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 :المؤلف)ين(

 

 22نظمة من م 172يمثلون  شخصا   320يأتي إعالن برشلونة نتيجة لعملية تشاركية وتداولية بمشاركة نشطة من 

التعاون مع ب (NOVACT) . تم إعداد نتائج المناقشة من قبل فريق أبحاث المعهد الدولي للعمل الالعنفيبلدا  

اية من إعالن برشلونة هو أول منشور لمرصد الوق .(CMODH)ن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق اإلنسا

 .2017الماضي  كانون الثاني 30التطرف العنيف الذي تم إنشاؤه في برشلونة في 
 

 :فريق التنسيق

وسطية ذات تحديد المنظمات األورومت ( قيادة عملية1تم جمع إعالن برشلونة بإشراف فريق تنسيق مسؤول عن )

ساس المناقشة أ( اقتراح مسودة وثيقة أولية والتي كانت 2الخبرة وذات الصلة في الوقاية من التطرف العنيف و)

ها إلنسان ولاحقوق كل فريق التنسيق من منظمات بارزة تعمل في مجاالت بناء السالم وخالل العملية التشاركية. تش  

من أوروبا:  يتعلق بالوقاية من التطرف العنيف. تشمل المنظمات األعضاء في فريق التنسيق:خبرة رائدة فيما 

، (NOVACT)، والمعهد الدولي للعمل الالعنفي (IDHC) مؤسسة الفنار، ومعهد حقوق االنسان بإقليم كتالونيا

طة لعربي: الرابمن المغرب ا UPP. ةومؤسس ،(SOS Racisme) منظمة سوس راسيزموومنظمة باكس للسالم، 

اع عن حقوق ، والجمعية الموريتانية لحقوق اإلنسان، وجمعية الدف(AMDH) المغربية للمواطنة وحقوق االنسان

جل أوالمنتدى المغربي من  ،(IMDH) ، والمنتدى المغربي لحقوق اإلنسان(ASDHOM) االنسان في المغرب

لعصبة ، وا(LADDH) ة للدفاع عن حقوق اإلنسانجمعية رؤية حرة، والرابطة الجزائريوالحقيقة واإلنصاف، 

رق: من المش. (LTDH) ، والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان(LMMDH) المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان

اللجنة و ،(ISF) ، والمنتدى االجتماعي العراقي(ARDD) أرض-منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

 . UKKSDومؤسسة ،  (PPM) ، وحركة السالم الدائم(PSCC) التنسيقية للمقاومة الشعبية
 

 :صورة صفحة الغالف

كانون  26نة، الجلسة االفتتاحية لمؤتمر برشلونة: "نحو إطار نظري جديد: الوقاية من التطرف العنيف". برشلو

 .2017ثاني ال
 

 :إطار العمل

 :تم إنجاز إعالن برشلونة بدعم ومشاركة كل من

:بمشاركة         :من بدعم

 

 :اإليداع القانوني

إسبانيا. ويمكن نسخ  2.5 ربحيةغير  -أعمال غير تجارية  -هذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع اإلبداعي 

هذا العمل وتوزيعه ونشره وترجمته وتعديله، بشرط أن يكون ذلك ألغراض غير تجارية وأن يتم تعريف المؤلف 

)مؤلف(، إعالن برشلونة: خطة عمل المجتمع  OPEVباستخدام النص التالي: مرصد الوقاية من التطرف العنيف 

(.2017لعنيف )المدني األورومتوسطي للوقاية من التطرف ا
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I. المقدمة 
 

لمدني امن منظمات المجتمع  172ممثال  عن  320، اجتمع في برشلونة أكثر من 2017في كانون الثاني  .1

 تطرف العنيف.البلدا  من بلدان المنطقة األورومتوسطية لمناقشة سبل الوقاية من  22والحركات االجتماعية من 

همة لمسا حمل مؤتمر برشلونة شعار "نحو إطار نظري جديد: الوقاية من التطرف العنيف" ورك ز على التخطيط

ى العقود لى مدبن اءة لمنظمات المجتمع المدني من أجل الوقاية من التطرف العنيف في ضوء الدروس المستفادة ع

 .الماضية والتحديات القادمة

ت تنتاجاجتمع المدني األورومتوسطي للوقاية من جميع أشكال التطرف العنيف" االستشمل "خطة عمل الم .2

يد ي لتوحوتوفر فرصة حقيقية لجميع األطراف الفاعلة في المجتمع األورومتوسطالرئيسية لمؤتمر برشلونة، 

ثل خطة  أعمالهم، واتّباع نهج قائم على الشمولية ضد االنقسام والتعصب والكراهية. تنظيمو  هذه جهدا   لعملاوتم 

ى توسط. ونرالم للبحر األبيض الجنوبية والشمالية غير مسبوق من أجل التوفيق بين رؤية المجتمع المدني للضفتين

كال ن جميع أشقاية مفعا ل نحو الو مسارأنه فقط من خالل إقامة شراكة متعددة القوميات حقيقية ونزيهة يمكن إيجاد 

 .التطرف العنيف

وتعزيز  إليجابياالمتطرف العنيف إساءة لقيم المجتمع المدني الملتزمة بالحفاظ على السالم ر أن وجود نعتب .3

على يف العن والتنمية المستدامة وحماية حقوق اإلنسان. يعمل التطرف الديمقراطيات الحقيقية واألمن البشري

 تستغلإنسانيتنا في جميع أنحاء المنطقة األورومتوسطية. فالحركات المتطرفة تشوه بشكل همجي و قويضت

ان قوق اإلنسحمل ضد واأليديولوجيات السياسية لكسب السلطة السياسية والععرقية المعتقدات الدينية واالختالفات ال

ة للغاية يمينيات عنصرية وقومية متطرفة ووالحريات األساسية. وتكتسب الحركات المتعصبة التي تنشر أيديولوجي

 .زخما  وتمثيال  مؤسساتيا  

ر تدابي على مدى العقود الماضية، سعت حكوماتنا األورومتوسطية إلى التصدي للتطرف العنيف في سياق .4

على تجفيف  فقط على مكافحة اإلرهاب غير قادرة مكافحة اإلرهاب فقط. نرى أن هذه االستراتيجيات التي تركز

كثفا  مستخداما  ظنا امنابع العاطفية واالجتماعية للتطرف العنيف، بل يمكن أن تجعل األمور أكثر سوءا . كما والحال

ي حسب، بل هفقيمة للقوة العسكرية واعتماد ترسانة قانونية قمعية باسم مكافحة اإلرهاب.  لم تكن هذه األساليب ع

لق قلاكما ويساهم  نسان وزيادة المعاناة اإلنسانية العالمية.أيضا  مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإل

ا د لحرياتنا تقييالمبالغة في ردة الفعل خاصة فيما يتعلق باألمن الداخلي، والتي ينتج عنه تشجيعبشأن الرد في 

ئمة على اوالق األساسية وحقوقنا المدنية والسياسية، وتعريضها لحالة احتراز واسعة، وحصر قيمنا الديمقراطية

 .التعددية ضمن حالة طوارئ العامة

 عام لألممين الهناك حاجة إلى تحديد نهج جديد وأكثر شموال  وفعالية حيال تصاعد التطرف العنيف. قدم األم .5

دعو تلمتحدة. مم االمتحدة مؤخرا  "خطة العمل للوقاية من جميع أشكال التطرف العنيف" إلى الجمعية العامة لأل

 .لميةالمتحدة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لدعم الجهود الوطنية واإلقليمية والعاخطة عمل األمم 

أكثر وعملي  منهجتهدف "خطة العمل" هذه إلى اإلسهام في هذا اإلطار النظري الجديد من خالل تطوير  .6

ورة يف بصوالوقائية التي تعالج أسباب ودوافع التطرف العن ـتنظيميةشمولية لتحديد االستراتيجيات ال

منطقة حاء الالمجتمع المدني في جميع أنعات نحن نهدف إلى تسخير مثالية وأمل وإبداع وطاقة جما مباشرة.

مقابل  أن نقف العنيفة. ينبغي علينا جميعا   راديكاليةال حيالبديل فع ال  استحداثاألورومتوسطية من أجل 

 .العنيف ونحن على استعداد للمساهمة في ذلكالتطرف 

II. دور المجتمع المدني في الوقاية من التطرف العنيف 
 

للتصدي ألشكال التطرف العنيف. نستطيع معا  تقديم غير مستغل بشكٍل كاٍف يمثل المجتمع المدني موردا   . .7

يمكنها أن تخلق رسالة بديلة فع الة أمام األصوات والجماعات التي  والتيرؤية إيجابية وغير عنيفة لمستقبلنا 
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ج للعنف.  دعم المجتمع المدني وحمايته وتمكينه من تقديم مساهمة بنّاءة في مواجهة التطرف جب يترو 

 .العنيف

ا إلى توقن ل فيبالفع ينبغي لنا جميعا أن نتفق على أنه عندما احتاجت السلطات األمنية إلى استجابة، فقد فشلنا .8

العوامل التي  دارةإ في تعايش سلمي. وعندما تفرض الدولة ردا  مبنيا  على تدابير أمنية فقط، فإن ذلك يعود إلى الفشل

د تعزيز صمورات لتؤدي إلى التطرف والعنف. المجتمع المدني هو الفاعل الرئيسي الذي لديه الشرعية والقوة والقد

 .عنيفةالمجتمع أمام الرسالة المتطرفة ال

ستجابة الام في ندرك أن التصريحات الدولية المختلفة على جميع المستويات أبرزت دور المجتمع المدني الها .9

 لذي تب نىرها االشاملة والمتعددة األبعاد لخطر التطرف العنيف. وأكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرا

مات غير المنظ إصرار الدول األعضاء على "مواصلة تشجيع األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاباستراتيجية 

نفيذ تالحكومية والمجتمع المدني على المشاركة، حسب االقتضاء، في كيفية تعزيز الجهود الرامية إلى 

 االستراتيجية."

