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رسالة    1

من وكيل األمني العام ملكتب مكافحة اإلرهاب

بصفتي وكيل األمني العام ملكتب مكافحة اإلرهاب، 

يسعدني أن أعرض هذا الدليل املرجعي لوضع خطط 

العمل الوطنية واإلقليمية ملنع التطّرف العنيف.

إن التصّدي لتزايد التطّرف العنيف الذي يفيض إىل اإلرهاب يشكل 

تحّدياً صعباً للمجتمع الدويل. فالخوف وانعدام الثقة والصدامات بني 

الثقافات والنزاع والدمار واالضطرابات ليست سوى بعض األمراض 

التي يشجعها التطّرف العنيف ويزيد من تفاقمها. وال يمكن القضاء 

عىل هذا البالء من خالل حّل وحيد، أو أسلوب وحيد، أو أداة وحيدة. 

فتحديد التدابري الفّعالة يتطلب بذل جهود متضافرة من جانب املجتمع 

الدويل وتعزيز املمارسات الفّعالة واملنهجيات املجربة لتبني نهج شامل 

يمكن أن يعالج الدوافع املعقدة للتطّرف العنيف. إن تبادل املعلومات 

والتعاون والتآزر ليس أمراً رضورياً بني كيانات األمم املتحدة فحسب، 

بل أيضاً بني املانحني واملستفيدين واملنظمات اإلقليمية ومراكز الفكر 

وهيئات الخرباء الذين يعملون يف هذا امليدان يومياً. 

ويف تموز/يوليه 2016، اعتمدت الجمعية العامة القرار 291/70، الذي 

دعا الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية إىل النظر يف وضع خططها 

الخاصة ملنع التطّرف العنيف بما يتفق وخطة عمل األمم املتحدة 

ملنع التطّرف العنيف. وعمالً بهذه الوالية الهامة، نظم مكتب مكافحة 

اإلرهاب معتكفاً مشرتكاً بني الوكاالت للخرباء بشأن وضع خطط العمل 

الوطنية واإلقليمية يف مانهاست، نيويورك، يومي 22 و23 شباط/فرباير 

2017، شاركت فيه مجموعة واسعة من مكاتب األمم املتحدة واملنظمات 

غري الحكومية وجماعات املجتمع املدني. وما يتضمنه الدليل املرجعي 

من املمارسات الجيدة والدروس املستفادة هو نتاج لهذا املعتكف.

وقد اعتمدت عدة دول أعضاء ومنظمات إقليمية بالفعل خططاً ملنع 

التطّرف العنيف، أو تعكف حالياً عىل وضعها بدعم من األمم املتحدة، 

بناء عىل طلبها. وتطلب مجموعة من الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية 

من األمم املتحدة وغريها من األطراف أصحاب املصلحة دعم جهودها 

الرامية إىل وضع خطط عمل وطنية وإقليمية ملنع التطّرف العنيف، 

وهي الخطط التي يجب أن تكفل توفر عنرص امللكية الوطنية واإلقليمية 

وااللتزام السيايس. ويستفيد هذا الدليل املرجعي من املمارسات املتاحة، 

ويسعى إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء واملنظمات عىل توجيه وتكييف 

خططها الخاصة ملنع التطّرف العنيف، مع توفري التوجيه العميل أيضاً 

ألصحاب املصلحة الذين يرعون هذه العملية.

وآمل أن يجد املمارسون يف جميع أنحاء العالم هذا الدليل املرجعي 

مفيداً لجهودهم الرامية إىل التصّدي لدوافع التطّرف العنيف عىل 

املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية. كما أننا نتطلع إىل اقرتاحاتهم 

ومشورتهم لتحسني الطبعة التالية من هذا الدليل املرجعي.

وأوّد أن أتوجه بالشكر إىل جميع املشاركني يف معتكف منع التطّرف 

العنيف الذي نظمته فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة 

اإلرهاب، وإىل املساهمني يف هذه الوثيقة، وإىل من أسهموا يف مناقشاتنا 

بشأن هذا املوضوع ذي األهمية الحيوية ملنع التطّرف العنيف واإلرهاب 

 .من خالل خربتهم ودرايتهم الواسعة

فالديمري فورونكوف

 وكيل األمني العام

 مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب

 رئيس فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب

املدير التنفيذي ملركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب

فالديمري فورونكوف

وكيل األمني العام، مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب
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تصدير   2

من رئيس الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت 
املعني بمنع التطّرف العنيف والتابع لفرقة العمل 

املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب

بدًءا بصياغة خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف، 

يؤدي الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت املعني بمنع 

التطّرف العنيف والتابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف 

مجال مكافحة اإلرهاب دوراً أساسياً يف وضع نهج “تتبعه 

منظومة األمم املتحدة برمتها” ملنع التطّرف العنيف.

ويف أعقاب قرار الجمعية العامة 291/70، الذي أوىص بتنفيذ توصيات 

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف، عني األمني العام مكتب 

مكافحة اإلرهاب ليكون مركز التنسيق الرئييس عىل نطاق منظومة 

األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف. كما طلب إىل الفريق العامل املشرتك 

بني الوكاالت املعني بمنع التطّرف العنيف والتابع لفرقة العمل املعنية 

بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب أن يعمل عىل ضمان تقديم دعم 

متسق إىل الدول األعضاء التي تطلبه يف تنفيذ الخطة. 

ومن أجل قيادة تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف 

باتباع نهج“تتبعه منظومة األمم املتحدة برمتها”، أنشأ األمني العام 

فريق عمل رفيع املستوى معنياً بمنع التطّرف العنيف، يتألف من 

رؤساء الوكاالت والصناديق والربامج االثنني والعرشين التي تعمل يف 

ميدان منع التطّرف العنيف. ويدعم الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت 

املعني بمنع التطّرف العنيف والتابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ 

يف مجال مكافحة اإلرهاب فريق العمل الرفيع املستوى املعني بمنع 

التطّرف العنيف من خالل ستة نواتج متوخاة ترتكز عىل رسم خريطة 

لجهود منظومة األمم املتحدة يف مجال منع التطّرف العنيف وتبادل 

املعلومات واملمارسات الجيدة. 

وقد أعّد مكتب مكافحة اإلرهاب، بالتعاون مع الرشكاء الرئيسيني 

يف األمم املتحدة، هذا الدليل املرجعي بغية تبادل املمارسات الجيدة 

والتوجيهات بشأن وضع الخطط الوطنية واإلقليمية ملنع التطّرف 

العنيف بدعم من الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت املعني بمنع 

التطّرف العنيف والتابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة 

اإلرهاب. ويقرتح الدليل املرجعي مبادئ توجيهية شاملة وإجرائية 

وموضوعية، ويعرض أمثلة توضيحية للتنفيذ يمكن أن تكون بمثابة 

مبادئ توجيهية للحكومات واملنظمات اإلقليمية لوضع خطط عملها 

الفّعالة ملنع التطّرف العنيف. وإدراكاً لعدم وجود نموذج واحد يناسب 

الجميع، فإن هذه املبادئ التوجيهية تشّدد عىل وضع خطط عمل عامة 

وشاملة للجميع تعالج الدوافع املحّددة السياقات للتطّرف العنيف 

استناداً إىل سياسات قائمة عىل األدلة.

وأوّد أن أتوّجه بالشكر إىل جميع كيانات األمم املتحدة عىل مساهماتها 

وتعليقاتها البنّاءة التي جعلت من املمكن وضع هذا الدليل. وآمل أن 

يوفر هذا الدليل املرجعي دعماً مفيداً لوضع سياسة تتصّدى بشكل 

 .فّعال لدوافع التطّرف العنيف

جيهانجري خان

 مدير

مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب
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معلومات أساسية   3

يشكل التطّرف العنيف تهديداً خطرياً 
للركائز الرئيسية لعمل األمم املتحدة

وهو يتجاوز الثقافات والحدود الجغرافية، وال ينبغي 

ربطه بأّي دين أو جنسية أو جماعة عرقية. 

ولنئ كانت العمليات التقليدية الحركية ملكافحة اإلرهاب قد حققت 

بعض النجاح، فإنها ال تعالج األوضاع الكامنة وراء انتشار التطّرف 

العنيف واإلرهاب. وهناك حاجة ملّحة للتحرك يف اتجاه املنبع، والتصّدي 

لدوافع التطّرف العنيف عىل نحو أكثر فعالية. 

ولهذا السبب، ُقدمت إىل الجمعية العامة يف عام 2016 خطة عمل األمم 

املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674-A/70/675(، التي تّم وضعها 

من خالل إطار فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب. 

وتقرتح خطة عمل منع التطّرف العنيف نهجاً عملياً وشامالً وعاماً 

لضخ املزيد من املحتوى يف الركيزتني األوىل والرابعة السرتاتيجية 

األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، التي تركز عىل تدابري التصّدي 

لألوضاع التي تؤّدي إىل انتشار اإلرهاب، وضمان احرتام حقوق اإلنسان 

للجميع، وكفالة سيادة القانون باعتبارها األساس الجوهري ملكافحة 

اإلرهاب. وتقّدم خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف أكثر من 

70 توصية إىل الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة لدعمها. وتتمثل 

إحدى التوصيات الرئيسية لخطة العمل يف أن تنظر الدول األعضاء 

واملنظمات اإلقليمية يف وضع خطط عمل وطنية وإقليمية خاصة بها. 

وناقشت 125 دولة عضواً و23 منظمة دولية وإقليمية و26 كياناً 

من كيانات األمم املتحدة، فضالً عن 67 من منظمات املجتمع املدني 

ورشكات القطاع الخاص خطة منع التطّرف العنيف، وحدّدت مجاالت 

التقارب يف اآلراء فيما بينها خالل مؤتمر جنيف الدويل ملنع التطّرف 

العنيف الذي ُعقد يومي 7 و8 نيسان/أبريل 2016، والذي اشرتك يف 

رئاسته األمني العام ووزير الخارجية السويرسي.

ويف القرار الذي اعتُمد بتوافق اآلراء بشأن االستعراض الخامس 

السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب )القرار 291/70(، 

تُسلِّم الجمعية العامة يف الفقرة 40 من املنطوق:

“بأهمية منع التطّرف العنيف عندما يفيض إىل اإلرهاب، وتشري يف هذا 

الصدد إىل قرارها 254/70 املؤرخ 12 شباط/فرباير 2016 الذي رحبت 

فيه باملبادرة التي اتخذها األمني العام وأحاطت علماً بخطة العمل التي 

وضعها ملنع التطّرف العنيف، وتويص بأن تنظر الدول األعضاء يف 

إمكانية تنفيذ التوصيات ذات الصلة من خطة العمل، حسبما ينطبق 

منها عىل السياق الوطني؛ وتشجع كيانات األمم املتحدة، تمشياً مع 

الواليات املنوطة بها، عىل تنفيذ التوصيات ذات الصلة من خطة العمل، 

بوسائل منها تقديم املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء بناء عىل طلبها، 

وتدعو الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية إىل النظر يف 

وضع خطط عمل وطنية وإقليمية ملنع التطّرف العنيف عندما يفيض 

إىل اإلرهاب، وفقاً ألولوياتها، مع مراعاة خطة العمل التي وضعها 

األمني العام، حسب االقتضاء، وكذلك سائر الوثائق ذات الصلة”.

وسوف تسرتشد املساعدة التي تقّدمها األمم املتحدة ورشكاؤها إىل الدول 

األعضاء واملنظمات اإلقليمية، يف وضع خطط عمل منع التطّرف العنيف، 

بالوالية الواردة يف الفقرة 40 من املنطوق، بغية معالجة أولويات الدول 

األعضاء بناء عىل طلبها، سواء كان ذلك بغرض املساعدة يف اعتماد 

خطط منع التطّرف العنيف أو لالستجابة لطلبات الدعم.

وعقب اعتماد قرار الجمعية العامة 291/70، أنشأ األمني العام فريق 

عمل رفيع املستوى معنياً بمنع التطّرف العنيف، يتألف من 22 

من رؤساء ومديري إدارات األمانة العامة لألمم املتحدة ووكاالتها 

وصناديقها وبرامجها من أجل قيادة تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة ملنع 

التطّرف العنيف بتبنّي نهج “تتبعه منظومة األمم املتحدة برمتها”. 

وكلف األمني العام مكتب مكافحة اإلرهاب بالعمل كأمانة لفريق عمله 

الرفيع املستوى املعني بمنع التطّرف العنيف وللفريق العامل املشرتك 

بني الوكاالت املعني بمنع التطّرف العنيف والتابع لفرقة العمل املعنية 

بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب، الذي يدعم عمل الفريق الرفيع 

املستوى.

وكجزء من النواتج امللموسة الستة املتوخاة من الفريق العامل املشرتك 

بني الوكاالت املعني بمنع التطّرف العنيف والتابع لفرقة العمل املعنية 

بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب )الدليل املرجعي لألمم املتحدة، 

ومصفوفة مشاريع منع التطّرف العنيف يف إطار النهج الذي “تتبعه 

منظومة األمم املتحدة برمتها”، ومستودع أفضل ممارسات األمم 

املتحدة، ودليل األمم املتحدة لجهات التنسيق املعنية بمنع التطّرف 

العنيف، وفريق خرباء األمم املتحدة للموارد االفرتاضية يف مجال منع 

التطّرف العنيف، وتعبئة املوارد ملنع التطّرف العنيف(، نظم مكتب 

مكافحة اإلرهاب معتكفاً مشرتكاً بني الوكاالت للخرباء بشأن وضع 

خطط عمل ملنع التطّرف العنيف يف مانهاست، نيويورك، يومي 22 و23 

شباط/فرباير 2017. وضم املعتكف مجموعة متنوعة من كبار الخرباء 

واملمارسني، من بينهم سفراء ومبعوثون خاصون، فضالً عن ممثلني 
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للمنظمات اإلقليمية ووزارات خارجية الدول األعضاء، ممن ساهموا 

بمجموعة واسعة من وجهات النظر من مناطق كل منهم يف العالم.

واستفاد املعتكف أيضاً من املشاركة الرفيعة املستوى من األمم املتحدة 

واملنظمات الدولية األخرى، التي تعمل يف املقّر وامليدان، فضالً عن 

املؤسسات البحثية ومراكز الفكر واملجتمع املدني. وشمل ذلك ممثلني 

عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة 

اإلرهاب، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 

ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، والبنك الدويل، وهيئة األمم 

املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة )هيئة األمم املتحدة 

للمرأة(، ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، واملنظمة 

الدولية للرشطة الجنائية )اإلنرتبول(، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي 

لبحوث الجريمة والعدالة، واملنظمة الدولية للهجرة، وبعثة األمم املتحدة 

لتقديم املساعدة إىل الصومال، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وإدارة شؤون 

اإلعالم باألمم املتحدة، وإدارة عمليات حفظ السالم باألمم املتحدة، 

وتحالف األمم املتحدة للحضارات، ومكتب مبعوث األمم املتحدة للشباب، 

ومكاتب املمثلني الخاصني لألمني العام املعنيني بالعنف الجنيس يف 

حاالت النزاع واألطفال يف النزاعات املسلحة، وخرباء من املجتمع املدني 

ومؤسسات البحوث، بما يف ذلك مركز “هداية” ملكافحة التطّرف 

العنيف، والحركة العاملية للمعتدلني، ومؤسسة تكنولوجيا املعلومات 

 ،Silatech ”ومؤسسة “صلتك ،ICT4Peace واالتصاالت من أجل السالم

ومعهد السالم بالواليات املتحدة، ومعهد الحوار االسرتاتيجي، ومعهد 

السالم الدويل، ومجموعة األزمات الدولية، ومؤسسة فيالق الرحمة 

MercyCorps، ومرشوع الوقاية، واملركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 
ومعهد االقتصاد والسالم. 

وخالل فرتة املعتكف، شارك أصحاب املصلحة يف سلسلة من الجلسات 

املواضيعية واألفرقة العاملة املوجهة واملناقشات املوضوعية، التي عززت 

التبادل الحر للمعلومات والخربات، والتي تُوجت بإنجاز املشاركني 

أوراق عمل مفصلة بشأن املبادئ الشاملة واإلجرائية واملوضوعية لوضع 

خطط العمل الوطنية واإلقليمية ملنع التطّرف العنيف. ومن خالل 

االستفادة من الخربات الواسعة التي قّدمها املشاركون، وضع مكتب 

مكافحة اإلرهاب هذا الدليل املرجعي العميل لتبني نهج “تتبعه منظومة 

األمم املتحدة برّمتها” ويشارك فيه أصحاب املصلحة املتعددون لوضع 

 .خطط عمل وطنية وإقليمية ملنع التطّرف العنيف 

األمني العام أنطونيو غوترييش يتكلم أمام املناقشة املفتوحة التي عقدها 

مجلس األمن عىل مستوى الوزراء بشأن منع نشوب النزاعات والحفاظ 

عىل السالم، حيث أّكد رضورة إيالء األولوية ملنع نشوب النزاع. 

UN Photo/Marie Frechon  الصورة: 
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المبادئ التوجيهية    4

لوضع خطط عمل وطنية وإقليمية 
ملنع التطّرف العنيف

حّدد املشاركون يف املعتكف ثالثة مجموعات من 

املبادئ التوجيهية يعتربونها أساسية لكي تنظر 

فيها الدول األعضاء عند وضع خطط عمل وطنية 

وإقليمية شاملة ومتكاملة ملنع التطّرف العنيف.

وهذه الفئات الثالث من املبادئ هي:

1  االعتبارات الشاملة

عند وضع خطط وطنية وإقليمية ملنع التطّرف العنيف، توجد تسعة 

مبادئ شاملة يمكن اعتبارها توفر مبادئ توجيهية أساسية ينبغي 

اتباعها، بحيث يتسنى للمشاركني يف وضع خطط منع التطّرف العنيف 

الحصول عىل دعم سيايس واسع النطاق وتوفري عنرص امللكية الوطنية، 

ومعالجة التحّديات والظروف املحّددة يف السياق املحّدد، والحرص عىل 

االتساق مع اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب وقرارات 

استعراضها وخطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف. 

2  العملية 

ال يوجد نموذج واحد يناسب الجميع لخطط عمل منع التطّرف العنيف. 

غري أن املشاركني حّددوا العديد من املبادئ اإلجرائية واملؤسسية التي 

يمكن أن تسرتشد بها عملية تدريجية لوضع خطط العمل الوطنية 

واإلقليمية ملنع التطّرف العنيف، وهي ترتاوح بني إنشاء لجان مشرتكة 

بني القطاعات وضمان إنشاء عمليات لرصد وتقييم املشاريع واملبادرات 

من أجل زيادة فاعليتها مستقبالً.

3  جوهر الخطط الوطنية واإلقليمية

يمكن أن تكون املجاالت السبعة ذات األولوية يف خطة األمم املتحدة ملنع 

التطّرف العنيف جزًءا ال يتجزأ من أّي خطة وطنية وإقليمية جديدة 

يجري وضعها. ومن شأن تنفيذ هذه املجاالت السبعة ذات األولوية 

أن يكفل وجود خطة متوازنة وجيدة التنظيم يمكن أن تعالج جميع 

جوانب التطّرف العنيف عندما يفيض إىل اإلرهاب. وستكون كل خطة 

وطنية وإقليمية خطة متفردة بذاتها، وقد تركز عىل واحد أو أكثر من 

املجاالت السبعة يف ضوء احتياجاتها الخاصة وسياقها اإلقليمي؛ غري أنه 

من األفضل عدم إهمال مجاالت بعينها أو تفضيلها عىل غريها لضمان 

توازن خطط العمل واستدامتها. 

وتستند هذه الفئات واملبادئ املوىص بها إىل اإلطار والتوجيهات التي 

توفرها اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب )قرار 

الجمعية العامة 288/60( واستعراضاتها الخمسة، وخطة األمم املتحدة 

ملنع التطّرف العنيف، واستعراض أدبيات من بينها مبادئ “بوغوتا”، 

واملبادئ التوجيهية ملركز “هداية”، واملمارسات الجيدة لوضع 

االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة التطّرف العنيف، وممارسات الدول 

 .األعضاء يف جميع أنحاء العالم
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تصميم ووضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية ملنع التطّرف العنيف 

تحديد الدروس   •
المستفادة والممارسات 

الجيدة من األنشطة 
والبرامج السابقة 

المحددة في مجال 
منع التطّرف العنيف، 

ووضع خريطة للجهود 
الجارية والمخططة 

المتصلة بمنع التطّرف 
العنيف في كافة 
قطاعات الحكومة

تحديد التدخالت   •
الالزمة في المجاالت 
السبعة المعنية ذات 

األولوية في خطة عمل 
األمم المتحدة لمنع 

التطّرف العنيف، فضالً 
عن التحديات والثغرات 

الناشئة في التصدي 
لدوافع التطّرف العنيف

 وضع خطة العمل ملنع
التطّرف العنيف

 اللجنة املشرتكة بني
 الوكاالت تعمل كمركز
 لتنفيذ خطة عمل منع

التطّرف العنيف

وضع خريطة طريق   •
للتنفيذ تبين بوضوح 

األهداف والجداول 
الزمنية

إقامة أوجه للتآزر في   •
تخصيص الموارد تأخذ 

في حسبانها دوافع 
التطّرف العنيف

 لجنة الصياغة املشرتكة بني
الوكاالت تبدأ عملها

تحديد الشركاء   •
الحكوميين وغير 

الحكوميين والتواصل 
معهم

إنشاء لجنة الصياغة   •
المشتركة بين الوكاالت

التقييم الشامل لطبيعة   •
التهديد ونطاقه

التقييم الشامل   •
لالحتياجات

 رصد تنفيذ خطة عمل منع
التطّرف العنيف

رصد وتقييم فعالية   •
تنفيذ الخطة من خالل 
أعمال الرصد والتقييم 

الفّعالة والمنتظمة

ينبغي لخطط العمل   •
اإلقليمية لمنع 

التطّرف العنيف أن 
تُمكِّن المنظمات دون 

اإلقليمية واإلقليمية 
من تبادل الممارسات 

الجيدة 

تحديث الخطة كلما لزم   •
األمر

املجاالت االسرتاتيجية السبعة ذات األولوية لخطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف
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ألف- املستفيدون من خطط العمل

جاء وضع هذا الدليل املرجعي ملساعدة الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

عىل وضع خطط عمل وطنية وإقليمية عىل حّد سواء. ويحتوي الدليل 

إرشادات شاملة وعملية حول كيفية تكييف خطة عمل األمم املتحدة 

ملنع التطّرف العنيف وجعلها تتناسب مع السياقات الوطنية واملحلية 

بصفة خاصة. وتتسم ملكية القطاعني الوطني والعام لخطط العمل 

بأهمية بالغة ملنع التطّرف العنيف. ويف الوقت نفسه، يجب أن يحتل 

إرشاك وتمكني الشباب والنساء، مع تعزيز املساواة بني الجنسني، موقعاً 

محورياً يف تصميم خطط العمل وصياغتها وتنفيذها. ويتسم الشباب، 

بوصفهم عوامل إيجابية للتغيري وجيل قادة املستقبل، بأهمية بالغة 

بالنسبة لجهود منع التطّرف العنيف يف جميع أنحاء العالم. ويجب أن 

ينظر املسؤولون الوطنيون والقطاع العام إىل الشباب كرشيك رئييس يف 

منع التطّرف العنيف.

“علينا أن نبني عىل العمل الذي أنجزناه بدعم من الدول األعضاء 

ومبعوث الشباب واملجتمع املدني. ولكن ال يمكن أن تكون هذه 

مبادرة من جانب كبار السن الذين يناقشون شؤون الجيل األصغر 

سناً. فال بّد لألمم املتحدة من تمكني الشباب، وزيادة مشاركتهم يف 

املجتمع، وكفالة فرص حصولهم عىل التعليم والتدريب والوظائف”.

  

— األمني العام أنطونيو غوترييش 

األمني العام أنطونيو غوترييش.

UN Photo/Evan Schneider  الصورة: 

تقّل أعمار 40 يف املائة من سكان العالم عن 24 سنة، 

ويبلغ عدد الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 

سنة و24 سنة 1.1 بليون نسمة. وهذه أكرب نسبة 

للشباب يف التاريخ، وال بّد وأن يكونوا جزًءا محورياً 

من الجهود املبذولة ملنع التطّرف العنيف عىل الصعيد 

العاملي من أجل كبح التطّرف العنيف مستقبالً.
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 دليل األمم املتحدة املرجعي 
ملنع التطّرف العنيف

الركيزة األوىل

 تدابري للتصّدي لألوضاع
 التي تفيض إىل انتشار

اإلرهاب

٤ ٣ ٢ ١

 تدابري ملنع اإلرهاب
ومكافحته

 تدابري لبناء قدرة
 الدول عىل منع اإلرهاب

 ومكافحته، ولتعزيز دور
 منظومة األمم املتحدة يف

هذا الصدد

 تدابري لكفالة احرتام
 حقوق اإلنسان للجميع

 وسيادة القانون
 باعتبارها األساس
 الجوهري ملكافحة

اإلرهاب

الركيزة الرابعةالركيزة الثالثةالركيزة الثانية

.)A/RES/60/288( هذه هي أركان اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
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باء- املبادئ الشاملة لوضع خطط عمل منع 
التطّرف العنيف

عند وضع الخطط الوطنية واإلقليمية ملنع التطّرف العنيف، يمكن 

للمبادئ الشاملة التسعة التالية أن توفر توجيهات أساسية ينبغي 

مراعاتها، كي يضمن أصحاب املصلحة أن تلقى خطط منع التطّرف 

العنيف دعماً سياسياً واسع النطاق، وأن يتوفر فيها عنرص امللكية 

الوطنية، وأن تتصّدى للتحّديات واألوضاع املحّددة يف السياق املحّدد، 

وأن تظل متسقة مع اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب 

)قرار الجمعية العامة 288/60( وقرارات استعراضها. 

تقع املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة   1

العاملية ملكافحة اإلرهاب وخطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف 

عىل عاتق الدول األعضاء. وينبغي للدول األعضاء، واملنظمات 

اإلقليمية حيثما ينطبق ذلك، أن تنظر يف وضع خططها الخاصة 

ملنع التطّرف العنيف استناداً إىل مبدأ امللكية الوطنية. ولذلك، 

ينبغي للخطط أن تعكس سياقاتها واحتياجاتها اإلقليمية والوطنية 

واملحلية وتتوافق معها 1.

ينبغي للدول األعضاء أن تنفذ خطة األمم املتحدة ملنع   2

التطّرف العنيف من خالل وضع خطط عمل وطنية وإقليمية 

ملنع التطّرف العنيف ضمن اإلطار الشامل السرتاتيجية األمم 

املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب وفقاً لقرار الجمعية العامة 

291/70 املؤرخ 1 تموز/يوليه 2016، فضالً عن الربنامج األوسع ملنع 

نشوب النزاعات والحفاظ عىل السالم 2.

