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مذكـرات بحثيـة

ثمة �إدراك عاملي متزايد مفاده �أن البيانات التي تتميز بالدقة
واملوثوقية فيما يتعلق مبدى جميع �أ�شكال العنف امل�سلح
وم�ستواها و�أ�سبابها متثل �أمرا غاية يف الأهمية يف �سبيل ر�سم
ال�سيا�سات وتطوير ا�ستجابات مربجمة ومراقبة التطور.
يرتبط العنف امل�سلح ب�شكل وثيق بنتائج تنمية �سلبية وتطور
بطيء على طريق حتقيق �أهداف الإمنائية للألفية (Geneva
 1.(Declaration Secretariat, 2011, p. 145وعلى مدى
ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أدى الإدراك ب�أن العنف امل�سلح
ي�شكل تهديدا للتنمية والأمن يف �سل�سلة وا�سعة من الدول
واملدن واملواطنني �إىل بروز برنامج عمل عاملي من �أجل الوقاية
من ذلك العنف امل�سلح واحلد منه ).(OECD, 2011, p. 11
وحدد ذلك الربنامج عددا من النقاط الأولية ونتج عنه
م�شاركة �أطياف متنوعة من اجلهات الفاعلة والالعبني ،مبا
يف ذلك ،على �سبيل املثال ،يف جمال منع ال�صراعات و�إقامة
ال�سالم ومنع اجلرائم وال�صحة العامة .ويقر ال�شركاء على
اختالف �ألوانهم �ضمن �سياق برامج عملهم اخلا�صة ب�أهمية
تطبيق ر�سم ال�سيا�سة ا�ستنادا �إىل الأدلة ،وذلك من خالل
حت�سني قيا�س العنف امل�سلح ور�صده .فقد �أ�س�س البع�ض �آليات
و�أدوات للر�صد والأبحاث مثل مرا�صد (اجلرائم والعنف)
�أو نظم ر�صد العنف امل�سلح ،وذلك من �أجل فهم �أف�ضل
ملدى العنف امل�سلح وتوزعه يف جمموعة متنوعة من الأطر
اجلغرافية يف البلدان التي تت�صف بدخل متدن ومتو�سط
ومرتفع ).(Gilgen and Tracey, 2011

 .(Tracey, 2011ويتم ت�أ�سي�س مرا�صد اجلرائم �أو العنف
التي تتعامل مع اجلرمية املت�صلة بالعنف امل�سلح ب�شكل عام
بهدف ر�صد التوجهات والأمناط �إما باال�ستناد �إىل ال�صحة
العامة �أو م�صادر فر�ض القانون والعدالة اجلنائية .ويف
جمال ال�صحة العامة ،يتم ت�شكيل نظم مراقبة الإ�صابات
بهدف ر�صد االنت�شار الوبائي للإ�صابات بني الأ�شخا�ص
(املميتة وغري املميتة).
ي�ستجيب كل نوع من نظم ر�صد العنف امل�سلح �إىل منهجية
نظرية يقوم عليها النظام واملنطقة اجلغرافية .فعلى �سبيل
املثال ،يف ظروف ال�صراعات ،يعتمد اخلرباء على نظم
الإنذار املبكر )� (EWSsأو �شبكات الإنذار واجلاهزية
واال�ستجابة املبكرة ) (EWARNsوذلك للك�شف عن اندالع
العنف امل�سلح �أو ت�صعيده (انظر املربع .)1

ن�شاطات نظم ر�صد العنف امل�سلح ووظائفها

عموما ،ت�ستلزم جميع �أنواع نظم ر�صد العنف امل�سلح ثالثة
ن�شاطات/وظائف جوهرية:
 جمع البيانات؛
 وحتليل البينات؛
 وتوزيع البيانات ونتائج التحليل
ي�أتي جمع البيانات عن امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية للعنف امل�سلح من
املربع  1نظم الإنذار املبكر عن ال�صراعات