ون التعاظمة ، أو منمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، أو االتحاد األفريقي، أو جامعة الدول العربيةفي إطار  .10

لمدني في اجتمع من بين جهات أخرى، تم االعتراف باألهمية القصوى إلشراك الم اإلسالمي، أو االتحاد األوروبي،

قاية ي الوفإيجاد تسوية سياسية مشتركة للصراعات وتعزيز حقوق اإلنسان والتسامح بوصفهما عنصرين أساسيين 

الشرق قيا وشمال أفريأوروبا والوطنية واإلقليمية في  من التطرف العنيف. وندرك الجهود الجارية للمبادرات

لتطرف اة من األوسط، فضال  عن السياسات واإلجراءات والخطط المحلية الحالية التي تتماشى مع مبادئ الوقاي

 .العنيف

مة يز مساهلتعز المواقف اإليجابية التي أُعرب عنها لم تتبعها تدابير حقيقية على أرض الواقعأن غير  .11

 ييد مساحةة بتقتمع المدني في الوقاية من التطرف العنيف. في الواقع، هناك قلق متزايد من أن الدول مهتمالمج

نسان ق اإلالمجتمع المدني. قلصت الحكومات الحريات السياسية وفرضت تدابير تقييدية ضد المدافعين عن حقو

نهجي على األمن مالدول بشكل  تتكلو .اإلرهابوالناشطين من المجتمع المدني في العديد من البلدان باسم مكافحة 

ت ن، استخدملبلدااالقومي والسالمة العامة من أجل تقليص مساحة أنشطة المجتمع المدني المستقلة. وفي العديد من 

يير التغ تدابير تشريعية وتنظيمية خاصة للقضاء على المنظمات غير الحكومية والناشطين الذين يدعون إلى

ي تمع المدنالمج قدون السياسات الحكومية. تزيد هذه التدابير من صعوبة قيام الجهات الفاعلة فياالجتماعي وينت

على  بتعزيز حقوق اإلنسان والتسامح كعنصر أساسي في الوقاية من التطرف العنيف. من الضروري الحفاظ

 .المجتمع المدني وحمايته إذا أردنا معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهاب

ة لتعددينحن على اقتناع بأن خلق مجتمعات مفتوحة ومنصفة وشاملة ومتماسكة اجتماعيا  وقائمة على ا .12

فر الفرص االقتصادية للجميع، يمثل البديل العملي والها يف تطرف العندف للواالحترام الكامل لحقوق اإلنسان وتو 

مؤكدة  ني قدرةالمجتمع المدب. ونرى أن لدى األكثر تبشيرا  بالخير لجعله مفهوم غير جذااالستراتيجية ويعتبر 

 .المستجيبة لحوكمةتعزيز امن أجل على التعبئة الواسعة وعلى إيجاد مطالب من القاعدة إلى القمة 

 

III. تالفاعلون والمفاهيم والتعريفا 
 

الكراهية" االفتقار إلى تعريف مقبول عالمياً لمصطلح "التطرف" أو "التطرف العنيف" أو "خطاب نقر بأن  .13

 ً لكل من يرغب في وضع تدابير فعالة لمكافحة  أو "اإلرهاب" في الحكومات أو األوساط األكاديمية يشكل تحديا

العنف والوقاية من التطرف العنيف في مجتمعاتنا. يبعث عدم وجود تعريفات واضحة على القلق، خاصة أن وسائط 

كال مختلفة، مما يوجد تعريفات هيمنة يمكن أن تتعارض مع اإلعالم الجماهيري تستخدم هذه المصطلحات يوميا بأش

وما يثير القلق بشكل أكبر هو قدرة الدولة على تصنيف األفراد أو الجماعات  .ومعايير حقوق اإلنسان العالميةمبادئ 

 على أنها "إرهابية" أو "متطرفين عنيفين." هناك براهين تاريخية وحالية على أنه عندما تفتقر الدول إلى

الديمقراطية وسيادة القانون، فإنا قادرة على استخدام سلطتها في وصم المدافعين عن حقوق اإلنسان بوصفهم 
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إرهابيين أو أعداء للدولة أو خصوم سياسيين. وإدراكا  لهذه الحالة، فإن هدفنا هو اإلسهام في توفير تعريفات عملية 

 .لتلك المفاهيم بغية التوصل إلى أساس ونهج مشتركين

فرد أو ، وهي عملية يتخذ بها المرادف للعقائديةهو  "التطرف"خطة العمل الحالية أن مصطلح  عتبرت .14

وليس  .راهنللوضع الالجماعة أو الدولة أفكارا  وتطلعات سياسية واجتماعية ودينية متطرفة باستطراد رافضة 

ض لى رفإموجودة وتطمح أيضاً  بالضرورة أن يحمل مصطلح التطرف داللة سلبية. فإن عمليات التطرف السلمي

ح من أجل التقدم أيديولوجيات تخريبية تكاف تبني الوضع القائم؛ إذ أن التظلمات الفردية أو الجماعية توجه نحو

ة، متطرف من الضروري أن نميز بين المتطرفين وهم األشخاص الذين يحملون أفكارااالجتماعي والديمقراطي. 

عملية  تشكل الذين يتبنون أيديولوجيات متطرفة عنيفة. هناك مسارات متعددة والمتطرفين العنيفين وهم أولئك

ة ة المواجهقائديالتطرف، والتي يمكن أن تكون مستقلة ولكنها عادة ما تكون تعزيزية على نحو متبادل. وتمثل الع

 .بطرق عنيفة واحدة من أخطر الحاالت

وسائل خدام اللع إلى تحقيق سلطة سياسية تختار استعلى أنه األيديولوجيات التي تتط التطرف العنيفنفهم  .15

امحة ير متسوتستند األيديولوجيات المتطرفة العنيفة إلى قيم استبدادية وتعصبية وغالعنيفة على اإلقناع. 

ة من قبل لعنيف. ويمكن أن تعتمد األيديولوجيات المتطرفة اوبطريركية ومناهضة للديمقراطية ومناهضة للتعددية

لداعية جيات انهدف إلى أن ندرج في تعريفنا للتطرف العنيف كل األيديولو دول.ماعات أو شركات أو أفراد أو ج

ة ع أو عقيدمجتم حفاظة على أو المولدة لعنف هيكلي وثقافي ومباشر. ومن المهم التأكيد على عدم وجودمإلى أو ال

ة أو ليمينيبين أمور أخرى، الحركات ادينية أو نظرة عالمية محصنة ضد التطرف العنيف؛ ويشمل التعريف، من 

لذي تولده االعنف  هما ونفاليسارية، أو الحركات الدينية العرقية أو القومية أو الطبقية أو الجنسانية أو األصولية. كم

ا أعما ية التي نف الرئيسل العاأليديولوجيات المتطرفة العنيفة بجميع أبعاده: العنف المباشر والثقافي والهيكلي. أم 

 .تعنى بها هذه الخطة فهي خطاب الكراهية وجرائم الكراهية واإلرهاب والعنف الهيكلي

م شخصا  ذي يهاجوهو الكالم ال خطاب الكراهية كدعوة للكراهية على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.نفهم  .16

الجنسي.  توجهقة أو الأو مجموعة على أساس خصائص تتعلق بالجنس أو األصل القومي أو العرق أو الدين أو اإلعا

رعية على ء الشوينبغي اعتبار خطاب الكراهية عمليات دعائية وعقائدية للحركات المتطرفة العنيفة من أجل إضفا

 .مإلعالاأيديولوجياتها العنيفة. وهذا أمر خطير خاصة عندما يتم الترويج له من قبل المسؤولين ووسائل 

رتكب ستهدف موالتي تحصل عندما ي جرامية تحرضها دوافع تعصبيةجرائم الكراهية باعتبارها أعماال إنفهم  .17

نسية أو غة أو الجو اللأالجريمة ضحية بسبب انتمائها إلى فئة اجتماعية معينة كالجنس أو االنتماء العرقي أو اإلعاقة 

 .الدين أو الهوية الجنسانية

عنيفة  ت متطرفةالتي تتبنى إيديولوجياعلى أنه أعمال عنف تروج لها المؤسسات والدول  العنف الهيكلينفهم  .18

وال لقيقها قيوداً على مجموعات من الناس تحصرها من حيث تحقيق نوعية الحياة التي كان من الممكن تحوتضع 

كلي العنف لعنف الهيولد اي. ويمكن أن تكون هذه القيود سياسية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية أو قانونية. هذه القيود

 .كرامةانعدام النية وي والوفيات الناجمة عن اإلجهاد والعار والتمييز والتشويه الذي ينجم عن مكانة متدغير الطبيع

ول دعات أو والتي يستخدمها أفراد، أو جما اإلرهاب كوسيلة مثيرة للقلق تشمل أعمال عنف متكررة،نفهم  .19

ون ال يك –على عكس االغتيال و -بشكل سري )أو شبه سري(، لغايات شخصية أو جنائية أو سياسية، حيث 

شوائي شكل عالمستهدف المباشر من العنف هو المستهدف الرئيسي. وعادة ما يتم اختيار ضحايا العنف البشري ب

مثابة تكون بالفرصة( أو بشكل انتقائي )أهداف تمثيلية أو رمزية( من جماعات مستهدفة، ولها عالقة ب)أهداف 

ول حجديد  عريف نتيجة لعمل شميت وجونغمان في "اإلرهاب السياسي. دليلهذا الت جاءمولدات لرسائل معينة. 

