�ك  �ضاأن  ومن  �مل�ضّلح. 
�خلا�ص  و�لقطاع  �ملحلي  �ملجتمع  لي  وممثِّ
ذلك  يف  مبا  �لربنامج،  مر�حل  جميع  يف 
ي�ضاعد  �أن  و��ضتعر��ضه،  وتنفيذه  �إعد�ده 
وتقييٍم  له  متما�ضٍك  تنفيٍذ  �ضمان  يف 

�أ�ضا�ضيٍّ لفعالّيته.
Ó  ملتفّرقة� �أو  �لتفاعلّية  �لرب�مج  تاأثري  يكون 

تكون  �لتي  �لرب�مج  من  �إيجابّيٍة  �أقّل 
�أجٍل  وذ�ت  �أو�ضع  با�ضرت�تيجية  مرتبطًة 

�أطول ملنع �لعنف �مل�ضّلح و�حلّد منه.
Ó  من �ضاأن حتقيق فهٍم �ضامٍل مل�ضلكة �لعنف

�ملبادر�ت  جتّنب  يف  ي�ضاعد  �أن  �مل�ضّلح 
�الأمور  من  �لقليل  حتقّق  �لتي  �لتلقائّية 
يف  عك�ضّية  نتائج  لها  يكون  �أو  �الإيجابّية 
مر��ضد  تكون  �أن  وميكن  �الأحو�ل.  �أ�ضو�أ 
للإعد�د  مفيدة  �أدو�ت  و�لعنف  �جلرمية 

للتدّخلت ��ضتنادً� �إىل �أدّلٍة د�مغة.
Ó  نزع عملّيات  �إجناز�ت  ترت�جع  �ضوف 

ُتَتناول  مل  ما  �الأجل  ق�ضرية  �ل�ضلح 
�الأ�ضلحة،  لطلب  �جلذرّية  �الأ�ضباب 
�خلا�ص  �الإمد�د  وخط  �الأمن  كانعد�م 
�ّتباع  مع  جنب  �إىل  جنبًا  �لت�ضّلح،  باإعادة 

�أ�ضاليٍب للتنمية �مل�ضتد�مة وبناء �ل�ضلم.
Ó  الأ�ضلحة� نزع  بر�مج  ُتقا�ص  �أن  يجب 

�الأ�ضلحة  عدد  ح�ضب  فقط  لي�ص  �لناجحة 
بي  �لعلقة  ح�ضب  �أي�ضًا  بل  �ملجموعة، 
ر و�لثقة يف �لدولة  �الأمن �حلقيقّي و�ملُت�ضوَّ
وتوّقعات �لتنمية �القت�ضادّية و�أخريً� عدد 

�الأرو�ح �لتي مت �إنقاذها.
Ó  يجب �أن ت�ضمل �لرب�مج ر�ضدً� طويل �الأجل

مل�ضتويات �لعنف من �لبد�ية، كما يجب �أن 
و�لفنّي  �ملايّل  �لدعم  �لر�ضد  هذ�  يتلّقى 
ذ �لعديد من بر�مج نزع  �للزم، حيث ُيَنفَّ
�الأثر  لر�ضد  و�ضيلٍة  �عتبار  دون  �ل�ضلح 

�مل�ضتقبلّي لها.
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تعليقات ختامّية
�مل�ضلح على . 1 �لعنف   ُيعَرف  �لوثيقة،  الأغر��ص هذه 

�نه ‘�ال�ضتخد�م �ملتعمد للقوة غري �ل�ضرعية )ب�ضكل 
�ضد  �ملتفجر�ت  �أو  باالأ�ضلحة  بالتهديد(  �أو  فعلي 
�ضخ�صٍ �أو جماعٍة �أو جمتمٍع �أو دولة بحيث يقو�ص 
 Geneva( �مل�ضتد�مة’  �لتنمية  و/�أو  �لنا�ص  �أمن 

.)Declaration Secretariat, 2008, p.2
�لرب�مج ‘�ملبا�ضرة’ هي تلك �لتي ت�ضعى �إىل تناول . 2

�الأدو�ت و�لعو�مل و�لظروف �ملوؤ�ض�ضّية �لتي ت�ضمح 
�مل�ضّلح(،  �لعنف  )عنا�ضر  �مل�ضّلح  �لعنف  بوجود 
بينما ت�ضري �لرب�مج ‘غري �ملبا�ضرة’ �إىل تلك �لتي 
�لتي  و�لبنيوّية  �ملبا�ضرة  �خلطر  عو�مل  تتناول 
�لعنف  )ظروف  �مل�ضّلح  �لعنف  وجود  �إىل  توؤّدي 

.)OECD, 2011, p. 22( )مل�ضّلح�
�لقتل . 3 جر�ئم  من  �ملائة  يف   42 يقارب  ما  ُيرتَكب 

�أّن  �إاّل  �لنارّية،  �الأ�ضلحة  با�ضتخد�م  �لعامل  حول 
�لنارّية  �الأ�ضلحة  با�ضتخد�م  �لقتل  جر�ئم  ن�ضبة 
تقفز من 21 يف �ملائة يف �أوروبا �لغربّية و�لو�ضطى 
 . �الأمريكّيَتينْ يف  �ملائة  يف   74 �إىل  ي�ضل  ما  �إىل 
�لنارّية  �الأ�ضلحة  ��ضتخد�م  �حتمال  يكون  وبينما 
�حتمال  يكون   ، �الأمريكّيَتينْ يف  بكثرٍي  �أكرب  للقتل 
��ضتخد�م �الأدو�ت �حلاّدة للقتل �أكرب من �ل�ضعف 