تعريف نظم ر�صد العنف امل�سلح و�أنواعها

نظام ر�صد العنف امل�سلح هو نظام يقوم على الت�شارك
بني القطاعات وي�ستلزم اجلمع والتحليل والتوزيع املنتظم
واملنهجي للبيانات حول العنف امل�سلح �إما يف ظروف
ال�صراعات �أو غريها .ويغطي ذلك التعريف ثالثة �أنواع
رئي�سة من نظم ر�صد العنف امل�سلح:
 نظم الإنذار املبكر عن ال�صراعات؛
 ومرا�صد اجلرائم �أو العنف؛
 ونظم مراقبة الإ�صابات يف ال�صحة العامة.
يتم ت�أ�سي�س جميع تلك الأنواع الثالثة من نظم ر�صد العنف
امل�سلح عموما من خالل التعاون الوثيق مع احلكومات
املحلية والإقليمية والوطنية ،وغالبا من خالل ال�شراكات
بني القطاعني اخلا�ص والعام و�/أو من خالل الدعم املقدم
من املانحني واملنظمات الدولية املختلفة (Gilgen and

يتمثل الغر�ض من نظم الإنذار املبكر عن ال�صراعات يف امل�ساعدة
بهدف الإعداد خلطر من نوع ما وتوفري طرق لكيفية التخفيف منه.
وت�ستلزم نظم الإنذار املبكر عن ال�صراعات اجلمع والتحليل املنتظمني
للمعلومات عن ظروف ال�صراعات ،وذلك بهدف «�إبالغ �صانعي
ال�سيا�سات بالن�شوب �أو الت�صعيد �أو التجدد املحتمل لل�صراعات
العنيفة» ) .(OECD, 2009a, p. 22وت�ستند النظم �إىل نظام ر�صد
متزامن تقريبا مل�ؤ�شرات خمتارة وم�صممة لتقدير مدى التهديدات
النا�شئة وحجمها .ويهدف التحليل �إىل حتديد طبيعة تلك التهديدات
واجتاهاتها و�أمناطها وتو�صيف ال�سيناريوهات املحتملة ،وذلك بهدف
�صياغة التو�صيات اخلا�صة بالوقاية من ال�صراع �أو التخفيف من
�آثاره على اجلهات الفاعلة املعنية .وترتبط �شبكات الإنذار واجلاهزية
واال�ستجابة املبكرة باملبادرات التي تت�ضمن الأدوات والآليات اخلا�صة
ب�إدارة الأزمات والتدخالت مثل نظم اال�ستجابة املبكرة .قد متثل نظم
الإنذار املبكر ونظم اال�ستجابة املبكرة عن�صرا �أ�سا�سيا من عنا�صر
�إقامة ال�سالم ،وال�سيما �إذا كانت لها �صالت جيدة مع املجتمع املدين
وم�صادر املعلومات الأخرى ).(Ettang, 2011
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م�صادر متعددة يف �صميم عمل نظم ر�صد العنف
امل�سلح ،مثل عدد الأ�شخا�ص املقتولني �أو امل�صابني
وعدد �ضحايا االعتداءات العنيفة وال�سياق
والأدوات امل�ستخدمة .ويتم جمع البيانات من
م�صادر حكومية ر�سمية-مبا فيها العدالة اجلنائية
والإح�صاءات واملعلومات املهمة املتح�صلة من
الت�سجيل بامل�ست�شفيات وم�ستودعات املوتى-ومن
تقارير هيئات الأبحاث واملنظمات غري احلكومية
واملنظمات الدولية وو�سائل الإعالم .ويتم التمييز
بني املراقبة الفعالة التي ت�سعى للح�صول على
املعلومات عن العنف امل�سلح خالل فرتات زمنية
منتظمة من م�صادر البيانات �أو ال�سكان يف
جمتمع ما من جهة ،وبني جمع املعلومات ال�سلبي
الذي يتم من خالله دمج نظام جمع املعلومات
مع البنى القائمة والن�شاطات اليومية املعتادة من
جهة �أخرى (Gigen and Tracey, 2011, p.
.(21-22
يت�ضمن الن�شاط الثاين لنظم ر�صد العنف
امل�سلح التحليل املنتظم للبيانات التي مت جمعها
بهدف م�ساعدة �صانعي ال�سيا�سات واملهنيني يف
فهم اجتاهات العنف امل�سلح و�أمناطه .قد يركز
التحليل على الأ�شخا�ص املت�ضررين من العنف