يتمثل دور األمم املتحدة فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطط العمل   3

الوطنية واإلقليمية ملنع التطّرف العنيف يف دعم الدول األعضاء 

واملنظمات اإلقليمية بناء عىل طلبها، وبموافقتها فقط 3.

ينبغي وضع خطط منع التطّرف العنيف بطريقة متعددة   4

التخصصات وشاملة وكلية تستمد مدخالتها من مجموعة 

متنوعة من الجهات الفاعلة الحكومية ومستوياتها، مثل جهات 

إنفاذ القانون ومقّدمي الخدمات االجتماعية والوزارات الحكومية 

والسلطات اإلقليمية واملحلية ذات الصلة، فضالً عن الجهات غري 

الحكومية، بما يف ذلك الشباب واألرس والنساء والقيادات الدينية 

والثقافية والتعليمية؛ واملجتمعات املحلية؛ ومنظمات املجتمع 

املدني؛ ووسائط اإلعالم؛ والقطاع الخاص 4. وطوال العملية برمتها، 

بدًءا من وضع املفاهيم وحتى التنفيذ والتقييم، ينبغي أن تعمل 

الحكومات عىل دمج هذا التنوع يف أصحاب املصلحة، وأن تدرج 

 مالحظاتهم يف عملية وضع الخطط الوطنية ملنع التطّرف 

اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة

دليل التنظيم اإلحصائي

من أجل تتبع االتجاهات وجمع 

البيانات ذات الصلة، قامت اللجنة 

اإلحصائية لألمم المتحدة بتجميع 

الممارسات الجيدة والمبادئ 

األساسية والمواد المتعلقة بالتنفيذ 

ومواد مرجعية وروابط بشأن 

كيفية استخالص المؤشرات لرصد 

وجمع البيانات المتصلة بإجراء 

دراسة ما. ونشرت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة دليالً للتنظيم 

اإلحصائي يقدم توصيات بشأن كيفية تنظيم وكالة إحصائية 

وطنية من القاعدة إلى القمة، وكيفية تصميم الدراسات اإلحصائية. 

ل الدليل کیفیة تنسیق أعمال الوکاالت المتعددة القائمة  ويفصِّ

على جمع البیانات ووکاالت الموظفین، ووضع سیاسات لهیئة 

اإلحصاءات الرئیسیة، وإرساء أسس متینة لجمع البیانات. 

وقد يرغب أصحاب المصلحة وصنّاع السياسات الوطنيون 

في مجال منع التطّرف العنيف في استخدام هذه الوثيقة 

لضمان توافق إحصاءاتهم وبياناتهم مع المعايير الدولية.

وتحتفظ اللجنة اإلحصائية أيضاً بقاعدة بيانات ملستودع 

للمعايري اإلحصائية، وتنرش األعمال املنهجية للمنظمات الدولية. 

وتشمل هذه املنظمات: أمانة األمم املتحدة، وصندوق النقد 

الدويل، ومنظمة الطريان املدني الدويل، ومنظمة العمل الدولية، 

ورابطة الدول املستقلة، ومنظمة التجارة العاملية، والبنك 

الدويل، وغريها من املنظمات. وتنقسم قاعدة البيانات بني 

مواضيع متعددة ترتاوح بني االتصاالت والحراجة، وبني العوامل 

الديمغرافية واإلحصاءات االجتماعية. وقد يرغب املسؤولون 

الوطنيون الذين يسعون إىل أن يكونوا أكثر اطالعاً عىل طرائق 

جمع البيانات وتحليلها، يف البدء بدراسة املوارد املستفيضة 

 .والتفصيلية لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة

قرار الجمعية العامة 291/70، الفقرة 9؛ وخطة عمل األمم املتحدة ملنع   -1
التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرتان 44 و56؛ وبيان األمني العام لألمم 

املتحدة يف االجتماع االول لفريق العمل الرفيع املستوى املعني بمنع التطّرف 
العنيف املعقود يف 27 ترشين األول/أكتوبر 2016؛ واملركز الدويل ملكافحة 

اإلرهاب، 12 مبدأ لوضع خطط العمل الوطنية، املبدأ 2.

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرات 56 و57    2
و58؛ وبيان األمني العام لألمم املتحدة يف االجتماع االول لفريق العمل الرفيع 

املستوى املعني بمنع التطّرف العنيف املعقود يف 27 ترشين األول/أكتوبر 
.2016

قرار الجمعية العامة 291/70، الفقرة 39؛ وخطة عمل األمم املتحدة ملنع    3
التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 43؛ وبيان األمني العام لألمم املتحدة يف 

االجتماع االول لفريق العمل الرفيع املستوى املعني بمنع التطّرف العنيف 
املعقود يف 27 ترشين األول/أكتوبر 2016؛ واملركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 12 

مبدأ لوضع خطط العمل الوطنية، املبدأ 2.

الكيانات والجهات الفاعلة املذكورة ليست حرصية. وقد يقتيض السياق    4
املعني، عىل سبيل املثال، إدراج املعلمني أو علماء النفس أو املؤسسات املختلطة 

القائمة مثل أمناء املظالم.
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العنيف 5. وينبغي أن تكون العمليات املتعلقة بخطط العمل 

الوطنية واإلقليمية ملنع التطّرف العنيف قائمة عىل املشاركة يف كل 

مراحلها، بدًءا من تصميمها وحتى تقييمها، لضمان توفر عنرص 

امللكية الواسعة للخطة واستمرار رصدها وتحديثها. وينبغي أن 

يكون أصحاب املصلحة أنفسهم هم أصحاب الدروس املستفادة من 

تنفيذ خطط منع التطّرف العنيف.

يجب أن تكون خطط منع التطّرف العنيف قائمة عىل األدلة   5
باستخدام بيانات موّحدة وتجريبية ومصنفة حسب نوع الجنس 

فضالً عن مراعاتها للسياق القائم حتى تستجيب للتحّديات املحلية 
والوطنية واإلقليمية من خالل تحليل الظروف واألوضاع املحلية عىل 

أرض الواقع 6. وينبغي تعزيز التعاون الوثيق فيما بني املمارسني 
املشاركني يف أنشطة الدعوة والبحوث وصنع السياسات لدعم هذه 

التحليالت ولضمان استناد املبادرات والسياسات إىل األدلة. 

ينبغي أن تصّمم خطط منع التطّرف العنيف خصيصاً بما   6
يناسب الدوافع املحّددة السياق، بأن تدعم االتفاق االجتماعي 

ضد التطّرف العنيف من خالل التشجيع عىل احرتام حقوق 
اإلنسان، بما يف ذلك مبدأ املساواة أمام القانون والحق يف الحماية 

عىل قدم املساواة بموجب القانون يف جميع العالقات بني الحكومة 
واملواطنني. ويف هذا الصدد، ينبغي لخطط منع التطّرف العنيف 

أن تؤسس إلقامة مؤسسات فّعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة عىل 
جميع املستويات، وأن تضمن أيضاً وجود عملية مستجيبة وشاملة 
وتشاركية وتمثيلية لصنع القرار للتصّدي للدوافع املحّددة السياق 

للتطّرف العنيف 7.

باملجاالت  وثيقاً  ارتباطاً  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  أهداف  ترتبط 
وبخاصة  العنيف،  التطّرف  منع  عمل  خطط  يف  األولوية  ذات  السبعة 
التطّرف  ملنع  الوطنية  للخطط  وينبغي  واالقتصاد.  املجتمع  مجايل  يف 

بذلك  تستفيد  وأن  املستدامة،  التنمية  أهداف  تعزز  أن  العنيف 
العنيف. التطّرف  ومنع  املستدامة  التنمية  بني  التآزر  أوجه  من 

مستويات  ثالثة  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  الشكل  ويصور 
تغطي  الجوي(  والغالف  واملجتمع،  )االقتصاد،  عامة 

عرش. السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  جميع 

Azote/Jerker Lokrantz :الرسم

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 44 )أ(؛    5
وموجز املبادئ التوجيهية السرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب، املؤتمر الدويل 

املعني باسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب الوطنية واإلقليمية، الذي عقده مركز 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف بوغوتا، كولومبيا، ثانياً، ألف، 1، باء، 1؛ 

ومركز “هداية”، املبادئ التوجيهية واملمارسات الجيدة لوضع االسرتاتيجيات 
الوطنية ملنع التطّرف العنيف؛ واملركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 12 مبدأ لوضع 

خطط العمل الوطنية، املبدأ 3.

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 44 )أ(؛    6
وموجز املبادئ التوجيهية السرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب، املؤتمر الدويل 

املعني باسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب الوطنية واإلقليمية، الذي عقده مركز 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف بوغوتا، كولومبيا ، ثانياً، ألف، 1، باء، 1؛ 

ومركز “هداية”، املبادئ التوجيهية واملمارسات الجيدة لوضع االسرتاتيجيات 
الوطنية ملنع التطّرف العنيف.

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 44 )ب(.   7

مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب: تعزيز فهم 
ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني االجانب يف سوريا

خالل االستعراض الرابع الذي يجري كل سنتين لالستراتيجية 

العالمية لمكافحة اإلرهاب الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2014، أعربت 

الدول األعضاء عن قلقها إزاء تنامي ظاهرة المقاتلين اإلرهابيين 

األجانب في سوريا. ونتيجة لذلك، أعلن األمين العام أن مكتب األمم 

المتحدة لمكافحة اإلرهاب سيقوم، بالتعاون مع الدول األعضاء التي 

ترغب في المشاركة، بجمع معلومات عن دوافع المقاتلين اإلرهابيين 

األجانب من خالل إجراء مقابالت مباشرة مع العائدين. ومن خالل 

تحليل النتائج، يهدف األمين العام إلى تزويد الدول األعضاء بقاعدة 

معرفية أقوى يمكن من خاللها فهم ظاهرة المقاتلين اإلرهابيين 

األجانب، وتقييم ما يشكلونه من مخاطر، وتطوير استجابات فّعالة.

وخلصت الدراسة، التي نشرت في تموز/يوليه 2017، إلى العديد 

من النتائج الرئيسية التي يمكن أن تساعد في سّد الفجوة المعرفية 

الحالية بشأن المقاتلين اإلرهابيين األجانب. وتركزت الدراسة على 

دوافعهم للذهاب إلى سوريا، وخصائصهم االجتماعية واالقتصادية، 

ودوافعهم إلى الرحيل والعودة إلى أماكن إقامتهم أو جنسياتهم. 

وتشير النتائج إلى أن دوائر الصداقة والشبكات االجتماعية هي 

اآللية األقوى واألكثر دينامية التي يتّم التجنيد من خاللها، بينما 

ال تؤدي شبكة اإلنترنت إالّ دوراً أقل أهمية بكثير مما يفترض 

عموماً كمصدر مستقل للتشّدد. كما تشير الدراسة االستقصائية 

إلى أن العوامل االقتصادية، وال سيما فرصة تحسين األوضاع 

الذاتية اقتصادياً، هي عوامل تتصل بتجنيد المقاتلين اإلرهابيين 

األجانب كعامل دفع بأكثر مما كان عليه الحال في السنوات 

السابقة. وتشیر التحلیالت االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 

لمجموعة العینة هذه إلی أن التهميش یخلق أوجه ضعف تسهل 

بدورها قيام المنظمات اإلرهابیة عبر الوطنیة بتجنید اإلرهابيين. 

ويمكن االطالع على نسخة كاملة من التقرير في الموقع: 

http://www.un.org/en/counterterrorism/  
assets/img/Report_Final_20170727.pdf

الغالف الجوي

املجتمع

االقتصاد
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ينبغي أن تسهم خطط منع التطّرف العنيف يف تحقيق أهداف   7

التنمية املستدامة املتعلقة بالتصّدي لدوافع التطّرف العنيف، 

وتحديداً من خالل:

القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان )الهدف 1(؛ )أ( 

ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص  )ب( 

التعّلم مدى الحياة للجميع )الهدف 4(؛

تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني كل النساء والفتيات  )ج( 

)الهدف 5(؛

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام،  )د( 

والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع 

)الهدف 8(؛ 

الحّد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها   )ه( 

)الهدف 10(؛

جْعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة  )و( 

عىل الصمود ومستدامة )الهدف 11(؛

التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُهّمش فيها أحد من  )ز( 

أجل تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع 

إىل العدالة، وبناء مؤسسات فّعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 

للجميع عىل جميع املستويات )الهدف 16( 8. وتهدف الغاية 

16 - أ إىل تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها 

التعاون الدويل، سعياً لبناء القدرات عىل جميع املستويات، 

وال سيما يف البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب 

والجريمة.

ينبغي أن تتوافق خطط منع التطّرف العنيف بشكل وثيق مع   8

تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 2178 )2014( 

بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومكافحة التطّرف العنيف 

 ملنع اإلرهاب؛ وخطة العمل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، 

بما يف ذلك تنفيذ قرارا مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 1325 

)2000( و2242 )2015( وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعلقة 

باملرأة والسالم واألمن؛ وخطة التنمية املستدامة لعام 2030؛ 

وخطة األمم املتحدة إلرشاك الشباب، من قبيل الوالية التي عربَّ 

عنها قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 2250 بشأن الشباب 

والسالم واألمن؛ وأن تتسق مع التزامات القانون الدويل لحقوق 

اإلنسان الواقعة عىل الدولة واملنطقة، وأن تتوافق مع خطط العمل 

الوطنية ذات الصلة بحقوق اإلنسان. 

ينبغي أن تستند خطط منع التطّرف العنيف إىل نهج “عدم   9

اإلرضار”، بحيث تتجنب التأثري سلباً عىل عمل الوزارات واإلدارات 

الحكومية ذات الصلة، مثل وزارات التعليم والتنمية والداخلية 

والشؤون الدينية والشباب وشؤون املرأة، والخدمات املقّدمة إىل 

السكان، وال سيما األشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هّشة. 

وباملثل، ينبغي للوزارات واإلدارات الحكومية ذات الصلة أن تضمن 

مراعاة السياسات العامة العتبارات منع التطّرف العنيف، وأن 

تُوضع تلك السياسات بطريقة تشجع “عدم اإلرضار” يف الخطط 

 .الوطنية أو اإلقليمية ملنع التطّرف العنيف

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 44 )هـ(؛    8
انظر أيضاً قرار الجمعية العامة 291/70.

مبدأ “عدم اإلرضار”

الجهود التي تبذلها الحكومة ملنع التطّرف العنيف

في حين يتعلق جانب كبير من توجيهات عدم اإلضرار بالمساعدة 

اإلنسانية التي تقّدمها المنظمات، فإن كثيراً من المبادئ يمكن أن 

توجه جهود الحكومة لمنع التطّرف العنيف. فتحليل مصادر التوتر، 

والروابط بين الجماعات، وكذلك أهداف البرامج ونتائجها وخياراتها 

- وهي العناصر الرئيسية المكونة لعدم اإلضرار - تتسم بأهمية 

خاصة لرسم خريطة لدوافع التطّرف العنيف والمسارات المعقدة 

للتشّدد الذي يفضي إلى العنف، والتي كثيراً ما تتأثر في نفس الوقت 

بالجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات األجنبية، فضالً عن 

األسرة واألصدقاء. وباعتبار الحكومات مصادر موثوقة للديناميات 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية على الصعيد المحلي، فإن 

بمقدورها تطبيق مبادئ “عدم اإلضرار” لتفكيك طبقات التشّدد 

الكثيرة التي تفضي إلى العنف، ووضع خريطة للدوافع المشتركة 

التي تتشابك مع مواقع جغرافية وضغوط ثقافية واجتماعية 

محّددة، فضالً عن المظالم الشخصية والتاريخية. وباستخدام 

مبدأ عدم اإلضرار لتفكيك وربط الجهات الفاعلة واألحداث على 

طول الطريق نحو التشّدد الذي يفضي إلى العنف، ستصبح 

الحكومات أكثر استعداداً لصياغة استراتيجيات وسياسات وقائية 

تخدم بشكل فّعال المجتمعات المحلية المعّرضة للخطر، وضمان 

حصول األفراد الذين يعانون الضعف على الدعم المناسب لتجنب 

التشّدد الذي يفضي إلى العنف، ودعم الجماعات المهمشة كحلفاء 

 .إلعادة إدماج المتطرفين العنيفين وكشفهم في وقت مبكر



13

وضع خطط عمل منع التطّرف العنيف: ماذا، وَمن، وكيف

تحديد الجهات ماذا

الفاعلة

تحديد التهديدات 

ودوافع التطّرف

صياغة خطة منع تحديد اإلجراءات 

التطّرف

اعتماد خطة منع 

التطّرف العنيف

تنفيذ خطة منع 

التطّرف العنيف

الحكومةمن  •

الرشكاء   •

القائمون

فريق عامل شامل

الحكومة  •

منظمات   •

املجتمع 

املدني

قادة املجتمع   •

املحيل

الشباب   •

والنساء

الباحثون  •

القطاع   •

الخاص

فريق عامل شامل

الحكومة  •

منظمات   •

املجتمع 

املدني

قادة املجتمع   •

املحيل

الشباب   •

والنساء

الباحثون  •

القطاع   •

الخاص

لجنة صياغة

)لجنة توجيهية أصغر 

يجري اختيارها من بني 

فريق عامل شامل أكرب 

حجماً(

إذا كانت الخطة قراراً 

تنفيذياً: 

أعىل كيان تنفيذي 

إذا كانت الخطة إجراء 

ترشيعياً: 

الربملان

لجنة السياسة 

العامة ملنع التطّرف 

العنيف

)تُنشأ من خالل اعتماد 

خطة منع التطّرف 

العنيف(

جهود تواصل كيف  •

ومشاورات

إنشاء فريق   •

عامل شامل

تحليل   •

التهديدات 

وتقييم 

االحتياجات

التكليف   •

بإجراء بحوث 

تجريبية 

يف دوافع 

التطّرف 

العنيف عىل 

الصعيدين 

املحيل 

والوطني

إجراء   •

مشاورات 

بني أصحاب 

املصلحة 

املحّددين

تحديد آليات   •

السياسات/

املؤسسات 

الالزمة 

للتصّدي 

لدوافع 

التطّرف 

العنيف

تحديد   •

املمارسات 

الجيدة 

الوطنية 

واإلقليمية 

والدولية، 

بما يف ذلك 

خطة عمل 

األمم املتحدة 

ملنع التطّرف 

العنيف

تحديد املوارد   •

املوجودة 

واملطلوبة

إنجاز   •

الصياغة عىل 

عدة مراحل 

للسماح 

باالستمرار 

يف إدخال 

التحسينات 

من خالل 

املشاورات 

الداخلية 

والخارجية 

بشأن 

مسودات 

الخطة مع 

الفريق 

العامل 

الشامل

إذا كانت الخطة قراراً 

تنفيذياً: 

أمر تنفيذي/سياسة 

عامة 

إذا كانت الخطة إجراء 

ترشيعياً: 

اعتماد القانون/اإلجراء 

الترشيعي

النرش   •

والتوزيع

وضع خريطة   •

طريق للتنفيذ

استمرار   •

الرصد 

والتقييم

التقدم   •

بصورة 

دورية 

بمقرتحات 

لتعديل خطة 

منع التطّرف 

العنيف
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املبادئ اإلجرائية واملؤسسية لوضع خطط   - جيم
منع التطّرف العنيف

ال يوجد نموذج واحد يناسب الجميع لخطة منع التطّرف العنيف. ومع 

ذلك، يحّدد الخرباء العديد من املبادئ اإلجرائية واملؤسسية التي يمكن 

أن تسرتشد بها عملية متدرجة لوضع خطط العمل الوطنية واإلقليمية 

ملنع التطّرف العنيف:

ینبغي أن یبدأ وضع خطط منع التطّرف العنيف بتحدید الرشکاء   1

الحکومیین وغیر الحکومیین املعنیین والتواصل معهم 

إلرشاكهم وتضمین آرائهم يف تحلیل التهدیدات ودوافع التطّرف 

العنیف، فضالً عن وضع وتنفیذ خطة منع التطّرف العنيف 9.

ينبغي أن تكون الخطوة التالية هي إنشاء فريق عامل شامل   2

للرشكاء املحّددين يف الخطوة 1. ويجب تشجيع التوازن بني 

الجنسني يف املشاركني يف الفريق العامل كلما كان ذلك ممكناً. 

وينبغي أن تقرتن هذه الخطوة بممارسات لبناء الثقة والتدريب عىل 

العمل الجماعي. وينبغي للفريق العامل الشامل أن يحّدد بوضوح 

أدوار ومسؤوليات املشاركني.

ينبغي أن يبدأ الفريق العامل الشامل عمله بإجراء تقييم شامل   3

لالحتياجات، يشمل ما ييل:

تحديد التهديدات وتحليل السياق املناظر، والدوافع ومواطن  )أ( 

الضعف املحلية والوطنية واإلقليمية؛ ويمكن تمييز الدوافع بني 

“عوامل الدفع”، أو األوضاع التي تفيض إىل التطّرف العنيف 

والسياق الهيكيل الذي ينبثق منه ذلك التطّرف، و“عوامل 

الجذب”، أو الدوافع والعمليات الفردية التي تلعب دوراً رئيسياً 

يف تحويل األفكار واملظالم إىل أعمال التطّرف العنيف؛

-١
اإلنشاء

 ٢
جمع املعلومات

 ٣
التحليل

 ٤
وضع الخطة

 ٥
التنفيذ 

 ٦
الرصد 

الوكاالت 
الحكومية 

املعنية

 وسائط
اإلعالم

الشباب
والنساء

القطاع
الخاص

الجهات
الفاعلة من 

املجتمع املدني

التقييم الشامل لالحتياجات

تحديد التهديدات،   •
واستعراض السياسات 

القائمة، وتحليل 

السياق المناظر 

والدوافع المحلية 

والوطنية واإلقليمية

تحديد الدروس   •
المستفادة وأفضل 

الممارسات، وتحديد 

التدخالت الالزمة

أمثلة لعوامل الدفع

االفتقار إلى الفرص   •
االجتماعية - االقتصادية

التهميش والتمييز  •

ضعف الحكم، وانتهاك   •
حقوق اإلنسان وسيادة 

القانون

طول أمد النزاعات وعدم   •
حلها

شيوع التشدد في البيئة   •
المحلية (مثل السجون)

أمثلة لعوامل الجذب

الخلفيات والدوافع   •
الفردية

المظالم والتعرض   •
لإليذاء بشكل جماعي 

كنتيجة للهيمنة أو القمع 
أو اإلخضاع أو التدخل 

االجنبي

تشويه المعتقدات   •
والعقائد السياسية 
واالختالفات اإلثنية 

والثقافية واإلساءة إليها

القيادة والشبكات   •
االجتماعية

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 44 )أ(؛    9
وموجز املبادئ التوجيهية السرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب، املؤتمر الدويل 

املعني باسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب الوطنية واإلقليمية، الذي عقده مركز 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف بوغوتا، كولومبيا، ثانياً، ألف، 3، باء، 3؛ 

ومركز “هداية”، املبادئ التوجيهية واملمارسات الجيدة لوضع االسرتاتيجيات 
الوطنية ملنع التطّرف العنيف؛ واملركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 12 مبدأ 

لوضع خطط العمل الوطنية، املبدآن 3 و4؛ انظر أيضاً قرار الجمعية العامة 
291/70، الفقرات 11 و12 و13. 
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استعراض الترشيعات والسياسات القائمة التي تسعى إىل  )ب( 

التصّدي لدوافع التطّرف العنيف لتصحيح ما يحتمل وجوده من 

آثار سلبية جديدة وغري مقصودة، بما يف ذلك أثرها عىل حقوق 

اإلنسان؛

تحديد الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املحلية والوطنية  )ج( 

واإلقليمية والدولية من األنشطة والربامج السابقة الخاصة 

بمنع التطّرف العنيف، وخطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف 

العنيف، ورسم خرائط للجهود الجارية واملخطط لها فيما 

يتصل بمنع التطّرف العنيف يف جميع قطاعات الحكومة 

والجهات الفاعلة األخرى؛ 

تحديد التدخالت الالزمة ملعالجة التحّديات القائمة واملستجدة  )د( 

والفجوات يف معالجة دوافع التطّرف العنيف، التي تّم تحديدها 

خالل الخطوات السابقة 10؛

تحديد التدابري الرامية إىل تعميم مراعاة منع التطّرف العنيف  )ه( 

يف االسرتاتيجيات الحكومية القائمة، عىل سبيل املثال، فيما 

يتعلق بمشاركة الشباب والنساء من أجل تعظيم الجهود 

املبذولة ملنع التطّرف العنيف.

وينبغي أن يختار الفريق العامل الشامل، من بني أعضائه، أفراداً   4

لتشكيل لجنة صياغة أصغر لتجميع املجموعة الالزمة من 

اإلجراءات والتدخالت املتعلقة بالتقييم الشامل لالحتياجات يف 

مرشوع خطة عمل منع التطّرف العنيف. وينبغي أن تظل عملية 

الصياغة شاملة ومتوازنة بني الجنسني وشفافة وتشاورية من 

خالل املشاورات املستمرة مع الخرباء وأصحاب املصلحة املعنيني.

واعتماداً عىل املتطلبات الدستورية ذات الصلة، يمكن اعتماد خطة   5

عمل منع التطّرف العنيف من أعىل كيان تنفيذي أو من الهيئة 

الترشيعية من أجل ضمان أقىص قدر من كسب التأييد و/أو 

الرشعية الديمقراطية.

مع اعتماد خطة عمل منع التطّرف العنيف، ينبغي أن تتوخى   6

الخطة إنشاء لجنة جديدة مشرتكة بني الوكاالت لسياسات 

منع التطّرف العنيف من أجل اإلرشاف عىل خطط منع التطّرف 

العنيف وإدارتها. وينبغي أن تتقيد هذه اللجنة بالخصائص التالية:

االسترشاد بوالية سياسية واضحة، مع اختصاصات، تميز  )أ( 

بوضوح أدوار ومسؤوليات الكيانات والشركاء المشاركين؛

العمل كمركز للتنسيق مع السلطات والمبادرات الحكومية  )ب( 

الوطنية والمحلية وفيما بينها؛

العمل كقناة لتوطيد الدعم الدولي واإلقليمي، بما في ذلك  )ج( 

توفير المساعدة التقنية، وبناء القدرات، فضالً عن حشد 

الموارد وتوزيعها؛

توخي إنشاء آليات لتسوية المنازعات أو المصالحة للتغلب  )د( 

على التحّديات المحتملة بين مختلف أصحاب المصلحة من 

أجل ضمان التعاون الفّعال على المدى الطويل 11.