.)UNODC, 2011, p. 10( يف �أوروبا
يف �لرب�زيل وبوروندي وكولومبيا وليبرييا وجنوب . 4

�أفريقيا وتيمور �ل�ضرقّية بي عاَمينْ 1990 و 2010.
كان . 5 �الأ�ضلحة،  ت�ضتهدف  �لتي  �لتدّخلت  من 

 ،)47( و�إتلفها  �الأ�ضلحة  جلمع  بر�مج  معظمها 
ثم   ،)26( �الأ�ضلحة  على  �حلجز  بر�مج  تاأتي  ثم 
�لطوعّية  �ملناطق  �ل�ضر�ء )21(، ثم  و�إعادة  �لعفو 
�خلالية من �الأ�ضلحة )15(، ثم تاأمي م�ضتودعات 
 ،)3( �الأ�ضلحة  �ضانعي  تدريب  ثم   ،)6( �الأ�ضلحة 
 OECD, 2011,( )3( و�أخريً� بر�مج �إنفاذ �لقانون

.)p. 37, Table 2.2
�لتي ت�ضمل . 6 �ل�ضرعّية  من بي قائمٍة باالأدو�ت غري 

�حلاّدة  و�الأدو�ت  للرقابة  �خلا�ضعة  �لعقاقري 
�مل�ضروقة  و�لب�ضائع  �ملحظورة  �لنارّية  و�الألعاب 
ُت�ضتخَدم الرتكاب جرمية  �أن  �لتي ميكن  و�الأدو�ت 
عمٍل  الرتكاب  ُت�ضتخَدم  �أن  ميكن  �لتي  و�الأدو�ت 
�ضررً�  ت�ضّبب  �أن  ميكن  �لتي  و�الأدو�ت  �إرهابّي 
 Eastwood, Shiner, and Bear,( جنائّيًا 

.)2013, pp. 18-19
7 . )2001( بو�ضطن  يف  �لعنف  منع  تدّخلت 

يف   )2007( و�ضيكاغو   )2003( وريت�ضموند 
�إ�ضد�ر  �ضهدت  �لتي  �الأمريكّية  �ملتحدة  �لواليات 
حيث  �مل�ضّلحة،  للجر�ئم  �ضديدة  ق�ضائّية  �أحكام 
من  �حلد  يف  م�ضتمرٍّ  نحٍو  وعلى  جميعها  جنحت 
حينها  �الأ�ضئلة  بع�ص  ُطِرَحت  لكن  �مل�ضّلح،  �لعنف 
�إذ� كانت هذه �النخفا�ضات يف م�ضتويات  حول ما 
 Durlauf( لعنف �مل�ضّلح قد طر�أت قبل �لتدّخلت�

.)and Nagin, 2011, p. 37
�ل�ضحّي، . 8 �لقطاع  مبادر�ت  ُتعَر�ص  �أن  يجب 

�لب�ضرية  �ملناعة  نق�ص  بفريو�ص  �لتوعية  كحملت 
/ متلزمة نق�ص �ملناعة �ملكت�ضب – �الإيدز، على 
من  لديها  كان  ملا  �ملمار�ضات  الأف�ضل  مناذج  �أّنها 
�ل�ضلوك  تغيري  بف�ضل  �لعاّمة  �ل�ضّحة  على  تاأثرٍي 
�لعاّمة.  �لتوعية  ون�ضاطات  �لتو��ضل  خلل  من 
وي�ضتعر�ص موؤّلف نور و�آخرين لعام 2009 حملت 
تغيرٍي  حدوث  �إىل  ي�ضري  كما  �جلماعي،  �لتو��ضل 

بفريو�ص  �لتوعية  حملت  من  �لغر�ص  يف  �إيجابيٍّ 
�ملناعة  نق�ص  متلزمة   / �لب�ضرية  �ملناعة  نق�ص 
�ملكت�ضب – �الإيدز، حيث كانت تهدف بب�ضاطة �إىل 
�ّتباع  �أ�ضبحت حتاول �حلّث على  ثم  �لوعي  زيادة 

�ضلوٍك جن�ضيٍّ �أكرث �أمنًا.
على . 9 تعتمد  �ملعّدالت  هذه  �أّن  �إىل  �الإ�ضارة  جتدر 

�أحد�ث جر�ئم �لقتل ولي�ص على �ضحاياها، وبناًء 
�ملعّدالت  من  �أقّل  �ملعّدالت  هذه  تكون  ذلك،  على 
ر مثل هذه  ُتَوفَّ �لتي تعتمد على عدد �ل�ضحايا؛ مل 
عام  حتى  موثوق  نحٍو  على  �ل�ضرطة  من  �لبيانات 
 Broadhurst, Boudhours, and(  2008

.)Keo, 2012, p.3
عند مقارنة جر�ئم �لقتل �ملتوّقعة مع جر�ئم �لقتل . 10

�لفعلّية لل�ضنة.
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