امل�سلح واجلناة ودوافعهم وتوفر الأ�سلحة وال�سياق
امل�ؤ�س�ساتي والثقايف الأو�سع الذي ي�شجع على العنف
امل�سلح و�/أو يوفر احلماية منه (OECD, 2009b,
) .p. 15ويركز ذلك التحليل �أي�ضا على عوامل
املربع  1مر�صد ال�صراعات والوقاية من
العنف يف هرجي�سا� ،أر�ض ال�صومال
يطمح مر�صد ال�صراعات والوقاية من العنف �إىل �أن
ي�صبح م�ؤ�س�سة حمايدة وم�ستقلة قادرة على �إنتاج
املعلومات ذات ال�صلة بال�صراعات والعنف ،وذلك
للت�أثري على تطوير الربامج القائمة على الأدلة يف �أر�ض
ال�صومال وبونتالند واملناطق اجلنوبية الو�سطى من
ال�صومال .مت ت�أ�سي�س املر�صد يف العام  2009بدعم من
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي كجزء من �إطار �سالمة
املجتمع ال�صومايل التي متثل �شبكة تت�ألف من املنظمات
غري احلكومية وم�ؤ�س�سات الأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية املحلية والدولية .ويف العام � ،2012أطلق
مر�صد ال�صراعات والوقاية من العنف نظاما جتريبيا
لر�صد الأمن وال�سالمة من خالل جمع البيانات عن
ال�صراع واجلرمية وم�ؤ�شرات العنف .كما �أنه بد�أ يف
العام املا�ضي م�سحا �أُ َ�سريا �سنويا على م�ستوى املناطق
حول الق�ضايا التي تتعلق بانعدام الأمن .وتعر�ض النتائج
يف تقارير ال�صراعات وتقييم الأمن .وميثل مر�صد
ال�صراعات والوقاية من العنف مثاال مهما عن مبادرة
تهدف �إىل ت�أمني اجلمع والتحليل املنتظمني للبيانات
حول ال�سالمة والأمن يف ظروف ال�صراعات �أو التالية
لل�صراعات.
امل�صدر :مر�صد ال�صراعات والوقاية من العنف (.)2013
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مثل الأمناط اجلغرافية والدميوغرافية اخلا�صة
مبكان ما ،ف�ضال عن عوامل املخاطر والوقاية
اخلا�صة بالعنف امل�سلح (�أنظر املربع .)2
يهدف ن�شر نتائج التحليل �إىل جميع ال�شركاء
املعنيني �إىل �ضمان ا�ستخدام نتائج نظم ر�صد
العنف امل�سلح لي�س بهدف الت�أثري على ت�صميم
ا�سرتاتيجيات الوقاية والتخفي�ض من العنف
امل�سلح فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا لقيا�س مدى ت�أثري تلك
التدخالت على م�ستويات العنف امل�سلح (Gilgen
 .(and Tracey, 2011, p. 25ويعد ربط الأدلة
بال�سيا�سات وتطوير الربامج �أمرا جوهريا لنجاح
نظم ر�صد العنف امل�سلح ،وعن�صرا مهما من جهود
خف�ض العنف امل�سلح والوقاية منه.
متثل نظم ر�صد العنف امل�سلح ظرفا مثاليا
للتعاون بني القطاعات يف الوزارات وامل�ستويات
احلكومية وبني القطاعات العامة واخلا�صة وغري
الربحية لدعم اجلمع والن�شر واال�ستخدام املن�سق
للمعلومات عن العنف امل�سلح .ويتيح ذلك �إجراء
حتليل �شامل ومتعدد املجاالت ملدى ذلك العنف
وحجمه .وكنتيجة لذلك ،ف�إنه من املرجح �أن يتم
تعزيز فر�ص العمل املن�سق بني �صانعي ال�سيا�سات
و�شركاء الربامج (Gilgen and Tracey,
� .(2011, p. 51إن نظم ر�صد العنف امل�سلح
م�صممة ب�شكل جيد بحيث تتيح جمع اجلهات
الفاعلة يف جمال الأمن والتنمية حول فهم م�شرتك
لأبعاد العنف امل�سلح اخلا�صة بظرف حمدد،
وذلك من �أجل تطوير برنامج عمل م�شرتك بني
القطاعات ).(Bayne and Gourlay, 2010