يجب أن تتضمن خطط منع التطّرف العنيف خريطة طريق   7

للتنفيذ تبني بوضوح األهداف والنواتج والجداول الزمنية، فضالً عن 

تخصيص املوارد والقدرات للتصّدي لعوامل الدفع والجذب للتطّرف 

العنيف 12.

ينبغي أن تخلق خطط منع التطّرف العنيف أوجه تآزر يف تخصيص   8

املوارد تأخذ يف الحسبان الرتابط بني الدوافع السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية املحّركة للتطّرف العنيف. واالستثمار يف الوقاية هو أكثر 

فعالية من حيث التكلفة من تخصيص املوارد يف التخفيف من أثر 

العواقب. وبالتايل، ينبغي للسلطات واملنظمات الحكومية أن تنظر، 

حسب االقتضاء، يف تحويل رصيد األموال املوجودة املكّرسة ملكافحة 

اإلرهاب إىل منع التطّرف العنيف. كما أن تنويع املوارد ومواءمة 

األموال عرب القطاعات هما جانبان هامان من جوانب خلق أوجه 

التآزر يف تخصيص موارد منع التطّرف العنيف. وينبغي للحكومات، 

فضالً عن املؤسسات اإلقليمية والدولية، أن تنظر يف جعل الربامج 

القائمة يف مجال مكافحة اإلرهاب واألمن وغريها من القطاعات ذات 

الصلة أكثر حساسية تجاه منع التطّرف العنيف من خالل تقييم 

العنارص الربنامجية التي تتصّدى لدوافع التطّرف العنيف، أو التي 

تتداخل مع املبادرات املحّددة يف خطط منع التطّرف العنيف، والتغلب 

عىل ما يُحتمل حدوثه من آثار سلبية غري مقصودة 13.

نرش خطة عمل منع التطّرف العنيف بني جميع أصحاب   9

املصلحة والرشكاء ذوي الصلة، وبناء الوعي عىل املستويني الوطني 

واملحيل.

يتطلب التنفيذ الفّعال لخطط منع التطّرف العنيف وجود آليات   10

للرصد والتقييم. وسيساعد انتظام أعمال الرصد والتقييم عىل 

تحديد نقاط القوة والضعف يف خطط منع التطّرف العنيف، بحيث 

يمكن ألصحاب املصلحة إعادة تصويب الخطط لتحقيق األهداف 

.)A/70/674( خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف   10

موجز املبادئ التوجيهية السرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب، املؤتمر الدويل    11
املعني باسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب الوطنية واإلقليمية، الذي عقده مركز 

األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف بوغوتا، كولومبيا، ثانياً، ألف، 3، باء، 3؛ 
ومركز “هداية”، املبادئ التوجيهية واملمارسات الجيدة لوضع االسرتاتيجيات 
الوطنية ملنع التطّرف العنيف؛ واملركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 12 مبدأ لوضع 

خطط العمل الوطنية، املبدأ 7.

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 44 )ز(؛    12
وموجز املبادئ التوجيهية السرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب، املؤتمر الدويل 

املعني باسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب الوطنية واإلقليمية، الذي عقده مركز 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف بوغوتا، كولومبيا ، ثانياً، ألف، 1، باء، 1؛ 

ومركز “هداية”، املبادئ التوجيهية واملمارسات الجيدة لوضع االسرتاتيجيات 
الوطنية ملنع التطّرف العنيف؛ واملركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 12 مبدأ لوضع 

خطط العمل الوطنية، املبدأ 8.

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرتان 46 و47؛    13
وموجز املبادئ التوجيهية السرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب، املؤتمر الدويل 

املعني باسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب الوطنية واإلقليمية، الذي عقده مركز 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف بوغوتا، كولومبيا ، ثانياً، ألف، 3، باء، 3؛ 

ومركز “هداية”، املبادئ التوجيهية واملمارسات الجيدة لوضع االسرتاتيجيات 
الوطنية ملنع التطّرف العنيف.
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املحّددة، يف األجلني القصري والطويل، وضمان تقيد املبادرات 

املناظرة بمبادئ “عدم اإلرضار” 14.

 ومما يتسم بأهمية خاصة لخطط العمل اإلقلیمیة لمنع 
التطّرف العنيف:

 استناداً إىل توفر عنرص امللكية اإلقليمية واإلرادة السياسية، ينبغي   11

لخطط العمل اإلقليمية ملنع التطّرف العنيف أن تمكِّن املنظمات 

دون اإلقليمية واإلقليمية من تبادل املمارسات الجيدة وتقديم 

املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء لبناء قدراتها عىل منع التطّرف 

العنيف. ويمكن للمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية أن تعزز 

التعاون وتقاسم املعلومات فيما بني الدول األعضاء، وأن تعزز توفر 

 .15 عنرص امللكية اإلقليمية واإلرادة السياسية

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي: الرحلة إىل التطّرف يف 
أفريقيا

في 7 أيلول/سبتمبر 2017، أجرى برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي دراسة عن التطّرف 

العنيف في أفريقيا من خالل جمع البيانات، 

واالستفادة من وجوده وشراكاته وخبراته 

الراسخة منذ أمد بعيد للمساهمة في 

منع تهديد التطّرف العنيف عبر أفريقيا 

في ستة بلدان )السودان، والصومال، 

والكاميرون، وكينيا، والنيجر، ونيجيريا(.

وتعتمد الدراسة عىل 495 مقابلة غري مسبوقة مع مجندين سابقني يف العديد من 
الجماعات املتطرفة العنيفة التي تنترش يف أنحاء القارة. وُوضعت عملية البحث 

بهدف فهم ديناميات عملية التجنيد، من األوضاع والعوامل األولية لها، وصوالً إىل 
“نقطة التحول” التي دفعت أفراداً بعينهم إىل اتخاذ خطوة االنضمام إىل جماعة 
متطرفة عنيفة بينما لم يفعل ذلك أفراد آخرون. وحّدد من شاركوا يف الدراسة، 

ممن انضموا طوعاً إىل جماعات متطرفة عنيفة، أسباب االنضمام حسب ترتيبها 
من األقوى إىل األضعف، عىل أنها األفكار الدينية )40 يف املائة(، واالنخراط يف كيان 
أكرب )16 يف املائة(، وفرص العمل )13 يف املائة(، واالنضمام إىل األصدقاء واألقارب 

)10 يف املائة(، واملبادئ اإلثنية للجماعة )5 يف املائة(، واألفكار السياسية للجماعة 
)4 يف املائة(، واملغامرة )3 يف املائة(، وأسباب أخرى )10 يف املائة(.

ووجدت الدراسة أن 51 يف املائة ممن شملتهم الدراسة اختاروا الدين كسبب 
لالنضمام إىل الجماعات املتطرفة العنيفة، غري أن 57 يف املائة اعرتفوا بمحدودية 
أو قلة فهمهم للنصوص الدينية. وتتطرق الدراسة أيضاً إىل العوامل االقتصادية 
التي تمثل بعداً رئيسياً من أبعاد ضعف األفراد إزاء الخطابات التي تدعوهم إىل 

توجيه مظاملهم إىل قضية التطّرف. ووجدت الدراسة أن 69 يف املائة ممن أجريت 
معهم املقابالت قد انضموا إىل الجماعات املتطرفة العنيفة باختيارهم، و20 يف 

املائة أحيلوا إليها من جانب جماعة أو أحد أفراد األرسة، و11 يف املائة أجربوا عىل 
االنضمام. وفيما يتعلق بإعادة اإلدماج والتأهيل، يوجد 55 يف املائة منهم ضمن 

عملية رسمية إلعادة التأهيل ترعاها برامج حكومية أو منظمات غري حكومية 
مثل منظمة العفو الدولية، و41 يف املائة منهم محتجزون أو يف مرافق احتجاز، 

و4 يف املائة ال يزالون أعضاء حاليني يف منظماتهم املتطرفة العنيفة. وكان تكوين 
املجيبني عىل أسئلة الدراسة: 49 يف املائة من املقاتلني، و14 يف املائة من القائمني 
عىل التجنيد/املدربني، و12 يف املائة من مقّدمي املعلومات االستخبارية، و11 يف 

املائة من مقدمي الخدمات املنزلية، و5 يف املائة من زوجات املقاتلني، و4 يف املائة 
من أفراد رشطة املجتمع املحيل، و4 يف املائة من القادة، و3 يف املائة من جامعي 

الرضائب، و3 يف املائة من فئات اخرى. 

ويمكن االطالع عىل نسخة كاملة من الدراسة يف املوقع:

http://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/  
UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 44 )ز(؛    14
وموجز املبادئ التوجيهية السرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب، املؤتمر الدويل 

املعني باسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب الوطنية واإلقليمية، الذي عقده مركز 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف بوغوتا، كولومبيا ، ثانياً، ألف، 1، باء، 1؛ 

ومركز “هداية”، املبادئ التوجيهية واملمارسات الجيدة لوضع االسرتاتيجيات 
الوطنية ملنع التطّرف العنيف؛ واملركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 12 مبدأ لوضع 

خطط العمل الوطنية، املبدأ 11.

قرار الجمعية العامة 291/70، الفقرات 30 و40 و47؛ وخطة عمل    15
األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 44 )أ(؛ وموجز 

املبادئ التوجيهية السرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب، املؤتمر الدويل املعني 
باسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب الوطنية واإلقليمية، الذي عقده مركز األمم 

املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف بوغوتا، كولومبيا ، ثانياً، باء.

خصائص لجنة سياسات منع التطّرف العنيف املشرتكة 
بني الوكاالت املعنية بتنفيذ ورصد خطة منع التطّرف 

العنيف

االسرتشاد بوالية سياسية   •

واضحة، مع اختصاصات، تميز 

بوضوح أدوار ومسؤوليات 

الكيانات والرشكاء املشاركني.

توخي إنشاء آليات لتسوية   •

المنازعات أو المصالحة للتغلب 

على التحّديات المحتملة بين 

مختلف أصحاب المصلحة من 

أجل ضمان التعاون الفعال على 

المدى الطويل.

العمل كقناة لتوطيد الدعم   •

الدولي واإلقليمي، بما في ذلك 

توفير المساعدة التقنية، وبناء 

القدرات، فضالً عن حشد الموارد 

وتوزيعها.

العمل كمركز للتنسيق مع   •

السلطات والمبادرات الحكومية 

الوطنية والمحلية وفيما بينها.



17

دال- املبادئ املوضوعية وأمثلة توضيحية للتنفيذ 
لوضع خطط منع التطّرف العنيف

توّفر خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف توصيات يف عدة مجاالت 

مواضيعية رئيسية ينبغي أن تتضمنها خطط العمل الوطنية واإلقليمية 

ملنع التطّرف العنيف للتصّدي عىل نحو فّعال للدوافع الداخلية 

والخارجية للتطّرف العنيف. فهي تتضمن توصيات موضوعية يف 

املجاالت التالية: 

الحوار ومنع نشوب النزاعات؛   )1(

الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان وسيادة القانون؛   )2(

)3(  إرشاك املجتمعات املحلية؛ 

تمكني الشباب؛   )4(

املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة؛   )5(

التعليم وتنمية املهارات وتيسري فرص العمل؛   )6(

االتصاالت االسرتاتيجية، وشبكة اإلنرتنت ووسائط اإلعالم   )7(

االجتماعية.

ويف هذه املجاالت املوضوعية السبعة، يمكن أن تتوخى خطط العمل 

الوطنية واإلقليمية ملنع التطّرف العنيف إنشاء برامج ومشاريع جديدة 

للتصّدي لدوافع التطّرف العنيف يف السياق الوطني واإلقليمي املحّدد. 

وتعترب الحلول الشاملة واملرتابطة ملنع التطّرف العنيف نهجاً حديثة 

نسبياً، ولذلك فمن املهم التمييز بني الربامج واملبادرات املحّددة يف مجال 

منع التطّرف العنيف، مثل برامج التنمية أو الحّد من الفقر، التي قد 

تتصل بمنع التطّرف العنيف، وإدماج هذه الربامج القائمة يف نهج 

شامل.

وهناك تمييز هام يتعني القيام به فيما يتعلق بمحور تركيز النهج 

املتبع. فربامج ومشاريع النهج الخاص بمنع التطّرف العنيف تقوم 

 بتشخيص واستهداف الدوافع املحلية و/أو الوطنية و/أو اإلقليمية 

و/أو الدولية املحركة للتطّرف، عىل وجه الخصوص، وتفيد الفئات التي 

تّم تحديدها عىل أنها تعاني الضعف، وال سيما التشّدد أو األذى من 

الجماعات املتطّرفة العنيفة. ويوفر اإلطار أدناه توجيهات حول كيفية 

التمييز بني الربامج الخاصة بمنع التطّرف العنيف والربامج املتصلة 

 .بمنع التطّرف العنيف

 

الحوار ومنع نشوب النزاعات   -1

إن استخدام تكنولوجيات املعلومات الحديثة لنرش سموم األيديولوجيات 

املتطّرفة العنيفة، والتحّديات التي ينطوي عليها منع نشوب نزاعات 

جديدة، وتوفر األسلحة الصغرية عىل نطاق واسع، واستمرار تدفق 

املقاتلني اإلرهابيني األجانب عرب الحدود، وزيادة اهتمام وسائط اإلعالم 

بالجماعات املتطّرفة قد أسهمت جميعها يف تصاعد التحّدي الذي تشكله 

الجماعات املتطّرفة العنيفة، بما يف ذلك سيطرتها عىل مساحات واسعة 

من األرايض واملوارد والسكان. والنتيجة هي دوامة من النزاعات املمتدة، 

واملساحات غري الخاضعة ألّي حكومة، والتنمية املقيدة التي تغذي 

التطّرف العنيف.

ويتيح وضع الخطط الوطنية واإلقليمية ملنع التطّرف العنيف فرصة 

لتعزيز الحوار وبناء الثقة بني أصحاب املصلحة الرئيسيني داخل بلد 

ما أو منطقة ما، وبالتايل إكمال الجهود الرامية إىل الحّد من النزاعات. 

ومع أخذ هذا التكامل يف الحسبان، يجدر النظر يف تنسيق عنارص منع 

التطّرف العنيف مع عمليات السالم القائمة وبرامج عملها وربط خطط 

منع التطّرف العنيف بآليات تحقيق السالم والحفاظ عليه، يف الحاالت 

التي يسهم فيها املتطرفون الذين يمارسون العنف يف اندالع النزاع. 

أما يف الحاالت األكثر سالماً، فيمكن تكييف خطط عمل منع التطّرف 

العنيف لتضمينها أو ربطها بشكل جيد بالجهود الرامية إىل منع نشوب 

النزاعات والحفاظ عىل السالم، وبخاصة قرار مجلس األمن التابع لألمم 

املتحدة 2282 )2016( وقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 262/70.

ويمكن تطبيق مجموعة من األساليب االسرتاتيجية ضمن خطط منع 

التطّرف العنيف للمساعدة يف تعزيز الحوار ومنع نشوب النزاعات. 

وتشمل هذه االساليب:

 تعزيز املشاركة املبكرة للسماح بدبلوماسية أكثر فعالية؛

 طرح خيارات بديلة ملنع التطّرف العنيف؛

  ،تشجيع التسامح من خالل الحوار داخل األديان وفيما بينها

ومنع تشويه املعتقدات واملمارسات الثقافية والتعبريات 

واأليديولوجيات السياسية واالختالفات العرقية والثقافية واإلساءة 

إليها؛

دليل األمم املتحدة املرجعي لخطط منع التطّرف العنيف
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 تيسري جهود الدعوة إىل التسامح واحرتام حقوق اإلنسان واألمن؛

  تمكني املجتمع املدني وقادة املجتمعات املحلية واألصوات التي

تتمتع بالثقة من رفض األيديولوجيات والقيادات والشبكات 

االجتماعية التي تتبنى العنف؛

 تشجيع التنوع الثقايف والتفاهم املتبادل؛

  حماية الرتاث الثقايف، ومنع تدمري القطع األثرية الثقافية وتعطيل

املمارسات والتعبريات الثقافية؛

  تطوير برامج للتثقيف والتوظيف تشجع األفراد عىل ترك

جماعات التطّرف العنيف 16؛

  الحفاظ عىل تراث التنوع الثقايف والديني ضد محاوالت املتطرفني

الذين يجنحون إىل العنف لتعطيل املمارسات والتعبريات الثقافية 

التي تتسم باألهمية لحامليها، والتي تمثل رموزاً للتعددية 

والتسامح؛

  تشجيع إدماج صون الرتاث الثقايف غري املادي يف برامج منع

التطّرف العنيف؛

  ضمان بقاء ممارسات الرتاث الثقايف غري املادي والتعبريات

املتصلة بمنع نشوب النزاعات وحلها كمورد من موارد الحوار 

والتماسك االجتماعي.

خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف: توصيات لخطط 
العنيف للتصّدي لدوافع  التطّرف  العمل الوطنية واإلقليمية ملنع 

التطّرف العنيف يف مجال الحوار ومنع نشوب النزاعات

إرشاك األطراف:

إرشاك األطراف والجهات الفاعلة اإلقليمية املتعارضة يف وقت مبكر،   1

والسعي إىل بناء توافق دويل يف اآلراء من أجل إعطاء الدبلوماسية 

اإلقليمية ودبلوماسية األمم املتحدة ما تحتاجانه من تأثري للتوسط 

يف إيجاد الحلول. فالتأخر يف املشاركة يؤدي إىل تقليل الخيارات، 

ويزيد من التكاليف املالية والبرشية؛

إرشاك القادة الدينيني لتوفري منرب للحوار واملناقشات داخل األديان   2

وفيما بينها، بحيث يتسنى من خاللها تعزيز التسامح والتفاهم بني 

املجتمعات، والتعبري عن رفضهم للعقائد العنيفة من خالل التأكيد 

عىل قيم السالم واإلنسانية املتأصلة يف عقائدهم الفقهية. ويتحمل 

الزعماء الدينيون أيضاً أمام أنفسهم مسؤولية السعي وراء هذا 

التفاهم. والتسامح ليس موقفاً سلبياً: فهو يتطلب االختيار النشط 

للتواصل مع اآلخرين عىل أساس من التفاهم واالحرتام املتبادلني، 

وبخاصة عند وجود خالفات؛

إجراء حوارات إقليمية ووطنية بشأن منع التطّرف العنيف مع   3

طائفة من الجهات الفاعلة، تشمل مسائل من قبيل إرشاك الشباب، 

واملساواة بني الجنسني، وإدماج الفئات املهمشة، ودور البلديات، 

وجهود التوعية اإليجابية من خالل وسائط التواصل االجتماعي 

وغريها من املنصات االفرتاضية.

املشاريع “الخاصة بمنع التطّرف العنيف” مقابل 
املشاريع “املتصلة بمنع التطّرف العنيف”

تُصّمم المشاريع الخاصة بمنع التطّرف العنيف كمشاريع تتصدى 

بشكل مباشر لواحد أو أكثر من دوافع التطّرف العنيف، بينما وعندما 

تفضي لإلرهاب - على النحو المحّدد في خطة عمل األمم المتحدة لمنع 

التطّرف العنيف )A/70/674-A/70/675(، وفي االستعراض الخامس 

الستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب )قرار الجمعية 

العامة 291/70(. ويمكن لهذه الدوافع أن تكون داخلية وخارجية، 

ويمكن تصنيفها على أنها عوامل دفع وعوامل جذب. وقد تشمل عوامل 

الدفع االفتقار إلى الفرص االجتماعية - االقتصادية؛ والتهميش والتمييز؛ 

وضعف الحكم، وانتهاكات حقوق اإلنسان وسيادة القانون؛ وطول 

أمد النزاعات وعدم حلها؛ والتمييز السياسي واالجتماعي، وشيوع 

التشّدد في السجون. وقد ينجذب األفراد أيضاً نحو التطّرف العنيف 

نتيجة لعوامل ناشئة عن خلفيات ودوافع فردية؛ وللمظالم الجماعية 

والتعّرض لإليذاء الناجم عن الهيمنة أو القهر أو اإلخضاع أو التدخل 

األجنبي؛ وتشويه المعتقدات واإلساءة لها، واأليديولوجيات السياسية، 

واالختالفات اإلثنية والثقافية؛ فضالً عن وجود القيادات والشبكات 

االجتماعية. وتُعرف بعض هذه العوامل أيضاً باسم “عوامل السياق”.

وال تُصّمم المشاريع المتصلة بمنع التطّرف العنيف لتنفيذ واحدة 

من األولويات الرئيسية لخطة عمل األمم المتحدة لمنع التطّرف العنيف. 

غير أن أحد العناصر المكونة للمشروع قد يسهم بشكل غير مباشر 

في التصّدي لدوافع التطّرف العنيف. فعلى سبيل المثال، يمكن 

لفرص العمل التي يوفرها برنامج وطني لتشغيل الشباب أن تحول، 

بصورة عرضية، دون انضمام بعض الشباب المعّرضين للخطر إلى 

جماعة متطرفة عنيفة، حتى وإن كان البرنامج ال يعتزم استهداف 

قطاع من الشباب ممن يعانون الضعف إزاء التشدد. وينبغي أن يدرك 

أصحاب المصلحة والقائمون على تنفيذ المشاريع أنه ال ينبغي وصف 

جميع المشاريع بأنها ذات صلة بمنع التطّرف العنيف، وأن يأخذوا 

في الحسبان أن اإلفراط في تأمين منع التطّرف العنيف يمكن أن 

يصبح مشكلة إذا ما جرى توصيف المشاريع بشكل غير صحيح.

وقد استكشف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كذلك التمييز بين 

البرامج الخاصة بمنع التطّرف العنيف والبرامج المتصلة بمنع 

التطّرف العنيف في تقريره عن الرحلة إلى التطّرف في أفريقيا. 

ويمكن الحصول على النسخة الكاملة من التقرير على العنوان التالي:

http://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/  
UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 49.   16
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حفظ الرتاث:

حفظ تراث التنوع الثقايف والديني ضد محاوالت املتطّرفني الذين   4

يجنحون إىل العنف لتدمري املخطوطات واملمتلكات واملواقع التي 

تشكل رموزاً للتعددية والتسامح؛

إعادة اإلدماج والتأهيل:

تشجيع األفراد عىل ترك الجماعات املتطرفة العنيفة من خالل وضع   5

برامج تركز عىل توفري الفرص التعليمية واالقتصادية لهم. ولتجنب 

التصورات املتعلقة بالظلم الذي قد ينجم عن تقديم املساعدة إىل 

مرتكبي هذه األعمال، ينبغي أالّ تعمد هذه الربامج إىل السحب من 

موارد املبادرات التي تلبي احتياجات السكان املدنيني األوسع نطاقاً؛

آليات بديلة لتسوية املنازعات:

استكشاف الفرص الستحداث آليات بديلة لتسوية املنازعات، مثل   6

الوساطة والتحكيم والعدالة التصالحية، لحل النزاعات وإحالل 

السالم الدائم؛

االمتثال للقوانني واألنظمة الدولية:

يف الظروف التي يصبح فيها العمل العسكري الزماً ملواجهة توسع   7

الجماعات املتطّرفة العنيفة، يجب ضمان امتثال أّي رّد من هذا 

القبيل امتثاالً تاماً للقانون الدويل، وبخاصة ميثاق األمم املتحدة 

والقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون 

اإلنساني الدويل؛

وقد رشعت الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية، فضالً عن إدارات األمم 

املتحدة ووكاالتها وصناديقها وبرامجها، يف تنفيذ برامج وأنشطة 

مختلفة لتعزيز الحوار ومنع نشوب النزاعات كوسيلة للتصّدي لدوافع 

التطّرف العنيف.