 .1988الفاعلين، والمؤلفين، والمفاهيم، وقواعد البيانات، والنظريات واألدب"، 
 

IV. أثر التطرف العنيف في المنطقة األورومتوسطية  
 

وتعزيز التنمية المستدامة،  يقوض التطرف العنيف جهودنا الجماعية الرامية إلى صون السلم واألمن البشري، .20

وحماية حقوق اإلنسان، وتعزيز الديمقراطية والعدالة، واالستجابة لألزمة اإلنسانية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات 

  ..األساسية في المنطقة األورومتوسطية
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ة، ونشاط لكراهيتوجد عدة إيديولوجيات متطرفة عنيفة تولد مستوى  استثنائيا  من جرائم الكراهية، وخطاب ا .21

ثقة في انعدام الوماعي اإلرهاب، والعنف الهيكلي في جميع أنحاء المنطقة. وقد أدى االفتقار العام إلى التماسك االجت

لى تغذية إبعد،  للتظلمات الجماعية المشروعة التي لم تحلالحكومات والسلطات والعنف السياسي والوجود المستمر 

بية . تضغط الحركات الشعالعشرينالعنف واالستقطاب ليصل إلى مستوى ليس له سوابق منذ منتصف القرن 

ولوجيات أليدياليمينية المتطرفة والعنصرية واإلسالموفوبيا على الحكومات تجاه التعصب والكراهية. وتكتسب ا

حقوق  ان ضدعنيفة واألصولية المتطرفة قوة سياسية تساهم في تطرف الرأي العام في مختلف البلدالمتطرفة ال

 .اإلنسان والحريات األساسية

من ووجود دام األتسهم الجماعات المتطرفة العنيفة إسهاما كبيراً في دورة انعفيما يتعلق بالسالم واألمن،  .22

ألمن في انعدام اال منطقة البحر األبيض المتوسط من أكثر مناطق وال تزالنزاع المسلح التي تؤثر على منطقتنا. 

ية عسكروالمهن ال منهارةالعالم بسبب الصراعات المسلحة القائمة التي تغذيها تجارة األسلحة والدول ال

ض السكان المدنيون للخطر، و  ىقليمي إلي واإلاالستقرار الوطنيضعف والدكتاتوريات والحكومات القمعية. مما يعر 

وليد لمالية وتارد احد كبير، ويزيد من تفاقم الروابط مع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية من أجل زيادة المو

ألعمال اقب اإيرادات كبيرة من االتجار بالبشر. ومن ناحية أخرى، أصبحت الحاجة إلى حماية المواطنين من عو

ي طاب األمني الخالطبيعية والفشل التقني، جزءا  هاما  ف اإلنسانية المقصودة وغير المقصودة، فضال عن األخطار

 .األوروبي

ظ لصراع وحفة من اإن النفقات االقتصادية العالمية لمكافحة اإلرهاب أكبر بكثير من النفقات المخصصة للوقاي .23

ها واتخاذ وللدين ابالتطرف العنيف رد فعل مبالغ فيه  أنتج األمن وبناء السالم. ومن خالل الرد على هذا التهديد،

ت لحريااإلجراءات دعائية لغايات خاصة بها، فضال  عن االنتهاكات المنظمة لحقوق اإلنسان والحرمان من 

تسب ية تكاألساسية. ومما يبعث على القلق أيضا ظهور خطاب الكراهية، الذي ترتكبه في الغالب حركات شمول

 .حيزا  سياسيا  

لناس ا يحرم الالتطرف العنيف تدامة، فإنه من الضروري مالحظة أن فيما يتعلق بمختلف عناصر التنمية المس .24

الفقر واواة فالتحديات اإلنمائية الراهنة، مثل عدم المس من حرياتهم فحسب، بل يحد من فرص توسيع قدراتهم.

الة(، لعداإلى  وسوء الحكم، والتطرف العنيف تؤدي إلى تفاقم تلك التظلمات )مثل عدم المساواة في قدرة الوصول

اعي. الجتماوتخلق حلقة مفرغة من التراجع تؤثر بشكل خاص على الفئات المهمشة ويمكن أن تؤثر على التماسك 

 ف قد ولدهلمتطرافي حين ال يمكن إثبات أن الفقر له عالقة سببية مباشرة باإلرهاب، من الواضح أن تأثير العنف 

 .نيد والتطرف العنيف في البلدان المتقدمةبشكل كبير مواطنين في بلدان نامية، حتى لو حدث التج

تطرف اقب الفق الحكومات في المنطقة على نحو متزايد مبالغ كبيرة من العائدات للتصدي لتهديدات وعوتن .25

 وغيره من لدفاع، مما يقلل من الموارد المخصصة لألنشطة األخرى. ويؤدي االستثمار في األمن الداخلي واالعنيف

ميزانية في ال للتطرف العنيف إلى آثار مباشرة في عدة بلدان، حيث يتم تكريس مخصصات كبيرةالتدابير المضادة 

 من من هذام األلهذا القطاع على حساب األنشطة االجتماعية واالقتصادية األخرى. ويزيد التصور المتعلق بانعدا

 .التوجه

ة لمتطرفالتي ترتكبها الجماعات ليس هناك شكوك حول االنتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق اإلنسان ا .26

لشخصي، األمن العنيفة في المنطقة األورومتوسطية، بدءا  من الحق في الحياة، وصوال  إلى الحق في الحرية وا

يشمل لفتيات، واء واوحرية التعبير وتكوين الجمعيات والفكر والدين والعقيدة. تنتهك هذه الجماعات أيضا حقوق النس

الحياة  كة فيوالزواج القسري وتعدد الزوجات والتعدي على حقوقهن في التعليم والمشار ذلك االسترقاق الجنسي

  .العامة

و ن تجريم أ. إسانأنجم التطبيق المبالغ فيه لتدابير مكافحة اإلرهاب أثر ضار وعميق على التمتع بحقوق اإلن .27

ة بادئ سيادمن م والذي هو مبدأ أساسي منع السلوك أو المعاقبة عليه دون تعريف واضح ال يتفق مع مبدأ الشرعية،

قوض عمل ة، وتالقانون. وقد تضر مبادرات مكافحة العنف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجماعات المستهدف

وتيني شكل رالمدافعين عن حقوق اإلنسان واستقالل المجتمع المدني. تصنف العديد من الحكومات في المنطقة ب

 ."نلصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان على أنهم "متطرفون" أو "إرهابيوالمعارضين السياسيين وا
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عدد  ل فيهاالخدمات األساسية، تواجه المنطقة حالة يص قدرة الوصول إلىفيما يتعلق بالعمل اإلنساني و .28

قد تفاقم وساسي. التطرف العنيف كعامل أ ساهم فيهالالجئين قسرا  والمشردين داخليا  إلى حده األعلى، وهو وضع 

 تحصينلدولة التقاعس عن سياسات اللجوء التي نفذت حيال أزمة المهاجرين الحالية في أوروبا بسبب اختيار ال

 الحدود أمنياً كاالستجابة الرئيسية لها
 

V. السياق والعامل المحّرك للتطرف العنيف  
 

يف في ف العنفي العقد ونصف الماضيين، شهدنا جهدا  بحثيا  هائال بشأن السياق والعوامل المحركة للتطر .29

التي  نماطالمنطقة األورومتوسطية. غير أن خطة العمل هذه ترى أنه على الرغم من وجود بعض االتجاهات واأل

لبعض أن ا وحظت على نحو مكثف في حينيمكن التعرف عليها، فإن هناك عددا  قليال  فقط من المجاالت التي ل

اق فهم السي ت علىاآلخر قد تضاءل أو لم يدرس بعمق حقيقي. فمن ناحية، الحظنا أن العديد من الجهود البحثية ركز

 ل أنفسهم.الدو ودوافع التطرف لألفراد والمجتمعات المحلية، في حين تم تجاهل الجناة المحتملين اآلخرين، مثل

، بعض اآلخرما الأحثية في الغالب إلى فهم نوع معين من التطرف العنيف وهو السلفية الجهادية. وتهدف الجهود الب

لعنيفة ولوجيات االيديفقد تم تجاهله مثل السياق والعوامل المحركة المؤدية إلى تبني ايديولوجيات االسالموفوبيا وا

م، والتي إلسالطرف العنيف وتفسيرات معينة للليمين المتطرف. نرى أن هذا المسار يعزز الصلة المقلقة بين الت

كانت  ، سواءإلجراء مزيد من البحوث هناك حاجةنعتقد أنها خطأ خطير قد يعزز أشكال التطرف العنيف األخرى. 