الق�ضايا الأ�سا�سية وامل�ستجدة التي
ت�ؤثر على نظم ر�صد العنف امل�سلح
دور احلكومة

يعد االعرتاف والتعاون من جانب احلكومات املعنية
�أمرا �أ�سا�سيا ال�ستدامة نظام ر�صد العنف امل�سلح،
وذلك بغ�ض النظر عما �إذا كان ذلك النظام قد
ت�أ�س�س من جانب هيئة عامة �أو م�ؤ�س�سة خا�صة
�أو منظمة من منظمات الأمم املتحدة (Gilgen
) .and Tracey, 2011, p. 50وترتبط قدرة
نظام ر�صد العنف امل�سلح على توفري معلومات
دقيقة ارتباطا وثيقا ب�إرادة امل�ؤ�س�سات احلكومية
وقدراتها على الت�صرف ا�ستنادا �إىل تلك املعلومات
وعلى ت�أ�سي�س تعاون ب ّناء (Gilgen (and
 .Tracey, 2011, p. 13وغالبا ما يتطلب التعاون
الناجح بني امل�ؤ�س�سات اتخاذ قرارات �سيا�سية على
م�ستويات عالية وترجمتها �إىل مهام وم�س�ؤوليات
�إدارية وا�ضحة ميكن تنفيذها حمليا (Zavala
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 .(and Hazen, 2009, p. 23كما يعتمد
الدعم ال�سيا�سي جلمع البيانات ور�صد التوجهات
على مدى فهم املنهجيات امل�ستخدمة وقبول الأدلة
للت�أثري يف ال�سيا�سة .يعد ذلك مهما خ�صو�صا فيما
يت�صل باحلاالت التي قد يكون فيها جمع البيانات
�صعبا جدا �أو مكلفا �أو ي�صنف على �أنه �أولوية
متدنية قيا�سا بالوقت واملوارد املحدودين املتاحني
).(Zavala and Hazen, 2009, p. 27

اجلدول  1الن�سبة املئوية لنظم ر�صد العنف امل�سلح املدرو�سة م�صنفة ح�سب م�صدر البيانات امل�ستخدم (ردود متعددة)
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جودة �آليات جمع البيانات وحتليلها

