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�شخ�ص �ضح ّية
يذهب ما يزيد عن � 526ألف
ٍ
العنف املميت ك ّل عام ،حيث يتو ّفى  9من
ظروف ال تتع ّلق
� 10أ�شخا�ص من ه�ؤالء يف
ٍ
ب�شكل
بالنزاعات .ويرتبط العنف امل�س ّلح
ٍ
كب ٍري بعدم القدرة على التطور والف�شل يف
حتقيق الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية (Geneva
.)Declaration Secretariat, 2011, p.1

ويتّخذ العنف امل�س ّلح 1العديد من الأ�شكال
�سياقات حمل ّي ٍة ووطن ّي ٍة و�إقليم ّي ٍة
املختلفة �ضمن
ٍ
خمتلفة ،لذلك تختلف الأ�ساليب املتّبعة ملنع
هذا العنف واحلد منه ب�صور ٍة م�شابهة .ومن
2
العنا�صر امل�شرتكة يف مبادرات ّ
التدخل املبا�شر
التي تهدف �إىل منع العنف امل�س ّلح واحلد منه
اجلهود املبذولة يف مراقبة الو�صول �إىل الأ�سلحة
التي ُت�ستخدَ م غالب ًا يف ارتكاب عمل ّيات العنف
إقليم �إىل
الذي يختلف من دول ٍة �إىل �أخرى ومن � ٍ
�آخر 3.ولغايات هذه الوثيقة ،يُ�ستخدَ م م�صطلح
كاختزال ملثل هذه املبادرات.
‘نزع ال�سالح’
ٍ
وت�ستند ا�سرتاتيج ّيات نزع ال�سالح �إىل التو ّقع
ب�أنّ تقييد الو�صول �إىل الأ�سلحة املميتة �سوف
ي�ؤدّي �إىل احل ّد من م�ستوى عمل ّيات القتل
والإ�صابات التي يكون لها عالقة بالأ�سلحة.
وعلى �سبيل املثال ،وجد م�س ٌح �أجرته ّ
منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية يف عام 2011
ّ
لتدخالت منع العنف امل�س ّلح واحل ّد منه يف
ً4
 570دول ًة وجمتمع ًا حمل ّيا �أنّ  90يف املائة
من ّ
التدخالت املبا�شرة كانت تتم ّثل يف برامج
لنزع ال�سالح �شملت عمل ّيات نزع الأ�سلحة من
5
املجتمع (.)OECD, 2011, p.37, Table 2.2
وتبي هذه الوثيقة �أنّ مبادرات مراقبة الأ�سلحة
نّ
ً
�أو نزع ال�سالح هذه ُت َع ّد عنا�صر �ضرور ّية لك ّنها
غري كافي ٍة فيما يتع ّلق مبحاوالت منع العنف
امل�س ّلح واحلد منه ،كما ت�ستعر�ض جمموع ًة من

طوعي �إىل ال�شرطة ملدّة خم�س �ساعات بتاريخ � 9أيار .2009
الواليات املتحدة الأمريك ّية – لو�س �أجنلو�س�ُ :س ِّل َمت الأ�سلحة النار ّية ب�شكلٍ
ٍّ
يوم واحد ،تلقّى املواطنون الذين �س ّلموا �سالح ًا ق�سيم ًة �شرائ ّي ًة ل�سوبرماركت حملي
يف برنامج �إعادة �شراء الأ�سلحة ملدّة ٍ
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اخلا�صة ب�إعالن جنيف هي وثيق ٌة واحد ٌة من �سل�سلة وثائق �أُ ِعدَّت لدعم القرارات املتع ّلقة
وثيقة ال�سيا�سات
ّ
بال�سيا�سات للمباحثات اجلارية حول �إطار عمل التنمية الذي �سيتبع الأهداف الإمنائ ّية للألفية .و�سوف ت�ضع
لتبي كيف �أ ّنه من املمكن
هذه ال�سل�سلة منع العنف امل�س ّلح واحلد منه �ضمن ال�سياق الأو�سع للتنمية امل�ستدامة نّ
إيجابي .وباال�ستناد �إىل الأد ّلة احلال ّية ،تهدف الوثائق �إىل �إبراز
�أن يكون لدى التعامل مع العنف ت�أث ٌ
ري تنمويٌّ � ّ
الأ�ساليب التي ُيعت َقد �أ ّنها �سوف متنع العنف امل�س ّلح وحت ّد منه.
ُت�صدَ ر وثائق ال�سيا�سات هذه من خالل الأمانة العا ّمة لإعالن جنيف ،وال تت�ض ّمن حمتوياتها �إقرار الدول التي
تلتزم ب�إعالن جنيف.
�أدوات العنف

1

الأ�ساليب املتّبعة يف ّ
التدخالت املتع ّلقة بالأ�سلحة
– ابتدا ًء من مبادرات مراقبة الأ�سلحة القائمة
بذاتها و�صو ًال �إىل الأ�ساليب التي تدمج مراقبة
الأ�سلحة مع ا�سرتاتيج ّي ٍات تنمو ّي ٍة �أو�سع – حيث
تربز نقاط الق ّوة ّ
وال�ضعف لهذه الأ�ساليب فيما
يتع ّلق مبنع العنف امل�س ّلح واحلد منه .وفيما يلي
نتائج الوثيقة الرئي�س ّية القائمة على الأد ّلة:
Ó Óنادر ًا ما حت ّقق برامج مراقبة الأ�سلحة
القائمة بذاتها تخفي�ض ًا يف العنف امل�س ّلح
بطريقة م�ستدامة.
Ó Óتكون برامج مراقبة الأ�سلحة يف ق ّمة
فعال ّيتها عندما تت�ض ّمن ا�سرتاتيج ّي ٍات
ّ
ت�ضم �إ�صالح
للتدخالت التي
�شامل ٍة
ّ
ال�سيا�سات ،منع حمل الأ�سلحة ،احلفاظ
على الأمن ،حمالت جمع الأ�سلحة
و�إتالفها ،التوعية ،والتغيري ال�سلوكي.
Ó Óاملبادرات التي ينتج عنها �أكرث م�ستويات
قابل للقيا�س
عنف م�س ّلح منخف�ض
ٍ
وم�ستدام هي تلك التي تتناول كال من
تزويد الأ�سلحة وتو ّفرها والعوامل التي
ت�ؤدّي �إىل طلبها .ويف حال عدم تناول
العوامل التي ت�ؤدّي �إىل اقتناء الأ�سلحة
وا�ستخدامها و�إ�ساءة ا�ستخدامها –
كال�شعور بانعدام الأمن وعدم الثقة
باجلهات املعن ّية بالأمن يف الدولة� ،إلخ،

ّ
التدخالت يف �أف�ضل الأحوال
يكون لدى
ري ق�صري الأجل.
ت�أث ٌ
Ó Óبينما ُي َع ّد احل ّد من تو ّفر الأ�سلحة متغيرّاً
�ضرور ّي ًا لنجاح وا�ستمرار التخطيط
التنمويُ ،ت َع ّد املبادرات املك ّملة �ضرور ّي ًة
�أي�ض ًا من �أجل تناول العوامل االجتماع ّية
واالقت�صاد ّية التي تزيد من خطر العنف
امل�س ّلح.

اخللفية

رغم �أنّ معظم الأ�ساليب املبا�شرة يف منع
العنف امل�س ّلح واحل ّد منه ظلت تهدف �إىل
�ضبط الو�صول �إىل الأ�سلحة ،يوجد هناك
بع�ض التقييمات القليلة اجل ّيدة لأثر برامج
مراقبة الأ�سلحة على م�ستويات العنف امل�س ّلح.
ونتيج ًة لذلك ،تنفذ معظم مبادرات و�ضع
�سري
ب�شكل ّ
وتنفيذ ال�سيا�سات املتع ّلقة بالأمن ٍ
وغالب ًا ما تقودها الت�ص ّورات امل�سبقة للأنواع
الناجحة من مبادرات احل ّد من العنف
(.)Restrepo and Villa, 2010, p.3
ال�ضروري الإ�شارة
ومن ناحي ٍة �أخرى ،من
ّ
�إىل �أنّ �أحد العنا�صر الرئي�س ّية يف منع العنف
امل�س ّلح واحلد منه من خالل مراقبة الأ�سلحة
هو فهم وتناول الأ�سباب الكامنة وراء اقتناء
الأ�سلحة وا�ستخدامها و�إ�ساءة ا�ستخدامها –
وهو ما ُيط َلق عليه عوامل ‘الطلب’ (Atwood,
 .)Glatz, and Muggah, 2006وعلى

�سبيل املثال� ،أظهر ا�ستفتاء ر�أي عام حديثٌ
()Gallupحول اجلرائم يف الواليات املتحدة
الأمريك ّية �أنّ ال�سالمة ال�شخ�ص ّية هي ال�سبب
الرئي�سي القتناء �س ّكانها �أ�سلح ًة نار ّية (Swift,
ّ
 .)2013كما ت�ؤدّي الت�ص ّورات املتع ّلقة بانعدام
الأمن وما ينتج عنها من احلاجة �إىل توفري
حاالت
احلماية �إىل اقتناء الأ�سلحة النار ّية يف
ٍ
�أخرى .وتظهر الدرا�سات اال�ستق�صائ ّية وامل�سح
الذي �أجري يف كل من كينيا وجنوب ال�سودان
وار�ض ال�صومال �أنّ املجيبني يعدّون احلماية
ال�شخ�ص ّية وحماية قريتهم �أو ممتلكاتهم
الأ�سباب الرئي�س ّية القتناء ال�سالح (Pavesi,
 .)2013ويف درا�س ٍة ا�ستق�صائ ّي ٍة حديث ٍة ُ�أجر َيت
يف ليبيا ،قال املجيبني �أنّ احلماية ال�شخ�ص ّية من
نزاع �أو عدم
الع�صابات واملجرمني واخلوف من ٍ
م�ستقبلي يف الدولة وحماية املمتلكات
ا�ستقرا ٍر
ٍّ
هي الأ�سباب الرئي�س ّية القتنائهم اال�سلحة
النار ّية (.)Gallup, 2013
ن�ش�أ التفكري املتع ّلق مبنع العنف امل�س ّلح واحلد
منه يف ال�سنوات الأخرية ليعك�س احلاجة �إىل
أ�ساليب تتعامل مع عوامل ‘العر�ض’ و ‘الطلب’
� ٍ
ولإدخال �أفكار تنمو ّية وا�سعة تربط العوامل
االجتماعية االقت�صاد ّية والعوامل الأخرى مع
الق�ضايا املحل ّية والإقليم ّية والعامل ّية ،ويعك�س
�إعالن جنيف ب�ش�أن العنف امل�س ّلح والتنمية
ب�شكل كامل .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
التوجه
ٍ
هذا ّ
تبي ‘عد�سة العنف امل�س ّلح’ التي �أعدّتها
نّ