 نوعية أو كمية، لدراسة جميع مرتكبي الجرائم وجميع أشكال التطرف العنيف الموجودة في المنطقة

 األورومتوسطية.

الضحايا سسات ولنوعية التي تستند أساسا  إلى المقابالت التي أجريت مع األكاديميين والمؤتشير البحوث ا .30

 ل المحركةلعواماوالجناة والممارسين في المنطقة األورومتوسطية إلى أنه يمكن التمييز بين فئتين رئيسيتين من 

 ومصادرها أ منهق الهيكلي الذي تنشالتالية: "عوامل الدفع" أو الظروف المؤدية إلى التطرف العنيف، وهو السيا

عمال إلى أمات تظلالاقتصادية؛ و "عوامل الجذب" أو الدوافع والعمليات التي تلعب دورا رئيسيا في تحويل األفكار و

 .متطرفة عنيفة

 الظروف والسياق الهيكلي/التركيبي المؤدي إلى التطرف العنيف (أ)

 

ألدلة شير ات. ينبغي علينا االعتراف بأنه ال ينشأ في فراغرغم أن ال شيء يمكن أن يبرر التطرف العنيف،  .31

كة المتكررة المشتركة بين مجموعة واسعة من  لمنطقة الدان بالنوعية المتاحة إلى وجود بعض العوامل المحر 

 .فاألورومتوسطية التي تؤدي، وحدها أو إلى جانب عوامل أخرى، إلى الراديكالية والتطرف العني

 

 ماعية االقتصاديةنقص الفرص االجت

 وسطية إلىورومتخالل العقود األخيرة، أدت األزمة االقتصادية التي لم يسبق لها مثيل التي في المنطقة األ .32

ذتها لتي نفوأدت السياسات االقتصادية واالجتماعية النيوليبرالية امستويات منخفضة وسلبية من النمو. 

 فتيضعلى  الحكومات اإلقليمية لالستجابة لألزمة االقتصادية إلى مستويات غير عادية من عدم المساواة

 الفقر في خلق فرص عمل الئقة لشبابها، والحد منالبحر األبيض المتوسط، تفاقمت بسبب الفشل العام 

ئف تلف الطواين مخب، ومكافحة الفساد، والسيطرة على الموارد الطبيعية واستغاللها، وإدارة العالقات والبطالة

هي أكثر  ساواةبما يتفق مع التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان. فالدول ذات المستويات العالية من عدم الم

ظر قد ينطة بالتطرف العنيف. وعرضة للتطرف العنيف وتميل إلى أن تشهد عددا أكبر من الحوادث المرتب

عالية في فأقل  المواطنون في نتائج التنمية الضعيفة كتأكيد لعدم شرعية الحكومة، مما يجعل مؤسسات الدولة

 .االستجابة للتطرف العنيف عند حدوثه

مستويات عالية من عدم المساواة إلى انخفاض مستويات التماسك االجتماعي واالفتقار إلى أدى وجود  .33

ص االجتماعية واالقتصادية والثقافية والعدالة بين الجنسين التي تؤثر بوجه خاص على تكوين الطبقات الفر

. فعدم القدرة على الوصول إلى الفرص من قبل طبقات اجتماعية معينة أو مجتمعات االجتماعية والمجتمعية
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وفر تربة خصبة لدعاية المنظمات ثقافية محددة يولد حالة اغتراب وانسالخ الناس عن جوانب من مواطنتهم، وي

المتطرفة العنيفة. ساهمت األطراف الفاعلة الحكومية نفسها بتعزيز هذه الديناميكيات، كما هو الحال عند بناء 

غيتوس في عدة بلدان أوروبية. وعالوة على ذلك، فإن دور وسائط اإلعالم المحددة التي يستخدمها جميع أنواع 

 .على الخوف بين المواطنين مرتكبي التطرف العنيف يبعث

عنيفة متطرفة الية الأدى غياب الفرص االجتماعية واالقتصادية والثقافية إلى تقليل مرونة مجتمعاتنا أمام الدعا .34

الحاكم  تين بيناالفتقار المتزايد لعقد اجتماعي مكما ويغذي وعزز عدم الثقة في مؤسسات الدولة الحكومية. 

 .ظهور بدائل متطرفة

عنيفة طرفة الغياب فرص العمل عامة، ال سيما عندما يؤثر على مناطق محددة، إلى جعل المنظمات المت يؤدي .35

 مصدرا  جذابا  للدخل.

قلة فرص ا ، كاالقتصادي األكثر فقر-من المرجح أن يحدث التطرف العنيف في البلدان ذات األداء االجتماعي .36

 .الشباب وانعدام الثقة في النظام االنتخابي

 يش والتعصبالتهم

ي إلى  يؤدالال يوجد بلد متجانس في المنطقة األورومتوسطية. ومن الضروري التأكيد على أن التنوع ذاته  .37

 د أدتزيادة تعرض البلد للتطرف العنيف. تكمن المشكلة في عدم المساواة في الحصول على الفرص. وق

عية فسة اجتمام مناحة والخوف من الحاجة تستلزاألزمة إلى تفاقم حالة انعدام األمن، نظرا  ألن الموارد الشحي

اقم سة إلى تفلمنافابين أكثر المجتمعات المحلية تهميشا  وتمييزا  من أجل الوصول إلى حياة كريمة. وتؤدي هذه 

ا، مهما وعة منظم العنف الهيكلي والثقافي السابقة ضد مجتمعات وطبقات اجتماعية محددة. وعندما تعمل مجم

ى، ت أخريمغرافي، على احتكار ما في القطاعات السياسية واالقتصادية على حساب مجموعاكان وزنها الد

يز، على التميتزداد احتماالت التوتر بين الطوائف، وعدم المساواة بين الجنسين، والتهميش، واالغتراب، و

 مية وحريةقليية اإلالنحو المعبر عنه من خالل تقييد الوصول إلى الخدمات العامة وفرص العمل وعرقلة التنم

ض هذا بدوره أولئك الذين يشعرون بأنهم محرومون لممارسة التطرف العنيف كوسيل قيق ة لتحالدين. ويحر 

 .أهدافهم

 

 اإلرهاب السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان وسيادة القانون

لسياسات ئ باالسي . عندما يقترن الحكميميل التطرف العنيف إلى االزدهار في بيئة تتسم باإلرهاب السياسي .38

د. لى التزايميل إتوالممارسات القمعية التي تنتهك حقوق اإلنسان وسيادة القانون، فإن جاذبية التطرف العنيف 

ش نيف بتهميف العيمكن النتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان التي ترتكب باسم أمن الدولة أن تسهل التطر

لمتطرفين اعمال تالي توليد الدعم المجتمعي والتعاطف والتورط في أاألفراد وإبعاد الدوائر الرئيسية، وبال

هم ضد في معركت يسعى المتطرفون العنيفون بشكل فاعل إلى استغالل قمع الدولة وغيره من التظلمات .العنيفين

قمعية بات أمنية استجا الدولة. وبالتالي، تساهم الحكومات في توليد المزيد من المتطرفين العنيفين حين تبدي

تدخليه  راقبةموثقيلة تنتهك حقوق اإلنسان وسيادة القانون، مثل تحديد خصائص بعض السكان واعتماد تقنيات 

 .وتمديد حاالت الطوارئ المعلنة

فية )عدم الثقاوعدم بذل جهود كافية من قبل الدولة من أجل النهوض بتحقيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية  .39

 الجنسانيةوطنية االمتثال لاللتزامات الدولية(، والذي يزيد من تفاقمه التمييز ضد المجموعات اإلثنية والو

ل الل من قبالستغلمقراطي، يمكن أن تتيح فرصا  والدينية واللغوية وغيرها من الجماعات، والحد من الحيز الدي

 لحقوق علىهذه ا ويمكن لمؤسسات الدولة التي ال تفي بالتزاماتها الدولية بالحفاظ علىالمتطرفين العنيفين. 