تعد جودة �آليات جتميع البيانات وحتليلها و�شمولية
تلك الآليات جزءا �أ�سا�سيا من فعالية نظم ر�صد
العنف امل�سلح .وت�ستخدم الكثري من نظم ر�صد
العنف امل�سلح م�صادر بيانات متعددة وجتمع بينها،
وذلك بهدف التغلب على حمدودية �أي م�صدر من
م�صادر املعلومات ور�سم �صورة �أكرث تكامال للعنف
امل�سلح .وتت�ضمن تلك امل�صادر بيانات اال�ستبيانات
وتقارير املنظمات غري احلكومية (�أنظر ال�شكل
.)1
تعد نظم �إ�صدار التقارير الر�سمية (احلكومية)
عن�صرا �أ�سا�سيا .ويف�ضل على املدى الطويل �أن
يكون بناء القدرات لنظام موثوق للآليات احلكومية
جلمع البيانات جزءا من ا�سرتاتيجية ناجعة لتطوير
نظام ناجح لر�صد العنف امل�سلح .ورغم وجود نظم
متطورة يف الدول ذات الدخل املرتفع وبع�ض الدول
ذات الدخل املتو�سط واملتدين وال�سيما يف �أمريكا
الالتينية والكاريبي� ،إال �أن معظم منطقة �أفريقيا
جنوب ال�صحراء و�أجزاء من �آ�سيا تفتقر �إىل تلك
النظم املتطورة (Parliamentary Forum,
 .(2012بع�ض نظم ر�صد العنف امل�سلح متحيزة
جتاه نظم �إ�صدار التقارير احلكومية (Gilgen
� ،(and Tracey, 2011, p. 62إذ يعد جمع
البيانات عن مدى العنف اجلن�سي والعنف القائم
على نوع اجلن�س وحجمهما حتديا خا�صا من نوعه
لنظم ر�صد العنف امل�سلح املعتمدة على م�صادر
البيانات الإدارية الر�سمية .ويعد ف�صل البيانات
على �أ�سا�س نوع اجلن�س �شرطا م�سبقا ما يزال يحد
ب�شكل كبري من توفر املعلومات حول العنف �ضد
الن�ساء .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال تت�ضمن جميع نظم
الر�صد حتليال للم�ؤ�شرات الأ�سا�سية للعنف امل�سلح
مثل الأدوات (�أنواع ال�سالح الناري) امل�ستخدمة
يف احلوادث .ولذلك ،تعتمد الكثري من نظم ر�صد
العنف امل�سلح على ا�ستبيانات خا�صة لل�سكان جلمع
البيانات ال�ضرورية .ورغم �أن تلك اال�ستبيانات
توفر بيانات ذات نوعية جيدة� ،إال �أن تكلفتها قد
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املر�سلة عن طريق الربيد الإلكرتوين �أو ر�سائل
الهاتف النقال الن�صية لتوفري تقارير �آنية ودقيقة
ن�سبيا عن حدث ما .ا�ستخدمت امل�صادر اجلماعية
لأول مرة خالل العنف الذي تال االنتخابات الكينية
يف العام  2008لإبالغ ال�سلطات عن حوادث اندالع
العنف وا�ستخدمت من جديد لدى ح�صول زلزال
هاييتي يف العام  2010لإبالغ املنقذين وعمال
الإغاثة عن الناجني واالحتياجات املحلية (Kahl,
.(McConnell, and Tsuma, 2012, p. 28
وعلى الرغم من النقد املوجه مل�صادر البيانات
غري الر�سمية ب�صفتها عر�ضة للتحيز والتالعب
يف التقارير� ،إال �أن تلك الأ�شكال اجلديدة من جمع
البيانات تفتح فر�صا مهمة �أمام املواطنني للم�شاركة
الفعالة يف �إدارة الأزمات ور�صد العنف و�آليات
الوقاية من ال�صراعات ).(Eavis, 2011, p. 16