ال�شكل  :1عد�سة العنف امل�س ّلح
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الواليات املتحدة الأمريك ّية – نيويورك :عنا�صر ال�شرطة جتري تفتي�ش ًا ع�شوائ ّي ًا للحقائب عند مدخل مرتو الأنفاق� ،آب Lucas Jackson / REUTERS © .2011

ّ
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (انظر
ال�شكل  )1العنا�صر وامل�ستويات الأ�سا�س ّية التي
ت�ش ّكل �أمناط العنف امل�س ّلح ،على �سبيل املثال،
الأ�شخا�ص الذين يت�أثرون بالعنف امل�س ّلح،
ومرتكبو اجلرائم ،وتو ّفر الأدوات (الأ�سلحة) ،
والبيئة امل�ؤ�س�ساتية التي تتيح العنف امل�س ّلح و/
�أو حتمي النا�س منه (OECD, 2009, pp. 51-
وت�شجع ‘العد�سة’ املمار�سني على التفكري
ّ .)55
بطريق ٍة خمتلف ٍة عن التفكري يف تفوي�ضات
�إعداد الربامج املع ّينة والنظر يف م�شكلة العنف
امل�س ّلح وما يغ ّذيه من منظو ٍر �أو�سع .وعند
تناول نقاط الق ّوة ّ
ومبادرات
وال�ضعف ل ُن ُه ٍج
ٍ
تبي هذه الوثيقة من
مع ّين ٍة ملراقبة الأ�سلحة ،نّ
ُ
جر َيت
خالل �أمثل ٍة تو�ضيح ّي ٍة من
ٍ
مبادرات �أ ِ
ّ
يف �أجزاءٍ خمتلف ٍة من العامل �أنّ هذا النهج
الأو�سع ،بدجمه كما هو مع اجلهود متعدّدة
الأوجه للحد من الأ�سلحةُ ،ي َع ّد �ضرور ّي ًا كي
تكون ا�سرتاتيج ّيات نزع ال�سالح التي تهدف �إىل
منع العنف امل�س ّلح واحلد منه ناجح ًة وم�ستم ّرة.
ويكون لدى ّ
التدخالت غري املرتابطة فر�ص ًة �أق ّل
ال�صدد.
إيجابي يف هذا ّ
بكثري لإحداث ت�أثري � ٌّ

ا�سرتاتيج ّيات احلفاظ على الأمن
والتدخّ الت يف جمال العدالة

ُت َع ّد واحد ًة من اال�ستجابات ملراقبة الأ�سلحة
تعزيز �سلطة ال�شرطة وقوات الأمن ونظام

العدل لردع الذين ُي َّدعى �أ ّنهم يرتكبون �أعمال
كنهج وحيدٍ
عنف .ومع ذلك ،عند اتّباع ذلك ٍ
ملنع العنف امل�س ّلح واحلد منه ،تظهر ن�شاطات
التنفيذ ذات مبد�أ ‘عدم الت�سامح ’ ،والن ُهج
القائمة على الردع ،والعقوبات ال�صارمة �أدلة
�ضعيفة ملنع العنف امل�سلح واحلد منه .وميكن �أن
تنجح عمل ّيات احلفاظ على الأمن التي تقودها
اال�ستخبارات والتي ت�ؤدّي �إىل عمل ّيات حجز
الأ�سلحة يف مناطق مع ّينة (انظر ‘مق ّيدات حمل
الأ�سلحة واملناطق اخلالية من الأ�سلحة النار ّية’
تبي
�أدناه) يف �ضبط انت�شار الأ�سلحة� ،إلاّ �أ ّنه نّ
�أ ّنها تفتقر �إىل الت�أثري امل�ستمر دون وجود
مبادرات نزع ال�سالح الوقائ ّية املك ِّملة.
ا�ستخد َمت ُن ُهج تفتي�ش ال�شرطة على م�ستوى
وقد
ِ
ال�شوارع يف العديد من املناطق احل�ضر ّية
لإخراج الأ�سلحة من املناطق املع َّر�ضة للعنف.
ويف بريطانيا ،يكون لدى ال�شرطة ال�سلطة
�شخ�ص ما يعتقدون
القانون ّية ‘لإيقاف وتفتي�ش’
ٍ
أ�سباب منطق ّي ٍة ب�أ ّنه يحمل �أ�سلح ًة هجوم ّي ًة
ل ٍ
6
ً
�أو �أ�سلحة نار ّية (Eastwood, Shiner, and
� ،)Bear, 2013, p. 18إلاّ �أنّ هذه ال�سلطات
ان ُتقِدَ ت لكونها ال ت�ساهم كثري ًا يف حتقيق هدف
ردع حمل الأ�سلحة (Eades et al., 2007, pp.
 .)28-29وقد ح ّذر تقري ٌر لوزارة الداخل ّية
الربيطان ّية عام  2003حول جهود �إيقاف

الأ�شخا�ص وتفتي�شهم التي ت�ستهدف اجلرائم
التي لها عالقة با�ستخدام الأدوات احلادّة ب�أنّ :
‘معدّالت الإ�صابة’ منخف�ض ٌة على نح ٍو مفاجئ،
كما ت�شري �إىل �أنّ الإجراءات التي تتّخذها ال�شرطة
ب�شكل كب ٍري على حمل
لوحدها ال تكفي للت�أثري
ٍ
ُدعم هذه الإجراءات
الأدوات احلادّة ،حيث يجب �أن ت َ
بحمالت تثقيف ّي ٍة وربمّ ا ‘�إجراءات �صارمة’ دور ّية
ٍ
عندما يكون هناك ما ي�شري �إىل حمل �أ�سلح ٍة يف
منطق ٍة مع ّينة (.)Eades et al., 2007, p. 28

ويف مدينة نيويوركُ ،و ِجدَ �أنّ �سلطات ‘قانون
اال�شتباه’ امل�شابهة ل�سلطة الإيقاف والتفتي�ش
غري م�ؤ ّثرة �أو حتى �أ ّنها ذات نتيجة عك�س ّية
(.)Fratello et al., 2013, pp. 2-3, 89-90
كما مل يحقق نهج ‘الت�ص ّرف بحزم مع
اجلرائم’ الهدف املن�شود الذي يتم ّثل يف احل ّد
تبي �أنّ حماوالت
من العنف �أو اجلرمية .وقد نّ
عقوبات
ردع اجلرائم امل�س ّلحة من خالل فر�ض
ٍ
�أ�ش ّد �أنها غري ف ّعالة (Durlauf and Nagin,
2011, p. 28; Cook and Ludwing, 2006,
 .)p. 693مل يظهر البحث حول احل ّد الأدنى من

الأحكام الق�ضائ ّية واحلب�س لفرتة �إ�ضاف ّية ج ّراء
اجلرائم امل�س ّلحة يف الواليات املتحدة الأمريك ّية
بعد عن �أدلة وا�ضحة عن كيفية حد هذه ال ّنهج
من اجلرائم التي تُرت َكب بالأ�سلحة النار ّية -
�أدوات العنف
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حتى �أنه قد تبني العك�س حيث �أن هذه النهج
لها ت�أثري عك�سي يتم ّثل يف تفاقم امل�شكالت التي
تنتج عن احلب�س اجلماعي .وت�شري عد ٌد من
الدرا�سات �إىل �أن الزيادات يف �شدّة العقوبات
ردعي ب�سيط يف �أف�ضل الأحوال،
ري
لديها ت�أث ٌ
ٌّ
ال �س ّيما يف املناطق التي تكون فيها الأحكام
الق�ضائ ّية طويل ًة يف الأ�سا�س (Durlauf and
مثال �آخر ،وقبل
 7.)Nagin, 2011, p.31ويف ٍ
االنتخابات الرئا�س ّية لعام  2004يف ال�سلفادور
بثمانية �أ�شهر� ،أطلق الرئي�س املنتهية واليته،
فران�سي�سكو فلور�سّ ،
خطة Plan Mano
ّ
ّ
Dura
واخلطة
(‘خطة الت�ص ّرف بحزم’)
التي تبعتها Plan Super Mano Dura
اللت نَْي كانتا مبادرت نَْي م�شرتكت نَْي بني ال�شرطة
واجلي�ش تهدفان �إىل تفكيك الع�صابات واحلد
من جرائم القتل .ورغم �أنّ هات نَْي املبادرت نَْي
ح ّققتا دعم ًا وا�سع ًا عند �إطالقهما ،تل ّقى
نهجهما انتقاد ًا �شديد ًا من ِق َبل حمالت حقوق
الإن�سان ،وذلك لإهمال عنا�صر املنع و�إعادة
الت�أهيل ،ولأنّ احلمالت كانت غري ف ّعالة فيما
يتع ّلق باحل ّد من معدّالت جرائم القتل .ومل

ت�ؤدّي الأحكام الق�ضائ ّية الأ�ش ّد واالعتقال
خا�صة معزولة �إىل � ّأي
وا�سع النطاق يف �سجون ّ
ال�سماح لأفراد الع�صابات بتعزيز
�شيء �سوى ّ
متا�سكهم وتوحيد جهودهم ،مما �أدّى بدوره
�إىل ارتفاع �سريع ومفاجئ يف حاالت االبتزاز
(.)Wolf, 2011
ويف املقابل ،ت�شري جتارب �أخرى يف �أمريكا
الالتين ّية �إىل �أنّ ال ّنهج املجتمع ّية متعدّدة
الأوجه التي تدمج �إنفاذ القانون مع البدائل
االقت�صاد ّية املتع ّلقة ب�سبل العي�ش قد ح ّققت
�أف�ضل النتائج يف احل ّد من العنف (Rodgers,
 .)Muggah, and Stevenson, 2009وتتّجه
املبادرات التي تُع َرف بـمبادرات ‘اجليل الثاين’
ب�شكل �أكرب يف
قائم على الأد ّلة ٍ
نحو اتّباع ٍ
نهج ٍ
منع العنف واحلد منه والإقرار ب�أنّ ال�سياقات
املحل ّية ت�ش ّكل العنف ولي�س العك�س .وقد دعم
إمنائي امل�شاريع التي
برنامج الأمم املتحدة ال ّ
�أُط ِل َقت يف كل من نيكاراغوا وال�سلفادور والتي
ت�ض ّمنت الإ�صالح الت�شريعي ،ون�شاطات جمع
الأ�سلحة ،ومنع حمل الأ�سلحة علن ًا ،والتنمية

البيئ ّية يف الأحياء الفقرية ،بالإ�ضافة �إىل �أ�شياء
�أخرى ،وا�ستهدفت ّ
التدخالت من �أجل ال�شباب
والأُ َ�سر املع ّر�ضة للخطر (Rodgers, Muggah,
.)and Stevenson, 2009, p. 16
ويف املجمل ،تلعب خدمات ال�شرطة و�أنظمة
العدل دور ًا حمور ّي ًا يف جهود منع العنف امل�س ّلح
واحلد منه� ،إلاّ �أ ّنها تعمل �أف�ضل ما ميكن عندما
نهج متعدّد الأوجه لنزع ال�سالح
ّ
تتوحد مع ٍ
والتنمية من �أجل منع العنف امل�س ّلح واحلد منه،
حيث ال ميكن ملبادرات ال�شرطة والعدل لوحدها
�أن تقدّم اّ ً
حل واحد ًا للعنف امل�س ّلح ينا�سب جميع
الظروف.

