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ز  ّ ي الحي 
ز
ة ف

ّ
ّ  البلديّ أدوات لتقليل انتشار األسلحة الناري  والمحلي

 مسح أّولي 

 

ين بطشونشالباحثة الرئيسّية:   ير

يكات: ميساء إرشيد وريال مازل   الباحثات  الشر

 

 توصيات عمل:  

  مختلف السلطات المحلّية   سعضوات المجالو   متابعة ومرافقة أعضاءب  االستمرار  .1
ف 

احات لتقليل األسلحة تقديم  وتشجيع المبادرة ل  ،معلوماتال من أجل الحصول عىل   اقير

ّ  العاّم.    الحير
 النارّية ف 

ذلك   .2   
ف  بما  يعّية،  التشر اللجان    مختلف 

ف  الجمهور  الت 
ّ
ىل  وممث

ّ
ممث ومرافقة  متابعة 

  ه وضع هذل  ةلمبادر عىل ا  مهتشجيع  من أجلالعنف،    القضاء عىللجنة األمن ولجنة  

 عىل أجندة الرأي العاّم.   قضيةال

ك لعضوات وأعضاء المجلس ولمندوب   ومندوبات الجمهور للتعّرف عىل   .3 تدريب مشير

يعةالبلديّ الحلبة    ، والصالحّيات، وآلّيات العمل حول هذا الموضوع. ات، وخصوًصا التشر

وال  .4 القطرّي  المستويير   عىل  المعلومات  بجمع  ا  المطالبة 
ً
وفق البيانات  وتجزئة   ، ّ محىل 

ا،  
ً
  ذلك من خالل مراكز األ الستخدام األسلحة النارّية أيض

ث التابعة للبلدّيات، ابحبما ف 

   طلباتالو 
م  التر

ّ
 تقد

ً
 قانون حرّية المعلومات. ل ا وفق

و  .5  ، ّ العرب   المجتمع    
ف  الجريمة  مكافحة  برنامج  تطبيق  مراقبة  مراقبة   كذلكمواصلة 

  السلطات المحلّية العربّية. 
طة البلدّية ف   مشاركة الشر

6.    
طة البلدّية ف  المدن المختلفة ومراقبة تقارير وزارة مواصلة مراقبة تطبيق برامج الشر

مة  الداخلّية
ّ
الداخلّية    المقد    و للجنة 

ف  العنف  مخالفات  عدد  حول  البيئة  حماية 

طة بلد   تعمل فيها شر
 ّية. السلطات المحلّية التر

طة البلدّية، يشمل  .7 نامج الشر ق بي 
ّ
  تتعل

القيام بأبحاث إضافّية للتعّمق بالمعلومات التر

نجحت   ممارسات  عن  والبحث  العالم    
ف  أخرى  مدن  مع  مقارن  ببحث  القيام  ذلك 
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ّ  الذي تنشط    الحير
السلطات المحلّية من خاللها بتقليل األسلحة النارّية والجريمة ف 

 ه. في

أو كتا  إجراء .8 موقف  بة  بحث  السلطات  ورقة  من  جهات  تضعها    
التر المعيقات  حول 

والتكاليف.  النقل  موضوع  ذلك    
ف  وبما  النارّية،  األسلحة  تخزين  ق 

ّ
يتعل فيما  المحلّية 

عاء السلطات المحلّية بشأن ارتفاع التكاليف  
ّ
يجب محاولة الفحص إل ماذا يستند اد

 . حول هذا الموضوع لوالحصول عىل رأي بدي

9.   ّ  
  تمنع اليوم الدخول   عنإجراء بحث إضاف 

مع سالح، بهدف تطبيق   إليها   المساحات التر

المبادئ والصالحّيات عىل مساحات إضافّية   النارّيةنطلب  هذه    منع دخول األسلحة 

 . إليها 

  المجال وتجميع مواد من البالد والعالم.  .10
 مواصلة تعزيز المعرفة النسوّية ف 

 