تماسك ة والنحو كاف أن تثير التظلمات وتقّوض ليس فقط فعاليتها كمؤسسات بل وتهدم المعايير االجتماعي

 .االجتماعي

نسانية ال الجفي مجاالجتماعي الء مزيد من االهتمام لوضع استراتيجيات وبرامج فعالة إلعادة الدمج يجب إي .40

رهابيين ن اإلبالنسبة ألولئك الذين أدينوا بجرائم تتصل باإلرهاب والعائدين من المقاتلي وحقوق اإلنسان

 .األجانب
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  الهيكليةالنزاعات المطولة والعالقة. عدم وجود حل وعدم تحول الصراعات 

ى عدم قد أدوتعتبر المنطقة األورومتوسطية بالنسبة للعالم منطقة ذات صراعات طويلة األمد لم تحل بعد.  .41

عيش وجود التزام دولي ووطني إلى نشوء حاالت طويلة األمد وعدد كبير من المشردين والالجئين، و

ير لى توفعتعمل هذه الحاالت يدة. جماعات بأكملها تحت احتالل عسكري أو في حالة حرب دائمة لسنوات عد

، وإنما نفسه أرضية خصبة للتطرف العنيف، ليس فقط بسبب المعاناة واالفتقار إلى الحكم الناجم عن الصراع

شد حأجل  أيضا ألن هذه الصراعات تسمح للجماعات المتطرفة العنيفة باستغالل تظلمات عميقة الجذور من

حل اجلة لع. وال بد من اتخاذ تدابير الجماعاتارد والسيطرة على الدعم واالستيالء على األراضي والمو

اعات للجم الخطاب الخبيثالصراعات التي طال أمدها. فحل هذه الصراعات سيقلل إلى حد كبير من أثر 

للتطرف  لتصديالمتطرفة العنيفة. وفي حال فشل تدابير الوقاية، فإن أفضل استراتيجية لضمان سالم دائم وا

 .العنيف هي إيجاد الحلول السياسية الشاملة والمساءلة

 

 العقائدية في السجون

راد د من األفلعديتجنيد ا تكشف البحوث أن المعاملة القاسية في مرافق االحتجاز يمكن أن تؤدي دورا  قويا  في .42

 ة مبادراتيذ عدالذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة العنيفة والمنظمات اإلرهابية. ونحن ندرك أنه تم تنف

تأكيد ري الالوقاية من التطرف في السجون وأماكن االحتجاز. وفي حين نرحب بهذه الجهود، فإنه من الضرو

 بد من اء. والظروف السجون ومكافحة المعامالت الالإنسانية للسجنعلى أهمية بذل الجهود الرئيسية لتحسين 

ا لتي يمنحهاية اوضع ضمانات لمنع انتشار األيديولوجيات المتطرفة إلى السجناء اآلخرين مع الحفاظ على الحم

ة لمتعلقلية االقانون الدولي لألشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك احترام المعايير والقواعد الدو

 .بالحبس االنفرادي

 مراحل العقائدية   (ب)

 

قط من فليال على الرغم من أن الظروف المؤدية إلى التطرف العنيف تؤثر على جميع المواطنين، فإن عددا ق .43

ئيسيا رية دوراً إلنسانتؤدي الدوافع الفردية المعقدة والمصلحة ااألفراد يتلقون العقائدية ويتحولون إلى العنف. 

 .الظروف وتحويل األفكار والتظلمات إلى أعمال عنيفةفي استغالل هذه 

ين، مواطنإن الظروف المذكورة أعاله والسياق الهيكلي الموصوف يولد االغتراب ونزعات التخريب لدى ال .44

ا  من ر نوعوبالتالي توجد تربة خصبة للمنظمات المتطرفة العنيفة. يجب أن يكون هناك سياق اجتماعي يوف

 .مليات العقائديةالتنظيم والتوجيه لع

لمؤثرين اقادة غالبا ما ينشأ السياق االجتماعي من خالل تدخل الدعاية وخطاب الكراهية من قبل الدولة وال .45

ن كون موالحركات السياسية ومن خالل الشبكات األسرية واالجتماعية غير الرسمية. وفي حين أنه قد ي

ن غير صبح مسبقة بأحد أعضائها، فإنه غالبا ما يالصعب االنضمام إلى المنظمات اإلرهابية بدون معرفة م

بكات قوم شالمجدي مواجهة المنظمات التي تروج لأليديولوجيات المتطرفة العنيفة في الساحة العامة. وت

ل ن خالمالتواصل االجتماعي، وحتى وسائل اإلعالم الجماهيري، بدعم ونشر الدعاية المتطرفة العنيفة 

 .استراتيجيات خطاب الكراهية

طرق ات بالتطرف العنيف بعدم القدرة على حل المنازعللكثيرا ما يشعر األفراد المعرضون لخطر التجنيد  .46

خشون يأو السلمية ويجدون صعوبة في تقبل التنوع )بسبب ثقافة العنف والتعصب(؛ ويكونوا قد تعرضوا 

ينة من المؤسسات في المجتمع تحتكر العنف واالحتجاز؛ ويرون كيف أن مجموعات مع التعرض لإلساءة

م وسبل لتعليامستفيدة من عدم المساواة االجتماعية واالفالت من العقوبة؛ ويعانون من نقص الفرص من حيث 

حجم وعدد  ومع ذلك، فإنالعيش والدخل. وال يتوجه كل فرد يعاني من مثل هذه التظلمات نحو تبني العنف. 

 إلى تبني فرادالتظلمات مع التجارب الشخصية وتأثير الروايات المتطرفة العنيفة يمكن أن يدفع أو يجذب األ

 .العنف كوسيلة شرعية لإلنصاف

عن معنى ليس له نواتج إيجابية؛ ويشعرون باالستبعاد أو االغتراب  بحثونأزمات هوية وي الشبابقد يواجه  .47

عن عمليات ومؤسسات صنع القرار التقليدية؛ ويعانون من تفاوتات اجتماعية واقتصادية واضحة في العمالة 
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والدخل واإلسكان والحصول على الخدمات االجتماعية األساسية. بإمكان التطرف الشبابي، وكثيرا ما يكون، 

حاسمة نحو التغيير االجتماعي التقدمي. فالتطرف )كظاهرة شبابية( هو أيضا محاولة للبحث عن هوية  قوة

 .وانتماء واعتراف

 

VI. جدول أعمال من أجل التأثير 
 

 لتطرفاتهدف خطة العمل هذه إلى وضع جدول أعمال للمجتمع المدني األورومتوسطي من أجل الوقاية من  .48

ى هذه رف، تراألمن ينبغي أن يكون لها دور متوازن في مكافحة العنف المتط. بينما نتفهم أن قوات العنيف

ية كسية للغاائج عالخطة أن دور القوات العسكرية واألمنية في الوقاية من التطرف العنيف يمكن أن يكون له نت

دني في لمع اوأنه من الضروري تحقيق التوازن بين والجهود المناهضة لإلرهاب وإعطاء دورا  هاما  للمجتم

  ذلك. ينبغي قبول دور المجتمع المدني وتعزيزه وحمايته وتمويله وتشجيعه.

ظواهر ذه النحن عاقدون العزم على تعزيز خطة عمل بعيدة المدى تتسم بالمنهجية السريعة وبعد المدى )كه .49

، هي ية ونزيهةحقيق نفسها(. ونعترف بأن أبعادنا اإلقليمية والعابرة للحدود الوطنية والقائمة على أساس شراكة

رم يف ال يحتالعن مجتمعاتنا. وبما أن التطرف من قيمنا المضافة الرئيسية لتقديم مساهمة ذات عالقة في واحدة

 .ليميالحدود، فإن العمل الوطني والعالمي يجب أن يك مل بعضه البعض من خالل تعزيز التعاون اإلق

 ة متضافرةوطني نود أن ندعم رسالة "لجنة الدراسات التابعة لألمم المتحدة" التي تدعو إلى اعتماد خطط عمل .50

فيدا  ما وم. وينبغي أن تشمل الجهود الوطنية عمليات تشاركية تعطي صوتا  هاللوقاية من التطرف العنيف

مية لمواءمة جهود التالية كمساهمة إقلي 92لمنظمات المجتمع المدني المستقلة. وينبغي فهم مقترحات العمل ال 

 .المجتمع المدني في جميع األقاليم عند اعتماد "خطط العمل الوطنية"

 

 العوامل المحّركة واألثر لجميع أشكال التطرف العنيف: رصد 1الهدف 

ص شكل خابتعزيز نظم مراقبة على جميع أشكال التطرف العنيف في المنطقة األورومتوسطية، مع التركيز  .51

 .على خطاب الكراهية في وسائط اإلعالم والسلطات التقليدية

إلى  لراميةاواالستراتيجيات والممارسات الوطنية رصد وإجراء استعراض نقدي لجميع التشريعات والسياسات  .52

وق لدولي وحقاني االوقاية من التطرف العنيف ومكافحته للتأكد من أنها تستند بقوة إلى احترام القانون اإلنس

 .اإلنسان وسيادة القانون

وافع سباب والداأل لتعزيز االتفاقات مع األوساط األكاديمية ومراكز األبحاث لتعزيز القيام بالبحوث الهامة حو .53

 .المؤدية إلى جميع أشكال التطرف العنيف

لعنف ية واالتعاون ودعم المبادرات الموجهة لجمع البيانات عن التمييز وجرائم الكراهية وخطاب الكراه .54

 .الهيكلي والثقافي واإلرهاب

ت يانايل البمراقبة مرتكبي خطاب الكراهية في وسائل التواصل االجتماعي من خالل تطوير أدوات لتحل .55

 .ورصدها

جود ضمان والممارسات الجيدة والدروس المستفادة في الوقاية من التطرف العنيف. و لتحديدوضع نظم رصد  .56

 ئيسية.ة الرنظام إلطالع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع المدني في المنطقة على الدروس المستفاد

جاد فة إلى إياإلضااستكشاف وإيجاد فرص إلدخال آليات لالستجابة المبكرة وإلنذار المبكر للوقاية من العنف، ب .57