مقتطفات من قرار مجلس األمن 2178 
)2014( بشأن منع نشوب النزاعات:

“19- يشّدد في هذا الصدد على أهمية الجهود التي تبذلها الدول 

األعضاء من أجل بلورة سبل بديلة غير عنيفة لمنع نشوب النزاعات 

وتسويتها لكي يأخذ بها األفراد المتضررون والمجتمعات المحلية 

المتضررة في الحّد من مخاطر نشر الفكر المتطّرف الذي يفضي 

إلى اإلرهاب، وعلى أهمية إشاعة بدائل سلمية للخطاب العنيف 

الذي يعتنقه المقاتلون اإلرهابيون األجانب، ويشّدد على الدور الذي 

 ”يمكن أن يؤديه التعليم في مناهضة الخطاب اإلرهابي؛

مقتطفات من قرار الجمعية العامة 
291/70 املؤرخ 1 تموز/يوليه 2016 تتعلق 

بالحوار ومنع نشوب النزاعات

“37- تشّدد عىل أن التسامح والتعددية واحرتام التنوع والحوار 

بني الحضارات وتعزيز التفاهم بني األديان والثقافات وبّث االحرتام 

بني البرش، بما يف ذلك عىل الصعد الوطني واإلقليمي والعاملي، مع 

تفادي تفاقم الكراهية، هي من أهم العنارص يف تشجيع التعاون، 

ويف مكافحة اإلرهاب، ويف مواجهة التطّرف العنيف عندما يفيض إىل 

اإلرهاب، وترّحب بمختلف املبادرات الرامية إىل تحقيق هذه الغاية؛

“44- تهيب بجميع الدول األعضاء أن تتعاون، وفقاً اللتزاماتها 

بموجب القانون الدويل، يف بذل الجهود ملواجهة الخطر الذي يمثله 

املقاتلون اإلرهابيون األجانب، بوسائل منها منع التشّدد الذي يفيض 

إىل اإلرهاب وتجنيد املقاتلني اإلرهابيني األجانب، بمن فيهم األطفال، 

ومنع املقاتلني اإلرهابيني األجانب من عبور حدودها، وتعطيل ومنع 

تقديم الدعم املايل إىل هؤالء املقاتلني، ووضع وتنفيذ اسرتاتيجيات 

ملقاضاة العائدين منهم وإلعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، وتشجع 

يف هذا الصدد جميع الدول األطراف عىل وضع اسرتاتيجيات فّعالة 

للتعامل مع العائدين، بما يف ذلك من خالل إعادتهم إىل أوطانهم، 

 ”وفقاً لاللتزامات الدولية والقوانني الوطنية ذات الصلة؛

الحوار 
ومنع نشوب 

النزاعات

إجراء حوارات وطنية   •
وإقليمية حول منع 

التطّرف العنيف

تشجيع االفراد على ترك   •
برامج التطّرف العنيف

استكشاف آليات بديلة   •
خالقة لتسوية المنازعات

حفظ التراث والتنوع   •
الثقافيين

إشراك األطراف والجهات   •
الفاعلة اإلقليمية 

المتعارضة في المراحل 
المبكرة

التقيد بالقوانين وبقيم   •
األمم المتحدة
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أمثلة توضيحية للتنفيذ:

  القيام بأنشطة حكومية للدعوة والتواصل مع املجتمع املحيل

والشباب والنساء والقادة الدينيني، مثل اجتماعات املائدة 

املستديرة واللقاءات املفتوحة، لتقليل اإلقصاء والعزل، وتجنب 

الوصم، وتشجيع املشاركة املدنية، وإظهار كيف أن املجتمع املحيل 

املزدهر الذي يشمل الجميع يشكل أقوى جبهة ضد التطّرف 

العنيف؛

  تحديد ودعم عمل الوسطاء الذين يحظون بالثقة، بمن فيهم

القادة التقليديون أو الدينيون، والناشطون املدنيون، والفنانون، 

واملعلمون، واإلعالميون، لتسليط الضوء عىل عالمات التشّدد 

املفيض إىل العنف، وأساليب تجنيد املتطّرفني الذين يجنحون إىل 

العنف، وتعزيز آليات اإلنذار املبكر؛

  إجراء حوار مع الزعماء الدينيني بشأن أدوارهم يف منع التحريض

عىل التطّرف العنيف؛

  وضع برامج تراعي الفوارق بني الجنسني يكون من شأنها تيسري

إعادة تأهيل املجرمني أو السجناء املتطّرفني الذين يجنحون إىل 

العنف وإعادة إدماجهم؛ 

  تشجيع النُهج املبتكرة، بما يف ذلك األلعاب الرقمية وتطبيقات

األلعاب كساحات للحوار الثقايف وإدارة النزاعات، مع معالجة 

املسائل األساسية لبناء السالم من أجل خلق مساحات جديدة 

للحوار ومنع العنف؛

  نرش مجموعة متنوعة من األخصائيني االجتماعيني/املجتمعيني يف

املجتمعات املعرضة للخطر لتشجيع الحوار بني املجتمعات املحلية 

وتعزيز العالقات بني الحكومات وأفراد املجتمع املحيل؛

  تصميم برامج تطوعية يشارك فيها قادة املجتمع املحيل، من

جماعات الدعوة والخدمة العامة والجماعات الثقافية، فضالً عن 

املؤسسات الدينية، كمستشارين مجتمعيني مسؤولني عن مساعدة 

املهاجرين ألول مرة عىل التواصل مع مجموعات االهتمامات 

املشرتكة، وتحديد أماكن الخدمات، واملشاركة يف الفعاليات 

املجتمعية؛

  إدراج التدريب عىل رعاية املسنني والرعاية يف برامج استئصال

 .نزعة التشّدد وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج

مكتب األمم املتحدة املعني بمنع اإلبادة 
الجماعية وبمسؤولية توفري الحماية:

خطة عمل فاس بشأن دور الزعماء الدينيني 
يف منع التحريض عىل العنف الذي يمكن 

أن يؤدي إىل ارتكاب جرائم وحشية

يمكن أن يكون للرسائل والدروس التي ينقلها الزعماء الدينيون 

تأثير هائل على أعمال المجتمع، وهي تؤدي دوراً هاماً في منع 

العنف والتحريض عليه مما يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم 

وحشية. وتعمل خطة عمل فاس، التي يسر وضعها المكتب 

المعني بمنع اإلبادة الجماعية وبمسؤولية توفير الحماية، على 

تسخير التأثير الفريد للقادة الدينيين من خالل التشاور معهم 

في وضع مبادئ واستراتيجيات يمكن أن يسترشد بها الزعماء 

الدينيون من كافة العقائد في اتخاذ إجراءات فّعالة لمنع العنف 

ومكافحة التحريض عليه. وتنص خطة فاس على عدة خيارات 

لتخفيف حدة التوتر بين الجماعات، بما في ذلك الحوار مع األفراد 

والجماعات الذين يحملون آراء متطرفة، ونشر خطاب إيجابي 

 .وبديل، فضالً عن دعم الحوار بين األديان والتثقيف واألنشطة
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توضيح الدعم املقّدم من برامج األمم املتحدة للدول األعضاء 
لتعزيز الحوار ومنع نشوب النزاعات

 28 :إجمايل عدد املشاريع

 ً عدد البلدان: أكثر من 50 بلدا

  الوكاالت املنفذة: مكتب األمم املتحدة املعني بمنع اإلبادة

الجماعية وبمسؤولية توفر الحماية، ومكتب املمثلة الخاصة 

لألمني العام املعنية بالعنف الجنيس يف حاالت النزاع، وهيئة األمم 

املتحدة للمرأة، وتحالف األمم املتحدة للحضارات، وبرنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي، وإدارة عمليات حفظ السالم، ومكتب األمم 

املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا - بيساو، ومنظمة األمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وإدارة الشؤون 

السياسية.

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(: يف

أفريقيا، أنجزت اليونسكو مرشوعاً لدعم جهود الحكومة يف منع 

نشوب النزاعات، والتصّدي للتطرف العنيف، وتعزيز التمكني 

االجتماعي - االقتصادي للشباب، ودعم بناء القدرة املؤسسية 

للرشكاء الوطنيني من خالل توفري املساعدة التقنية، وبرامج 

التوعية، والتثقيف يف مجال السالم، وخلق مسارات للحوار فيما 

بني املجتمعات املحلية.

  تحالف األمم املتحدة للحضارات/برنامج األمم املتحدة

اإلنمائي: عىل الصعيد العاملي، سيعمل تحالف األمم املتحدة 

للحضارات وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي عىل تشجيع األلعاب 

الرقمية وتطبيقات األلعاب كساحات للحوار الثقايف وإدارة 

النزاعات، مع معالجة املسائل األساسية لبناء السالم من أجل خلق 

مساحات جديدة للحوار ومنع العنف، وإتاحة الفرصة للقائمني 

عىل التنمية وصناع السالم إلبراز ما يقومون به من جهود. 

  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي/إدارة الشؤون السياسية: يقوم

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي وإدارة الشؤون السياسية ببناء 

القدرات الوطنية يف مجايل الوساطة والحوار، ودعم الحكومات 

يف أمريكا الجنوبية والوسطى، وجنوب رشق آسيا، وجزر املحيط 

الهادئ، وأفريقيا.

  تحالف األمم املتحدة للحضارات: يقوم تحالف األمم املتحدة

للحضارات بتنفيذ مرشوع عاملي لتعزيز التفاهم املتبادل والثقة 

والتعاون والحوار بني القادة العامليني الناشئني؛ وإرشاك الزمالء 

يف األنشطة واملناقشات التي ترتكز عىل املسائل املتصلة بالحوار 

بني األديان والتنوع الثقايف؛ والتفاعل مع طائفة واسعة من 

الجهات الفاعلة املحلية التي تشارك مشاركة مكثفة يف مبادرات 

 .التثقيف الرامية إىل منع التطّرف العنيف
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الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان   -2 
وسيادة القانون

تتناىف أيديولوجيات وأعمال وأهداف املتطّرفني الذين يجنحون إىل 

العنف واإلرهابيني مع املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة 

واملكّرسة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. ونتیجة لذلك، فإن وضع 

خطط منع التطّرف العنيف وتنفیذها بطریقة تضمن احرتام هذه 

املبادئ إنما يبني القیم العاملیة واإلنسانیة التي توّحد املجتمع الدويل. 

وكما ذكر األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش:

“إن أفضل وسيلة للوقاية هي اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

واملعاهدات الدولية املنبثقة منه. ... ويمكن أيضاً أن يسهم الرتكيز عىل 

منع انتهاكات حقوق اإلنسان إسهاماً مبارشاً يف منع التطّرف العنيف 

ومكافحة اإلرهاب من خالل تجنّب تعّرض األفراد النتهاكات حقوق 

اإلنسان ... التي اعترُب أن لها دوراً يف مسار الفرد نحو التطّرف” 17.

ولتجنّب تغذية املظالم التي تعزز جاذبية التطّرف العنيف، ينبغي 

أن يكون احرتام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون هو األساس 

الجوهري ألّي خطة ملنع التطّرف العنيف. ومن ثم، ينبغي لهذه 

الخطط أن تتوافق مع خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان، وأن 

تدعمها القوانني والسياسات التي تعّزز الثقة واإلدماج بني الحكومات 

واملجتمعات املحلية، وتمنع التهميش، وتكفل املساواة يف فرص الوصول 

واملعاملة العادلة بموجب القانون، عىل جميع املستويات املؤسسية، وأن 

تشجع هذه القوانني والسياسات عىل النحو املوىص به يف خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030 وخطط التنمية اإلقليمية والوطنية 18.

وتنطوي أطر السياسات العامة مثل خطط العمل الوطنية واإلقليمية 

ملنع التطّرف العنيف عىل مخاطر عدم الكفاءة، وربما تعزز التصورات 

السلبية للحوكمة، بل ويمكن أن تكون ضارة 19، إذا لم تتضمن تعريفاً 

لتعبري “التطّرف العنيف” يف سياقها الوطني واإلقليمي. ويف هذا 

الصدد، تشّدد خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف عىل أن تعريف 

“اإلرهاب” و“التطّرف العنيف” هو من اختصاص الدول األعضاء، 

ويجب أن يكون متفقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدويل، وال سيما 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان 20. وتتوفر التوجيهات يف التعريفات 

القطاعية لإلرهاب املنصوص عليها يف الربوتوكوالت واالتفاقيات الدولية 

التسع عرشة املتعلقة باإلرهاب 21.

مقتطفات من قرار الجمعية العامة 291/70 املؤرخ 

1 تموز/يوليه 2016 تتعلق بالحكم الرشيد وحقوق 

اإلنسان وسيادة القانون:

وإذ تسلم بضرورة أن تتقيد الدول األعضاء في تعاونها على 

الصعيد الدولي وفي أّي تدابير تتخذها لمنع اإلرهاب ومكافحته 

وكذلك لمنع التطّرف العنيف، عندما يفضي إلى اإلرهاب، تقيداً 

تاماً بااللتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في 

ذلك ميثاق األمم المتحدة، وبخاصة مقاصده ومبادئه، واالتفاقيات 

والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة بالموضوع، وبخاصة قانون 

حقوق اإلنسان وقانون الالجئين والقانون الدولي اإلنساني، 

15- تهيب بالدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة التي تشارك 

في دعم الجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب أن تواصل تيسير 

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية واإلجراءات 

القانونية الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة اإلرهاب؛ 

وتعرب في هذا الصدد عن القلق الشديد إزاء حدوث انتهاكات 

لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، وكذلك لقانون الالجئين 

الدولي والقانون الدولي اإلنساني، في سياق مكافحة اإلرهاب؛

16- تؤكد أنه عندما تتجاهل جهود مكافحة اإلرهاب سيادة 

القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وتنتهك القانون الدولي، 

بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي اإلنساني وقانون 

 الالجئين، وحقوق اإلنسان والحريات األساسية، فإنها 

ال تخون القيم التي تسعى إلى ترسيخها فحسب، بل قد تزيد من 

تأجيج التطّرف العنيف الذي من شأنه أن يفضي إلى اإلرهاب؛

20- تدعو الدول في سياق مكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف 

العنيف المفضي إلى اإلرهاب إلى أن تستعرض إجراءاتها 

وممارساتها وتشريعاتها المتعلقة بمراقبة االتصاالت واعتراضها 

وجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك المراقبة واالعتراض وجمع 

البيانات على نطاق واسع، بغية التمسك بالحق في الخصوصية، 

المنصوص عليه في المادة 12 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

عن طريق ضمان تنفيذ جميع االلتزامات التي تترتب عليها بموجب 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان تنفيذاً كامالً وفّعاالً؛

تقرير األمني العام عن حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق    17
مكافحة اإلرهاب، A/72/316، الفقرتان 4 و5.

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 50.    18

A/HRC/33/29، الفقرات 23-21.   19

A/70/674، الفقرة 5.   20

.http://www.un.org/ar/counterterrorism/legal-instruments.stml   21
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ووفقاً لدراسة أجرتها مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان،

“ُوصف التطّرف العنيف بأنه “استخدام العنف أو دعمه” و“االستعداد” 

الستخدام العنف؛ و“ارتكاب أعمال العنف أو الدعوة إليها أو التشجيع 

عليها”؛ و“ترويج آراء تثري العنف وتحرض عليه دعماً ملعتقدات بعينها، 

وتعزِّز الكراهية التي قد تؤّدي إىل العنف بني املجتمعات املحلية”. 

ويُنظر إىل التطّرف العنيف عموماً عىل أنه يرمي إىل تحقيق أهداف 

سياسية أو أيديولوجية أو دينية، أو بوصفه الوسيلة التي تستخدمها 

الجماعات التي ترفض الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. 

وتشري بعض التعاريف رصاحة إىل أن اآلراء املتطّرفة ليست مشكلة 

يف حّد ذاتها، إالّ أنها تتحول إىل تهديد لألمن الوطني عندما تنقلب إىل 

ح التعاريف املستخدمة تماماً ما  أعمال عنف. ويف حاالت أخرى، ال توضِّ

إذا كان “التطّرف العنيف” يفرتض حدوث أعمال عنف أو التحريض 

عليها، أو ما إذا كان باإلمكان أيضاً إدراج أشكال أخرى من السلوك أقل 

حّدة ال تستوجب عادة إنزال العقوبات الواردة يف القانون الجنائي” 22.

وتناولت الدراسة نفسها أيضاً أوجه االرتباط بني القانون الدويل، 

وبخاصة القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والقوانني والسياسات التي 

تعالج “التطّرف” أو “التشّدد” دون اعتباره “عنيفاً”. وقد يكون اإلطار 

التايل مفيداً يف استنباط نُهج تتفق تماماً مع القانون الدويل.

ويُعّد التزام خطة منع التطّرف العنيف بتعزيز سيادة القانون، 

وتضمينها الضوابط والتوازنات املناسبة، أمراً الزماً لقانونية ومرشوعية 

أّي برنامج ومرشوع وسياسة عامة ملنع التطّرف العنيف. ومع أخذ هذه 

العوامل يف الحسبان، ينبغي للنُهج االسرتاتيجية ملنع التطّرف العنيف 

الرامية إىل تعزيز الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان وسيادة القانون أن 

تتقيد بما ييل: 

A/HRC/33/29، الفقرة 17 )ُحذفت اإلشارات املرجعية(.   22

“التطّرف” و“التشدد” - مقتطفات من تقرير 
مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان عن أفضل 

املمارسات والدروس املستفادة بشأن كيفية مساهمة 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف منع التطّرف العنيف 

)A/HRC/33/29( ومكافحته

“التطّرف”

“18  وتتناول بعض القوانين والسياسات المحلية ظاهرة “التطّرف” 

دون أن تصفه بأنه “عنيف”. فهي تُعرِّف “التطّرف” بأنه “المعارضة 

بالقول أو الفعل” لقيم الدولة أو المجتمع المعني، بما في ذلك 

“الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية واالحترام المتبادل 

والتسامح مع الديانات والمعتقدات المختلفة”. وتشير بعض تعاريف 

“التطّرف” إلى مفاهيم أو أهداف تعد عنصرية، أو فوضوية، أو 

قومية، أو استبدادية أو شمولية بصرف النظر عن طابعها السياسي أو 

الفكري، أو الديني، أو الفلسفي، وتتعارض، نظرياً أو عملياً، مع مبادئ 

الديمقراطية أو حقوق اإلنسان، ومع حسن سير المؤسسات الديمقراطية 

للدولة أو مع المبادئ األساسية األخرى لسيادة القانون. بل أن بعض 

القوانين والسياسات تذهب أبعد من ذلك فتصف التطّرف بأنه يشمل 

السلوك غير العنيف، بما في ذلك السلوك الذي يعتبر إهانة للكبرياء 

د نشر االتهامات الباطلة ضد  الوطنية أو مساساً بالكرامة الوطنية، أو تعمُّ

المسؤولين االتحاديين واإلقليميين، مثل المزاعم بأنهم ارتكبوا أعماالً غير 

قانونية أو جنائية بصفتهم الرسمية. وإذا لم تقتصر هذه التدابير على 

التطّرف “العنيف”، فإنها قد تستهدف االعتقاَد برأي أو معتقد بدالً من 

 استهداف السلوك الفعلي”. )انظر المراجع في األصل(

“التشّدد”

“19  أما المصطلح اآلخر الذي غالباً ما يُستخدم فهو “التشدد”، 

مع اعتماد عدد من الدول بعَض الردود السياساتية على هذه الظاهرة. 

ويُستخدم مفهوم “التشّدد” عموماً للتعبير عن فكرة تتعلق بعملية يَعتنق 

من خاللها الفرد مجموعة متزايدة من المعتقدات والتطلعات المتشّددة. وقد 

يشمل ذلك، دون أن يستمد تعريفه منها، االستعداَد للتغاضي عن العنف أو 

دعَمه أو تيسيره أو استخداَمه لتحقيق أهداف سياسية أو عقائدية أو دينية 

أو غيره. وتستخدم الدول وغيرها من الجهات المعنية تعاريف مختلفة 

للتشّدد، مع قْصر التركيز أحياناً كثيرة على التشّدد “العنيف” أو التشّدد 

الذي يؤدي إلى اإلرهاب. وقد أوصى مكتب الشرطة األوروبية )يوروبول( 

مؤخراً باإلشارة إلى “اتجاه اجتماعي متطرف عنيف” بدالً من استخدام 

مصطلح “التشّدد”. بيد أن ثمة خشية من أن تنتهك هذه المفاهيم الغامضة 

حقوق اإلنسان، بما في ذلك المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية. وقد ترك األمين العام، في خطة عمله لمنع التطّرف 

العنيف، تعريف التطّرف العنيف للسلطات الوطنية، لكنه حذر من أن مثل 

هذه التعاريف يجب أن تكون متسقة مع التزامات الدول بموجب القانون 

الدولي، ال سيما القانون الدولي لحقوق اإلنسان. )انظر المراجع في األصل(

“61  وال بّد من تحديد المفاهيم الرئيسية المتصلة بالتطّرف 

ح أن تؤدي إلى تدابير قد  العنيف بوضوح، ال سيما عندما يرجَّ

تتعارض مع حقوق اإلنسان. وهذا يشكل مصدر قلق بوجه خاص 

عندما ينص التشريع الوطني على جرائم جنائية استناداً إلى هذه 

المفاهيم. وهناك أيضاً مخاطر من ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان 

عندما يُستخدم مصطلحا “التطّرف” أو “التشّدد” ليشمال نشاطاً غير 

عنيف. وينبغي للدول التأكد من أن هذه التدابير تركز على السلوك 

الفعلي، بدالً من مجرد اآلراء أو المعتقدات. ويوفر القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان إطاراً واضحاً لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. وال 

يمكن بوجه خاص فرض أيّة قيود على حق المرء في أن يكون له 

 ”.رأي وعلى حريته في اعتناق أّي دين أو معتقد أو اختياره
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 استخدام تقييمات األثر الناتج عىل حقوق اإلنسان؛

 إنشاء وتعزيز اإلرشاف الهادف من خالل آليات مستقلة؛

  دمج آليات الرصد والتقييم املنتظمة التي تكفل أن تحقق الربامج

والسياسات األهداف املرجوة منها، وأن تعالج أّي أثر سلبي عىل 

حقوق اإلنسان؛

 إرشاك املجتمع املدني بصورة هادفة يف أعمال الرصد والتقييم؛

  تجنّب التمييز املبارش أو غري املبارش، أو الوصم أو تنميط جماعات

أو مجتمعات بعينها عىل أساس العرق أو الدين أو اإلثنية أو نوع 

الجنس أو غري ذلك من االنتماءات االجتماعية والثقافية.

خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف: توصيات لخطط 
العنيف للتصّدي لدوافع  التطّرف  العمل الوطنية واإلقليمية ملنع 

التطّرف العنيف يف مجال الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان 
القانون وسيادة 

عدم التمييز واملساواة:

استعراض جميع الترشيعات والسياسات واالسرتاتيجيات   1

واملمارسات الوطنية الرامية إىل منع التطّرف العنيف ومكافحته 

للتأكد من أنها تستند بقوة إىل احرتام حقوق اإلنسان وسيادة 

القانون، وما إذا كانت قد أنشأت آليات وطنية ُمصّممة لضمان 

االمتثال. وقد يتضمن ذلك أيضاً اتخاذ تدابري لتعزيز سيادة القانون 

وإلغاء الترشيعات التمييزية، وتنفيذ السياسات والقوانني التي 

تكافح التمييز واإلقصاء؛

توفري إمكانية الوصول إىل العدالة واملؤسسات:

توفري إمكانية الوصول إىل العدالة للجميع، وتعزيز املؤسسات   2

املنصفة والفّعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع عىل كافة 

املستويات، بما يتماىش مع خطة التنمية املستدامة لعام 2030؛

توفري الخدمات األساسية بشكل غري تمييزي:

تعزيز توفري الخدمات األساسية بشكل غري تمييزي، وضمان   3

املساءلة عن تقديم الخدمات، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية 

لتشمل املناطق النائية، وتهيئة بيئة يمكن أن تزدهر فيها روح 

املبادرة ويمكن للمجتمعات أن تصبح فيها أكثر سالماً وعدالة 

وشموالً؛

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

تعزيز التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما يف   4

ذلك من خالل املبادرات القائمة عىل حقوق اإلنسان التي تساعد 

عىل القضاء عىل األوضاع التي تفيض إىل التطّرف العنيف. ويمكن 

أن تكون هذه الربامج مفيدة بوجه خاص عندما تترصف إحدى 

الجماعات، بغض النظر عن وزنها الديمغرايف، بصورة تحتكر 

القطاعني السيايس واالقتصادي عىل حساب الجماعات األخرى؛

منع تخريب عمل املؤسسات التعليمية والثقافية والدينية:

منع اإلرهابيني ومنارصيهم من تخريب عمل املؤسسات التعليمية   5

والثقافية والدينية، عىل النحو املبني يف قرار مجلس األمن 1624 

)2005(؛ واتخاذ التدابري املناسبة ملكافحة جميع أشكال التعّصب 

والتمييز القائمني عىل أساس الدين أو املعتقد، عىل نحو ما يظهر 

بوجه خاص يف املناهج الدراسية يف املؤسسات التعليمية الرسمية 

وغري الرسمية، ويف الكتب الدراسية وأساليب التدريس؛ 

املساءلة:

تعزيز الكفاءة املهنية لقوات األمن ووكاالت إنفاذ القانون ومؤسسات   6

العدالة؛ وضمان فعالية الرقابة واملساءلة لهذه الهيئات، وفقاً 

للقانون الدويل لحقوق اإلنسان وسيادة القانون. وقد يتضمن ذلك 

توفري تدريب مكّرس يف مجال حقوق اإلنسان لقوات األمن وموظفي 

إنفاذ القانون وجميع املعنيني بإقامة العدل فيما يتعلق بحظر 

التحريض عىل الكراهية، وعىل نطاق أوسع احرتام حقوق اإلنسان يف 

سياق التدابري املتخذة ملكافحة التطّرف العنيف واإلرهاب؛

ضمان املساءلة عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق   7

اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل، بما يف ذلك االنتهاكات التي 

ترقى إىل مستوى الجرائم املنصوص عليها يف القانون الدويل، مثل 

جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، من خالل إجراءات 

جنائية تلتزم بضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة. وينبغي أن 

تتوفر الخربة الجنسانية ذات الصلة يف آليات املساءلة كي يتسنى 

لها الوفاء بوالياتها. ويف الحاالت التي تكون فيها اإلجراءات الوطنية 

غري قادرة عىل التصّدي لهذه الجرائم أو غري راغبة يف ذلك، ينبغي 

للمجتمع الدويل أن يدعم جهود املساءلة، بما يف ذلك عن طريق قيام 

مجلس األمن بإحالة هذه الحاالت إىل املحكمة الجنائية الدولية أو إىل 

محكمة مخصصة، حسب االقتضاء؛ 

الحكم الرشيد 

وحقوق اإلنسان 

وسيادة القانون

إصالح الترشيعات 
واستحداث برامج تراعي 

الفوارق بني الجنسني 
وتتالءم مع الشباب

املساواة يف كل مستويات 
املؤسسات وتعزيز توفري 

الخدمات األساسية بشكل 
غري تمييزي

مسـاءلة قوات االمن 
ووكاالت إنفاذ القانــون 

ومؤسسات العدالة، 
ومحاسبة منتهكي حقوق 

اإلنسان
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حرية التعبري:

التأکد من أن أّي قیود علی حریة التعبیر محّددة بشکل واضح   8

وضیق، وأن تتوفر فيها الرشوط الثالثة للمرشوعية والتناسب 

والرضورة.

نظم السجون:

إصالح األطر القانونية الوطنية ونظم السجون لضمان أمن النزالء   9

واملوظفني واملرافق، ووضع إجراءات ملنع ومكافحة التشّدد يف 

السجون استناداً إىل حقوق اإلنسان وسيادة القانون؛

فّض االرتباط وإعادة التأهيل وإسداء املشورة:

استحداث برامج لفّض االرتباط وإعادة التأهيل وإسداء املشورة   10

لألشخاص املتورطني يف أعمال التطّرف العنيف، تراعي الفوارق بني 

الجنسني وتشمل برامج لألطفال لتيسري إعادة إدماجهم يف املجتمع. 