قيود حمل الأ�سلحة واملناطق
اخلالية من الأ�سلحة

يظل منع حمل الأ�سلحة يف املناطق املع ّر�ضة
للعنف والتعريف باملناطق اخلالية من الأ�سلحة
وا�سع �شك َل نْي ملنع العنف امل�س ّلح واحلد
على نح ٍو ٍ
َ
ّ
هج نْي لنزع �أدوات العنف
ن
ال
ن
ي
هذ
َ
منه .وقد �أُ ِع َّد ْ
وتوطيد الثقة العا ّمة بامل�س�ؤولني عن توفري الأمن

الواليات املتحدة الأمريك ّية – �أريزونا :الئحات ت�شري �إىل وجود منطقة مدر�س ّية خالية من الأ�سلحة والعقاقري عند مدر�سة فوينك�س الإبتدائية .كانون الأول Matt York / AP Photo © .2004
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وتبي الأمثلة املذكورة �أدناه
املحلي �أو الدويل .نّ
من كولومبيا وجنوب �أفريقيا بع�ض الآثار
الإيجاب ّية التّباع �أ�ساليب من هذا ال ّنوع .و ُت َع ّد
هذه الأ�ساليب منوذج ًا ل ُن ُهج نزع ال�سالح
املبا�شرة املتع ّلقة بالعنف امل�س ّلح ،وعندما
تُط َّبق هذه الأ�ساليب لوحدها ،ال تتناول طلب
الأ�سلحة الكامن وراء العنف امل�س ّلح ،وبالتايل
تكون ا�ستمرار ّية منع العنف امل�س ّلح واحلد منه
حمدودة.

ملحوظ
انخفا�ض
مل ُيط َّبق فيها احلظر وجود
ٍ
ٍ
يف اجلرائم امل�س ّلحة يف املناطق التي ّ
يغطيها
قانون احلظر .كما وجدت الدرا�سة �أنّ تطبيق
متو�سط مدّته  35يوم ًا حال دون حدوث
ٍ
حظر ّ
 11جرمية م�س ّلح ٍة يف منطق ٍة منوذج ّي ٍة مرا َقبة،
كما مل يكن هناك عالماتٌ ّ
تدل على ا�ستبدال
الأ�سلحة (Restrepo and Villa, 2010, p.
 .)18ومن ناحي ٍة �أخرى ،وجد تقيي ٌم للدرا�سة
�أنّ هذا االنخفا�ض ا�ستم ّر �إىل ما ي�صل �إىل
�شهر واحدٍ فقط بعد فر�ض قانون احلظر ،و�أنّ
ٍ
ن�سبة االنخفا�ض بد�أت تق ّل مع مرور الوقت بعد
بدء احلملة (Restrepo and Villa, 2010,
وبي التقرير �أ ّنه كان لدى تطبيق
 .)pp. 3, 22نّ
إيجابي م�ؤقتٌ
حظر حمل الأ�سلحة النار ّية ت�أث ٌ
ري � ٌّ
ال�صحة العا ّمة غري �أنه بد�أ يتال�شى مع
على
ّ
مرور الوقت عند بدء تراجع تطبيق احلظر
(.)Restrepo and Villa, 2010, p. 40

ويف عام  ،1993كانت ت�ش ّكل �أكرب ثالث مدنٍ يف
كولومبيا ،بوغوتا ،وميديلني ،وكايل ما ن�سبته
 23يف املائة من عدد ال�س ّكان و 31يف املائة
من جرائم القتل .وكان ُي�س َمح للمدن ّيني الذين
يحملون ت�صريح ًا �صادر ًا عن اجلي�ش بحمل
�أ�سلح ٍة نار ّي ٍة خمفية يف العلن (Villaveces,
 .)2000, p. 1205وقد و�ضعت ك ّل من مدينة
كايل ( )94-1993وبوغوتا ()97-1995
أوقات
قانون ًا مينع حمل الأ�سلحة النار ّية يف � ٍ
مع ّين ٍة من ال�سنة تكون فيها املدينت نَْي عر�ض ًة
لأعمال العنف ،وكانت هذه الأوقات ت�شمل
نهايات الأ�سبوع التي ت�أتي بعد �أ ّيام �صرف
الرواتب والعطل الر�سم ّية و�أيام االنتخابات
( .)Villaveces, 2000, p. 1206ووجدت
النتائج �أ ّنه �أثناء فرتة �إجراء البحث ،كانت
جرائم القتل يف مدينة كايل �أق ّل بكثري يف �أ ّيام
التدخالت من الأ ّيام التي مل يكن فيها ّ
ّ
تدخالت.
ويف �أ ّيام ّ
التدخالت ،انخف�ضت معدّالت جرائم
فرد
القتل من � 107.5إىل  89.0لكل � 100ألف ٍ
من ال�س ّكان (انخفا�ض بن�سبة  17يف املائة)،
كما مل يكن هناك زياد ٌة ملحوظ ٌة يف جرائم
القتل التي ال ُت�ستخدَ م بها الأ�سلحة النار ّية
( .)Villaveces, 2000, p. 1208, Table 2كما
ٌ
انخفا�ض يف معدّل جرائم القتل بن�سبة  9يف
طر�أ
املائة يف مدينة بوغوتا ،حيث انخف�ضت جرائم
فرد
القتل من � 59.3إىل  54.2لكل � 100ألف ٍ
من ال�س ّكان (Villaveces, 2000, p. 1208,
 .)Table 2وقد �آلت الدرا�سة �إىل �أ ّنه رغم عدم
و�ضوح ما �إذا كان هذا االنخفا�ض يعود العتقال
الأ�شخا�ص الذين يحملون الأ�سلحة النار ّية بن ّية
القتل �أو ما �إذا كان اتّباع �أ�سلوب احلظر قد ردع
النا�س عن حمل الأ�سلحة النار ّية يف العلن خالل
هذه الأ ّيام �أو ما �إذا خلقت املبادرة تواجد ًا
لل�شرطة كان من �ش�أنه ردع �أو �إعاقة حدوث
عنف م�س ّل ٍح حمتمل ،من املمكن لربامج م�شابه ٍة
ٍ
�أن متنع العنف بني الأفراد و�أن تنقذ �أرواح ًا
كان من املمكن �أن تُف َقد ج ّراء �أعمال العنف
(.)Villaveces, 2000, p. 1209

كامل من
ب�شكل ٍ
لقي اتباع نهج �إخراج الأ�سلحة ٍ
املناطق املع ّر�ضة للعنف ،ولي�س فقط يف الأوقات
جناحا
التي ميكن �أن يحدث فيها �أعمال عنف،
ً
يف �إبراز اال�ستخدام الإجرامي للأ�سلحة النار ّية
يف جنوب �أفريقيا .و�ساهمت املناطق اخلالية
جمتمعات
ن�شئت يف
ٍ
من الأ�سلحة النار ّية التي �أُ ِ
مع ّين ٍة نهاية ع�صر التمييز العن�صري خالل
الفرتة  94-1990يف تعزيز الت�ص ّورات املجتمع ّية
والتقلي�ص من عدد الأ�شخا�ص
لل�سالمة والأمن
ّ
الذين يحملون �أ�سلح ًة نار ّية ،كما �ساهمت
يف بع�ض املناطق يف خف�ض معدّالت اجلرمية
والعنف (Kristen, 2004, p. 19; 2006, pp.
 .)35-46وكانت هذه احلملة هي الأوىل من
نوعها يف ت�سهيل م�شاركة جمتمعية عالية لتغيري
املواقف العا ّمة جتاه الأ�سلحة النار ّية .وقد دعم
نهج الوعي العام باملناطق اخلالية من الأ�سلحة
َ
وطني ب�ش�أن الأ�سلحة النار ّية مدّته 24
و
عف
ٌ
ٌّ
�ساعة يف �شهر كانون الثاين  ،1994حيث �ساهم
�سالح فقط وجنح يف و�ضع مراقبة
بجمع ٍ 900
الأ�سلحة النار ّية على الأجندة ال�سيا�س ّية ،وفقاً
لأفراد احلملة ( .)Kristen, 2007, p. 2وكان
ح�سب للحملة ت�أثريها على و�ضع �سيا�س ٍة
ُي َ
جديد ٍة وتغيري املواقف لتكون بعيد ًة عن تطبيع
حيازة الأ�سلحة (.)Kristen et al., 2006, p.31
ووجدت الدرا�سات �أ ّنه كان لدى املناطق اخلالية
إيجابي على �شعور النا�س
من الأ�سلحة ت�أث ٌ
ري � ٌّ
بالأمن نظر ًا النخفا�ض عدد الطلقات النار ّية
التي كان الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف املناطق
املت�ض ّررة ي�سمعونها (Kristen at el., 2006,
.)pp. 62, 79

وقد �أُعيد تقدمي منوذج منع حمل الأ�سلحة
الكولومبي امل�ؤ ّقت �أثناء عطلة عيد امليالد
عام  .2010-2009ووجد تقيي ٌم للجرائم
امل�س ّلحة والبيانات املتع ّلقة بالإ�صابات �أثناء
فرتات �سابق ٍة
فرتة فر�ض احلظر مقارن ًة مع
ٍ

ورغم �أنّ � ٌّأي من َ
هذ ْين املثا َل نْي ال يُظهِ ر تخفي�ضا
ّ
يف م�ستويات العنف امل�سلح بطريقة م�ستدامة،
�إال �أن كالهما يدعم �إطار عمل �إجما ٍّ
يل ملنع
العنف امل�س ّلح واحلد منه بنف�س طريقة حمالت
الوعي العام (انظر �أدناه) – من خالل تقدمي

�إجراءٍ ظاهر لعا ّمة النا�س لكي ال ينظر �إىل
طبيعي.
ا�ستخدام الأ�سلحة على �أ ّنه ت�ص ّر ٌف
ّ