 الحية، منة التص، مثل الحوار والتفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم والعدالالمنازعاتآليات بديلة لتسوية 

 .أجل حل النزاعات وتحقيق سالم مستدام
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 التعليم وقدرة المجتمع على الصمود على المستوى المحلي: ترسيخ 2الهدف 

 د المتعلقلتهديوضع استراتيجيات تشاركية للوقاية من نشوء التطرف العنيف وحماية المواطنين من التجنيد وا .58

والتعرف  لحواربالتطرف العنيف ودعم تدابير بناء الثقة على الصعيد المحلي من خالل توفير منابر مناسبة ل

 .على التظلماتالمبكر 

ستدامة رة واتعزيز القدرات المحلية للوقاية من التطرف العنيف ودعم صمود المجتمع. ومن أجل تحديد وإدا .59

سياقات يل الالشراكات المحلية الالزمة للوقاية من التطرف العنيف، يجب على منظمات المجتمع المدني تحل

 .وتنمية قدرات الهياكل الذاتية المحلية لفهمها وإجراء عمليات بناء الثقة مع الشركاء

اتخاذ ومؤيديهم. وبيين زيادة الوعي في المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية بالدور السلبي الذي يلعبه اإلرها .60

 حاجة.ند العالتدابير المناسبة ضد جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، 

 وائف التيين الطمن أجل توفير منبر للحوار والمناقشات داخل المجتمعات المحلية وبإشراك الزعماء المحليين  .61

ة يم السلميى القتعزز التسامح والتفاهم بين السكان وتعب ِّر عن رفضهم للعقائد العنيفة من خالل التشديد عل

 .واإلنسانية المتأصلة في معتقداتهم

ره وأثا رفع الوعي حول مختلف مظاهر التطرف العنيفتصميم وتنفيذ حمالت إلعالم المجتمعات المحلية ل .62

 السلبية.

هديد أنه تتشجيع توفير حيز مستقل للمجتمع المدني يندد بتقليص مساحة حرية التعبير والخوف من وصفه ب .63

 ."أمني أو "تطرف

ة ة رسالالمرونة المحلية في مواجه وتعزيزتعزيز شبكات مكافحة الشائعات لمواجهة الكراهية والتعصب  .64

 .المتطرف العنيف

ماسك ى للتتعزيز التعليم في التعددية وتعميم القيم المشتركة والتقاء وجهات النظر من أجل الوصول إل .65

 .االجتماعي

 تصميم وتنفيذ دورات تدريبية تستهدف المحامين الذين يتعاملون مع ضحايا التطرف العنيف. .66

 .أثرهاودريبية تستهدف الصحفيين الذين يبلغون عن الحركات المتطرفة العنيفة تصميم وتنفيذ دورات ت .67

 حقوقرام باحت تدريب قوات األمن وموظفي تطبيق القوانين وجميع المعنيين بإقامة العدالة في مواضيع تتعلق .68

 .اإلنسان في سياق التدابير المتخذة للوقاية من التطرف العنيف في جميع أشكاله

 ليميةلى ترك الجماعات المتطرفة العنيفة بوضع برامج تعطي أولوية لتزويدهم بفرص تعحث األفراد ع .69

 .واقتصادية، وفقا  الحتياجات المواطنين المدنيين األوسع نطاقا

  مسؤولية في حماية الضحاياعزيز ال: ت3الهدف 

ميع جة من تتطلب الوقايتعزيز إطار متكامل للتصدي للتطرف العنيف بجميع الوسائل السلمية والالعنفية.  .70

سان، اإلن أشكال التطرف العنيف الوقاية من الصراعات وحلها، والتنمية الشاملة، واحترام معايير حقوق

 .وإصالح الديمقراطية

 .قوقهمحدعم ضحايا التطرف العنيف وتمكينهم من خالل تعزيز التدريب القانوني وحمالت التوعية بشأن  .71

كن دل، إذ يملمتبااالكراهية وخطاب الكراهية التي تعزز قيم التسامح والتفاهم  دعم وتعميم رسالة ضحايا جرائم .72

 .للضحايا أن يكونوا الفاعل الرئيسي نحو التغيير

كراهية ئم التعزيز استخدام التقاضي االستراتيجي كوسيلة للحماية والضمان ضد التمييز وخطاب الكراهية وجرا .73

 .واإلرهاب والعنف الهيكلي

 امج موجهة لحماية من يحمي الجهات الفاعلة الرئيسية في التغيير االجتماعي.ضمان وجود بر .74
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يا لضحا االجتماعي والقانوني في المجتمعات المحلية التي توفر مأوى-توفير خدمات الدعم الطبي والنفسي .75

 .المتطرفين العنيفين، ويشمل ذلك ضحايا الجرائم الجنسية والجنسانية

 إلنسان في قوانين مكافحة اإلرهاب: ضمان حماية حقوق ا4الهدف 

الحريات ونسان رصد وإدانة جميع السياسات الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب التي تحد من حقوق اإل .76

 المدنية لألفراد، كالسياسات العقابية وسياسات الهجرة واللجوء.

ت األمن لقوا قبل الجريمة" والتي تسمح الدعوة إلى قمع تدابير مكافحة اإلرهاب التي تستثمر في مبادرات "ما .77

 .بالمقاضاة على أعمال تتسم بصالت ضعيفة للغاية مع السلوك الفعلي

وينبغي أن  ساني.الرصد والمساءلة عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلن .78

 .االجنسانية للقدرة على الوفاء بوالياتهتحتوي آليات المساءلة على الخبرة المناسبة في مواضيع 

 ىوالتأكيد عل وارئ.تشجيع حمالت التوعية لمواجهة الوضع الطبيعي الجديد: قوانين الطوارئ والتدابير الشبيهة بالط .79

 .أن توحيد مجموعة من التدابير التدخلية ال يعني بالضرورة أنها أمور طبيعية

 .الحربات األمن العسكري الخاصة التي تقوم بخصخصة األمن والتشجيع على وضع لوائح دولية لتنظيم مؤسس .80

ستخبارات واال طرح تساؤالت عامة حول القوانين التي تسمح بالمراقبة الجماعية والعشوائية وتمنح أجهزة األمن .81

 سلطات تدخلية تطفلية.

 .ابقة"ضمان قدرة جميع األشخاص على الدفاع عن أنفسهم على نحو كاف حتى المتهمون ب "جرائم س .82

م تقارير تقدي رصد انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن تنفيذ تشريعات مكافحة اإلرهاب والدعوة إليها من خالل .83

 .الظل إلى لجان المعاهدات

ق مع ا يتفضمان اإلعالن عن حالة الطوارئ )بوصفها استجابة األمن الداخلي الرئيسية لمكافحة اإلرهاب( بم .84

 على أنها ل معهاودون تأثير سلبي على الحقوق التي ال يمكن االستغناء عنها، والتعاممقتضيات القانون الدولي، 

يف جميع د توظحالة استثنائية تتسم بالوضوح ويمكن الوصول إليها من خالل قانون، وتدعم مبدأ عدم التمييز عن

 .تدابير الطوارئ

ملون من ن ويعلمجتمع المدني الذين يكافحوحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في ا .85

 .أجل العدالة والكرامة والتغيير االجتماعي في مجتمعاتهم

ذلك  ما فيبمساعدة وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يوثقون جميع أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان،  .86

 .لعقائديةاالنتهاكات التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية بهدف الوقاية من ا

 وتوضيح خصوصيات الجندر )النوع االجتماعي( تعزيز العدالة الجندرية: 5الهدف 

م قرار األملفقا  تعميم المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى الوقاية من جميع أشكال التطرف العنيف و .87

يدة بعاد الجدباألمن لالعتراف باأل. يلزم إجراء تحليل جنساني للقرارات والتدخالت ذات الصلة 1325المتحدة 

 .للتطرف العنيف وكيفية الوقاية منه

لتطرف متعلقة بابة البناء قدرة المرأة والمجموعات النسوية من المجتمع المدني للمشاركة في جهود الوقاية واالستجا .88

 .العنيف

مات فقط في المنظ إجراء بحوث وسياسات أكثر صرامة بشأن مشاركة المرأة في الجماعات المسلحة، وليس .89

 .اإلرهابية

 .ةالدعوة إلى إدراج تمثيل المرأة في التخطيط وصنع القرار في العمليات الحكومية والمؤسساتي .90

خالل  حة مندعم وتعزيز المنظمات والشبكات النسائية القائمة لالضطالع بدورها في بناء السالم والمصال .91

 .ع القراراآلليات والمؤسسات الرسمية وعلى جميع مستويات صن
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كير عزيز التفسي وتالبحث في كيفية تأثير التطرف العنيف على المواطنين وفقا لهويتهم الجنسانية وتوجههم الجن .92

 .النقدي بشأن دورهم في الوقاية

ود حسين الوجية وتتعزيز التفاعل مع منظمات المجتمع المدني النسائية فيما يتعلق بأثرها بعد التدخالت األمن .93

 .توى المجتمعات المحليةاألمني على مس

من وانين واألق القضمان إدراج النساء )والفئات األخرى الممثلة تمثيال غير كافيا( في األجهزة الوطنية لتطبي .94