ويجب أن تتقيد هذه الربامج تماماً بالقواعد واملعايري الدولية 

لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك الحق يف حرية التنقل وحرية التعبري 

والخصوصية واملساواة بني الجنسني ومبدأ عدم التمييز؛ 

التحريض: 

تنفيذ قرار مجلس األمن 1624 )2005(، الذي يشجع عىل اتباع نهج   11

شامل إزاء التحريض والتطّرف العنيف، وخطة عمل الرباط بشأن 

حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية التي 

A/HRC/22/17/( تشكل تحريضاً عىل التمييز أو العداء أو العنف

Add.4، التذييل(، بما يتضمن إرشاك جميع الجهات الفاعلة ذات 
الصلة، مثل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملجتمع املدني 

واألحزاب السياسية ووسائط اإلعالم؛

وقد بدأت الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية، فضالً عن إدارات األمم 

املتحدة ووكاالتها وصناديقها وبرامجها، يف تنفيذ برامج وأنشطة 

مختلفة لتعزيز الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان وسيادة القانون كوسيلة 

 .للتصّدي لدوافع التطّرف العنيف

للتنفيذ: توضيحية  أمثلة 

  التأكد من أن خطط منع التطّرف العنيف  تركز عىل السلوك

الفعيل أكثر مما تركز عىل اآلراء أو املعتقدات. ويمكن لربامج منع 

التطّرف العنيف املفاهيمية والشفافة بما فيه الكفاية أن تعزز 

األمن وتكفل حقوق اإلنسان عىل نحو أكثر فعالية، وذلك من خالل 

تعزيز الرشعية فضالً عن الثقة واحرتام سيادة القانون؛

  بناء الثقة واالطمئنان بني أجهزة إنفاذ القانون واملجتمعات

املحلية من خالل تدريب أجهزة إنفاذ القانون عىل املشاركة 

املجتمعية الفّعالة، التي تشمل تجهيز مرافق التدريب لتدريس 

تكييف تقنيات االشتباك، والتشاور مع املجتمع املدني يف 

استعراض قواعد االشتباك، وصياغة خطط سالمة املجتمع 

وأعمال الرشطة، وتشجيع قيام مؤسسات تمثيلية إلنفاذ القوانني، 

وتنظيم عمليات محاكاة ألصحاب املصلحة املتعددين لتحسني 

التنسيق بني الحكومة املحلية والرشطة واملجتمعات املحلية عند 

حدوث أزمة أو وقوع هجوم؛

  تدريب وبناء قدرات املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون عىل حقوق

اإلنسان، وسيادة القانون، ومراعاة الفوارق بني الجنسني، ومنع 

اإلرهاب، وهو ما يشمل التعامل مع التشّدد الذي يفيض إىل 

العنف؛

  تعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية عىل ضمان امتثال القوانني

والسياسات واإلجراءات التي تستهدف اإلرهاب والتطّرف 

العنيف ملعايري حقوق اإلنسان. وعىل وجه الخصوص، دعم إدارة 

املؤسسات العقابية، بما فيها السجون، كي تعمل وفقاً للمعايري 

الدولية لتجنّب التشدد وازدياده يف السجون؛

  ،وضع مبادئ توجيهية للسلوك، واستحداث إجراءات للحوار

وتوفري التدريب ذي الصلة لحراس السجون واملوظفني الذين 

يتعاملون مع الجناة املتطرفني الذين يجنحون إىل العنف؛

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة: 
دليل التعامل مع السجناء املتطّرفني الذين يجنحون 

إىل العنف ومنع تغذية نزعة التشّدد املفيض إىل 
العنف يف السجون

يقّدم دليل مكتب األمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة المعني 

بالتعامل مع السجناء المتطرفين 

الذين يجنحون إلى العنف ومنع 

تغذية نزعة التطّرف المفضي إلى 

العنف في السجون توجيهات عملية 

بشأن السياسات واآلليات اإلدارية 

الرئيسية، مثل الوفاء بالمعايير 

الدولية ألوضاع السجون، وتدريب 

الموظفين على المعاملة اإلنسانية وغير التمييزية ومنع 

الفساد. ويتناول الدليل أيضاً منع التشّدد الذي يفضي إلى 

التطّرف العنيف في السجون، وإعداد السجناء المتطرفين 

الذين يجنحون إلى العنف إلعادة إدماجهم في المجتمع.

ويشّدد الدليل على أن أّي جهود تُبذل في السجون للتصّدي للتطّرف 

العنيف يجب أالّ تؤدي إلى تقويض حقوق اإلنسان المكفولة 

لجميع األشخاص، بمن فيهم السجناء المتطرفون الذين يجنحون 

إلى العنف. غير أنه ينبغي أالّ ينسى مديرو السجون أنه وإن كان 

المتطرفون الذين يجنحون إلى العنف وغيرهم من المجرمين قد 

يستخدمون العنف لتحقيق أهداف محددة، فإن معظم المتطرفين 

الذين يجنحون إلى العنف هم مدفوعون بتحقيق مكاسب أيديولوجية 

أو دينية أو سياسية، ويعتقدون أنهم يكافحون من أجل قضية 

ما. ويركز هذا الدليل على السجناء المتطرفين الذين يجنحون 

إلى العنف من الذكور واإلناث البالغين، في حين ينطبق نظام 

 .قانوني مختلف على األطفال المحرومين من حريتهم
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  وضع و/أو دعم برامج مصممة خصيصاً إلدارة السجناء

املتطرفني الذين يجنحون إىل العنف ومنع التطّرف العنيف يف 

السجون؛

  إتاحة إمكانية الوصول إىل اآلليات التي يمكن لألفراد واملجتمعات

املحلية التعبري من خاللها عن املظالم والتماس حّل املنازعات؛

  توفیر الخدمات واملساعدة القانونیة للفئات الضعیفة واملهمشة

کوسیلة ملعالجة املظالم وكفالة املساواة يف فرص الوصول إلی 

نظام العدالة؛

  تحسین قدرات ومهارات الشباب ومنظمات الشباب علی تمييز

انتهاكات حقوق اإلنسان والعمل ضدها؛

  تدريب الصحفيني وبناء قدراتهم عىل الرتويج لوسائط اإلعالم

الجديدة كمنابر للحوار، وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان، وال سيما 

 .لدى الشباب، لتعزيز أشكال جديدة من املواطنة العاملية

توضيح للدعم املقّدم من برامج األمم املتحدة للدول األعضاء 
فيما يتعلق بالحكم الرشيد وحقوق اإلنسان وسيادة القانون

 41 :إجمايل عدد املشاريع

 ً عدد البلدان:  أكثر من 70 بلدا

  الوكاالت املنفذة: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات

والجريمة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة 

اإلرهاب/مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، واملديرية التنفيذية 

للجنة مكافحة اإلرهاب، ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 

ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، وبرنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي.

  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة: يقدم مكتب

األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة الدعم للحكومات يف 

وضع األطر القانونية والسياساتية؛ وبناء قدرات العاملني يف 

مجال العدالة وحماية األطفال؛ ونرش اإلطار القانوني الدويل. 

  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان: تضطلع

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان بإجراء دراسة 

عاملية لتوفري تحليل العتبارات حقوق اإلنسان يف التدابري املتخذة 

ملنع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض إرهابية، 

وذلك للتصّدي للتطّرف العنيف وتجنيد املقاتلني األجانب.

  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة: يقوم مكتب

األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة يف أفريقيا ببناء 

وتعزيز القدرات يف املجاالت التالية: التحقيق يف جرائم اإلرهاب 

ومقاضاتها والبّت فيها؛ والتقيد بحقوق اإلنسان يف استجابات 

العدالة الجنائية لإلرهاب؛ ومعالجة الجوانب القانونية واملتعلقة 

بالعدالة الجنائية لقضايا التشدد والتطّرف العنيف وتجنيد 

األجانب؛ والتعاون القضائي عرب الحدود؛ واعتماد/تنقيح األطر 

القانونية ملكافحة اإلرهاب.

  مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب/مكتب األمم املتحدة

املعني باملخدرات والجريمة/املديرية التنفيذية للجنة مكافحة 

اإلرهاب: يخطط مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب/مكتب 

األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة واملديرية التنفيذية 

للجنة مكافحة اإلرهاب لبناء قدرات إدارات السجون يف مجموعة 

مختارة من الدول األعضاء يف منطقة الرشق األوسط وشمال 

أفريقيا ويف آسيا لكفالة فعالية إدارة السجناء املتطرفني الذين 

يجنحون إىل العنف ومنع التشّدد املفيض إىل العنف يف السجون. 

ويشمل ذلك بدء وتعزيز برامج لفض االرتباط تهدف إىل إثناء 

املتطّرفني عن اللجوء إىل العنف.

  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة: يعمل مكتب

األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة عىل رفع مستوى وعي 

املسؤولني الحكوميني يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا 

باملمارسات الجيدة عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي وما يتصل 

بها من أدوات ملنع التطّرف العنيف؛ وتعزيز التعاون مع املنظمات 

املحلية ومنظمات املجتمع املدني وإرشاكها يف التصّدي لإلرهاب 

والتطّرف العنيف؛ وتعزيز القدرات الوطنية عىل منع التطّرف 

العنيف يف السجون.

  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان: أكملت

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان تجميع تقرير عن 

أفضل املمارسات والدروس املستفادة حول كيفية إسهام حماية 

وتعزيز حقوق اإلنسان يف منع التطّرف العنيف والتصّدي له.

  معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة: يخطط

معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة إلطالق 

أربع مبادرات )يف أفريقيا، وجنوب رشق آسيا، والرشق األوسط( 

للرتويج الستخدام تدابري بديلة وتحويلية لألحداث )دون سن 

الثامنة عرشة( الذين يُزعم تورطهم يف أنشطة إرهابية، كأساس 

لوضع اسرتاتيجيات إقليمية موحدة.

  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي: سينظم برنامج األمم املتحدة

اإلنمائي مشاورات مع الدول األعضاء يف منطقة الرشق األوسط 

وشمال أفريقيا عىل املستوى االتحادي بشأن املواضيع التالية: 

مكافحة اإلرهاب وقوانني الحقيقة واملصالحة؛ وتنظيم التفاعالت 

بني الرشطة واملجتمعات املحلية وإعداد خطط عمل يف مناطق 

مختارة حول كيفية التصّدي للتطّرف العنيف؛ وتدريب املحامني 

ونقابات املحامني عىل منع التطّرف العنيف والقوانني املتعلقة 

باإلرهاب؛ وتقديم املساعدة القانونية للسجناء؛ وأنشطة الدعوة 

الرفيعة املستوى من أجل كفالة محاكمة قضايا اإلرهاب أمام 

 .املحاكم املدنية
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من شأن إقامة عالقة قائمة عىل الثقة بني املجتمعات والسلطات، بما يف 

ذلك قوات األمن فضالً عن املؤسسات االجتماعية والتعليمية، أن يساعد 

عىل بناء القدرة عىل الصمود ومنع العنف 23. ويف كثري من األحيان، 

تسفر مبادرات منع التطّرف العنيف عن نتائج أكثر نجاحاً عندما تكون 

للسلطات عالقة قائمة مسبقاً مع املجتمع. فعىل سبيل املثال، يمكن أن 

تسهم املشاركة املجتمعية املستمرة يف تيسري تنفيذ الربامج وما يتصل 

بها من توفري الخدمات، مع املساعدة أيضاً عىل تجنب نشوب النزاعات 

وإزالة التوترات بني إنفاذ القانون واملجتمعات املحلية.

وينبغي أن تعزز خطط منع التطّرف العنيف إرشاك املجتمع املحيل 

والعالقات فيما بني املجتمعات املحلية من خالل:

  تشجيع املشارکة علی نطاق املجتمع املحيل يف اتخاذ القرارات

بشأن أساليب ومبادرات منع ظهور التطّرف العنيف يف 

املجتمعات املهمشة واملجتمعات املحلية املتاخمة؛

  إنشاء آليات للمجتمعات املحلية للعمل مع السلطات االتحادية

واملركزية لتنسيق جهود منع التطّرف العنيف عىل جميع 

مستويات الحكومة مع توفري التمويل الكايف والتنفيذ املتوازن؛

  تشجيع بناء الرشاكات مع املجتمع املدني لتحديد دوافع التطّرف

العنيف والتصّدي لها؛

  إنشاء ودعم الشبكات اإلقليمية والعاملية لجماعات ودوائر املجتمع

املدني لتبادل أفضل املمارسات وتنسيق الجهود الرامية إىل 

تقليص قاعدة دعم التطّرف العنيف؛

مقتطفات من قرار الجمعية العامة 291/70 املؤرخ 
1 تموز/يوليه 2016 تتعلق بإرشاك املجتمعات 

املحلية: 

10- تشجع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير 

الحكومية، على المشاركة، حسب االقتضاء، في الجهود الرامية 

إلى تعزيز تنفيذ االستراتيجية، بطرق منها تبادل اآلراء مع الدول 

األعضاء ومنظومة األمم المتحدة، وتشجع الدول األعضاء وفرقة 

العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب والكيانات 

التابعة لها على تعزيز مشاركة المجتمع المدني، وفقاً لوالية كل 

منها، حسب االقتضاء، وعلى دعم دورها في تنفيذ االستراتيجية؛

11- تشجع الدول األعضاء على إشراك المجتمعات المحلية 

والجهات الفاعلة غير الحكومية ذات الصلة، حسب االقتضاء، في 

وضع استراتيجيات مصّممة حسب الغرض للتصّدي لخطاب 

التطّرف العنيف الذي يمكن أن يحرض على تجنيد أعضاء الجماعات 

اإلرهابية وعلى ارتكاب أعمال إرهابية، وعلى معالجة الظروف 

المؤاتية النتشار التطّرف العنيف، عندما يفضي إلى اإلرهاب؛

38- تحّث جميع الدول األعضاء واألمم المتحدة على االتحاد 

ضد التطّرف العنيف عندما يفضي إلى اإلرهاب، وتشجع الجهود 

التي يبذلها القادة لكي تُناقش داخل مجتمعاتهم المحلية دوافع 

التطّرف العنيف المفضي إلى اإلرهاب ولبلورة استراتيجيات 

لمعالجة هذه الدوافع، وتؤكد أن للدول والمنظمات اإلقليمية 

والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط اإلعالم دوراً 

هاماً تؤديه في تعزيز التسامح وتيسير التفاهم والحوار الشامل 

 للجميع واحترام التنوع الديني والثقافي وحقوق اإلنسان؛

مقتطفات من قرار مجلس األمن 2178 )2014( 
تتعلق بإرشاك املجتمع املحيل:

16 - يشجع الدول األعضاء على إشراك المجتمعات المحلية 

والعناصر الفاعلة غير الحكومية المعنية في وضع استراتيجيات 

لمناهضة الخطاب المتطّرف العنيف الذي يمكن أن يحّرض على 

ارتكاب األعمال اإلرهابية، والتصّدي للظروف المفضية إلى شيوع 

التطّرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى اإلرهاب، وذلك بسبل 

منها تمكين الشباب واألسر والنساء والقادة في األوساط الدينية 

والثقافية والتعليمية، وكافة الجماعات المعنية األخرى في المجتمع 

المدني، واألخذ بنُُهج مكيفة بحسب الحالة في مكافحة اعتناق هذا 

 .التطّرف العنيف، والنهوض باإلدماج والتالحم االجتماعيين

جلسة تمرين يف مخيم ساندا كاريمي لألشخاص املهجرين 

داخلياً يف ماديغوري، والية بورنو، شمال رشق نيجرييا.

UNICEF/UN028928/Esiebo :الصورة 

A/HRC/33/29، الفقرة 29.   23
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  وضع برامج إرشاد تركز عىل العالقات الفردية املبارشة؛

 .24 توفري الخدمات االجتماعية لضحايا الجرائم الجنسية والجنسانية

وتتطلب التوعية املجتمعية املستدامة والفّعالة مشاركة طويلة األجل 

تُصّمم خصيصاً للسياقات والتحّديات املحّددة التي تواجه املجتمعات 

ع الحكومات عىل التكليف بالتدريب الالزم يف  املحلية. ويف حني تُشجَّ

مجال املشاركة املجتمعية، ينبغي أيضاً للمسؤولني واملوظفني املسؤولني 

عن إدارة وتنفيذ برامج املجتمعات املحلية ملنع التطّرف العنيف، مثل 

األخصائيني االجتماعيني وضباط الرشطة، أن يأخذوا عىل عاتقهم 

متابعة التدريب الذي سيعزز مهاراتهم يف التواصل عرب الثقافات، 

ويُعرفهم باملسائل واملالبسات املتفردة ملنع التطّرف العنيف التي تواجه 

املجتمعات التي يخدمونها. ورغم أن أغلبية السكان قد ينتمون إىل 

جماعة بعينها أو قد تكون هناك وجهات نظر سائدة، فإن املجتمعات 

ليست كيانات متجانسة. فهي تضم سكاناً يتبنون طائفة متنوعة من 

وجهات النظر وأنماط الحياة املتناقضة، ويجب أن يكون املسؤولون 

واملوظفون عىل استعداد لالستفادة من هذا التنوع وإقامة رشاكات مع 

 .مجموعة متنوعة من الجماعات واألشخاص وفيما بينهم

خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف: توصيات لخطط 
العنيف للتصّدي لدوافع  التطّرف  العمل الوطنية واإلقليمية ملنع 

التطّرف العنيف يف مجال إرشاك املجتمعات املحلية

إرشاك املجتمعات املحلية:

وضع اسرتاتيجيات مشرتكة وتشاركية، بما يف ذلك مع املجتمع   1

املدني واملجتمعات املحلية، ملنع ظهور التطّرف العنيف، وحماية 

املجتمعات املحلية من تجنيد املتطرفني وتهديد التطّرف العنيف، 

ودعم تدابري بناء الثقة عىل صعيد املجتمع املحيل من خالل توفري 

القنوات املناسبة للحوار، والتعّرف عىل املظالم يف وقت مبكر؛

أعمال الرشطة املجتمعية:

تبني نماذج وبرامج مجتمعية ألعمال الرشطة املجتمعية تسعى   2

إىل حّل املسائل املحلية يف رشاكة مع املجتمع املحيل، وتستند بقوة 

إىل حقوق اإلنسان، بما يكفل تجنّب تعرض أفراد املجتمع للخطر. 

ن تفهم  ومن شأن ذلك أن يزيد من وعي ويقظة الجمهور، ويحسِّ

الرشطة ومعرفتها فيما يتعلق باملجتمعات املحلية، مما يعّزز قدرتها 

عىل الترّصف بشكل استباقي وتحديد املظالم واملسائل الحرجة يف 

مرحلة مبكرة؛

الدعم الطبي والنفيس االجتماعي والقانوني:

توفري الدعم الطبي والنفيس االجتماعي والقانوني يف املجتمعات   3

املحلية التي توفر املأوى لضحايا املتطرفني الذين يجنحون إىل 

العنف، بمن فيهم ضحايا الجرائم الجنسية والجنسانية؛

التوجيه:

وضع برامج توجيه محلية وعائلية تستند إىل إقامة عالقات مبارشة   4

بني املوجه ومن يقوم بتوجيههم، مع الرتكيز عىل األفراد الذين 

يعانون الضعف أو من أدينوا أو اتهموا بارتكاب أعمال إجرامية 

ذات صلة بالتطّرف العنيف؛

مشاركة كل فئات املجتمع:

تشجيع الرابطات املدنية واملهنية واالتحادات وغرف التجارة   5

عىل التواصل من خالل شبكاتها الخاصة مع الفئات املهمشة من 

أجل التصّدي للتحّديات معاً من خالل الحوار الشامل والسياسة 

التوافقية؛

عمليات التبادل عىل الصعيد اإلقليمي والعاملي:

دعم إقامة شبكات إقليمية وعاملية للمجتمع املدني والشباب   6

واملنظمات النسائية والقادة الدينيني لتمكينهم من تبادل املمارسات 

والخربات الجيدة من أجل تحسني العمل يف مجتمعاتهم املحلية 

وتشجيع الحوار بني الثقافات واألديان؛

بناء الشبكات من خالل 
برامج التوجيه، وجهود 
الدعم التي يضطلع بها 

املجتمع املدني، ودعم إنشاء 
شبكات إقليمية وعاملية

إرشاك املجتمعات 
وضع اسرتاتيجيات مشرتكة املحلية

وتشاركية، وتبني نماذج 
وبرامج ألعمال الرشطة 

املجتمعية

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 51؛ وانظر    24
أيضاً املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 12 مبدأ لوضع خطط العمل الوطنية، 

املبدأ 3. 
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الحوار حول دوافع التطّرف العنيف:

العمل، باالشرتاك مع املجتمع املدني واملجتمعات املحلية، عىل   7

تشجيع خطاب يتصّدى لدوافع التطّرف العنيف، بما يف ذلك 

االنتهاكات املستمرة لحقوق اإلنسان. والتصّدي ألّي انتهاكات قائمة 

لحقوق اإلنسان، كمسألة رضورية لاللتزام القانوني وللمصداقية 

عىل حّد سواء.

وقد بدأت الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية، فضالً عن إدارات األمم 

املتحدة ووكاالتها وصناديقها وبرامجها، يف تنفيذ برامج وأنشطة 

مختلفة إلرشاك املجتمعات املحلية كوسيلة للتصّدي لدوافع التطّرف 

العنيف.

للتنفيذ: توضيحية  أمثلة 

  إنشاء شبكات محلية منتظمة ملنع التطّرف العنيف مع خرباء

مدربني عىل التعامل مع حاالت محّددة يف املجتمعات املحلية؛

  تحدید نطاق املبادرات املجتمعية الفّعالة ملنع التطّرف العنيف

وتوسیعها إلی مناطق أخرى أو علی نطاق البلد؛

  إنشاء برامج تدريبية وتوجيهية تعزز قدرة الشباب عىل الصمود

ونظم دعمهم االجتماعي )مثل اآلباء واملعلمني واألخصائيني 

االجتماعيني( يف مواجهة حمالت الدعوة التي يقوم بها املتطرفون 

الذين يجنحون إىل العنف. وعىل وجه الخصوص، ينبغي أن 

تسعى الربامج إىل تعزيز الثقة بالنفس والتفكري النقدي وتشجيع 

املشاركة النشطة يف شؤون املجتمع؛

  تعزيز قدرات املؤسسات الدينية، بما يف ذلك تطوير املقررات

واملناهج الدراسية، لتعزيز العالقات بني األديان وفيما بينها؛

 /تطوير برامج تعليم األقران التي يتفاعل فيها ضعاف األفراد

الجماعات مع األفراد الذين كانوا يف السابق يتعّرضون للتطّرف 

العنيف أو يشاركون فيه؛

  إطالق خدمات خطوط املساعدة التي تدعم عائالت وأصدقاء

املتطرفني الذين يجنحون إىل العنف؛

  إرشاك الشباب والنساء واملجتمع املدني يف رفع مستوى الوعي

بأهداف منع التطّرف العنيف من خالل حّل املشاكل املجتمعية؛

  مساعدة وكاالت إنفاذ القانون يف تعزيز وتطوير اسرتاتيجية

فّعالة وشاملة إلرشاك املجتمعات املحلية املعّرضة للخطر؛

  تعزيز السياسات العامة وإنشاء برامج لتشجيع اإلدماج وتعزيز

حقوق الفئات املحرومة عىل مستوى املدينة/البلدية، مع تعزيز 

تنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية املستدامة املتعلق باملدن 

الشاملة للجميع وأكثر أمناً؛

  الكشف عن جرائم الكراهية والتحقيق فيها، ودعم الضحايا

واملجتمعات املحلية املستهدفة بجرائم الكراهية.

توضيح الدعم املقّدم من برامج األمم املتحدة للدول األعضاء 
املحلية املجتمعات  فيما يتعلق بإرشاك 

 18 :إجمايل عدد املشاريع

 ً عدد البلدان: أكثر من 15 بلدا

  الوكاالت املنفذة: إدارة عمليات حفظ السالم، ومنظمة األمم

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، ومعهد األمم املتحدة 

األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة، واملديرية التنفيذية للجنة 

مكافحة اإلرهاب، ومركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، وبرنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي، ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

والجريمة.

  ،إدارة عمليات حفظ السالم: عىل الصعيد الوطني يف أفريقيا

تخطط إدارة عمليات حفظ السالم إلرشاك الرشطة واملجتمعات 

املحلية والشباب والنساء واملجتمع املدني وغريها من الجهات 

يف رفع مستوى الوعي ومنع التطّرف العنيف من خالل حّل 

املشكالت عىل مستوى املجتمع املحيل. 

  معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة: يقدم

معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة الدعم 

لوكاالت إنفاذ القانون الوطنية يف منطقة الرشق االوسط وشمال 

أفريقيا لتعزيز ووضع اسرتاتيجية فّعالة وشاملة إلرشاك املجتمعات 

املحلية املحّددة عىل املستوى املحيل بأنها تواجه خطراً بالغاً للوقوع 

يف التشّدد والتجنيد وعودة املقاتلني اإلرهابيني االجانب.

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

)اليونسكو(: تضطلع اليونسكو بتنفيذ إطار للمؤرشات يف رشق 

 أفريقيا لتقييم املمارسات الجيدة عىل مستوى املدن، وهو 

ما سيجري تطويره بدرجة أكرب واختباره بصورة تجريبية يف 

مدن مختارة يف رشاكة مع منظمات إقليمية. 

  مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب/إدارة عمليات حفظ

السالم: سيسهم مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب وإدارة 

عمليات حفظ السالم يف تحقيق االستقرار والحفاظ عىل السالم عىل 

مستوى املجتمع املحيل يف شمال أفريقيا ومنطقة الساحل من خالل 

تعريف الجهات الفاعلة املحلية بممارسة أعمال الرشطة املجتمعية. 

وسيشجع ذلك عىل بناء رشاكات دائمة بني ضباط الرشطة العاملني 

عىل املستوى املحيل واملجتمعات املحلية التي يخدمونها، ويشجع 

إطالق مبادرات ألعمال الرشطة املحلية دعماً لعمليات وجهود 

مكافحة اإلرهاب ملنع التطّرف العنيف، تتسم باحرتام حقوق 

اإلنسان ومراعاة شواغل أفراد املجتمع املحيل.

  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان: تقود مفوضية

األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان مرشوعاً للفريق العامل 

املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف سياق 

مكافحة اإلرهاب التابع لفرقة فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال 

مكافحة اإلرهاب بشأن “األساليب التي تمتثل لحقوق اإلنسان 

 .”للتصّدي للتهديد الذي يشكله املقاتلون األجانب
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تمكين الشباب  -4

الشباب من بني أفضل الحلفاء يف منع التطّرف العنيف. وغالباً ما يكون 

الشباب أكثر من كبار السن تأهالً واستعداداً للتواصل عرب الثقافات 

وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لكرس الحواجز االجتماعية باستخدام 

تكنولوجيا االتصاالت. ويف الوقت نفسه، يعاني العديد من الشباب من 

الشعور بالحرمان من الحقوق والتهميش، مما قد يجعلهم عرضة 

للتطّرف العنيف. ومع مراعاة تأثري الشباب يف منع التطّرف العنيف 

وقابليتهم للتأثر به، يصبح من الرضوري أن تشمل خطط منع التطّرف 

العنيف تدابري ال تقترص عىل إرشاك الشباب فحسب، بل وأيضاً تمكينهم 

كرشكاء عىل قدم املساواة يف إحداث التغيري البنَّاء. وعىل الصعيد العاملي، 

أصبح السكان الشباب يشكلون اليوم أكرب كتلة شبابية يف التاريخ، 

وتمكنهم األغلبية التي يمثلونها يف العديد من الدول من تضخيم أثر 

الرسائل املشرتكة لإلنسانية. ولذلك، فإن إدماج أصوات الشباب يف 

الحوار وعملية صنع القرار وتنفيذه، ويف مبادرات بناء قدرات منع 

التطّرف العنيف، الحكومية وغري الحكومية، هو أمر بالغ األهمية لنجاح 

خطط منع التطّرف العنيف. 