حمالت التوعية املجتمع ّية وتغيري
املواقف

عندما يكون التغيري يف املعايري �أو ال�سلوك
�ضرور ّي ًا لدعم برامج نزع ال�سالح ذات النطاق
الأو�سع ،ميكن �أن تكون برامج التوعية العا ّمة
عن�صر ًا قيم ًا يف �إجراءات منع العنف امل�س ّلح
قابل
واحلد منه .وفيما يتع ّلق بوجود تخفي�ض ٍ
للقيا�س من العنف امل�س ّلح ،تبدو حمالت التوعية
تغيريات يف
التي تُط َلق باال�شرتاك مع �إجراء
ٍ
الت�شريع ون�شاطات نزع ال�سالح �أكرث جناحاً
وفعال ّي ًة من حمالت التوعية التي تُط َلق لوحدها.
ونادر ًا ما ت�ؤ ّثر مبادرات التوعية العا ّمة لوحدها
يف م�ستويات العنف� ،إلاّ �أ ّنها ميكن �أن تلعب دور ًا
حمور ّي ًا يف تغيري املواقف جتاه اقتناء الأ�سلحة
رتجم �إىل وجود
والديناميك ّيات الأمن ّية ،مما ُي َ
�أ�سلح ٍة �أق ّل ُت�ستخدَ م يف اجلرائم وانخفا�ض
يف م�ستويات العنف امل�س ّلح .كما تتيح هذه
املبادرات فر�ص ًا ممتاز ًة النخراط املجتمع
املدين على امل�ستوى املجتمعي ،حيث ميكن �أن
تكون احلكومة �أق ّل فعال ّي ًةّ .
وتو�ضح �أمثل ٌة من
�صربيا و�أر�ض ال�صومال هذه النتائج.
ويف عام � ،2004أطلق مركز تبادل املعلومات
ل�شرق وجنوب �شرق �أوروبا ملراقبة الأ�سلحة
ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة حملة توعية عا ّمة
مدن ّية يجريها املجتمع لتغيري املواقف جتاه
اقتناء الأ�سلحة وال�سالمة يف بلدة زرينيانني
ال�صرب ّية التي كانت تواجه موجة جرائم
برنامج
م�س ّلحة .وكان الأمل معقود ًا على و�ضع
ٍ
يل للتوعية املجتمعية– من خالل ّ
�أو ٍّ
حمطات
التلفاز املحل ّية وحمالت ‘من الباب �إىل الباب’
والتوعية يف املدار�س الأ�سا�س ّية والتثقيف
حول املخاطر يف املدار�س الثانو ّية وغريها
من الأ�ساليب – لي�ضع لبنة الأ�سا�س مل�شارك ٍة
�أف�ضل يف املبادرات امل�ستقبل ّية للعفو وت�سجيل
الأ�سلحة النار ّية .وقد �أظهر تقيي ٌم للحملة وجود
تغي ٍري �إجما ٍّ
يل يف املواقف بني  40.5يف املائة
من ال�سكان املحل ّيني الذين �شملتهم احلملة
من �أجل احل ّد من الت�ص ّور الذي ي�ؤول �إىل �أنّ
اقتناء الأ�سلحة النار ّية يزيد من �سالمة مالكيها
( .)Attree, 2005, pp. 24, 26ومع ذلك ،مل
يكن من الوا�ضح ما �إذا كانت هذه التغيريات
ُرج َمت �إىل التخفي�ض
الإيجاب ّية يف املواقف قد ت ِ
من اجلرائم والعنف امل�س ّلح .وقد �ساهم عدم
بيانات ر�سم ّي ٍة تتع ّلق بالإ�صابات يف جعل
وجود
ٍ
ّ
ر�صد م�ستويات اجلرائم امل�سلحة ال ُيع َّول عليه،
مما يعني �أ ّنه ال ميكن �إثبات �أنّ حملة التوعية
إيجابي
القائمة بذاتها هذه كان لديها ت�أث ٌ
ري � ٌّ
ال�صحة العا ّمة (،)Attree, 2005, p. 25
على
ّ
ً
وذلك بدوره يطرح ت�سا�ؤال حول ما �إذا كان
ب�إمكان حملة التوعية املحل ّية الناجحة هذه
�أدوات العنف
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احل ّد من اجلرائم والعنف امل�س ّلح طاملا �أ ّنها
�سالح متعدّدة الأوجه و�إطار
د ُِع َمت بعمل ّية نزع ٍ
�سيا�ساتي.
عمل
ٍ
ّ
وا�ستجاب ًة ملحاربة الع�صابات والعنف امل�س ّلح
املرت ِّتب يف �أر�ض ال�صومال �أوائل الت�سعينات،
التجار وجماعات املجتمع
�أطلقت جمموع ٌة من ّ
املدين وقادة املجتمع واملجموعات الن�سائ ّية
لل�سالح’ التي و�سمت ا�ستخدام
حملة ‘ال ّ
الأ�سلحة بالعار ونبذت �أولئك الذين يقتنونها.
وكان ُير َف�ض تقدمي اخلدمات يف املتاجر
للرجال الذين يحملون الأ�سلحة ،كما كان
ُي َ
�سخر منهم يف ال�شوارع .وقد �أ�ضاف دعم
اخلا�صة
جهود التوعية العا ّمة كالعرو�ض
ّ
مبكافحة ال�سالح واملواعظ الدين ّية ق ّو ًة للحملة
التي يقودها املجتمع املدين .ويف غ�ضون �أ�سابيع
مت تطهري ال�شوارع من الأ�سلحة ،و�شجعت
ميلي�شيات الع�شائر على التف ّرق واالن�ضمام �إىل
ق ّوات الأمن الوطن ّية .ونتيج ًة للمبادرة ،نادر ًا ما
كانت الأ�سلحة تُرى يف العلن ،وكانت ال�شرطة
وعنا�صر اجلي�ش ُت َع ّد الوحيدة املخ ّولة بحمل
الأ�سلحة يف العلن (OECD, 2009, p. 79, Box
.)5.2
ّ
وتو�ضح هذه الأمثلة الفوائد التي ميكن �أن تكون
لدى املبادرات التي يقودها املجتمع يف تغيري
املواقف جتاه الأ�سلحة ،كما ّ
تو�ضح احلاجة �إىل
ر�صدٍ م�ستم ٍّر مل�ستويات العنف عند بداية مثل
هذه الربامج لقيا�س الت�أثري الفعلي لها .وال
يعطي � ّأي من ّ
التدخ َل نْي املذكو َر ْين �أعاله دلي ًال
على احلد من م�ستويات العنف امل�س ّلح ،وذلك
ب�سبب عدم القدرة على �إجراء ر�صدٍ طويل
املدى للعنف بعد انتهاء الربامج .ولكي يكون
ري
لدى حمالت التوعية العا ّمة واملجتمع ّية ت�أث ٌ
إيجابي طويل املدى قاب ٌل للقيا�س على م�ستويات
� ٌّ
العنف امل�س ّلح ،يجب �أن ت َُ�ص َّمم هذه احلمالت
بطريق ٍة متكن من ر�صد فعال ّيتها با�ستمرار،
ُدعم متام ًا من خالل الإ�صالح
كما يجب �أن ت َ
8
الت�شريعي وحمالت نزع ال�سالح املادّي.
ّ

حمالت جمع الأ�سلحة واحلجز
عليها

ميكن �أن يكون لدى حمالت جمع الأ�سلحة
َّ
املنظمة وال�ش ّفافة ومرا�سم الإتالف العا ّمة
إيجابي يف عك�س انت�شار الأ�سلحة و�إعادة
ت�أث ٌ
ري � ٌّ
اكت�ساب ثقة ال�س ّكان املدن ّيني .ويف مرحلة ما
بعد النزاع ،ميكن �أن يكون لدى هذه الن�شاطات
حموري يف احل ّد من التهديد الناجت عن
دو ٌر
ٌّ
ن�شوب العنف من جديد .وعلى ال ّرغم من
ذلك ،عندما يكون التخطيط معيب ًا �أو يكون
التطبيق غري مالئم ،ال �س ّيما يف مرحلة ما
بعد النزاع و�شبه انعدام الأمن ،ميكن �أن يكون
العك�سي لنزع
لدى برامج جمع الأ�سلحة الت�أثري
ّ
6
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ال�سالح من املجتمعات املع َّر�ضة للخطر .ويف
الظروف املدن ّية التي ال تتع ّلق بالنزاعات ،ميكن
�أن يكون ال�سرتاتيجيات جمع الأ�سلحة التي
دعم من حمالت التعديل
تُط َّبق لوحدها ،دون ٍ
ا�ستجابات جزئ ّي ٍة فقط
ال�سيا�ساتي،
ال�سلوكي �أو
ٍ
ّ
ّ
مل�شكالت �أكرب بكثري فيما يتع ّلق بالعنف امل�س ّلح.
ٍ
احلجز على الأ�سلحة وجمعها يف حاالت
النزاعات
بعد عمل ّية ال�سالم الطويلة التي �أنهت النزاع
برنامج جلمع
الكمبودي عام  ،1998بد�أ �أ ّول
ّ
ٍ
الأ�سلحة �أواخر عام  .1998و�أ�شارت املعلومات
احلكوم ّية الر�سم ّية املتو ّفرة عام � 2006إىل
�سالح منذ عام ،1998
�أ ّنه ّمت جمع � 130ألف ٍ
�سالح كانت
بالإ�ضافة �إىل �إتالف � 180ألف
ٍ
تقع حتت �سيطرة الدولة .و�شهدت هذه الفرتة
انخفا�ض ًا وا�ضح ًا يف معدّل جرائم القتل  ،حيث
انخف�ضت جرائم القتل من � 8إىل  3.5لكل
فرد من ال�س ّكان (Wille, 2005, pp.
� 100ألف ٍ
 .)61, 65وواجهت كمبوديا انخفا�ض ًا ملمو�س ًا
عام ْي  1998و2009
يف حوادث القتل 9بني َ
(Broadhurst, Boudhours, and Keo,
 .)2012, p. 6ويُظهِ ر بحثٌ �أجراه مركز بنوم