 .فلالعناكجزء من إطار الوقاية من التطرف العنيف من الضروري تعزيز الروح النقدية في استراتيجيات 

من  ء، لمنعهمالنساوالمحلية الضعيفة والمستهدفة بما في ذلك الشباب  الدعوة إلى تنفيذ آليات حماية للمجتمعات .95

 .تبني التطرف العنيف )أحيانا تحت تمييز مزدوج: نوع الجنس وحالة النزاع(

  : ترسيخ دور الشباب كفاعلين من أجل التغير6الهدف 

 .فالتطرف العنيتشجيع إشراك الشباب والمنظمات التعليمية في وضع ورصد ومتابعة إطار مكافحة   .96

ة على جديد تعزيز مشاركة الشباب في تصميم ونشر روايات بديلة للوقاية من التطرف العنيف. وتقديم أدلة .97

وايات ع الرمساهمة الشباب كنماذج يحتذى بها في الوقاية من العنف والصراع والتطرف العنيف ودعم وتشجي

 .طرف العنيفاإليجابية الجديدة بشأن دور الشباب في الوقاية من الت

فة تعزيز ثقافية واالقتصادية للشباب من خالل توفير خيارات وظيفية إضا-المساهمة في دعم التنمية االجتماعية .98

مواءمة ائف وتنظيم المشاريع وتزويدهم بدورات تعليمية حول ريادة األعمال وتسهيل عمليات البحث عن الوظ

 .الوظائف وسن القوانين

لق فيما يتع  سيماالالشباب ومشاركتهم في الحيز السياسي من خالل البرامج التعليمية، الدعوة إلى إدراج تمثيل  .99

اب: الشب بالتخطيط وصنع القرار في العملية الحكومية والمؤسساتية دون تمييز. من الضروري إشراك فئة

 .المحليين والمهاجرين

التنوع  ح واحترامالتسامامة والتفكير النقدي وتنفيذ برامج تثقيفية تعزز العدالة العالمية واكتساب المهارات الع .100

 من أجل تعزيز السالم وقيم الالعنف.

عليمية اد التاستكشاف سبل إلدخال التعليم المدني والسلمي في المناهج الدراسية والكتب المدرسية والمو .101

 .والدورات التدريبية وحمالت التوعية الموجهة للمعلمين

 ي أبنائهمفادية عب والكبار، ومساعدة اآلباء على مالحظة أي سلوكيات غير تشجيع الحوار بين اآلباء والشبا .102

 .من أجل االستجابة في الوقت المناسب

ات لجماعتسهيل عملية فصل الشباب عن الجماعات العنيفة. العمل مع فئة الشباب الذين انضموا إلى ا .103

مل ذلك . ويشناءة وغير عنيفة وشاملةالمتطرفة العنيفة لتوجيه هدفهم نحو التغيير من خالل أنشطة ونهج ب

 .إدراج برامج الوقاية من المخدرات في عملية الفصل، فضال  عن البرامج اإلصالحية

لوجيات يديووضع تدابير اجتماعية لرصد شبكات التجنيد والعقائدية التي تستهدف الشباب باستخدامها لأل .104

 .المتطرفة العنيفة

وفنية  قافيةثة ومحلية للشباب دون تمييز، من أجل القيام بأنشطة الدعوة إلى توفير مرافق ترفيهية عام .105

 .ورياضية وترفيهية

 : تعزيز القيم الديمقراطية وحماية حيّز المجتمع المدني7الهدف 

سات ضمان قدرة الوصول إلى العدالة لجميع السكان )المجتمعات الضعيفة بوجه خاص( وتعزيز المؤس .106

ة المستدام تنميةاءلة والشاملة على جميع المستويات، بما يتماشى مع خطة الالمنصفة والفعالة والخاضعة للمس

 .2030لعام 
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ي تقديم اءلة فالدعوة إلى توفير الخدمات األساسية ومراقبة العملية للتأكد من عدم التمييز، وضمان المس .107

لمبادرة وح افيها ر الخدمات وتوسيع نطاق خدمات الدولة على المستوى المحلي، وتهيئة بيئة يمكن أن تزدهر

 .ويمكن للمجتمعات أن تصبح أكثر سالما  وإنصافا  وشموال  

رف ن التطتعزيز الحيز السياسي لحوار الالعنف بين جميع أصحاب المصلحة األساسيين من أجل الوقاية م .108

عتراف الاإلى  العنيف. وينبغي أن يستند هذا الحوار إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع. باإلضافة

 .يةوحماية جماعات المجتمع المدني الالعنفية كشركاء أساسيين في خلق مجتمعات ديمقراطية وتعدد

يجيات ستراتاعتماد نهج محلي بهدف حل القضايا المحلية بالشراكة مع المواطنين. ويجب أن تستند هذه اال .109

 من الخطر.بشكل راسخ إلى حقوق اإلنسان والمسؤولية عن حماية المواطنين المدنيين 

منه،  لوقايةالدعوة إلى إجراء حوارات إقليمية ووطنية مع مختلف الجهات الفاعلة حول التطرف العنيف وا .110

ن مإليجابية عية اومراعاة إشراك الشباب والمساواة بين الجنسين وإشراك الفئات المهمشة ودور البلديات والتو

قافة ثنتاج إلاالفتراضية. وتعزيز دور الثقافة والفن خالل وسائط التواصل االجتماعي وغيرها من المنصات 

 .الحوار

لتطرف ة من االدعوة إلى تنويع أموال الدولة المكرسة لمكافحة اإلرهاب وتخصيصها للقيام بتدابير وقائي .111

 العنيف.

هاكات وث انتاإلشراف على إنشاء مؤسسات أمن الدولة ال تسيء استعمال السلطة، وتتحمل المسؤولية عند حد .112

 لحقوق اإلنسان.

ى اعتماد ولي علإنشاء آليات لتوعية المجتمع المدني بحقوقه وأدواره ومسؤولياته، وحث مؤسسات المجتمع الد .113

 .آليات لحماية وتمكين المجتمع المدني

ية في اقتصادتعزيز تعاون المجتمع المدني والسلطات المحلية في إيجاد فرص اجتماعية وسياسية وثقافية و .114

 .الريفية والحضرية على السواءالمواقع 

م من ن لتمكينهلدينييادعم إنشاء منابر إقليمية وعالمية للمجتمع المدني والشباب والمنظمات النسائية والزعماء  .115

 .في مجتمعاتهم المحلية العملتبادل الممارسات والخبرات الجيدة لتحسين 

على  ت القائمةمبادرا، وتشجيع الوالثقافيةجتماعية تعزيز التمتع بالقيم الديمقراطية، والحقوق االقتصادية واال .116

 .حقوق اإلنسان التي تساعد على القضاء على الظروف المؤدية إلى التطرف العنيف

 لضحايا.نصاف لتعزيز تنفيذ آليات العدالة االنتقالية لمواجهة مخلفات انتهاكات حقوق اإلنسان وضمان اإل .117

قوقهم لألقليات في سياقاتها من أجل ضمان حصولهم على حتعزيز المشاركة االجتماعية واالقتصادية  .118

 .السياسية

الل خشة من تشجيع الرابطات المدنية والمهنية واالتحادات وغرف التجارة على التواصل مع الفئات المهم .119

 .شبكاتها الخاصة بغية التصدي للتحديات معا  من خالل الحوار الشامل والسياسة التوافقية

 بديل في االعالم االجتماعي والتقليدي: رفع خطاب 8الهدف 

هور هدف جمتصميم وتنفيذ حمالت توعية حول التأثير السلبي لأليديولوجيات المتطرفة العنيفة التي تست .120

 مروجي خطاب الكراهية.

ي االجتماع لتغييراتوفير الدعم االستراتيجي والمشاركة في المقاومة المدنية وحركات الالعنف التي تدعو إلى  .121

مل في تي تعاجهة الظلم أو العنف السياسي واإلرهاب. ويبدو أن تعزيز شرعية الحركات الالعنفية الفي مو

ى لمجتمع علدرة االنزاعات العنيفة هو أكثر االستراتيجيات فعالية لمواجهة الظلم وتحويل الصراعات وتعزيز ق

 .الصمود

ع التركيز على شبكات وسائط التواصل المساهمة في تصميم وتطوير استراتيجيات اتصال وتواصل وطنية، م .122

االجتماعي التي تتالءم مع السياقات المحلية وتراعي الفوارق بين الجنسين وتستند إلى المعايير الدولية لحقوق 
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اإلنسان، في سبيل تحدي الخطاب السائد المرتبط بالتطرف العنيف. وفي هذا الصدد، فإنه من األولويات دعم 

 .ل تحت االحتالل العسكري، وتعميم المثال والسياق الفلسطيني كرمز لكل المنطقةحركات الالعنف التي تعم

من قبل  تماعيةإجراء مزيد من األبحاث حول العالقة بين سوء استخدام شبكة اإلنترنت ووسائل اإلعالم االج .123

 .المتطرفين العنيفين والنظر في العوامل التي تدفع األفراد نحو التطرف العنيف

 .نوق اإلنسارة لحقيات البديلة التي تعالج دوافع التطرف العنيف، بما في ذلك االنتهاكات المستمتعزيز الروا .124

 .طنيةية الوحماية استقالل وسائط اإلعالم وحرية الرأي والتعبير والتعددية والتنوع في األطر القانون .125

شجيع ها، وتتي يتعرضون لحماية جميع الصحفيين من خالل ضمان التحقيق الفوري والدقيق في التهديدات ال .126

ة، لصحافالصحفيين على العمل معا  من أجل تطوير قواعد سلوك في مجال التدريب على وسائط اإلعالم وا

عن  ه القواعدل هذالتي بدورها تعزز مبادئ التسامح واالحترام. وتوفير جميع التدريبات الالزمة لتعزيز استقال

 .(أي تأثير ممكن )سياسي وديني، وما إلى ذلك

تماعية، ت االجإنشاء آليات تنسيق بين المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من غير الدول )الصحفيين، والشبكا .127

 وما إلى ذلك( للعمل على إعالن مبادئ لمكافحة خطاب الكراهية.