وتسلط عدة قرارات للجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن الضوء 

 عىل األدوار الهامة التي يقوم بها الشباب يف منع التطّرف العنيف، 

وال سيما قرار الجمعية العامة 291/70 املؤرخ 1 تموز/يوليه 2016، 

وقرار مجلس األمن 2250 )2015( بشأن الشباب والسالم واألمن. ويجب 

أن تتماىش خطط منع التطّرف العنيف مع هذه القرارات لضمان إرشاك 

قادة الشباب وشبكات الشباب والجماعات الشبابية يف جميع مراحل 

 وضع خطة منع التطّرف العنيف وتنفيذها. وينبغي أن يشمل ذلك 

ما ييل:

  تمكينهم من املشاركة يف عمليات صنع القرار عىل جميع

املستويات يف املؤسسات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، ويف 

آليات منع نشوب النزاعات وتسويتها؛

 إتاحة الفرص لهم للمساهمة البنَّاءة يف بناء مجتمعاتهم؛

 تمكينهم من الدعوة إىل التعددية واالحرتام املتبادل؛

  تشجيعهم عىل املشاركة يف الحوار بني األجيال بني الجهات الفاعلة

يف املجتمع املحيل والقادة الوطنيني، بما يف ذلك األرس والقيادات 

الدينية والثقافية والتعليمية واملعلمني واملمارسني، من أجل تعزيز 

التماسك االجتماعي واإلدماج االجتماعي؛

مقتطفات من قرار الجمعية العامة 291/70 املؤرخ 
1 تموز/يوليه 2016 تتعلق بالشباب:

“وإذ تشير إلى أهمية اإلسهام اإليجابي للشباب في الجهود 

المبذولة لمكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف العنيف المفضي 

إلى اإلرهاب وكذلك من أجل تعزيز السالم واألمن، وإذ 

تعرب في هذا الصدد عن قلقها إزاء خطر التجنيد والتشّدد 

المفضي إلى اإلرهاب، بما في ذلك داخل السجون، 

“13- تشجع الدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة والمنظمات 

اإلقليمية ودون اإلقليمية والجهات الفاعلة ذات الصلة على أن تنظر 

في إنشاء آليات إلشراك الشباب في الترويج لثقافة السالم والتسامح 

والحوار بين الثقافات وبين األديان، وأن تعمل، حسب االقتضاء، على 

بلورة فهم الحترام كرامة اإلنسان والتعددية والتنوع، بسبل منها، 

حسب االقتضاء، برامج التعليم التي يمكن أن تثنيهم عن المشاركة 

في أعمال إرهابية والتطّرف العنيف المفضي إلى اإلرهاب، والعنف، 

وكراهية األجانب، وجميع أشكال التمييز، وتشجع أيضاً الدول 

األعضاء على تمكين الشباب من خالل تشجيع التثقيف في مجال 

اإلعالم والمعلومات، وإشراك الشباب في عمليات صنع القرار والنظر 

في السبل العملية إلشراك الشباب في وضع البرامج والمبادرات ذات 

الصلة الرامية إلى منع التطّرف العنيف المفضي إلى اإلرهاب، وتحّث 

الدول األعضاء على اتخاذ تدابير فّعالة، وفقاً للقانون الدولي، لحماية 

الشباب المتأثرين بظاهرة اإلرهاب أو التطّرف العنيف المفضي إلى 

 ”اإلرهاب أو المعرضين لالستغالل عن طريق تلك الظاهرة؛

مقتطفات من قرار مجلس األمن 2250 )2015( 
بشأن الشباب والسالم واألمن: 

“وإذ يالحظ الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به 

الشباب باعتبارهم أيضاً قدوة إيجابية يف منع ومكافحة 

التطّرف العنيف، الذي يمكن أن يفيض إىل اإلرهاب وتأجيج 

النزاعات وعرقلة التنمية االجتماعية - االقتصادية وتفاقم 

انعدام األمن عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل،

“1- يحّث الدول األعضاء عىل النظر يف السبل الكفيلة بزيادة 

التمثيل الشامل للشباب يف عمليات صنع القرارات عىل جميع 

املستويات يف املؤسسات واآلليات املحلية والوطنية واإلقليمية 

والدولية ملنع نشوب النزاعات وحلها، بما يف ذلك مؤسسات وآليات 

مكافحة التطّرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي إىل اإلرهاب، 

والنظر، حسب االقتضاء، يف إنشاء آليات متكاملة تكفل مشاركة 

 ”الشباب بصورة ُمجدية يف عمليات السالم وحل املنازعات؛
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  دعمهم يف تنظيم الربامج التي تعزز مثاليتهم وإبداعهم وطاقتهم

يف األماكن والبيئات التي عادة ما تجتذب الشباب من أعضاء 

املجتمع 25.

وقد ثبت أن برامج الشباب األكثر فعالية تكون متأثرة باألقران وموجهة 

إىل تطوير مهارات الحياة، مثل إدارة النزاعات والعمل الجماعي 

والتسامح والتعاطف 26. ويمكن أن ترتك رعاية مهارات الحياة هذه أثراً 

شامالً، وتؤّدي بمرور الوقت إىل تعزيز وضع برامج أدّق توجيهاً بهدف 

تعزيز التسامح السيايس واإلثني واالجتماعي والديني؛ والتنوع الثقايف 

واملساواة بني الجنسني؛ فضالً عن املعرفة بالقيم الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان. وقد أشارت دراسة أجرتها املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

بشأن حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف منع التطّرف العنيف إىل أثر 

إدخال التوجيه يف برامج الشباب، حيث ذكرت ما ييل: 

“يف حني أن حمالت “الخطاب املضاد” عرب شبكة اإلنرتنت وخارجها 

املوجهة إىل الوصول إىل مجموعة كبرية من الشباب قد تتسم “بقيمة 

كبرية كوسيلة للتثقيف العام، الذي يرمي إىل رفع مستوى وعي السكان 

وبناء مجتمع قادر عىل الصمود”، فقد ثبت أن املشاركة املبارشة يف 

مجموعات صغرية تحقق أعىل فاعلية، وال سيما مع الشباب املعّرضني 

لخطر وشيك لالنضمام إىل الجماعات املتطرفة العنيفة 27.”

وينبغي أن تتوفر العنارص التالية يف وضع وتنفيذ مبادرات الشباب يف 

خطط منع التطّرف العنيف:

 دعم املشاركة الطوعية للشباب؛

  إدراج التزامات بتنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

2250 )2015(؛

 تجنّب التنميط العنرصي أو الديني والتمييز عند تصميم الربامج؛

  تشجيع وضع سياسات للشباب تسهم يف جهود بناء السالم، بما

يف ذلك التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية؛

  إرشاك جميع الشباب بدالً من االكتفاء بالرتكيز عىل الشباب الذين

تعتربهم السلطات الحكومية أو املنظمات املنفذة “معّرضني 

لخطر” التشّدد؛

  تحديد الحاالت التي يمكن فيها صقل الربامج العامة، مثل برامج

التثقيف بشأن التسامح، ملعالجة الظروف والسياقات والدوافع 

املحلية؛

 تعزيز ملكية الشباب لجهود بناء املجتمع املحيل؛

  تسخري املهارات التكنولوجية للشباب وإدماج أساليب االتصال

الحديثة يف تصميمات الربامج؛

  تزويد الشباب باملعارف الرضورية وبمهارات محو األمية

اإلعالمية واملعلوماتية لتوسيع خياراتهم االجتماعية، وبناء أشكال 

جديدة من املواطنة العاملية، وجعلهم أكثر قدرة عىل الصمود يف 

وجه التالعب عند استخدام اإلنرتنت ووسائط اإلعالم االجتماعية.

خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف: توصيات لخطط 
العنيف للتصّدي لدوافع  التطّرف  العمل الوطنية واإلقليمية ملنع 

التطّرف العنيف يف مجال تمكني الشباب

املشاركة:

دعم وتعزيز مشاركة الشابات والشبان يف األنشطة الرامية إىل   1

منع التطّرف العنيف بإعطاء األولوية آلليات املشاركة املجدية عىل 

املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، عىل النحو املبني يف إعالن 

ان بشأن الشباب والسالم واألمن لعام 2015؛ وتهيئة بيئة آمنة  عمَّ

وداعمة بدنياً واجتماعياً وعاطفياً ملشاركة الشابات والشبان يف منع 

التطّرف العنيف؛ 

اإلدماج:

إدماج الشابات والشبان يف عمليات صنع القرار عىل الصعيدين   2

املحيل والوطني، بما يف ذلك عن طريق إنشاء مجالس للشباب 

وآليات مماثلة تتيح للشباب والشابات منرباً للمشاركة يف الخطاب 

السيايس السائد؛ 

التواصل:

إرشاك الشابات والشبان الذين يصعب الوصول إليهم، مثل من   3

ينتمون إىل الفئات املمثلة تمثيالً ناقصاً، يف الجهود الرامية إىل 

منع التطّرف العنيف، عىل النحو املبني يف املبادئ التوجيهية بشأن 

مشاركة الشباب يف بناء السالم؛

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 52؛ انظر    25
أيضاً املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 12 مبدأ لوضع خطط العمل الوطنية، 

املبدأ 4.

A/HRC/33/29، الفقرة 43 )انظر املراجع يف األصل(.   26

 Harald Weilnböck, “Confronting the counter-narrative ideology. :انظر   27
 Embedded face-to-face prevention—and youth (media) work” (Cultures

Interactive, 2015)، متاح يف املوقع http://cultures-interactive.de/fachartikel.html؛ 

و A/HRC/33/29، الفقرة 44 )انظر املراجع يف األصل(.

األمري الحسني بن عبد الله الثاني، ويل عهد اململكة األردنية الهاشمية، 
يلقي كلمة يف املناقشة املفتوحة التي عقدها مجلس األمن حول موضوع 

“دور الشباب يف التصّدي للتطّرف العنيف وتعزيز السالم”.

UN Photo/Mark Garten :الصورة 
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التوجيه:

وضع برامج وطنية لتوجيه الشابات والشبان، وتهيئة مساحة   4

للنمو الشخيص يف مجاالتهم املختارة، وإتاحة الفرص ألداء الخدمة 

املجتمعية التي تمكنهم من أن يصبحوا قادة وأطرافاً فاعلة من أجل 

التغيري البناء؛ 

الحوار:

تعزيز الثقة بني صناع القرار والشابات والشبان، وبخاصة من   5

خالل الحوار بني األجيال وأنشطة بناء الثقة بني الشباب والبالغني 

وأنشطة التدريب؛ 

التمويل:

ضمان تخصيص جانب من جميع األموال املكرسة للتصّدي   6

للتطّرف العنيف للمشاريع التي تعالج االحتياجات الخاصة للشباب 

أو التي تهدف إىل تمكينهم، وتشجيع املؤسسات املالية الدولية 

واملؤسسات والجهات املانحة األخرى عىل توفري آليات لتمويل 

املنح الصغرية للنساء والشباب من منظمي املشاريع االجتماعية 

وتمکینهم من تطویر أفکارهم الخاصة بشأن تعزیز قدرة 

املجتمعات املحلیة علی الصمود أمام التطّرف العنیف. 

وقد بدأت الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية، فضالً عن إدارات األمم 

املتحدة ووكاالتها وصناديقها وبرامجها، يف تنفيذ برامج وأنشطة 

مختلفة لتمكني الشباب، كوسيلة للتصّدي لدوافع التطّرف العنيف.

للتنفيذ: توضيحية  أمثلة 

  إدخال محو األمية بوسائط اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت يف جميع مراحل التعليم، ويف املناهج الدراسية الوطنية 

واإلقليمية كعنرص من عنارص الكفاءة الشاملة؛

 وضع سياسات عامة تشاركية للشباب وإنشاء آليات للمشاركة؛

  خلق فرص، مثل الفعاليات املخصصة واملناقشات واآلليات

املؤسسية الدائمة مثل مجالس أو هيئات الشباب، لكي يشارك 

الشباب يف حوار مع صناع القرار عىل جميع املستويات بشأن 

موضوعات منع التطّرف العنيف؛

  تهيئة الفرص أمام الشباب لالنخراط يف األنشطة االجتماعية

واالقتصادية وهم ال يزالون يف صفوف الدراسة، مثل تعزيز فرص 

التدريب وفرص التعلم بمالزمة موظفني متمرسني، ووضع برامج 

للتوجيه، وتعزيز التوجيه الوظيفي وإسداء املشورة يف املدارس 

والجامعات، وزيادة فرص التطوع والربامج الصيفية؛

  ،إنشاء صناديق تضامن للشباب، بما يف ذلك برامج للمنح الصغرية

ملساعدة الشباب عىل املساهمة يف املبادرات املجتمعية أو املحلية أو 

الشعبية ملنع التطّرف العنيف، التي تستفيد من معارفهم وقدرتهم 

عىل االبتكار وتغذيها، وإنشاء هذه املبادرات وقيادتها؛

  دعم شبكات الشباب عرب الوطنية واإلقليمية التي تهيئ بيئة

تمكينية للشابات والشبان لتطوير كفاءاتهم وممارسة حقوقهم 

وواجباتهم املدنية وتعزيز وصولهم إىل سوق العمل. 

توضيح للدعم املقّدم من برامج األمم املتحدة للدول األعضاء 
الشباب يتعلق بتمكني  فيما 

 27 :إجمايل عدد املشاريع

 ً عدد البلدان: أكثر من 30 بلدا

  الوكاالت املنفذة: تحالف األمم املتحدة للحضارات، ومنظمة األمم

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، ومركز األمم املتحدة 

ملكافحة اإلرهاب، وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي.

  تحالف األمم املتحدة للحضارات: يستخدم تحالف األمم املتحدة

للحضارات صندوق تضامن الشباب لتحديد املعارف والقدرات 

املالئمة لإلسهام يف األنشطة املحلية والشعبية ملنع التطّرف 

العنيف يف مجتمعاتهم املحلية. ويدعم صندوق تضامن الشباب 

هذه املبادرات من خالل املنح.

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(: يف

عام 2000، أطلقت اليونسكو وتواصل مرشوع “إتاحة الفرصة: 

التعليم والثقافة يف برنامج السالم” يف األمريكتني، الذي يقوم عىل 

فرضية فتح املدارس العامة يف املناطق الشديدة الخطورة خالل 

عطالت نهاية االسبوع عندما تزداد بدرجة كبرية معدالت العنف 

الذي يشارك فيه الشباب.

  اليونسكو/مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب: تخطط

اليونسكو ومكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب لتمكني الشابات 

والشبان يف منطقة الرشق االوسط وشمال أفريقيا وتزويدهم 

باملعارف والقيم والقدرة عىل التواصل عرب شبكة اإلنرتنت 

وخارجها، مع تمكينهم من اكتساب القدرة عىل الصمود يف وجه 

التشّدد والتطّرف العنيف، بما يف ذلك من خالل دعم تعميم 

املسائل املتصلة بمنع التطّرف العنيف يف قطاع التعليم.

تمكني
الشباب

إرشاك الشباب الذين 

يصعب الوصول إليهم، 

وإنشاء برامج للتوجيه، 

وإدماج الشباب يف عمليات 

صنع القرار

الحوار الدويل والربمجة 

املوجهة تحديداً لبنـاء 

الثقة بني الشباب والبالغني 

وفكرة التنمية
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  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(: يف

آسيا، تضطلع اليونسكو، مع منظمة سبورت إمباكت 

Sportsimpact، بتنظيم 13 حلقة عمل تستمر الواحدة منها 
أسبوعاً عن “دليل تنظيم الفعاليات الرياضية”. وستشكل 

الدروس املستفادة من هذا املرشوع التجريبي، الذي يستخدم 

الرياضة لتشجيع اإلدماج االجتماعي وتمكني الشباب من خالل 

حلقات العمل املعنية باملهارات والقيم االيجابية، أساساً ملواصلة 

العمل مع السلطات الوطنية يف جنوب رشق آسيا لتفعيل املبادئ 

املتضمنة يف إعالن برلني بشأن الرياضة والرتبية البدنية الشاملتني 

للجميع.

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(: عىل

الصعيد اإلقليمي يف أفريقيا، تقوم اليونسكو بتقديم دعم عىل 

صعيد السياسات واملؤسسات عن طريق وضع مبادئ توجيهية 

بشأن التثقيف يف مجال املواطنة العاملية ومنع التطّرف العنيف 

من خالل التعليم.  

  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي: يزيد الربنامج اإلنمائي من

توظيف الشباب يف الدول األعضاء يف منطقة الرشق االوسط 

وشمال أفريقيا من خالل خلق فرص العمل للشباب الذين ينتمون 

إىل خلفيات محرومة ملنع تقبّلهم لخطابات املتطرفني العنيفني، 

ودعم خلق فرص العمل التي تتيح للشباب بدائل للتجنيد عىل 

أيدي جماعات التطرف العنيف.

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(: يعمل

مرشوع شبكات شباب البحر األبيض املتوسط، الذي يموله 

االتحاد األوروبي، عىل إرشاك الشباب يف التصّدي للعوامل التي 

تفيض إىل التطّرف العنيف. وهو يشجع الحوار داخل املنطقة، 

ويمكِّن الشابات والشبان من قيادة مبادرات تتصل بوضع 

سياسات الشباب، وسياسات العمالة، وتحقيق تمثيل عادل 

 .للشباب يف وسائط اإلعالم

يف حزيران/يونيه 2017، عنيَّ األمني العام جاياثما ويكراماناياكي 

)رسي النكا( لتكون مبعوثة األمني العام للشباب. ويتوقف 

نجاح خطة التنمية املستدامة لعام 2030 عىل تمكني الشباب 

باعتبارهم أصحاب الحقوق وعنارص التغيري وحملة املشاعل.

UN Photo/Manuel Elias :الصورة 
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المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة   -5

يربز العديد من قرارات األمم املتحدة وتقاريرها أهمية إدماج منظور 

جنساني وتعزيز مشاركة املرأة وقيادتها وتمكينها يف مجال منع 

التطّرف العنيف. وتدعم هذه الواليات عقود من البحوث التي تثبت 

الدور الحاسم الذي تؤّديه املرأة يف تعزيز فعالية واستدامة اسرتاتيجيات 

منع نشوب النزاعات وحلها عىل املدى الطويل. وعىل جميع املستويات، 

تضطلع املرأة بالفعل بأدوار هامة تستحق االعرتاف والدعم يف مجال 

منع التطّرف العنيف. وباإلضافة إىل ذلك، خلصت الدراسة العاملية 

بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 1325 إىل أن كل 

تقّدم تحرزه الجماعات املتطّرفة العنيفة، عرب املناطق، ينطوي عىل 

اعتداءات عىل حقوق النساء والفتيات، بما يف ذلك حقوقهن يف التعليم 

والحياة العامة ويف اتخاذ القرارات املتعلقة بالترصف يف أجسادهن 28. 

ويف حني أن املرأة غالباً ما تتأثر بهذا العنف بصورة غري متناسبة، ينبغي 

مالحظة أن املرأة قد تكون أيضاً ممن يرتكبون أعمال التطّرف العنيف 

أو يدعمونها يف سياقات مختلفة. فالجماعات املتطرفة العنيفة تتالعب 

باملعايري الجنسانية والقوالب النمطية وتستغلها بشكل اسرتاتيجي 

للوصول إىل أهدافها. وينبغي أن تعرتف خطط منع التطّرف العنيف 

بالطائفة العريضة من األدوار التي تؤّديها النساء يف منع التطّرف 

العنيف، ويف تقديم الدعم لهن باعتبارهن من ضحاياه، وأن تعزز 

مشاركتهن وقيادتهن وإدراج وجهات نظرهن كأولوية أساسية.

ويف الواقع، فإن املجتمعات تكون أقل عرضة للتطّرف العنيف عندما 

تُحرتم حقوق املرأة. ويمثل التصّدي للديناميات الجنسانية يف السياقات 

املحّددة، بما يف ذلك أّي اختالفات بني الجنسني يف دوافع التطّرف 

العنيف وأثره، عنرصاً أساسياً يف وضع وتنفيذ خطط فّعالة وشاملة ملنع 

التطّرف العنيف.

وينبغي أن تعزز خطط منع التطّرف العنيف املساواة بني الجنسني 

وتمكني املرأة من خالل: 

  تضمني تحليل جنساني شامل يف تقييم دوافع التشّدد والتطّرف

العنيف الذي يؤدي إىل اإلرهاب وأثرها؛

  االعرتاف بطائفة واسعة من األدوار التي تؤّديها املرأة يف منع

التطّرف العنيف، ويف تقديم الدعم لهن باعتبارهن من ضحاياه، 

وتعميم مراعاة املنظور الجنساني يف كافة األنشطة؛

  التصّدي ملفاهيم الذكورة واألنوثة، واملعايري الجنسانية، والقوالب

النمطية التي يستغلها املتطّرفون الذين يجنحون إىل العنف؛

  دعم قيادة املرأة ومشاركتها، بما يف ذلك يف مجاالت مثل الحكومة

واألمن واملجتمع املدني، مع تحديد التزامات محّددة بذلك؛

  ضمان عدم التعدي عىل حقوق املرأة أثناء مكافحة اإلرهاب

والتطّرف العنيف؛

  تهيئة بيئة آمنة تحمي من العنف الجنيس والجنساني واالنتهاكات

التي يرتكبها املتطرفون الذين يجنحون إىل العنف، وتسعى إىل 

محاسبة مرتكبيه؛

  مواءمة االلتزامات الواردة يف خطط منع التطّرف العنيف مع تلك

الواردة يف أّي خطط عمل وطنية أو إقليمية بشأن املرأة والسالم 

واألمن؛

  العمل علی تعزیز املساواة بین الجنسین يف جمیع املجتمعات املحلية

بغض النظر عن العوامل االجتماعیة أو الثقافیة أو الدینیة؛ 

  ًتيسري تبادل املعلومات بشأن إدماج املنظورات الجنسانية، فضال

عن منظورات املرأة والسالم واألمن، يف سياسات وبرامج منع 

التطّرف العنيف عىل جميع األصعدة 29.

“ال يقترص األمر فحسب عىل أن إنكار حقوق النساء والفتيات هو 

خطأ يف حّد ذاته؛ بل إنه يرتك أثراً اجتماعياً واقتصادياً خطرياً 

يعيقنا جميعاً. فاملساواة بني الجنسني لها أثر تحوييل الزم لسري 

 املجتمعات واالقتصادات بشكل كامل”.

— األمني العام انطونيو غوترييش

مقتطف من رسالة األمني العام يف اليوم الدويل للمرأة يف 6 آذار/مارس 2016. 

United Nations/UNTV :الصورة 

 Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace -  A Global Study   28
 on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325,

 Chapter 9 on Countering Violent Extremism While Respecting the Rights and

.Autonomy of Women and their Communities

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 53؛ وانظر    29
أيضاً املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 12 مبدأ لوضع خطط العمل الوطنية، 

املبدأ 4.
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خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف: توصيات لخطط 
العنيف للتصّدي لدوافع  التطّرف  العمل الوطنية واإلقليمية ملنع 

التطّرف العنيف يف مجال املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

بناء القدرات

بناء قدرات النساء وجماعات املجتمع املدني املعنية بشؤونها عىل   1

املشاركة يف جهود املنع واالستجابة املتعلقة بالتطّرف العنيف؛

التمويل

كفالة تخصيص جزء من جميع األموال املخصصة للتصّدي للتطرف   2

العنيف ملشاريع تعالج االحتياجات الخاصة للمرأة أو تمكني املرأة، 

عىل النحو املوىص به يف تقرير األمني العام املقّدم إىل مجلس األمن 

.(S/2015/716) عن املرأة والسالم واألمن

التعميم

تعميم املنظور الجنساني يف كافة الجهود الرامية إىل منع التطّرف   3

العنيف؛

البحوث

االستثمار يف البحوث املراعية للمنظور الجنساني وجمع البيانات   4

املتعلقة بأدوار املرأة يف التطّرف العنيف، بما يف ذلك تحديد الدوافع 

التي تقود املرأة إىل االنضمام إىل الجماعات املتطرفة العنيفة، وبآثار 

اسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب عىل حياتها، واستجابات السياسات 

والربمجة القائمة عىل األدلة؛

اإلدماج

إرشاك النساء والفئات األخرى املمثلة تمثيالً ناقصاً يف األجهزة   5

الوطنية إلنفاذ القانون واألمن، بما يف ذلك كجزء من أطر منع 

اإلرهاب واالستجابة له؛

وقد بدأت الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية، فضالً عن إدارات األمم 

املتحدة ووكاالتها وصناديقها وبرامجها، يف تنفيذ برامج وأنشطة 

مختلفة لتعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة، كوسيلة للتصّدي 

 .لدوافع التطّرف العنيف

للتنفيذ: توضيحية  أمثلة 

  دمج املنظور الجنساني كقضية شاملة يف األنشطة الرامية إىل منع

التطّرف العنيف وكفالة التواؤم مع االلتزامات الواردة يف خطط 

العمل الوطنية أو اإلقليمية بشأن النساء والسالم واألمن؛

  تصميم نُهج منع التطّرف العنيف التي تتصدى ملفاهيم الذكورة

واألنوثة واملعايري الجنسانية والقوالب النمطية التي يستغلها 

املتطرفون الذين يجنحون إىل العنف؛

  تجنب تجميع النساء والشباب معاً كفئة واحدة، وجعل األطفال

دون سن الثامنة عرشة محور تركيز مستقل للمبادرات؛

  توظيف استثمارات لزيادة التكافؤ بني الجنسني والنهوض باملرأة

يف املجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية، بما يف ذلك يف 

قطاع إنفاذ القانون؛

  وضع برامج إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج تراعي الفوارق بني

الجنسني وتلبي االحتياجات املتفردة للنساء والفتيات، وال سيما 

ضحايا العنف الجنيس والقائم عىل نوع الجنس؛

  ،تقديم الدعم للنساء والفتيات، كقادة يف املجتمع املحيل واألرسة

للكشف عن التشدد وردعه، فضالً عن تطوير وتقديم خطابات 

بديلة يف سياق التصّدي للدعاية اإلرهابية، إذا اخرتن ذلك.