بنه بو�ست با�ستخدام بيانات دخول امل�ست�شفى
انخفا�ض ًا مفاجئ ًا منتظم ًا يف وفيات الأ�سلحة
النار ّية منذ عام Wille, 2005, pp.( 1996
 .)67-68ورغم �أ ّنه ي�صعب التو�ضيح القطعي
�أنّ التغيرّات املر�صودة حدثت نتيجة مبادرات
املنطقي �أن ن�ستنتج بعد معرفة
نزع ال�سالح ،من
ّ
توقيت وحجم حملة نزع ال�سالح �أ ّنه كان لدى
احل ّد من الو�صول �إىل الأ�سلحة النار ّية �أث ٌر مه ٌّم
يف م�ستويات جرائم القتل واجلرائم امل�س ّلحة
(.)Wille, 2005, p. 72
وقد �أ�صبح ّ
تدخل ما بعد النزاع يف جزر
�سليمان الذي �أجرته بعثة امل�ساعدة الإقليمية
�إىل جزر �سليمان عام  2003منوذج ًا
اخلا�صة ببناء اال�ستقرار
للمبادرات الأخرى
ّ
تبي �أنّ
ونزع ال�سالح بعد انتهاء النزاع .كما نّ
ال�سالح التي ُب ِذ َلت بالتوازي مع
جهود نزع ّ
�إعادة تدريب املقاتلني ال�سابقني قد تلقت
ناري – �أكرث من
�سالح ّ
و�أتلفت حوايل ٍ 3700
عدد الأ�سلحة املُ َق َّدر �سابق ًا يف الدولة (Karp,
.)2009, p. 175
و�أدّى انت�شار الأ�سلحة الأوتوماتيك ّية بني
الرحالة يف �شرقجمتمعات رعاية املا�شية
ّ
�أفريقيا يف املناطق العابرة للحدود لكل من
�إثيوبيا وكينيا وجنوب ال�سودان و�أوغندا �إىل
حماوالت متعدّد ٍة لنزع ال�سالح من املدن ّيني،
ٍ
وكانت نتائج هذه املحاوالت متباينة .ويف
املناطق التي ال يوجد فيها �سلط ٌة كافي ٌة للدولة
�سالح �أف�ضل �ضمانٍ
كي حت ّل امل�شكلة ،كان اقتناء ٍ

الفردي .و ُف ِر َ�ضت مبادرات نزع ال�سالح
للأمن
ّ
مبنا�سبات
املنطقة
على
الدولة
�سلطة
إعادة
ل
ٍ
متعدّدة خالل العقد الأ ّول من القرن الواحد
والع�شرين .و�أدّت حمالت نزع ال�سالح الإجبار ّية
يف والية جونقلي ،يف ما هو الآن جنوب ال�سودان،
ري منها
�إىل ت�سليم 3300
�سالح ّ
ناري – كث ٌ
ٍ
‘طوعي’ �إىل امل�س�ؤولني
ب�شكل
عايل اجلودة – ٍ
ٍّ
احلكوم ّيني بوا�سطة الزعماء املحل ّيني .وقد نّبي
انخفا�ض كب ٍري
م�سح الأ�سلحة ال�صغرية وجود
ٍ
يف ال�ضحايا يف والية جونقلي بعد عمل ّية ال�سالم
ارتفاع
امل�شرتكة وحملة نزع ال�سالح ،مع وجود
ٍ
بن�سبة  84.0-76.4يف املائة يف عدد املجيبني
على امل�سح الذين ي�شريون �إىل �أ ّنهم �شعروا
مبزيدٍ من الأمان �أو نف�س القدر منه تقريب ًا
( .)Karp, 2009, p. 167, Box 5.3ومع ذلك،
ال ُت َع ّد جميع مبادرات نزع ال�سالح بعد انتهاء
النزاع ناجح ًة ج ّد ًا ،حيث ميكن للنزاع الالحق
يف والية جونقلي �أن ي�شري �إىل �أنّ ال ّنجاح كان
ق�صري الأجل.
وبعد اتّفاق ّية ال�سالم ال�شامل عام � ،2005أطلقت
حكومة جنوب ال�سودان جمموع ًة من حمالت
نزع ال�سالح من املدن ّيني يف حماول ٍة لتعزيز
�سيطرة الدولة ال�شرع ّية وحتقيق ال�سالم .وقد
�أدّى ال ّنهج ال�صارم يف والية جونقلي �إىل ن�شوب
حملي �أدّى �إىل قتل � 1600شخ�ص ،حيث
ٍ
عنف ٍّ
مميت
�أ�صبح هذا احلدث �أكرث �إجراءٍ
ع�سكري ٍ
ٍّ
منذ انتهاء احلرب الأهل ّية الثانية (O'Brien,
 .)2009, pp. 10, 21ويف عام � ،2008أعادت
�شامل
برنامج
احلكومة املحاولة و�أعلنت عن
ٍ
ٍ
لنزع ال�سالح من املدن ّيني مدّته �ستّة �أ�شهر ميكن
برنامج ُيط َّبق عرب الواليات الع�شر
�أن ُي َع َّد �أكرب
ٍ
بجنوب ال�سودان ،حيث �شمل �آالف اجلنود
�سلطات وا�سع ٍة لتطبيق الربنامج
الذين ُم ِنحوا
ٍ
من �أجل مواجهة عدم االمتثال (O'Brien,
 .)2009, p. 16ورغم �أ ّنها مل تكن عنيف ًة �أبد ًا،
ب�شكل
مل تكن حملة عام  2008ف ّعال ًة و�أُهمِ َلت ٍ
كب ٍري من طرف خم�س واليات .ويف ذلك احلني،
كانت والي ٌة واحد ٌة فقط هي من �أبلغت عن عدد
الأ�سلحة التي ُجمِ َعت� ،إلاّ �أ ّنه مل يكن من الوا�ضح
ما �إذا ُجمِ َعت جميع هذه الأ�سلحة خالل فرتة
ال�ستة �أ�شهر من احلملة .و�أ�شارت الأد ّلة �إىل �أ ّنه
معدوم على العنف
ري �شبه
كان لدى احلملة ت�أث ٌ
ٍ
امل�س ّلح بني املدن ّيني (O'Brien, 2009, pp. 11-
.)12, 49
و�آلت حماوالت احلكومة الأوغند ّية ال�ستعادة
ال�سلطة يف منطقة كاراموجا عام 2002-2001
ناري � ،أي ما
�سالح ٍّ
�إىل حجز و�إتالف � 10آالف ٍ
يقارب ربع خمزون م�ستودع الأ�سلحة اخلا�ص
مبنطقة كاراموجا .لكنّ ال ّنهج ال�صارم الذي
اتبعته احلكومة �أدّى �إىل حتويل املنطقة من
منطق ٍة موالي ٍة للحكومة �إىل منطق ٍة معار�ض ٍة

مما
لها .وقد �أدّى ذلك �إىل ن�شوب القتالّ ،
�أجرب القوات احلكومية على االن�سحاب من
املنطقة عام  2003وترك املجتمعات غري
امل�س ّلحة عر�ض ًة للخطر (;Bevan, 2008, p. 54

Wepundi, Ndung'u, and Rynn, 2011,
.)p. 13

ال�سالح ب�صرامة
ت�شري هذه الأمثلة �إىل �أنّ نزع ّ
بقيادة احلكومة من جماعات وجمتمعات مع ّينة
ميكن �أن ي�ؤدّي �إىل عدم اال�ستقرار وحتى �إىل
العنف �إن مل يكن ال ّنهج متوازن ًا و�ش ّفاف ًا ومط َّبق ًا
عاملي.
على نطاقٍ ّ
ويف عام � ،2006-2005أطلقت احلكومة الكين ّية
مبادر ًة جلمع الأ�سلحة يف املناطق احلدود ّية بني
�سالح
كاراموجا و�أوغندا ،حيث ُ�س ِّلم 2,298
ٍ
ناري و 4,418طلقة نار ّية� ،إلاّ �أنّ هذه اجلهود
ٍّ
ً
جعلت جمتمع �سامبورو �أكرث عر�ضة للهجمات،
وذلك بب�ساطة لأنّ جمتمع �سامبورو كان �أكرث
جمتمع متعاونٍ يف ت�سليم �أ�سلحته ال�صاحلة
ٍ
لال�ستخدام ،بينما �س ّلمت املجتمعات املجاورة
له �أ�سلح ًة كان معظمها غري �صالح لال�ستخدام.
ونتيج ًة لذلك ،مل يتل ّقى العفو الالحق الذي
جر َي عام ّ � 2009أي ا�ستجاب ٍة من جمتمع
�أُ ِ
�سامبورو الذي كان غا�ضب ًا ب�سبب تركه دون
جمتمعات جماور ٍة معادي ٍة
�أ�سلح ٍة يف مواجهة
ٍ

عام Wepundi, Ndung'u, and( 2006
 .)Rynn, 2011, pp. 10-11وقد �أبرز ال ّنقد

املوجه للمبادرة الأخرية هذه انعدام امللك ّية
َّ
املحل ّية للحملة والتحديات الإدار ّية و�سوء
التن�سيق بني و�سطاء املجتمع املحلي وق ّوات
الأمن ،بالإ�ضافة �إىل الف�شل يف تناول الأ�سباب
الكامنة وراء اقتناء الأ�سلحة (Wepundi,
.)Ndung'u, and Rynn, 2011, pp. 11
وتربز احلالة يف كاراموجا نتائج الف�شل يف
ت�أمني الثقة و�ضمان الأمن ال�شخ�صي لل�س ّكان
املحل ّيني قبل البدء بعمل ّيات نزع ال�سالح.
و�ضمن بيئ ٍة مت�أ ّثر ٍة بالنزاع ،يعمل احلجز على
الأ�سلحة ب�شكل �أف�ضل عندما ي�سبقه �إعادة
ال�شعور بالأمن والثقة �إىل عقول النا�س ولي�س
العك�س (Bevan, 2008, p. 80; Karp, 2009,

p. 167, Box 5.3; Wepundi, Ndung'u,
.)and Rynn, 2011, pp. 15-16

جمع الأ�سلحة يف غري حاالت النزاعات
نادر ًا ما يكون لدى برامج جمع الأ�سلحة واحلجز
إيجابي
عليها يف غري حاالت النزاعات ت�أث ٌ
ري � ّ
مبادرات �أو�سع تهدف
�إلاّ �إذا كانت جزء ًا من
ٍ
�إىل تناول الطلب وزيادة �صعوبة احل�صول على
بدائل للأ�سلحة .ويف حال اقتناء الأ�سلحة
ب�شكل قانو ّ
ين ،حيث ي�شعر الأ�شخا�ص
النار ّية
ٍ

الذين ميتلكونها من �أجل احلماية �أنّ �سالمتهم
ال�شخ�ص ّية ُت َع ّد حاج ًة �أ�سا�س ّي ًة ال يرغبون
بالو�صول �إىل ت�سوي ٍة حيالها ،يكون من ال�صعب
حتقيق نتائج �إيجاب ّي ٍة يف حمالت جمع الأ�سلحة
و�إجراءات املراقبة الأخرى (.)Swift, 2013
و ُتظهِ ر الدرا�سات حول �إعادة �شراء الأ�سلحة
يف الواليات املتحدة الأمريك ّية �أ ّنها ال متتلك � ّأي
ت�أث ٍري يف التخفي�ض من اجلرائم عندما تكون
ّ
التدخالت موجزة وطوع ّية وتكون عملية �إعادة
التزويد �سهلة (Cook and Ludwig, 2006, p.
 ،)711كما يوجد القليل من الأد ّلة التي ت�شري �إىل
�أنّ الأ�سلحة تُ�س َّلم من ِق َبل املجرمني (Kuhn et
al., 2002, p. 144; Romero et al., 1998,
.)p.209