 : تعزيز تبّني خطط عمل محلية وإقليمية ووطنية9الهدف 

لية شمل عمللوقاية من التطرف العنيف وضمان أن ت الدعوة إلى اعتماد خطط عمل محلية وإقليمية ووطنية .128

 .التعريف واالعتماد فضاءات للمناقشة بين أصحاب المصلحة المتعددين ومشاركة المجتمع المدني

ة من ة كاملالتأكد من أن خطط العمل ال تركز على التطرف الديني فحسب، بل تنظر بدال من ذلك في مجموع .129

متطرف مين التمثل األيديولوجيات العنصرية أو القومية المتطرفة أو اليالخطابات والسلوكيات المتطرفة. 

 .التهديدات الحالية األخرى التي تعزز التطرف العنيف

لوقاية، ايجيات الدعوة إلى الحد من دور الفاعلين من العاملين في مؤسسة األمن الحكومية في تنفيذ استرات .130

 .تعلق بالوقاية من التطرف العنيفوتعزيز الدور الرئيسي للمجتمع المدني فيما ي

كافحة اسات مالدعوة إلى تنفيذ فضاءات حوار شاملة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بشأن جميع سي .131

 .التطرف العنيف

 : إنشاء مرصد من أجل الوقاية من التطرف العنيف10الهدف 

صادرة لعمل الاألورومتوسطية وتشجيع تنفيذ خطة ادعم إنشاء مرصد للوقاية من التطرف العنيف في المنطقة  .132

 .عن مؤتمر برشلونة. لن يعمل المرصد ضمن تحركات الحكومة ولن يدعم أي حرب ضد اإلرهاب

 .شلونةؤتمر برالجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ خطة العمل هذه واالستنتاجات الرئيسية لم المرصدسينسق  .133

زيز قة لتعلجميع الموقعين على خطة العمل من أجل بذل جهود منس يهدف المرصد إلى أن يكون مركز تنسيق .134

 .إطار سياسة اإلجراءات المتعلقة بالتطرف العنيف

ة التي متوسطيسيضمن هذا المرصد إنشاء منبر نشط لمنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء المنطقة األورو .135

  .تشجع الجهود المنسقة

رف اع التطمن أجل تحديد العوامل الرئيسية المؤدية إلى جميع أنوسينفذ المرصد نهج قائم على البحوث  .136

  .العنيف في المنطقة األورومتوسطية

سائل رنت ووسيقوم المرصد بإجراء تحليل للبيانات وإجراء بحوث بشأن الدعاية وخطاب الكراهية في اإلنت .137

 .اإلعالم االجتماعية

 ظلمات المجتمعية القائمة.سيدعم المرصد حمالت إقليمية تنشر روايات بديلة للت .138
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راك شمل إشتسيدعو المرصد إلى وضع وتنفيذ خطط عمل محلية وإقليمية ووطنية للوقاية من التطرف العنيف  .139

ألمم اعمل  منظمات المجتمع المدني والشباب والمساواة بين الجنسين وإشراك الفئات المهمشة. وتحدد خطة

 .طنيةظمات المجتمع المدني في تصميم خطط العمل الوالمتحدة للوقاية من التطرف العنيف مشاركة من

نة عن سيعزز المرصد االتصال والتنسيق بين منصة منظمات المجتمع المدني الناتجة عن مؤتمر برشلو .140

وزيادة  كينهاطريق تقاسم جميع العناصر الضرورية )الممارسات الجيدة، واألدوات، وما إلى ذلك( من أجل تم

 .التطرف العنيفإسهامها في الوقاية من 

عممها نيف ويسيحدد المرصد أفضل الممارسات التي تتبعها منظمات المجتمع المدني للوقاية من التطرف الع .141

 .على منصة منظمات المجتمع المدني األورومتوسطية الناتجة عن مؤتمر برشلونة

وسطية ورومتلمدني األسيقدم المرصد الدعم الفني )التشبيك والتدريب وغير ذلك( لمنصة منظمات المجتمع ا .142

ليمية ولنا اإلقتها دالناتجة عن مؤتمر برشلونة. وسيتم تقديم تقرير سنوي عن قوانين مكافحة اإلرهاب التي اعتمد

 .وأثرها من حيث انتهاكات حقوق اإلنسان

احترام خطة ب التزامنا نحن، الموقعون من منظمات المجتمع المدني وحركات المنطقة األورومتوسطية، نعلن .143

 .العمل المعتمدة اليوم واإلسهام الجاد في تنفيذها

2017ثاني الكانون  30برشلونة،    
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 (OPEVمعلومات عن المرصد )

قة ء المنطالتطرف العنيف هو منصة نشطة لمنظمات المجتمع المدني من جميع أنحامن المرصد من أجل الوقاية 

مستفادة روس البناءة في سبيل الوقاية من التطرف العنيف. وفي ضوء الداليورومتوسطية تهدف إلى تقديم مساهمة 

مل عنفيذ خطة ابعة تالجهود الرامية إلى مت على تنسيق هذا المنبرعمل خالل العقود الماضية والتحديات القادمة، سي

 اقفبمو رصدالمجتمع المدني األورومتوسطي للوقاية من جميع أشكال التطرف العنيف. ولن يلتزم الم

 ولن يدعم أي حرب ضد اإلرهاب. الحكومة/الدولة

 

 (NOVACT)معلومات عن المعهد الدولي للعمل الالعنفي 

د دعم المعهراع. ياإلجراءات الدولية لبناء السالم في حاالت الص على تعزيز المعهد الدولي للعمل الالعنفيركز ي

ر تدخالت العنفية لحماية اويعمل من أجل التغيير والتحول  الحركات الالعنفية  ت الضعيفةلمجتمعااالجتماعي ويطو 

ة الالتيني أمريكاخبراء والنشطاء في الشرق األوسط وأوروبا ولمن ا لميةشبكة عا اللمن خ، وذلك في حاالت النزاع

لبحث لمبتكرة وااكار ، يشجع المعهد اإلجراءات واألفوأفريقيا وآسيا. وباعتباره جهة فاعلة ملتزمة ومستقلة سياسيا  

 ة أخرى.دولي والتدريب من أجل التأثير على سياسات الدفاع واألمن والسياسة الخارجية في أوروبا وفي سياقات

ة الماضية مشروع دولي خالل السنوات الخمس عشر 300، عملنا على تطوير أكثر من 1999منذ أن بدأنا في عام 

 الدولية. وكاالتحكومية والمنظمات والالفاعلة الحكومية أو غير بناء على طلب أطراف النزاع سواء من الجهات ال

حسب، بل حلي فتكمن مصداقية المعهد في عالقاته على المستوى الميداني. وال تقتصر مهمته على فهم الواقع الم

 نية أولتقااعدة أيضا تقديم الدعم للمجتمع المدني المحلي والحركات االجتماعية من خالل بناء القدرات أو المس

 مدافعين عن حقوق اإلنسان.الالبرامج األكاديمية أو الدفاع القانوني عن 

 

 ( CMODHالتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق اإلنسان )معلومات حول 

طي األول، مع االحتفال بالمنتدى االجتماعي المتوس 2005في برشلونة في حزيران  جاءت فكرة إنشاء المنظمة

 منسان اإلن وفي إطار التحضير للمنتدى االجتماعي المغاربي األول. يهدف عمل المنظمة إلى دعم احترام حقوق

 :ىحيث الحماية والتعزيز في البلدان المغاربية ولجميع مواطنيها. وتهدف المنظمة بشكل خاص إل

+تعزيز التضامن والتعاون فيما بين أعضائها بشأن الكفاح من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في النقاش 

األممي والعالمي. +إعطاء األولوية للتضامن والتعاون بشأن حماية المدافعين بما يتوافق مع اإلعالن العالمي لحماية 

القوية بين مختلف الجمعيات المغاربية الناشطة في المجتمع المدافعين عن حقوق اإلنسان. + تعزيز العالقات 

عن تعزيز التجاور  المدني. + المشاركة في تعزيز قيم الديمقراطية والتسامح واإلنصاف وحقوق اإلنسان، فضال  

والتضامن بين شعوب المنطقة. + المساهمة في الدفاع عن حق المهاجرين في البلدان المغاربية وبلد الهجرة. 

  ا.مساهمة في الدفاع عن إنصاف الرجل والمرأة من أجل ضمان حقوقهم+ال
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