مقتطفات من قرار الجمعية العامة 291/70 املؤرخ 
1 تموز/يوليه 2016 تتعلق باملرأة:

وإذ تالحظ أهمية إسهام المرأة في تنفيذ االستراتيجية، وإذ تشجع 

الدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية 

ودون اإلقليمية على كفالة مشاركة المرأة واضطالعها بدور قيادي 

في الجهود الرامية إلى منع التطّرف العنيف ومكافحة اإلرهاب،

12- تهيب بجميع الدول األعضاء، نظراً للظروف األمنية 

العالمية المعقدة في الوقت الراهن، أن تسلط الضوء على أهمية 

دور المرأة في مكافحة اإلرهاب والتطّرف العنيف عندما يفضي 

إلى اإلرهاب، وتحث الدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة على 

تضمين برامجها ذات الصلة تحليالً جنسانياً للعوامل التي 

تدفع النساء إلى االنتقال من التشّدد إلى اإلرهاب، وأن تنظر، 

حسب االقتضاء، في آثار استراتيجيات مكافحة اإلرهاب على 

حقوق اإلنسان للمرأة والمنظمات النسائية، وأن تلتمس زيادة 

المشاورات مع النساء والمنظمات النسائية عند وضع استراتيجيات 

لمكافحة اإلرهاب والتطّرف العنيف المفضي إلى اإلرهاب؛

املساواة بني الجنسني 
وتمكني املرأة

بناء قدرات النساء   •
وجماعات المجتمع 

المدني النسائية

•    كفالة توفر تمويل 
التصدي للتطرف العنيف 

على النحو الذي يلبي 
االحتياجات الخاصة 

للمرأة

بناء القدرات

الوعي

تعميم المنظورات   •
الجنسانية

•    االستثمار في البحوث 
المراعية للمنظور 

الجنساني

•   إشراك النساء والفئات 
االخرى الممثلة تمثيالً 

ناقصاً في إنفاذ 
القانون/األمن
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  إنشاء منتدى تشاوري لجماعات املجتمع املدني النسائية إلفادة

عملية وضع وتنفيذ خطط منع التطّرف العنيف؛

  ًزيادة التمويل للربامج الرامية إىل تعزيز القيادة النسائية سياسيا

واقتصادياً واجتماعياً، بما يف ذلك تقديم الدعم إىل جماعات 

املجتمع املدني النسائية العاملة عىل النهوض بأهداف منع 

التطّرف العنيف؛

  االستثمار يف التقييمات البحثية الكمية والنوعية لتوثيق أدوار

املرأة يف مجال منع التطّرف العنيف وأّي اختالفات بني الجنسني 

يف دوافع التشدد والتطّرف العنيف التي تفيض إىل اإلرهاب؛

  عقد اجتماعات ألصحاب املصلحة الرئيسيني يف وضع وتنفيذ

خطط منع التطّرف العنيف وخطط العمل الوطنية واإلقليمية 

بشأن املرأة والسالم واألمن لتقييم مجاالت التداخل وتعزيز 

املواءمة فيما بينها.

توضيح للدعم املقدم من برامج األمم املتحدة للدول األعضاء 
فيما يتعلق باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

 22 :إجمايل عدد املشاريع

 ً عدد البلدان: أكثر من 20 بلدا

  الوكاالت املنفذة: منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

)اليونسكو(، ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، وهيئة 

األمم املتحدة للمرأة، واملديرية التنفيذية للجنة ملكافحة اإلرهاب، 

وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي.

  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي: سيضطلع الربنامج اإلنمائي

بدراسة دور املرأة يف الجماعات املتطرفة العنيفة يف أفريقيا 

ودورها يف جهود منع التطّرف العنيف والتصدي له.

  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان/هيئة األمم

املتحدة للمرأة: تتصدى مفوضية حقوق اإلنسان وهيئة املرأة 

لسّد الفجوة القائمة يف البيانات والتحليالت العاملية املتعلقة 

باإلدماج الفّعال للمنظور الجنساني يف سياسات وبرامج مكافحة 

اإلرهاب والتطّرف العنيف ووضع دليل يوثق املمارسات الجيدة 

والدروس املستفادة لدعم إدماج منظور جنساني شامل. 

  هيئة األمم املتحدة للمرأة/مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات

والجريمة: تخطط هيئة املرأة ومكتب املخدرات والجريمة إلنشاء 

هيئة األمم املتحدة للمرأة: التوصيات الرئيسية 
للدراسة العاملية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة 1325

1- حماية حقوق النساء والفتيات في جميع األوقات، 

وضمان أالّ تؤدي الجهود المبذولة لمكافحة استراتيجيات 

التطّرف العنيف إلى تنميط النساء والفتيات أو استغاللهن.

2- السماح للمرأة المحلية باالستقاللية والقيادة في تحديد 

أولوياتها واستراتيجياتها في مجال منع التطّرف العنيف.

3- االستثمار في البحوث والبيانات المتعلقة بأدوار 

المرأة في مجال اإلرهاب، مثل تحديد الدوافع التي 

تفضي إلى تطرفها وتورطها في الجماعات اإلرهابية 

وآثار استراتيجيات مكافحة اإلرهاب على حياتها.

4- ضمان رصد وتقييم جميع تدخالت مكافحة اإلرهاب ومنع 

التطّرف العنيف على نحو يراعي المنظور الجنساني. وينبغي أن 

يتناول ذلك على وجه التحديد األثر الواقع على النساء والفتيات، 

بما في ذلك عن طريق استخدام المؤشرات المتصلة بنوع 

 .الجنس وجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس

مقتطفات من قرار مجلس األمن 2242 )2015( 
بشأن املرأة والسالم واألمن:

“13- يحّث الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة على كفالة 

مشاركة النساء والمنظمات النسائية وتوليها دوراً قيادياً في وضع 

استراتيجيات لمكافحة اإلرهاب والتطّرف المصحوب بالعنف، 

الذي يمكن أن يؤدي إلى اإلرهاب، بما في ذلك من خالل مكافحة 

التحريض على ارتكاب األعمال اإلرهابية، وإعداد الرسائل المضادة، 

وغير ذلك من األنشطة المناسبة في هذا الصدد، وبناء قدرتها 

على القيام بذلك بفعالية، وعلى مواصلة التصّدي، بوسائل منها 

تمكين المرأة والشباب والزعماء الدينيين والثقافيين، للظروف 

المؤدية إلى انتشار اإلرهاب والتطّرف المصحوب بالعنف، الذي 

يمكن أن يؤدي إلى اإلرهاب، تمشياً مع استراتيجية األمم المتحدة 

العالمية لمكافحة اإلرهاب، A/RES/60/288، ويرحب بتزايد 

التركيز على جهود الوقاية على المستويات األولية التي تشمل 

الجميع، ويشجع على أن تدمج في خطة العمل المتعلقة بمنع 

التطّرف المصحوب بالعنف التي ستصدر عن األمين العام قريباً 

مسألة مشاركة المرأة وتوليها ألدوار قيادية وتمكينها، باعتبارها 

من األمور األساسية في استراتيجية األمم المتحدة وأنشطة 

االستجابة التي تقوم بها، ويدعو إلى توفير التمويل الكافي في 

هذا الصدد وإلى أن يزداد، في إطار التمويل الذي تقّدمه األمم 

المتحدة لمكافحة اإلرهاب ومكافحة التطّرف المصحوب بالعنف، 

الذي يمكن أن يؤدي إلى اإلرهاب، المبلغ المخصص للمشاريع 

 ”التي تعالج األبعاد الجنسانية، بما في ذلك تمكين المرأة؛
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برنامج لتعزيز دور النساء يف منطقة الساحل كقادة يف املجتمع 

املحيل واألرسة لردع التشّدد وطرح خطاب مناهض للتطّرف 

العنيف. كما سيعمل الربنامج عىل تعزيز قدرات الجماعات 

النسائية عىل إدماج املنظور الجنساني يف تصميم وتنفيذ السياسة 

األمنية.

  ًهيئة األمم املتحدة للمرأة: تجري هيئة األمم املتحدة للمرأة بحوثا

يف ثالثة من بلدان وسط آسيا ورشق أوروبا لتحديد تأثري اإلرهاب 

والتطّرف العنيف عىل النساء، وكيفية إرشاكهن بصورة أكثر 

فعالية يف جهود الوقاية واالستجابة وإعادة التأهيل.

  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان: تقوم مفوضية

حقوق اإلنسان بتجميع تقرير لتوفري توجيهات السياسات العامة 

املتعلقة بحماية حقوق املرأة يف سياق استجابات الدولة للتطّرف 

العنيف.

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

)اليونسكو(: تشارك اليونسكو، وستشارك، يف جهود الدعوة 

املبذولة لتسليط الضوء عىل رضورة التحليل الجنساني للتشّدد 

والتطّرف العنيف، مع الرتكيز بصفة خاصة عىل تعليم الفتيات 

كأداة فعالة ملنع التطّرف العنيف.

  :)منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو

ستعمل اليونسكو، إىل جانب هيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق 

األمم املتحدة للسكان، عىل ضمان بناء قدرات املرأة يف عملية 

بناء السالم يف منطقة البحريات الكربى، وتمكينها من االضطالع 

بمهمة منع التطّرف وتعليم أطفالها، وبخاصة الفتيات، للحيلولة 

دون تورطهم يف ارتكاب أعمال التطّرف العنيف أو التعاطف 

 .معها أو التورط يف مثل هذه األنشطة بأنفسهم

اتخذ مجلس األمن باإلجماع القرار 2242 )2015(، الذي دعا فيه الدول 

األعضاء إىل كفالة مشاركة النساء واملنظمات النسائية وتوليها دوراً قيادياً 

يف وضع اسرتاتيجيات ملكافحة اإلرهاب والتطّرف املصحوب بالعنف

UN Photo/Cia Pak :الصورة 
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التعليم وتنمية المهارات وتيسير فرص العمل   -6

عىل الصعيد العاملي، ازدادت معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي 

والجامعي بصورة مطردة عىل مدى السنوات األربعني املاضية، مما 

ألقى بمسؤولية مضاعفة عىل املؤسسات التعليمية والتدريبية واملهنية 

ملساعدة األجيال الحالية واملقبلة عىل أن تصبح أعضاء منتجني يف 

مجتمعاتها. ويؤدي تحول أسواق العمل والضغوط االجتماعية والدعاية 

املتطرفة العنيفة إىل خلق بيئة صعبة لوضع املعايري وصياغة املناهج 

الدراسية ونقل املهارات وتنمية املعرفة التي يحتاجها الناس لتجنب 

التشّدد الذي يفيض إىل العنف والتكلم ضد التطّرف العنيف. 

ويتطلب نقل املهارات وتنمية املعارف ملساعدة الناس عىل التغلب عىل 

هذه التحّديات نرش نُهج قائمة عىل التكيف إزاء التعليم والتدريب 

املهني يف خطط منع التطّرف العنيف. وعىل وجه الخصوص، ينبغي 

أن تتجاوز املناهج الدراسية التعلم عن طريق الحفظ وطرق التدريس 

الكالسيكية، وأن تركز بدالً من ذلك عىل التفكري النقدي واملهارات 

االجتماعية والعاطفية التي تعزز التسامح، وتوفر التعلم الذي يعكس 

الدوافع التي تواجه الطالب خارج الفصول الدراسية. وعىل نفس 

املنوال، ينبغي أن يتبع التدريب املهني التحوالت التي تحدث يف سوق 

العمل عن كثب، وأن يعدِّل املناهج الدراسية وتدريبات بناء املهارات 

لتأهيل الطالب للوظائف التي يجدونها معقولة. فدون تزويد الطالب 

بفهم واقعي لسوق العمل ومكان العمل، قد يؤدي التدريب املهني إىل 

خلق توقعات ال يمكن الوفاء بها، ويسهم يف اإلحباط الذي يغذي دوافع 

التطّرف العنيف.

وإىل جانب الهدف العام املتمثل يف توفري فرص متساوية للحصول 

عىل التعليم الجيد للجميع عىل غرار التعليم من أجل الشمول والسالم 

والتنمية املستدامة، ينبغي لخطط منع التطّرف العنيف أن تعزز 

التدريب املهني وتنمية املهارات وتسهيل فرص العمل عن طريق ما ييل:

  توفري فرص التدريب املهني وتنمية املهارات لألفراد الذين هم

بالفعل جزء من قوة العمل وللشباب الذين ينضمون إليها؛

  البناء عىل مبادرة األمم املتحدة العاملية لتوفري فرص العمل الالئق

للشباب؛

  ضمان أن يشمل التعليم تدريس احرتام حقوق اإلنسان والتنوع

والتفكري النقدي ومحو األمية اإلعالمية والرقمية، فضالً عن 

التنمية السلوكية واالجتماعية العاطفية؛

  خلق فرص داخل القطاع الخاص كي يضطلع بها الشباب

لإلسهام بشكل معقول يف مجتمعاتهم؛

  تعزيز املواطنة العاملية واملشاركة املدنية عن طريق استحداث

مبادرات مناظرة يف املناهج الدراسية يف التعليم االبتدائي والثانوي 

والجامعي، واستخدام املنابر اإللكرتونية واملتنقلة لنرش محتوى 

تثقيفي عن هذه املفاهيم 30.

خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف: توصيات لخطط 
العنيف للتصّدي لدوافع  التطّرف  العمل الوطنية واإلقليمية ملنع 

التطّرف العنيف يف مجال التعليم وتنمية املهارات وتيسري 
العمل فرص 

الوصول إىل التعليم الشامل والجيد:

االستثمار يف التعليم، وال سيما التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة،   1

من سن الثالثة إىل الثامنة من العمر، لضمان حصول جميع األطفال 

عىل تعليم شامل وعايل الجودة، مع مراعاة تنوع البيئات االجتماعية 

والثقافية؛ 

تهيئة الفرص االجتماعية - االقتصادية:

التعاون مع السلطات املحلية لتهيئة الفرص االجتماعية   2

واالقتصادية يف املناطق الريفية والحرضية عىل السواء؛ واالستثمار 

يف تزويد الناس باملهارات الالزمة لتلبية مطالب العمالة املحلية من 

خالل توفري فرص التعليم ذات الصلة؛

التعليم املهني:

توفري التعليم الشامل من املرحلة االبتدائية حتى التعليم الجامعي،   3

بما يف ذلك التعليم الفني واملهني، وتوفري التوجيه لجميع من 

يعانون الضعف، بمن فيهم النازحون، من خالل االستفادة من 

تكنولوجيا شبكة اإلنرتنت والهواتف النقالة؛

 مقتطف من قرار الجمعية العامة 291/70 املؤرخ 
1 تموز/يوليه 2016 يتعلق بالتعليم وتنمية املهارات 

وتيسري فرص العمل:

وإذ تؤكد على أهمية التثقيف باعتباره أداة للمساعدة على 

منع اإلرهاب والتطّرف العنيف المفضي إلى اإلرهاب، وإذ 

ترحب بتعاون منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

مع الدول األعضاء من أجل تنفيذ استراتيجيات تعليمية ترمي 

 ،إلى منع التطّرف العنيف المفضي إلى اإلرهاب

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 54.   30
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 اليونسكو: دليل املعلم حول منع 
التطّرف العنيف

يقدم منشور اليونسكو “دليل المعلم 

حول منع التطّرف العنيف” المشورة 

العملية للمعلمين بشأن الكشف عن 

دوافع التطّرف العنيف ومناقشتها، 

وتنظيم فصول دراسية شاملة يتم 

فيها تعزيز الحوار القائم على االحترام 

والتفكير النقدي. ويُعد التمييز بين 

“عوامل الدفع” التي تدفع الشباب إلى 

التطّرف العنيف، مثل التهميش والمظالم االجتماعية واالقتصادية، 

و“عوامل الجذب” التي تعزز جاذبية التطّرف العنيف، مثل برامج 

الخدمة العامة التي تقّدمها الجماعات المتطرفة، من بين األدوات 

التي يحصل عليها المعلمون للكشف عن أنماط التفكير أو السلوك 

المفضي إلى التشّدد. كما يسلط الدليل الضوء على “عالمات اإلنذار 

المبكر”، مثل حاالت القطيعة المفاجئة مع العائلة واألصدقاء، 

أو زيادة السلوك المعادي للمجتمع، أو مشاهدة مواقع التواصل 

االجتماعي المتطرفة بانتظام، بحيث تتوفر للمعلمين نقاط مرجعية 

 .لتطوير االستجابات بمفردهم أو بمساعدة المسؤولين اإلداريين

املهارات الناعمة والتفكري النقدي ومحو األمية الرقمية:

تنفيذ برامج تثقيفية تعّزز “املواطنة العاملية”، واملهارات الناعمة،   4

والتفكري النقدي، ومحو األمية الرقمية، واستكشاف وسائل إدخال 

الرتبية املدنية يف املناهج املدرسية والكتب املدرسية واملواد التعليمية. 

وبناء قدرات املعلمني واملربني لدعم هذا الربنامج؛

روح ريادة األعمال:

توفیر خیارات مهنیة إضافیة للشباب عن طریق تعزیز ثقافة ريادة   5

األعمال وتوفري تعلیم ريادة األعمال وتسهیل البحث عن فرص 

العمل والتواؤم مع الوظائف، ووضع أنظمة لتعزیز تنمیة املشاریع 

الصغیرة واملتناهية الصغر، وتیسیر الحصول علی التمویل 

واالئتمانات املتناهية الصغر، وزيادة نطاق خدمات الدعم مثل 

التسويق والتوزيع، من أجل إطالق العنان لإلمكانات االقتصادية 

الكاملة للشباب؛

مشاركة القطاع الخاص:

دعوة القطاع الخاص والجهات الفاعلة األخرى يف املجتمع املدني   6

إىل اإلسهام يف جهود املصالحة والتعمري بعد انتهاء النزاع، وال سيما 

إيجاد فرص العمل، وتيسري فرص التدريب.

اليونسكو: منع التطّرف العنيف من خالل 
التعليم: دليل لصانعي السياسات

لما كان المعلمون يمثلون “الخط 

األمامي” لنظام التعليم في منع التطّرف 

العنيف، فمن األهمية البالغة أن يتلقوا 

التوجيه والتدريب والموارد المناسبة 

الالزمة لتعليم الطالب وتمكينهم 

بشكل ناجح. وبالنسبة للمعلمين، فإن 

تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسة 

قوية وإطاراً إدارياً ومالياً يمكن أن 

يستمدوا الدعم من خالله. ويُعّد 

منشور منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 

المعنون “منع التطّرف العنيف من خالل التعليم: دليل لصانعي 

السياسات” مكمالً للمنشور الذي أصدرته المنظمة بعنوان “دليل 

المعلم لمنع التطّرف العنيف” ويمثل “دليل لصانعي السياسات”، 

في جوهره، أداة لمساعدة صانعي السياسات والمديرين على 

تهيئة بيئات تعليمية آمنة وشاملة تعزز قدرة المتعلمين على 

 .التصّدي والمشاركة بشكل مسؤول في شؤون المجتمع

األبعاد الرئيسية لالستجابات 
الفّعالة ملنع التطّرف العنيف

القدرة عىل الصمود اإلدماج

الرشاكة

اإلجراءاتاألمان والرفاه
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وقد بدأت الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية، فضالً عن إدارات األمم 

املتحدة ووكاالتها وصناديقها وبرامجها، يف تنفيذ برامج وأنشطة 

مختلفة لدعم التعليم وتنمية املهارات وتيسري فرص العمل، كوسيلة 

 .للتصّدي لدوافع التطّرف العنيف

مبادرة األمم املتحدة العاملية لتوفري فرص العمل الالئق 
للشباب:

المبادرة العالمية لتوفير فرص العمل الالئق للشباب هي منبر فريد 

للتعاون والشراكة يقوم بتوحيد الجهود الرامية إلى التصّدي لتحّدي 

عمالة الشباب ومساعدة الدول األعضاء على توجيه جهودها وتحقيق 

هدف حاسم من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وهناك أكثر من 73 مليون شاب وشابة يبحثون عن عمل في جميع 

أنحاء العالم، ويعيش أكثر من ثلث العاملين في االقتصادات النامية 

بأقل من دوالرين في اليوم. ولذلك، فإن التحدي الذي تمثله عمالة 

الشباب هو مسألة توفير الوظائف كماً ونوعاً على حّد سواء، مع وجود 

فروق هامة فيما بين المناطق. وقد ازدادت، منذ األزمة االقتصادية 

األخيرة، االستثمارات الموجهة لدعم الشباب في سوق العمل في جميع 

أنحاء العالم. ومع ذلك، ليس هناك سوى قدر محدود من التنسيق، 

دون أن يتوفر الحجم الكافي لمعالجة األبعاد الكاملة لتحّدي عمالة 

الشباب. ولتعزيز المواءمة والتعاون وتوسيع نطاق االستثمارات 

وأثرها، تعمل المبادرة العالمية كعامل حفاز للعمل العالمي المنسق. 

ويتداخل هذا التركيز القوي على العمل مع ثالثة عناصر رئيسية 

هي: تحالف أصحاب المصلحة المتعددين، ووجود منبر للمعارف، 

وتوفر الموارد. ولتحفيز العمل على الصعيد القطري وتوسيع نطاق 

الجهود القائمة وزيادة األثر، تركز المبادرة على التدخالت التي 

تملكها محلياً، وتكفل االتساق الواضح مع األولويات اإلنمائية الوطنية، 

وتعتمد على أدلة دقيقة لتحديد ما ينجح في مختلف البيئات. وهي 

تدخالت ملموسة وتركز على المجاالت التالية المتعددة القطاعات: 

  توفري الوظائف الخرضاء للشباب بالتعاون مع الرشاكة للعمل من أجل

اقتصاد أخرض؛

  توفري فرص التلمذة الصناعية الجيدة بالتعاون مع عدة جهات، منها

الشبكة العاملية للتلمذة الصناعية؛

  تنمية املهارات الرقمية و “املحاور التقنية” لتحسني فرص العمل الالئق

للشباب يف االقتصاد الرقمي؛

 االهتمام بالشباب يف الدول الهشة؛

  االهتمام بالشباب يف االقتصاد غري الرسمي، وتشجيع وضع اسرتاتيجية

متكاملة النتقال الشباب إىل االقتصاد الرسمي بالتآزر مع عملية التوسع 

الحرضي الجارية القائمة عىل القضايا التي بدأتها اللجنة الرفيعة املستوى 

املعنية بالربامج/مجلس الرؤساء التنفيذيني دعماً للموئل الثالث؛

 االهتمام بالشباب يف االقتصاد الريفي؛

  االهتمام بالروابط مع األسواق واالستثمارات العاملية لتحسني الفرص

ألصحاب املشاريع الشباب، وكذلك مع مبادرة الشباب والتجارة.

 .االنتقال إىل العمل الالئق للعمال الشباب )15-17 سنة( يف املهن الخطرة

وتعتمد المبادرة على التزام المؤسسات الوطنية واإلقليمية ودعم أفرقة 

األمم المتحدة القطرية من أجل إشراك مجموعة متنوعة من الشركاء 

المحليين بشكل كامل، واالستفادة من التكوين الغني والمتنوع 

 .للتحالف الذي تقيمه المبادرة بين أصحاب المصلحة المتعددين

التعليم وتنمية املهارات 
وتيسري فرص العمل

االستثمار

االستثمار يف التعليم 
املبكر لألطفال

توفري خيارات مهنية للشباب 
وإرشاكهم مع القطاع الخاص

بناء الشبكات

املواطنة العاملية

تنفيذ برامج التعليم 
العاملية
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للتنفيذ: توضيحية  أمثلة 

  توفري الدعم لبناء القدرات ملعاهد التدريب التقني واملهني التي
يقودها القطاعان العام والخاص لتعزيز إدارتها وتوسيع نطاقها 

ملساعدة الشباب عىل تعزيز املهارات األساسية مثل االتصاالت 
والعمل الجماعي واملهنية واكتساب املهارات التي يمكن تسويقها 

والحصول عىل الوظائف؛

  تطوير وإطالق منابر للشباب عىل شبكة اإلنرتنت لتعزيز فرص
التوظيف وتسهيل الحصول عىل فرص العمل من خالل املواءمة 

بني التاريخ الوظيفي والوظيفة املطروحة؛

  توسيع نطاق املهارات الناعمة وتوفري التدريب التقني واملهني
لألحداث يف السجون ملساعدتهم عىل العودة إىل املجتمع، كمواطنني 

منتجني ومسؤولني؛

  ،دعم التدريب يف مرحلة ما بعد التخرج والتلمذة الصناعية 
ال سيما يف القطاع الخاص؛

  العمل مع القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني لتطوير
برامج العمالة التي توفر فرص عمل مجدية والئقة يف املجتمعات 

التي تضم فئات سكانية مهمشة معّرضة لخطر التحول إىل 
التطّرف العنيف؛

  زيادة الفرص االقتصادية وتهيئة بيئة مؤاتية لألعمال التجارية
للتطور والنمو يف املجتمعات املحلية التي تضم فئات سكانية 

مهمشة، بما يف ذلك الحّد من الحواجز التي تحول دون بدء األعمال 
التجارية وزيادة فرص الحصول عىل املوارد املالية والتقنية الالزمة 

لتنمية املشاريع املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر؛

  االستثمار يف برامج التبادل التعليمي غري النظامية ودعمها بني
املدارس الثانوية والجامعات ومنظمات املجتمع املدني والجماعات 

املجتمعية األخرى التي تضطلع ببناء التعلم الثقايف والتسامح 
بصورة عملية؛

  دعم التدريب وبناء القدرات يف مجال تنظيم املناقشات العامة
حول القضايا التي يمكن أن تفيض إىل التطّرف العنيف؛

  دمج تدريبات محاكاة الربملانات أو املحاكم أو مشاريع الدعوة يف
املناهج الدراسية أو برامج ما بعد املدرسة؛

  التكليف بتنظيم تدريب دوري عىل حقوق اإلنسان ومنع خطاب
الكراهية والتصّدي له ألمناء املظالم والربملانيني وغريهم من صناع 

القرار؛

  تمويل وتشجيع املشاركة يف الربامج الفنية والرياضية يف املدارس
االبتدائية، مثل التدريب عىل اآلالت املوسيقية أو التدريب عىل 

املرسح، لتشجيع الطرق اإلبداعية والسلمية للتعبري عن التوترات 
والتحّديات الشخصية التي لم تحّل؛

  فرض رشوط للخدمة العامة يف املقررات الدراسية الثانوية
والجامعية، وتسهيل التعاون بني املدارس وجماعات املجتمع 

املدني يف توظيف الطالب ملشاريع الخدمة العامة املحلية، مثل 
الربامج البيئية أو رعاية املسنني؛

  بناء قدرات املعلمني عىل تبني أساليب منع التطّرف العنيف
املوىص بها يف منشور اليونسكو “دليل املعلم حول منع التطّرف 

العنيف”.

توضيح للدعم املقدم من برامج األمم املتحدة للدول األعضاء 
فيما يتعلق بالتعليم وتنمية املهارات وتيسري فرص العمل 

 31 :إجمايل عدد املشاريع

 ً عدد البلدان: أكثر من 25 بلدا

  الوكاالت املنفذة: تحالف األمم املتحدة للحضارات، ومكتب األمم

املتحدة ملكافحة اإلرهاب، وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ومنظمة 

األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(.

  مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب: يخطط مكتب األمم املتحدة

ملكافحة اإلرهاب لتوسيع نطاق تنمية املهارات الناعمة والتدريب 

التقني واملهني وتوصيله إىل قطاعات األحداث مجموعة مختارة 

من سجون جنوب آسيا للمساعدة عىل انتقال األطفال املحبوسني 

وعودتهم إىل املجتمع كمواطنني منتجني ومسؤولني.