وتواجه عمل ّيات جمع الأدوات احلادّة ومبادرات
العفو املزيد من ال�صعوبات ،كما يكون احتمال
قابل للقيا�س �أق ّل بالن�سبة
امتالكها � ّأي ت�أث ٍري ٍ
لت�أثري عمليات جمع الأ�سلحة النار ّية .و�أدّت
مبادرات العفو املتع ّلقة بالأدوات احلادّة يف
اململكة املتحدة على �سبيل املثال �إىل وجود
أثريات ق�صرية الأجل فقط ،وذلك لأنّ العديد
ت� ٍ
بجهود وا�سعة ال ّنطاق من
منها مل يكن مدعوم ًا
ٍ
�أجل تناول الطلب على الأدوات احلادّة (Eades
 .)et al., 2007, p. 27ويف الوقت الذي تبدو فيه
مبادرات العفو املتع ّلقة بالأدوات احلادّة قادر ًة

وطني لإعادة �شراء الأ�سلحة النار ّية يف �شهر ّ
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الربازيل – �ساوباولو :ر�سم على اجلدار يف قلب مدينة �ساوباولو �أثناء
برنامج ٍّ
ٍ
�أدوات العنف
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على احل ّد من اجلرائم التي تُرت َكب با�ستخدام
ب�سيط وم�ؤ ّقت ،بينت
الأدوات احلادّة على نح ٍو ٍ
الدرا�سة ان االنخفا�ض الن�سبي القليل خالل
احلملة ميكن �أن يكون مبح�ض فر�صة �أو �صدفة.
والنتيجة الإيجابية هي �أن الت�أثري امل�شرتك
لزيادة الدعاية والدقة يف ت�سجيل الإجراءات
خالل هذه العملية �سوف ي�ؤدي اىل الزيادة يف
م�ستويات اجلرائم املتع ّلقة بالأدوات احلادّة
التي ُت َب َّلغ بها ال�شرطة ولي�س اىل انخفا�ضها.
(.)Metropolitan Police, 2006, pp. 5-6
وبينما يكون لربامج جمع الأ�سلحة َّ
املنظمة
والعادلة وال�ش ّفافة مكا ٌن يف ا�سرتاتيج ّيات نزع
الأ�سلحة ،ال �س ّيما عندما ت َُط َّبق باال�شرتاك مع
عمل ّيات احلظر القانون ّية وحمالت التوعية
العا ّمة� ،سوف يكون لدى جهود جمع الأ�سلحة
دون اجلهود الأخرى ملعاجلة الأ�سباب الكامنة
ري
وراء العنف �أو الطلب على الأ�سلحة ت�أث ٌ
حمدو ٌد وم�ؤ َّقتٌ يف �أف�ضل الأحوال.

ُن ُهج نزع ال�سالح املتكاملة

ُت َع ّد الأمثلة الأكرث فعال ّي ًة لربامج نزع ال�سالح
من املدن ّيني تلك التي يكون لديها دع ٌم عا ٌّم
ومط َّل ٌب قانو ٌّ
ين لالمتثال الإلزامي و�إ�صالحاتٌ
ل�سيا�سة التجارة والنقل ملنع �إعادة الت�س ّلح
ب�سرعة ،بالإ�ضافة �إىل ا�سرتاتيج ّي ٍات لتناول
الطلب ( .)Karp, 2009, p. 165ويكون لدى
ري
مبادرات نزع ال�سالح القائمة بذاتها ت�أث ٌ
إ�صالحات تنظيم ّية ،كما
ُدعم ب�
ٍ
حمدو ٌد ما مل ت َ
يكون لدى املبادرات التي ت�صاحبها حمالتٌ
للتوعية العا ّمة فائدة �إ�ضافية يف تغيري املواقف
جتاه الأ�سلحة.
وقد �أظهرت بع�ض الدّول �أنّ برامج جمع
الأ�سلحة وا�سعة النطاق ميكن �أن ت�ساهم يف حدٍّ
ُدعم
ٍ
قابل للقيا�س من العنف امل�س ّلح عندما ت َ
وحمالت لتغيري
ت�شريعي
إ�صالح
�
ب
الربامج
هذه
ٍ
ٍّ
ٍ
ّ
وتو�ضح
املحلي.
املجتمع
املواقف وم�شاركة
ّ
احلاالت يف ٍّ
كل من الربازيل و�أ�سرتاليا وجنوب

�أفريقيا ال ُّن ُهج املتكاملة املختلفة يف نزع ال�سالح،
ملمو�س يف
انخفا�ض
حيث ميكن �أن ُي َب نَّي وجود
ٍ
ٍ
م�ستويات الإيذاء امل�س ّلح.
الربازيل
�أ�صلح النظام الأ�سا�سي لنزع ال�سالح يف
الربازيل ت�شريعه اخلا�ص بالأ�سلحة النارية
عام  2003من خالل رفع احلد الأدنى من
ناري لي�صبح
ال�سن القانوين ل�شراء
�سالح ٍّ
ٍ
 ،25كما �أ�صبح هذا الت�شريع يت�ض ّمن وجوب
ت�سجيل جميع الأ�سلحة ومنع حمل الأ�سلحة يف
العلن و�إجراء التح ّريات وت�شديد العقوبات على
اجلرائم امل�س ّلحة ومراقبة ا�سترياد الأ�سلحة
النار ّية (de Souza et al., 2007, pp. 577-
أ�سا�سي برناجم ًا وطن ّي ًا
 .)82و�شمل النظام ال ّ
لإعادة ال�شراء مدّته � 18شهر ًا وعفو ًا لت�سجيل
امل�سجلة.
الأ�سلحة غري َّ
وبحلول �شهر ت�شرين الأول ُ ،2005جمِ َع ما يزيد
�سالح يف خمتلف �أنحاء الربازيل
على � 450ألف ٍ

ال�صندوق  1ال�سلفادور
يف جمهور ّية ال�سلفادور عام ،2006-2005
ٌ
املحلي يعرف ‘ مبجتمع
ائتالف للمجتمع
�أط َلق
ّ
خال من العنف’ م�شروع ًا بلد ّي ًا جتريب ّي ًا يف
ٍ
�سان مارتن و�إيلوباجنو يهدف �إىل احل ّد من
م�ستويات العنف امل�س ّلح .و�أُ ِعدَّت احلملة حول
ّ
التدخل الرئي�س ّية :و�ضع قيودٍ على
جماالت
حمل الأ�سلحة يف العلن وتعزيز قدرة ال�شرطة
وتغيري املواقف العا ّمة جتاه الأ�سلحة والت�سليم
ّ
الطوعي للأ�سلحة (الذي مل ُي َط َّبق) (Cano,
ّ
 .)2006, pp. 11-12, 56وخل�ص تقيي ٌم
للم�شروع �أهدافه مبحاول ٍة لتثبيط انت�شار
الأ�سلحة يف املناطق العا ّمة ،مما ميكن �أن
ي�ؤدّي �إىل انخفا�ض م�ستويات العنف يف هذه
املناطق ( .)Cano, 2006, p. 56كما �أُ�شري
�إىل �أنّ تنفيذ امل�شروع واجه معار�ض ًة وعدم
وجود �إرادة �سيا�س ّية لدى احلكومات البلد ّية
التي كانت تنتقده عالن ّي ًة (Cano, 2006, p.
 .)57وكانت امل� ّؤ�شرات على م�ستويات العنف
متباينة ،حيث �أظهرت بيانات العنف املميت
يف �سان مارينو انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف جرائم
القتل امل�س َّلحة ،بينما واجهت مدينة �إيلوباجنو
ارتفاع ًا بها ( .)Cano, 2006, p. 60ويتم ّثل
الدّر�س املُ�ستفاد منه هنا يف �أنّ وجود الإرادة
ال�سيا�س ّية وامللك ّية املحل ّية �ضروريٌّ لنجاح ُن ُهج
نزع ال�سالح .ومن �ش�أن فر�ض ُن ُه ٍج متعدّدة
الأوجه ملنع العنف امل�س ّلح واحلد منه على
جمهو ٍر غري متق ِّبل �أن يق ِّلل احتمال النجاح.
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برنامج �أتلف اجلي�ش خالله
جمهور ّية ال�سلفادور :جندي ي�ستخدم �شعلة حلام ل ُيتلِف خمزن طلقات �أحد امل�سدّ�سات يف �شهر �أيلول  ،2012وذلك �أثناء
ٍ
�أكرث من � 800سالح و�آالف الطلقات النار ّية التي �س ّلمتها الع�صاباتUlises Rodriguez / REUTERS © .

�أ�سرتاليا – ملبورنَّ :
موظفٌ

WEST / AFP PHOTO

كجزءٍ من احلملة

لدى �شرك ٍة �أمن ّي ٍة يُظهِ ر الأ�سلحة النار ّية امل�س َّلمة ليتم �إتالفها بعد الت�شريع الأ�سرتايل لعام  1996الذي مينع املدن ّيني من اقتناء البنادق الأوتوماتيك ّية و�شبه الأوتوماتيك ّيةWilliam © .