ال تكون م�ستدامة على املدى الطويل.
بهدف امل�ساعدة يف الت�صدي لتلك التحديات.
ويعد تدريب املوظفني الأ�سا�سيني لنظام ر�صد ومن �ش�أن تلك املنهجية متكني عدد من
ال�شركاء امل�ضي قدما
العنف امل�سلح �أمرا مهما يف حماولة لتعزيز ت�أهيل من ت�شارك النتائج واملمار�سات الف�ضلى وتنفيذ
�أظهرت �آليات ر�صد العنف امل�سلح ال�صغرية
البيانات التي جمعت من م�صادر متعددة وتكاملها مبادرات م�شرتكة جتمع بني املهارات واملدخالت
واملحلية ا�ستجابتها للم�شاكل املحلية .فقد �أثبت
وحتليلها.
املتعددة ال�ضرورية لتخفي�ض العنف امل�سلح
تطوير نظم ر�صد العنف امل�سلح يف تلك الظروف—
).(Gilgen and Tracey, 2011, p. 41
مثل كولومبيا التي �أحدث فيها  20مر�صدا حمليا
ترجمة الأدلة �إىل ر�سم ال�سيا�سات
لر�صد العنف—�أنه ميثل ا�ستخداما فعاال للموارد
وتطوير الربامج
نظم ر�صد العنف امل�سلح يف ظروف
ال�شحيحة �أخذا باحل�سبان �أنها كانت مرتبطة
يعد الن�شر ال�شامل واملوثوق واملنا�سب زمنيا م�ؤ�س�ساتية �ضعيفة
بربامج ا�ستجابة �أكرب (Gilgen and Tracey,
للمعلومات عن العنف امل�سلح �أمر جوهريا لنجاح تواجه نظم ر�صد العنف امل�سلح حتديات مت�أ�صلة
.(2011, p. 53
نظم ر�صد العنف امل�سلح .غري �أن ا�ستخدام الأدلة خالل العمل �ضمن ظروف تت�أثر بال�صراع امل�سلح �أو
من �ش�أن تطوير جمموعة من الأدوات التي تت�ضمن
يف ر�سم ال�سيا�سات وتطوير الربامج مل يتم �إدخاله يف ظروف تكون فيها امل�ؤ�س�سات احلكومية �ضعيفة
املمار�سات الف�ضلى و�أدوات التدريب على نظم
ب�شكل منتظم بعد �إىل �آليات نظام ر�صد العنف �أو غري موجودة .وقد ال تكون البيانات متوفرة يف
ر�صد العنف امل�سلح يف ظروف امل�ؤ�س�سات ال�ضعيفة
) .(Gilgen and Tracey, 2011, p. 51مينع ظل ظروف كتلك (�أو قد تكون نادرة وغري موثوقة)
�أن ي�ساعد امل�ؤ�س�سات الوطنية والدولية يف �إن�شاء
ذلك �صانعي ال�سيا�سات واملهنيني من حتقيق الأثر وقد ال متتلك الدولة �أو امل�ؤ�س�سات املحلية امل�س�ؤولة
نظم منا�سبة جلمع البيانات وحتليلها وتنفيذ تلك
الأكرب ال�ستخدام بيانات نظام ر�صد العنف امل�سلح ب�شكل عام عن جمع تلك البيانات املوارد ال�ضرورية
النظم .ومن �ش�أن ذلك �أن يوفر دعما عمليا لنظم
يف ال�سيا�سة والتطبيق .وملعاجلة تلك الفجوة يف واملوظفني والبنية التحتية .ا�ستخدمت نظم ر�صد
ر�صد العنف امل�سلحة النا�شئة ،من خالل الرتكيز
القدرة على التنفيذ� ،إنه من ال�ضروري �أن يتم العنف امل�سلح يف ظروف الدخل املتدين وال�ضعف
ب�شكل خا�ص على:
تعزيز القدرات والآليات امل�ستخدمة يف التحليل امل�ؤ�س�ساتي م�صادر بيانات بديلة على نحو متزايد،
 الأ�ساليب اخلا�صة بجمع البيانات وحتليلها،
لي�س من �أجل معاجلة �أحجام �ضخمة من البيانات مثل و�سائل الإعالم واملنظمات غري احلكومية
مبا فيها دور التقنيات املبتكرة وال�صاعدة؛
ب�سرعة فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا بهدف �إنتاج حتليل ذي وتقارير �شهود العيان عن العنف للتغلب على انعدام