(de Souza et al., 2007,

.)p. 576

و ُت َع ّد مبادرة �إ�صالح القوانني ،باال�شرتاك مع
الطوعي وحملة التوعية
برنامج جمع الأ�سلحة
ّ
10
العا ّمة ،قادر ًة على منع وقوع � 5,563ضح ّي ٍة
حمتمل ٍة نتيجة للقتل امل�س ّلح يف عام de( 2004
 ،)Souza et al., 2007, p. 575وقد �ساهمت يف
انخفا�ض بن�سبة  12يف املائة يف وفيات اجلرائم
ٍ
امل�س ّلحة بني عامي  2004وOECD,( 2006
)2009, p. 90, Box 5.7
وانخفا�ض بن�سبة 18
ٍ
يف املائة يف معدّل جرائم القتل امل�س ّلحة يف ريو
دي جانريو على مدار ال�سنوات الثالث التي
تلت و�ضع النظام الأ�سا�سي لنزع الأ�سلحة عام
 ،)Dreyfus et al., 2008, p. 20( 2003كما
انخف�ضت ن�سبة ا�ستخدام ال�سكاكني والأدوات
احلادّة يف جرائم القتل بن�سبة  2.3يف املائة
(.)de Souza et al., 2007, pp. 577-82
ويف غياب البيانات الوطن ّية الكافية ،ما زال
الت�أثري امل�ستم ّر للنظام الأ�سا�سي لنزع ال�سالح
جري التحليل
يف الربازيل بحاج ٍة �إىل تقييم .و�أُ ِ

التجريبي الوحيد للعالقة ال�سببية بني تو ّفر
ّ
البلدي .ومن
الأ�سلحة واجلرمية على امل�ستوى
ّ
ناحي ٍة �أخرى ،ت�شري �إحدى الدرا�سات �إىل �أنّ
انخفا�ض
النظام الأ�سا�سي لنزع ال�سالح �أدّى �إىل
ٍ
وانخفا�ض
ومت�سارع يف معدّالت اجلرمية
�شديدٍ
ٍ
ٍ
يف عدد الإ�صابات الن�سبية لدى ال�شرطة املعن ّية
وعدد الأ�شخا�ص الذين ُيقتَلون يف املواجهات
معها وزياد ٍة يف م�ستويات حجز ال�شرطة على
إيجابي
الأ�سلحة ،بالإ�ضافة �إىل وجود ت�أث ٍري � ٍّ
�إجما ٍّ
يل على ال�سالمة العا ّمة (dos Santos
.)and Kassouf, 2011, p. 559
وعليه ،ت�شري الأد ّلة من جميع �أنحاء الربازيل �إىل
إيجابي الوا�ضح لنهج النظام الأ�سا�سي
الت�أثري ال ّ
لنزع ال�سالح اخلا�ص بقوانني مراقبة الأ�سلحة
الأكرث �صرام ًة ومنع انت�شار عدد كبري من
الأ�سلحة وتطبيق القانون على نح ٍو �أف�ضل وتعبئة
املجتمع املدين .و ُي َع ّد �إجراء املزيد من البحث يف
بيانات اجلرائم الوطن ّية �ضرور ّي ًا لقيا�س ت�أثريات
الإجراءات طويلة الأجل ،لكن الو�ضع احلايل يف
الربازيل �شهد انخفا�ض ًا كبري ًا يف جرائم القتل،
ال �س ّيما جرائم القتل امل�س ّلحة ،منذ تنفيذ النظام
الأ�سا�سي عام .2003

�أ�سرتاليا
جماعي حدث يف الدولة
قتل
ا�ستجاب ًة لأ�سو�أ ٍ
ٍّ
حتى الآن ،يف بورت �أرثر يف والية تا�سمانيا عام
 ،1996وما نتج عنه من
عام �شديدٍ
احتجاج ٍّ
ٍ
وتعبئ ٍة للمجتمع املد ّ
ين� ،أطلقت �أ�سرتاليا عام
 1996برناجم ًا يهدف �إىل �شراء و�إتالف ما
ناري كان بحوزة
يزيد على � 700ألف
�سالح ٍّ
ٍ
املدن ّيني .وقد ُط ِّبقَ هذا الربنامج بالتوازي
�شامل للقوانني االتحّ اد ّية
إ�صالح
ٍ
مع �إجراء � ٍ
وقوانني الدولة املتع ّلقة باقتناء الأ�سلحة النار ّية
واحل�صول عليها ونقلها ،حيث ُيع َرف هذا
الإ�صالح باتّفاق ّية الأ�سلحة النار ّية الوطن ّية.
وقد ُف ِر�ض حظ ٌر على الأ�سلحة الأوتوماتيك ّية
وطني
و�شبه-الأوتوماتيك ّية ،كما �أُ ِع ّد �سج ٌّل
ٌّ
وعزِّ َزت �أنظمة الرتخي�ص
للأ�سلحة النار ّية ُ
وتبي �أ ّنه كان لدى ذلك
للأ�سلحة امل�سموحة .نّ
عامي
وبني
ة.
م
العا
ة
ال�صح
ري على
َ
ّ
ّ
ري كب ٌ
ت�أث ٌ
 1995و ،2006انخف�ضت جرائم القتل امل�س ّلحة
وحاالت االنتحار با�ستخدام الأ�سلحة بن�سبة 59
يف املائة و 65يف املائة على التوايل (Leigh

and Neill, 2010, p. 518; Chapman et al.,
 .)2006, p. 365وبعد اتفاق ّية الأ�سلحة النار ّية

الوطن ّية ،ازداد انخفا�ض املعدّالت الوطن ّية
�أدوات العنف
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لكا ّفة حاالت الوفاة املتع ّلقة بالأ�سلحة لك ّل 100
�ألف ن�سمة لت�صل �إىل �ضعف معدّالت انخفا�ضها
انخفا�ض بن�سبة  3يف
الأخرية على الأقل (من
ٍ
انخفا�ض بن�سبة  6يف املائة) ،وكان
املائة �إىل
ٍ
الأمر ذاته بالن�سبة جلرائم القتل امل�س ّلحة (من
 3يف املائة �إىل  7.5يف املائة) وحاالت االنتحار
با�ستخدام الأ�سلحة (من  3يف املائة �إىل 7.4
يف املائة) ،كما مل يكن هناك �إ�شار ٌة يف ذلك
أ�شكال �أخرى من جرائم القتل �أو
احلني �إىل � ٍ
حاالت االنتحار (Chapman et al., 2006, p.
 .)365ويف عام � ،2013أ�شار املعهد الأ�سرتايل
انخفا�ض م�ستم ٍّر يف
لعلم اجلرمية �إىل وجود
ٍ
معدّالت جرائم القتل منذ عام Chan( 2001
 .)and Payne, 2013, p. 5ومن ناحي ٍة �أخرى،
وبينما ا�ستم ّرت معدّالت جرائم القتل امل�س ّلحة
باالنخفا�ض ،ازدادت جرائم القتل التي ت�شمل
ال�سكاكني والأدوات احلادّة مع مرور الوقت،
ال �س ّيما يف جرائم القتل الأ�سر ّية واجلرائم
القائمة على معرف ٍة �شخ�ص ّية (Chan and
.)Payne, 2013, pp. 13-14
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وجدت درا�س ٌة �أجرتها
جامعة �سيدين عام � 2006أ ّنه ميكن �أن تكون
اتفاق ّية الأ�سلحة النار ّية الوطن ّية و�سيل ًة ف ّعال ًة
يف احل ّد من حاالت القتل اجلماعي .وبينما
جماعي يف �أ�سرتاليا
قتل
كان هناك  13حالة ٍ
ٍّ
�شخ�ص و�إ�صابة 52
(�أدّت �إىل مقتل 112
ٍ
�آخرين) خالل الثمانية ع�شر عام ًا التي �سبقت
عام  ،1996مل ت�سجل هناك � ّأي حال ٍة يف
الع�شر �سنوات ون�صف التي تلته (Chapman
 .)et al., 2006, p. 365وا�ستم ّر عدم وجود
اجلماعي حتى نهاية عام 2013
حاالت القتل
ّ
(.)O'Malley, 2013
جنوب �أفريقيا
انخف�ضت معدّالت جرائم القتل يف جنوب �أفريقيا
�إىل ما يزيد على الن�صف منذ عام  1994عندما
كان معدّل اجلرائم  66.9لك ّل � 100ألف ن�سم ٍة
من ال�س ّكان مقارن ًة مع  30.9عام 2012-2011
(Jaynes, Alvazzi de Frate, and Pavesi,
 .)2013, p. 135وقد وجد تقيي ٌم ملعدّالت جرائم

القتل امل�س ّلحة وغري امل�س ّلحة بعد تعزيز قوانني
عام ْي 2001
جنوب �أفريقيا ملراقبة الأ�سلحة بني َ
و � 2004أ ّنه بالرغم من �أنّ كال املع َّد َل نْي �شهدا
ٌ
‘انخفا�ض �أ�سرع ب�شكل
انخفا�ض ًا ،كان هناك
ملحوظ’ يف معدّالت جرائم القتل امل�س ّلحة ،وذلك
مرتبط بالقيود التدريج ّية للو�صول �إىل الأ�سلحة
(Abrahams, Jewkes, and Mathews,
.)2010, p. 588

خامتة

يف الوقت الذي تكون فيه مبادرات التخ ّل�ص
من الأ�سلحة �ضرور ّي ًة ملنع العنف امل�س ّلح واحلد
منهُ ،ت َع ّد هذه الأخرية من الإجراءات التي ال
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تكون كافي ًة عندما ت َُط َّبق لوحدهاّ .
وتو�ضح هذه
الوثيقة �أنّ االنخفا�ض امل�ستمر والقابل للقيا�س
يف م�ستويات العنف امل�س ّلح يتط ّلب ا�سرتاتيج ّي ٍات
�أكرث تكام ًال.
تبي الوثيقة �أ ّنه ميكن
وعلى �سبيل املثال ،نِّ
لعمل ّيات احلظر على حمل الأ�سلحة �أن تنجح
انخفا�ضات ق�صرية
يف تغيري املواقف وحتقيق
ٍ
الأجل يف م�ستويات العنف يف مناطق حمددة،
�إلاّ �أنّ القليل من هذه العمل ّيات ينجح يف امتالك
إيجابي م�ستمر دون �أن ترافقها الن�شاطات
ت�أث ٍري � ٍّ
ً
ّ
املك ّملة التي تركز على الطلب .وغالبا ما تنجح
املحلي يف حمالت
التوعية وم�شاركة املجتمع
ّ
نزع ال�سالح يف تقدمي الدّعم �أو تغيري املواقف
جتاه الأ�سلحة واحل ّد من الطلب عليها م�ؤ ّقت ًا،
أثريات م�ستم ّر ٍة قابل ٍة
�إلاّ �أ ّنه مل ُيث َبت �أنّ لديها ت� ٍ
للقيا�س ملنع العنف امل�س ّلح واحلد منه يف غياب
ال ُّن ُهج الأخرى للتعامل مع الطلب .واعتماد ًا
على ال�سياقُ ،ت َع ّد برامج التخ ّل�ص من الأ�سلحة
ناجح ًة لي�س فقط يف منع انت�شار الأ�سلحة ،بل
يف التوعية �أو زيادة الثقة يف امل�س�ؤولني عن
توفري الأمن ،لكن نادر ًا ما جنحت برامج جمع
الأ�سلحة لوحدها يف خف�ض م�ستويات العنف
امل�س ّلح �أو حتّى احل ّد من عدد الأ�سلحة املتداولة
على املدى البعيد.
وكما هو احلال ب�أنّ التنمية امل�ستدامة ال ميكن
�أن تتح ّقق فقط من خالل احل ّد من النزاع
وعدم اال�ستقرار ،ال ميكن احل ّد من العنف
ب�شكل م�ستدام فقط من خالل منع
امل�س ّلح
ٍ
انت�شار الأ�سلحة .وميكن القول ب�أنّ املبادرات
وقابل
انخفا�ض م�ستم ٍّرا
التي ح ّققت �أكرث
ٍ
ٍ
ّ
للقيا�س يف م�ستويات العنف امل�سلح هي تلك التي
اتّخذت نهج ًا متعدّد الأوجه ملا ُي�س ّمى م�شكل ًة
متعدّدة الأبعاد .وقد تعاملت هذه املبادرات
مع الطلب من خالل حمالت التوعية املجتمع ّية
التي غيرّ ت املواقف جتاه الأ�سلحة ،كما منعت
انت�شار الأ�سلحة الزائدة وغري امل�شروعة،
الذي بدوره كان له ال ّنفع الإ�ضا ّيف من �إ�شراك
املجتمعات املحل ّية يف جهود احل ّد من اجلرمية.
وق ّللت هذه الربامج من احتمال �إعادة الت�س ّلح
من خالل �إجراء تغيريات ت�شريع ّية للطريقة
التي ميكن بها احل�صول على الأ�سلحة ونقلها.
ويتم ّثل العن�صر الأخري – والذي غالب ًا ما يكون
ال�ضروري لنجاح برامج منع العنف
غائب ًا –
ّ
ُ
امل�س ّلح واحلد منه يف الو�سيلة امل َّت َبعة لقيا�س
ت�أثريها يف الفرتة التي تلي تطبيقها .وعند
�إعداد هذه الربامج ،تُ�ستَثنى و�سيلة الدرا�سة
التجريب ّية للت�أثريات الدائمة لهذه الربامج مع
مرور الزمن ب�شكل �شبه دائم.

ٌ
اقرتاحات ب�ش�أن ال�سيا�سات

يجب �أخذ عدّة عوامل بعني االعتبار عند �إعداد
برامج ف ّعال ٍة لنزع ال�سالح من �أجل احل ّد من
العنف امل�س ّلح و�إنقاذ الأرواح:
ُ Ó Óت َع ّد الإرادة ال�سيا�س ّية ،وامللك ّية املحل ّية،

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

وال�شمول ،والقيادة الف ّعالة للربامج ،من
ف�سد
املتط ّلبات الأ�سا�س ّية .وميكن �أن ُي َ
املف�صل �إذا مل
امل�ستقبلي
التخطيط
َّ
ّ
ي�ساهم �ص ّناع القرار �أو املجتمعات يف
ن�شاطات الربامج �أو �أهدافها .ويخاطر
إجباري بعزل املجتمعات
نزع ال�سالح ال ّ
التي ُت َع ّد م�شاركتها يف الربامج مه َّم ًة ج ّد ًا.
وعلى العك�س من ذلك ،ميكن ملبادرات نزع
الطوعي املعزَّزة بتغيري املواقف �أن
ال�سالح
ّ
تزيد من التعاون والثقة.
Óيجب �ألاّ تُختار املجتمعات امل�ستهدفة بنا ًء
�سيا�سي �أو
على اتجّ ا ٍه
عرقي ،وذلك لأنّ
ٍّ
ّ
ُ
الربامج �سوف تف�شل �إذا ن ِظر �إليها على
االنتقائي على
�أ ّنها تفر�ض نزع ال�سالح
ّ
جمتمع ما وت�ستثني �آخر.
ٍ
Óال ميكن مل�ؤ�س�سات الدولة لوحدها �أن حت ّقق
انخفا�ضات دائمة يف م�ستويات العنف
ٍ
امل�س ّلح .ومن �ش�أن �إ�شراك املجتمعات
ومم ِّثلي املجتمع املحلي والقطاع اخلا�ص
يف جميع مراحل الربنامج ،مبا يف ذلك
�إعداده وتنفيذه وا�ستعرا�ضه� ،أن ي�ساعد
وتقييم
متما�سك له
يف �ضمان تنفيذٍ
ٍ
ٍ
أ�سا�سي لفعال ّيته.
� ٍّ
Óيكون ت�أثري الربامج التفاعل ّية �أو املتف ّرقة
�أق ّل �إيجاب ّي ٍة من الربامج التي تكون
أجل
مرتبط ًة با�سرتاتيجية �أو�سع وذات � ٍ
�أطول ملنع العنف امل�س ّلح واحل ّد منه.
�شامل مل�شلكة العنف
فهم ٍ
Óمن �ش�أن حتقيق ٍ
امل�س ّلح �أن ي�ساعد يف جت ّنب املبادرات
التلقائ ّية التي حتققّ القليل من الأمور
الإيجاب ّية �أو يكون لها نتائج عك�س ّية يف
�أ�سو�أ الأحوال .وميكن �أن تكون مرا�صد
اجلرمية والعنف �أدوات مفيدة للإعداد
ّ
للتدخالت ا�ستناد ًا �إىل �أد ّل ٍة دامغة.
�Óسوف ترتاجع �إجنازات عمل ّيات نزع
ال�سالح ق�صرية الأجل ما مل ُتتَناول
الأ�سباب اجلذر ّية لطلب الأ�سلحة،
كانعدام الأمن وخط الإمداد اخلا�ص
ب�إعادة الت�س ّلح ،جنب ًا �إىل جنب مع اتّباع
أ�ساليب للتنمية امل�ستدامة وبناء ال�سالم.
� ٍ
Óيجب �أن تُقا�س برامج نزع الأ�سلحة
الناجحة لي�س فقط ح�سب عدد الأ�سلحة
املجموعة ،بل �أي�ض ًا ح�سب العالقة بني
احلقيقي واملُت�ص َّور والثقة يف الدولة
الأمن
ّ
ً
وتو ّقعات التنمية االقت�صاد ّية و�أخريا عدد
الأرواح التي مت �إنقاذها.
ً
Óيجب �أن ت�شمل الربامج ر�صدا طويل الأجل
مل�ستويات العنف من البداية ،كما يجب �أن
يتل ّقى هذا الر�صد الدعم املا ّ
والفني
يل
ّ
الالزم ،حيث ُي َنفَّذ العديد من برامج نزع
ال�سالح دون اعتبار و�سيل ٍة لر�صد الأثر
امل�ستقبلي لها.
ّ
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�أدوات العنف

تعليقات ختام ّية

 ُيع َرف العنف امل�سلح على،لأغرا�ض هذه الوثيقة1
انه ‘اال�ستخدام املتعمد للقوة غري ال�شرعية (ب�شكل
فعلي �أو بالتهديد) بالأ�سلحة �أو املتفجرات �ضد
جمتمع �أو دولة بحيث يقو�ض
�شخ�ص �أو جماع ٍة �أو
ٍ
ٍ
Geneva( ’�أو التنمية امل�ستدامة/�أمن النا�س و
.)Declaration Secretariat, 2008, p.2
الربامج ‘املبا�شرة’ هي تلك التي ت�سعى �إىل تناول2
الأدوات والعوامل والظروف امل�ؤ�س�س ّية التي ت�سمح
،)بوجود العنف امل�س ّلح (عنا�صر العنف امل�س ّلح
بينما ت�شري الربامج ‘غري املبا�شرة’ �إىل تلك التي
تتناول عوامل اخلطر املبا�شرة والبنيو ّية التي
ت�ؤدّي �إىل وجود العنف امل�س ّلح (ظروف العنف
.)OECD, 2011, p. 22( )امل�س ّلح
 يف املائة من جرائم القتل42  ُيرت َكب ما يقارب3
ّ �إلاّ �أن،حول العامل با�ستخدام الأ�سلحة النار ّية
ن�سبة جرائم القتل با�ستخدام الأ�سلحة النار ّية
 يف املائة يف �أوروبا الغرب ّية والو�سطى21 تقفز من
. يف املائة يف الأمريك ّيت نَْي74 �إىل ما ي�صل �إىل
وبينما يكون احتمال ا�ستخدام الأ�سلحة النار ّية
 يكون احتمال،للقتل �أكرب بكث ٍري يف الأمريك ّيت نَْي
ا�ستخدام الأدوات احلادّة للقتل �أكرب من ال�ضعف
.)UNODC, 2011, p. 10( يف �أوروبا
يف الربازيل وبوروندي وكولومبيا وليبرييا وجنوب4
.2010  و1990 عام ْي
َ �أفريقيا وتيمور ال�شرق ّية بني
ّ
 كان،التدخالت التي ت�ستهدف الأ�سلحة
من5
،)47( معظمها برامج جلمع الأ�سلحة و�إتالفها
 ثم،)26( ثم ت�أتي برامج احلجز على الأ�سلحة
 ثم املناطق الطوع ّية،)21( العفو و�إعادة ال�شراء
 ثم ت�أمني م�ستودعات،)15( اخلالية من الأ�سلحة
،)3(  ثم تدريب �صانعي الأ�سلحة،)6( الأ�سلحة
OECD, 2011,( )3( و�أخري ًا برامج �إنفاذ القانون
.)p. 37, Table 2.2
من بني قائم ٍة بالأدوات غري ال�شرع ّية التي ت�شمل6
العقاقري اخلا�ضعة للرقابة والأدوات احلادّة
والألعاب النار ّية املحظورة والب�ضائع امل�سروقة
والأدوات التي ميكن �أن ُت�ستخدَ م الرتكاب جرمية
عمل
ٍ والأدوات التي ميكن �أن ُت�ستخدَ م الرتكاب
إرهابي والأدوات التي ميكن �أن ت�س ّبب �ضرر ًا
ّ �
Eastwood, Shiner, and Bear,( جنائ ّي ًا
.)2013, pp. 18-19
ّ 7
)2001( تدخالت منع العنف يف بو�سطن
) يف2007( ) و�شيكاغو2003( وريت�شموند
الواليات املتحدة الأمريك ّية التي �شهدت �إ�صدار
 حيث،�أحكام ق�ضائ ّية �شديدة للجرائم امل�س ّلحة
جنحت جميعها وعلى نح ٍو م�ستم ٍّر يف احلد من
 لكن ُط ِر َحت بع�ض الأ�سئلة حينها،العنف امل�س ّلح
حول ما �إذا كانت هذه االنخفا�ضات يف م�ستويات
ّ العنف امل�س ّلح قد طر�أت قبل
Durlauf( التدخالت
.)and Nagin, 2011, p. 37
،ال�صحي
القطاع
يجب �أن تُع َر�ض مبادرات8
ّ
كحمالت التوعية بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
 على، متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب – الإيدز/
�أ ّنها مناذج لأف�ضل املمار�سات ملا كان لديها من
ال�صحة العا ّمة بف�ضل تغيري ال�سلوك
ت�أث ٍري على
ّ
.من خالل التوا�صل ون�شاطات التوعية العا ّمة
 حمالت2009 وي�ستعر�ض م�ؤ ّلف نور و�آخرين لعام
 كما ي�شري �إىل حدوث تغي ٍري،التوا�صل اجلماعي

.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

.8
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