 وم�ؤ�شرات ومناهج درا�سية خا�صة بالتدريب؛
�صلة بال�سيا�سة وقابل لال�ستخدام ومعلومات ميكن الإح�صاءات الر�سمية .ينتج عن ذلك ممار�سات
 و�آليات لإي�صال النتائج ون�شرها ال�ستخدامها
ا�ستخدامها من جانب عدد من ال�شركاء.
مبتكرة تظهر ما ميكن حتقيقه من خالل موارد
يف ال�سيا�سات وتطوير الربامج.
قد يفتقد �صانعوا ال�سيا�سات �إىل الإملام با�ستخدام حمدودة.
البيانات والثقة بها لتخطيط اال�ستجابات ميكن للتطورات الأخرية يف نظم
املعلومات اخلامتة
املالئمة والناجحة وتطبيقها .وقد يكون ثمة �أي�ضا اجلغرافية وتطوير املواقع الإلكرتونية ومعلوماتها تعد نظم ر�صد العنف امل�سلح مهمة للكثري من
انعداما للإرادة ال�سيا�سية لت�شجيع تخفي�ض العنف وتقنيات االت�صال �أن حتدث تغيريا جذريا يف الدول ذات الدخل املتدين واملتو�سط والتي تواجه
امل�سلح على نطاق �شامل للحكومة املعنية ولتحفيز طريقة ر�صد العنف امل�سلح يف تلك الظروف .حتديات كربى يف حماوالتها لتعزيز حجم �أن�شطتها
ال�سيا�سات والإ�صالحات .وميكن لنظم ر�صد العنف فمثال ،جتمع اال�ستعانة بامل�صادر اجلماعية بني املتعلقة بالوقاية من العنف امل�سلح واحلد منه .لقد
امل�سلح �أن ت�ستخدم منهجية متعددة القطاعات روايات لعدد من �شهود العيان عن العنف امل�سلح �أثبت تطوير الطاقات على امل�ستويني الوطني ودون
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الوطني لر�صد العنف امل�سلح وقيا�سه وحتليل مداه
وحجمه وتوزعه من خالل نظم ر�صد العنف امل�سلح
قدرة تلك النظم على الإ�سهام ب�شكل كبري يف جهود
(Eavis, احلد من العنف امل�سلح والوقاية منه
.(2011, p. 57
وينتج عن دعم نظم ر�صد العنف امل�سلح تطوير
مقاربة تقوم على الت�شارك بني القطاعات
مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات احلكومية—مثل �أق�سام
ال�صحة واخلدمات العامة والبيئة والأمن والعدالة
(Gilgen اجلنائية—لالبتعاد عن العمل بعزلة
 ويعد تبني.(and Tracey, 2011, p. 51
منهجية متكاملة خا�صة بالعنف امل�سلح ا�ستنادا
�إىل املعطيات املقدمة من نظم ر�صد العنف
امل�سلح �أمرا جوهريا للتو�صل �إىل تقييم �شامل ملدى
 �إذ،العنف وانعدام الأمن وحجمهما وم�صادرهما
يعد ذلك التقييم �شرطا م�سبقا لتطوير �سيا�سات
.وبرامج فعالة للوقاية من العنف واحلد منه

املالحظات

 ُيع ّرف العنف امل�سلح على �أنه «اال�ستخدام1 .1
املتعمد للقوة غري ال�شرعية (عن طريق
الفعل �أو التهديد) با�ستخدام الأ�سلحة
�أو املتفجرات �ضد �شخ�ص �أو جمموعة �أو
�أو/جمتمع �أو دولة وي�ؤدي �إىل تقوي�ض الأمن و
»التنمية امل�ستدامة املرتكزين على الأ�شخا�ص
(Geneva Declaration Secretariat,

 وي�شمل ذلك التعريف العنف.(2011, p. 12
امل�سلح املرتكب يف ظروف ال�صراعات امل�سلحة
.والظروف التي ال توجد فيها �صراعات

امل�صادر
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