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

)اليونسكو(: أكملت اليونسكو مرشوعاً عاملياً يوفر النصائح 

واملشورة العملية للمعلمني يف الصفوف العليا من التعليم االبتدائي 

والصفوف االوىل من التعليم الثانوي حول إدارة مناقشات الفصل 

الدرايس املتصلة بمنع التطّرف العنيف والتشدد )دعم نواتج 

التعلم التي تساعد يف بناء القدرة عىل الصمود يف وجه التطّرف 

العنيف(.

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

)اليونسكو(: تواصل اليونسكو بناء القدرات العاملية يف إطار 

مرشوع التعليم من أجل املواطنة العاملية ومرشوع منع التطّرف 

العنيف من خالل التعليم، وذلك استجابة لالحتياجات التي أعربت 

عنها الدول األعضاء يف اليونسكو طلباً لتعزيز بناء القدرات يف 

مرشوع منع التطّرف العنيف من خالل التعليم يف السنة القادمة. 

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

)اليونسكو(: تضطلع اليونسكو بتنفيذ مرشوع يف أفريقيا 

لتعزيز تنمية مهارات الشباب والنساء لتمكينهم اجتماعياً 

واقتصادياً وإدماجهم من خالل دعم صياغة وتنفيذ سياسات 

عامة شاملة للجميع وإدماج االساليب الرتبوية النشطة التي 

تتمركز حول املتعلم.  

  ًبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي: يخطط الربنامج اإلنمائي مرشوعا

يف منطقة الرشق االوسط وشمال أفريقيا يهدف إىل تشجيع 

التماسك االجتماعي وتقليص إمكانية العنف والتشّدد بني الشباب 

من خالل تبني نهج متكامل يجمع بني مبادرات يف مجاالت 

الرياضة والحوار وتوليد فرص العمل. وسيشمل ذلك دراسة 

تحليلية لدوافع التشّدد وآلياته؛ ودعم مبادرات املجتمع املدني 

 .للرتويج لقيم التسامح والسالم والديمقراطية
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مقتطف من قرار مجلس األمن 2178 )2014( يتعلق 
بالتكنولوجيا واالتصاالت واملوارد:

“17 - ]...[ ويحّث الدول األعضاء، في هذا السياق، على العمل 

في إطار من التعاون عند اتخاذ تدابير على المستوى الوطني 

ترمي إلى منع استغالل اإلرهابيين للتكنولوجيا واالتصاالت 

والموارد، بما في ذلك الوسائل السمعية والفيديو، في التحريض 

على دعم األعمال اإلرهابية، مع الحرص في الوقت نفسه 

على احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية واالمتثال 

 ”لاللتزامات األخرى القائمة بموجب القانون الدولي؛

خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف )A/70/674(، الفقرة 55؛ وانظر    31
أيضاً املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، 12 مبدأ لوضع خطط العمل الوطنية، 

املبدأ 12.

.A/HRC/27/37 ًالفقرة 65؛ وانظر أيضا ،A/HRC/33/29   32

االتصاالت االستراتيجية وشبكة اإلنترنت   -7
ووسائط التواصل االجتماعي

يمكن استخدام شبكة اإلنرتنت والتكنولوجيات الرقمية لغايات محمودة 

وغايات ضارة عىل حّد سواء. وهي توفر أدوات مبتكرة لتبادل املعلومات 

وجمعها، وللتعبري عن اآلراء، فضالً عن تعزيز املشاركة الديمقراطية. 

ولألسف، يساء استخدام هذه األدوات من قبل الجماعات املتطرفة 

العنيفة لتجنيد أتباعها. ومن خالل الشبكات االجتماعية الفعلية 

واملوجودة من خالل شبكة اإلنرتنت عىل حّد سواء، تقع رغبة الشباب يف 

املغامرة والبحث عن هدف فريسة للمتطرفني الذين يجنحون إىل العنف 

للتالعب بهم لضمهم إىل صفوفهم. فبدالً من خلق فرص للشباب للرتابط 

حول التجارب اإليجابية، يمكن استخدام شبكة اإلنرتنت والتكنولوجيات 

الرقمية كأدوات لتمكني إجراء املناقشات السلبية وخطابات الكراهية 

بسبب املظالم الحقيقية واملتصورة.

ويف حني أن التصّدي للخطابات الزائفة ودحضها قد يكون مفيداً يف 

بعض السياقات، فإن من الرضوري أيضاً إعادة تنشيط الرؤى البديلة 

املقنعة والخطابات اإليجابية التي يمكن أن تساعد عىل إثناء املحبطني 

عن متابعة املتطرفني الذين يجنحون إىل العنف. ومن ثم، ينبغي لخطط 

عمل منع التطّرف العنيف أن تقوم بما ييل:

  االستفادة من االتصاالت االسرتاتيجية وشبكة اإلنرتنت ووسائط

التواصل االجتماعي لتشجيع الخطابات اإليجابية التي تعزز قيم 

التسامح والتعددية والتفاهم التي تستند إىل أدلة تجريبية، والتي 

تنطلق من الواقع املحيل وتناسب الجمهور املستهدف. ويمكن 

لوسائط اإلعالم واالتصال املصممة خصيصاً للسياقات املحلية 

والتي تراعي الفوارق بني الجنسني أن تتصدى للدعاية املدمرة 

للمتطّرفني العنيفني، مع الحرص يف الوقت نفسه عىل حماية 

حرية الرأي والتعبري والتعددية ووسائط اإلعالم 31؛

  تحديد الدوافع الرئيسية للتشدد داخل املجتمع والتصّدي لها من

أجل وضع خطط عمل اسرتاتيجية للتواصل تتسم بسعة االنتشار 

وقوة التأثري؛

  تفكيك القوالب النمطية السلبية عن طريق القيام بشكل دائم

 بتقديم خطابات بديلة وقصص نجاح ألولئك الذين غالباً 

ما يكونون هدفاً لخطاب الكراهية أو جرائم الكراهية أو التطّرف 

العنيف؛

  التحديد الواضح لألسس القانونية واملعايري والتوجيهات الخاصة

بموعد حجب مضمون شبكة اإلنرتنت أو فرزه أو إزالته وكيفية 

القيام بذلك ومداه؛ واستعراض القوانني والسياسات واملمارسات 

فيما يتعلق بمراقبة البيانات الشخصية واعرتاضها وجمعها 

واالحتفاظ بها من أجل ضمان االمتثال التام للقانون الدويل 

لحقوق اإلنسان 32؛ 

  ،وضع برامج للنهوض بمهارات محو األمية اإلعالمية واملعلوماتية

وال سيما بالنسبة للشباب، بدًءا من مناهج التعليم، بما يف ذلك 

يف البيئات غري الرسمية، لتعميق التفكري النقدي بشأن استخدام 

التكنولوجيات الجديدة، فضالً عن احرتام حقوق اإلنسان والحوار 

والتسامح .

خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف: توصيات لخطط 
العنيف للتصّدي لدوافع  التطّرف  العمل الوطنية واإلقليمية ملنع 

التطّرف العنيف يف مجال االتصاالت االسرتاتيجية وشبكة 
التواصل االجتماعي اإلنرتنت ووسائط 

حماية حقوق اإلنسان:

ضمان أن توفر األطر القانونية الوطنية الحماية لحرية الرأي   1

والتعبري والتعددية وتنوع وسائط اإلعالم؛

حماية الصحفيني، الذين يلعبون دوراً بالغ األهمية يف املجتمعات   2

الديمقراطية، من خالل ضمان التحقيق الفوري والشامل يف 

التهديدات املوجهة لسالمتهم، وتشجيع الصحفيني عىل العمل معاً 

للتطوع بوضع برامج التدريب اإلعالمي ومدونات السلوك املهنية 

التي تعزز التسامح واالحرتام؛

اسرتاتيجيات االتصاالت الوطنية:

وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية لالتصاالت، بالتعاون الوثيق   3

مع رشكات وسائط التواصل االجتماعية والقطاع الخاص، تكون 

مصممة خصيصاً للسياقات املحلية، وتراعي الفوارق بني الجنسني، 

وتستند إىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، لتحّدي الخطابات 

املرتبطة بالتطّرف العنيف؛
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مقتطفات من قرار الجمعية العامة 291/70 املؤرخ 
1 تموز/يوليه 2016 تتعلق باالتصاالت االسرتاتيجية 

وشبكة اإلنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي:

وإذ تحيط علماً بالطلب املوّجه من مجلس األمن إىل لجنة مكافحة 

اإلرهاب لتقّدم اقرتاحاً إىل املجلس بحلول 30 نيسان/أبريل 2017 

لوضع إطار دويل شامل مشفوعاً باملبادئ التوجيهية واملمارسات 

الجيدة املويص بها من أجل التصّدي بفعالية، وفقاً للقانون الدويل، 

للسبل التي يستخدم بها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 

)داعش(، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات 

ومؤسسات وكيانات، خطابهم لتشجيع وتحفيز وتجنيد آخرين 

الرتكاب أعمال إرهابية، بما يف ذلك عرب حملة خطابات مضادة، يف 

اتساق مع أّي حمالت أخرى مماثلة تضطلع بها األمم املتحدة، إضافة 

إىل خيارات لتنسيق تنفيذ اإلطار وتعبئة املوارد عىل النحو الالزم،

11- تشجع الدول األعضاء عىل إرشاك املجتمعات املحلية 

والجهات الفاعلة غري الحكومية ذات الصلة، حسب االقتضاء، يف 

وضع اسرتاتيجيات مصممة حسب الغرض للتصّدي لخطاب 

التطّرف العنيف الذي يمكن أن يحّرض عىل تجنيد أعضاء الجماعات 

اإلرهابية وعىل ارتكاب أعمال إرهابية، وعىل معالجة الظروف 

املؤاتية النتشار التطّرف العنيف، عندما يفيض إىل اإلرهاب؛

20- تدعو الدول يف سياق مكافحة اإلرهاب ومنع التطّرف العنيف 

املفيض إىل اإلرهاب إىل أن تستعرض إجراءاتها وممارساتها وترشيعاتها 

املتعلقة بمراقبة االتصاالت واعرتاضها وجمع البيانات الشخصية، بما يف 

ذلك املراقبة واالعرتاض وجمع البيانات عىل نطاق واسع، بغية التمسك 

بالحق يف الخصوصية، املنصوص عليه يف املادة 12 من اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان واملادة 17 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية، عن طريق ضمان تنفيذ جميع االلتزامات التي ترتتب 

عليها بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان تنفيذاً كامالً وفعاالً؛

35- تشجع الدول األعضاء عىل بحث سبل أفضل للتعاون عىل 

تبادل املعلومات ومساعدة بعضها البعض ومقاضاة من يستخدمون 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض إرهابية، وعىل تنفيذ تدابري 

مناسبة أخرى يف إطار التعاون من أجل التصّدي لهذه التهديدات؛

42- تعرب عن قلقها إزاء تزايد استخدام اإلرهابيني ومؤيديهم، يف 

ظل مجتمع ُمَعْولم، لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبخاصة شبكة 

اإلنرتنت وغريها من الوسائط، واستخدام هذه التكنولوجيات الرتكاب 

األعمال اإلرهابية أو التحريض عليها أو التجنيد لها أو تمويلها أو 

التخطيط لها، وتشري إىل أهمية التعاون بني أصحاب املصلحة يف تنفيذ 

االسرتاتيجية، بما يف ذلك التعاون بني الدول األعضاء واملنظمات الدولية 

واإلقليمية ودون اإلقليمية والقطاع الخاص واملجتمع املدني، ملعالجة 

هذه املسألة، مع احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وبما يتوافق 

مع القانون الدويل ومقاصد امليثاق ومبادئه، وتكرر التأكيد عىل أن هذه 

التكنولوجيات يمكن أن تكون أدوات قوية يف التصّدي النتشار اإلرهاب، 

بما يف ذلك عن طريق تعزيز السالم والتسامح والحوار بني الشعوب؛ 

43- تشّدد عىل أن التصّدي للتهديد الذي يشكله الخطاب الذي 

يستخدمه اإلرهابيون أمر أسايس، وأنه ينبغي يف هذا الصدد للمجتمع 

الدويل أن يطور فهماً دقيقاً للكيفية التي يحفز بها اإلرهابيون 

األشخاص اآلخرين عىل ارتكاب األعمال اإلرهابية أو يجندونهم 

لذلك، كما ينبغي له أن يعّد أنجع الوسائل ملجابهة الدعاية اإلرهابية 

والتحريض والتجنيد، بما يف ذلك عن طريق اإلنرتنت، يف إطار االمتثال 

للقانون الدويل، بما يف ذلك القانون الدويل لحقوق اإلنسان؛ 

54- تالحظ أن اإلرهابيني يستطيعون اختالق خطابات منحرفة 

تستند إىل تحريف الدين وتشويهه لتربير العنف، وهي خطابات 

تُستغل يف تجنيد املنارصين واملقاتلني اإلرهابيني األجانب، ويف تعبئة 

املوارد وحشد الدعم من املتعاطفني، وال سيما من خالل استغالل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بما يف ذلك عن طريق شبكة اإلنرتنت 

ووسائط التواصل االجتماعي، وتالحظ كذلك يف هذا الصدد الحاجة 

امللّحة إىل تصّدي املجتمع الدويل لهذه األنشطة عىل الصعيد العاملي؛ 

66- تشجع جميع املنظمات واملنتديات الدولية واإلقليمية ودون 

اإلقليمية املعنية املشاركة يف مكافحة اإلرهاب عىل التعاون مع منظومة 

األمم املتحدة والدول األعضاء يف دعم االسرتاتيجية، وتبادل أفضل 

املمارسات، وتدعو إىل تبادل املعلومات، من خالل القنوات والرتتيبات 

املالئمة، بشأن الجهات املتورطة، من األفراد والكيانات، يف أّي نوع 

من أنواع األنشطة اإلرهابية، وبشأن نهجها وأساليب عملها، وبشأن 

توريد األسلحة ومصادر الدعم املادي أو أّي شكل آخر من أشكال 

الدعم، وبشأن جرائم بعينها تتصل بارتكاب األعمال اإلرهابية 

أو التخطيط أو اإلعداد لها، وبشأن الخطابات التي يستخدمها 

اإلرهابيون لتعبئة املوارد وحشد الدعم من املتعاطفني، بما يف ذلك من 

خالل استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتعاون الدويل 

املستمر ملكافحة اإلرهاب، وال سيما بني األجهزة الخاصة والوكاالت 

 األمنية ومؤسسات إنفاذ القانون وهيئات العدالة الجنائية؛
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تمكني الضحايا:

تمكني الضحايا من تحويل خسارتهم ومعاناتهم إىل قوة بنَّاءة ملنع   4

التطّرف العنيف من خالل تزويدهم بمنتديات عىل شبكة اإلنرتنت 

يمكنهم عرض قصصهم من خاللها؛

البحوث:

تشجيع إجراء مزيد من البحوث بشأن العالقة بني إساءة استخدام   5

شبكة اإلنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي من جانب املتطرفني 

الذين يجنحون إىل العنف والعوامل التي تدفع األفراد نحو التطّرف 

العنيف؛

تشجيع الجهود الشعبية:

تشجيع الجهود الشعبية الرامية إىل النهوض بقيم التسامح   6

والتعددية والتفاهم.

وقد بدأت الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية، فضالً عن إدارات األمم 

املتحدة ووكاالتها وصناديقها وبرامجها، يف تنفيذ برامج وأنشطة 

مختلفة تستخدم االتصاالت االسرتاتيجية وشبكة اإلنرتنت ووسائط 

 .التواصل االجتماعي كوسيلة للتصّدي لدوافع التطّرف العنيف

 مقتطفات من قرار مجلس األمن 2354 )2017( 
بشأن “اإلطار الدويل الشامل ملكافحة الخطاب 

اإلرهابي”:

“2- يؤكد أن على الدول األعضاء وجميع كيانات األمم المتحدة المعنية 

أن تتبع المبادئ التوجيهية التالية عند تنفيذها لإلطار الدولي الشامل:

ينبغي أن تستند إجراءات األمم المتحدة في ميدان مكافحة الخطاب  )أ( 

اإلرهابي إلى ميثاق األمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ السيادة والسالمة 

اإلقليمية واالستقالل السياسي لجميع الدول؛ 

تقع على عاتق الدول األعضاء المسؤولية الرئيسية في مكافحة األعمال  )ب( 

اإلرهابية والتطّرف العنيف الذي يفضي إلى اإلرهاب؛

ينبغي لكيانات األمم المتحدة المعنية أن تضمن زيادة التنسيق  )ج( 

واالتساق مع الجهات المانحة والجهات المستفيدة من جهود بناء 

القدرات في ميدان مكافحة اإلرهاب، مع مراعاة المنظورات الوطنية، 

بهدف تعزيز المسؤولية الوطنية؛

لزيادة فعالية تدابير وبرامج الخطاب المضاد، ينبغي أن تكيَّف تلك  )د( 

التدابير والبرامج مع الظروف الخاصة للسياقات المختلفة على جميع 

المستويات؛ 

يجب أن تمتثل التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة اإلرهاب، بما  )ه( 

فيها تلك التي تتخذها لمكافحة الخطاب اإلرهابي، اللتزاماتها بموجب 

القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 

الدولي لالجئين والقانون الدولي اإلنساني؛

يمكن للجهود الرامية إلى مكافحة الخطاب اإلرهابي أن تستفيد من  )و( 

التفاعل مع طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الشباب 

واألسر والنساء والقيادات الدينية والثقافية والتربوية والفئات المعنية 

األخرى في المجتمع المدني؛

ينبغي للدول أن تنظر في دعم الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي العام  )ز( 

فيما يتعلق بمكافحة الخطاب اإلرهابي من خالل التثقيف ووسائط 

اإلعالم، بما في ذلك من خالل البرامج التثقيفية المخصصة الهادفة إلى 

منع الشباب من تقبل الخطاب اإلرهابي؛

أهمية الدعوة إلى تعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم بين المجتمعات؛  )ح( 

ينبغي للدول أن تنظر في االستعانة، حسب االقتضاء، بالقيادات الدينية  )ط( 

واألهلية، التي لديها خبرة مناسبة في صياغة وتقديم خطاب مضاد 

فّعال، في مكافحة الخطاب الذي يستخدمه اإلرهابيون ومناصروهم؛ 

ينبغي أن يهدف الخطاب المضاد ليس إلى دحض مقوالت اإلرهابيين  )ي( 

فحسب، بل أيضاً إلى توسيع الخطاب اإليجابي، وتوفير بدائل ذات 

مصداقية، ومعالجة المسائل المثيرة للقلق لدى المتلقين السريعي 

التأثر الذين يوجه إليهم الخطاب اإلرهابي؛ 

ينبغي أن يراعي الخطاب المضاد البعد الجنساني، واستحداث خطاب  )ك( 

يعالج الشواغل ونقاط الضعف الخاصة لدى كل من الرجل والمرأة؛

يلزم االستمرار في إجراء البحوث التي تتناول دوافع اإلرهاب والتطّرف  )ل( 

 ”العنيف، وذلك لوضع برامج للخطاب المضاد تكون أكثر تركيزاً؛

االتصاالت االسرتاتيجية وشبكة اإلنرتنت 
ووسائط التواصل االجتماعي

تمكين الضحايا من تحويل   •
خسارتهم ومعاناتهم

•    حماية حرية الرأي والتعبير  

وضع استراتيجيات وطنية   •
لالتصاالت مع القطاع الخاص

•    تشجيع الجهود الشعبية الرامية 
لتشجيع التسامح
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للتنفيذ: توضيحية  أمثلة 

  تصميم اسرتاتيجيات وطنية لالتصاالت يف مجال منع التطّرف

العنيف  لتعزيز الخطابات اإليجابية والبديلة؛

  توفیر التثقيف بـ “املواطنة الرقمیة” القائمة علی القیم لألطفال

والشباب، لتشجيع قادة الجیل القادم يف العرص الرقمي الذین 

یمکنهم القيام بأنشطة الدعوة للنقاش املناسب عرب شبكة 

اإلنرتنت؛

  إنشاء منرب إلرشاك وسائط اإلعالم العاملية يف حوار حول خطاب

الكراهية وتقاسم املمارسات الفّعالة ملكافحته؛

  توفري التدريب املهني ملديري وسائط اإلعالم، بما يف ذلك اإلذاعة

والتلفزيون ووسائل شبكة اإلنرتنت، عىل كيفية القيام فوراً 

وشفاهياً بإيقاف الضيوف الذين يستخدمون خطاب الكراهية، 

والذين يمكن أن يشجعوا اآلخرين عىل القيام بأعمال عنف ضد 

فئات معينة من الناس، فضالً عن كيفية االبالغ بصورة تتسم 

باملسؤولية واالحرتام عن كل ضحايا اإلرهاب والتوعية بالوصم 

الذي قد يواجهونه؛

  تقديم دورات معتمدة وطوعية ملنظمات املجتمع املدني ووسائط

اإلعالم ورشكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حول كيفية 

التصّدي للخطابات املتطرفة العنيفة وخطاب الكراهية عرب شبكة 

اإلنرتنت؛

  تعزيز قدرة الجمهور عىل الصمود من خالل توفري منرب لتوثيق

قصص املترضرين من التطّرف العنيف؛

  إرشاك منظمات الضحايا املعنية بتدريب ضحايا التطّرف العنيف

يف وضع اسرتاتيجيات اتصال لتقاسم خرباتهم والواقع القايس 

املتمثل يف العيش بني املتطرفني الذين يجنحون إىل العنف؛

  تحسین محو األمیة اإلعالمية واملعلوماتیة ملساعدة الناس، وخاصة

الشابات والشبان، علی تفسیر املعلومات ووضعها يف سياقها 

بشکل صحیح، وتحدید املعلومات املضللة والقوالب النمطية 

وخطابات التعصب والتغلب علیها؛

  تقديم الدعم املستدام للحمالت الوطنية ملكافحة الكراهية، التي

تديرها منظمات املجتمع املدني إىل جانب وزارات الشباب، من 

خالل إرشاك الوزارات/املؤسسات األخرى ذات الصلة.

اليونسكو: اإلرهاب ووسائط 
اإلعالم: كتيب للصحفيني

یوفر منشور الیونسکو المعنون “اإلرهاب 

ووسائط اإلعالم: كتيب للصحفيين” 

مبادئ توجیهیة عالمیة تحترم الدور 

الضروري للصحفیین في اإلبالغ 

عن أعمال التطّرف العنیف وتشجیع 

التحلیل النقدي لدوافعه، في الوقت 

الذي تتصّدى فیه أیضاً لإلبالغ غیر 

المسؤول الذي یمکن إن يؤدي إلى تمکین 

الجماعات المتطرفة وتغذية النزاعات.

ومن بين الممارسات التي يُقترح على الصحفيين تجنبها إطالق 

التكهنات في أعقاب وقوع هجوم مباشرة، والتعجل بتوجيه 

أصابع االتهام، واستخدام األوصاف المثيرة، حيث إن هذه 

الممارسات يمكن أن تعزز التشدد من خالل تعزيز التهميش. 

وقبل اإلبالغ عن قضية أو حدث، يقترح الدليل على الصحفيين 

أن يتأملوا عدداً من النقاط الرئيسية، تشمل ما يلي:

إطالق اسم بعينه يعني، إىل حّد ما، االنحياز إىل جانب ما؛  -1

اإلرهاب واملقاومة هما مفهومان مختلفان؛  -2

ليس كل إرهاب هو عمل “يستلهم الدين”؛   -3

 .القوالب النمطية والتعميمات ليست حقائق  -4

اليونسكو: نداء كيبيك من أجل العمل لعام 2016

جاء نداء كيبيك من أجل العمل لعام 2016 نتيجة للمؤتمر الدولي 

المعني بـ “اإلنترنت وتنمية النزعة إلى التشدد لدى الشباب: منعه 

معاً والعمل معاً والعيش معاً”. وتحّدد هذه الوثيقة التحّديات 

والطرق الرئيسية أمام منع عمليات النزوع إلى التشدد، وتحّث 

المواطنين والمجتمع الدولي على التعاون واالنضمام إلى 

الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف مشتركة، وتعزيز التضامن 

والتسامح والحوار بين الثقافات والدفاع عن مبادئ األمم المتحدة 

 .المجسدة في حقوق اإلنسان والحريات العالمية
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توضيح للدعم املقّدم من برامج األمم املتحدة للدول األعضاء 
فيما يتعلق باالتصاالت االسرتاتيجية وشبكة اإلنرتنت ووسائط 

االجتماعي التواصل 

 23 :إجمايل عدد املشاريع

 عدد البلدان: يجري تنفيذ املشاريع عىل نطاق عاملي

  الوكاالت املنفذة: مكتب األمم املتحدة املعني بمنع اإلبادة

الجماعية واملسؤولية عن الحماية، وتحالف األمم املتحدة 

للحضارات، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، ومكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، وبرنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي، ومكتب مبعوث األمني العام للشباب.

  مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب: ينفذ مكتب األمم املتحدة

ملكافحة اإلرهاب مرشوعاً عاملياً يشمل مرحلتني، ويرمي إىل تحقيق 

أهداف محّددة: )1( وضع توجيهات لالتصاالت االسرتاتيجية 

ملنع التطّرف العنيف عىل الصعيد العاملي؛ )2( وضع منهجيات 

وإجراءات تشغيل موّحدة لدعم الدول األعضاء يف تصميم 

اسرتاتيجيات االتصال الوطنية ملنع التطّرف العنيف. 

  مكتب مبعوث األمني العام املعني بالشباب: يضطلع مكتب

مبعوث األمني العام املعني بالشباب بتنظيم حملة عاملية عرب 

وسائط التواصل االجتماعي تهدف إىل رفع مستوى الوعي بقرار 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 2250 بشأن الشباب والسالم 

واألمن، وتسليط الضوء عىل الجهود املبذولة داخل األمم املتحدة 

وخارجها إلرشاك وتمكني الشباب باعتبارهم عنارص للسالم، قبل 

نشوب النزاعات وأثناءها وبعد انتهائها.

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(: تقوم

اليونسكو عىل الصعيد العاملي بتزويد الدول األعضاء بمبادئ 

توجيهية للسياسات العامة لصياغة االسرتاتيجيات الوطنية 

واملؤسسية لتطوير املهارات اإلعالمية ومحو األمية املعلوماتية 

واملواطنة الرقمية القائمة عىل القيم، لتعزيز مجتمعات املعرفة 

الشاملة للجميع وتشجيع قادة الجيل التايل يف العرص الرقمي عىل 

تعزيز حقوق اإلنسان والتصّدي للتطّرف العنيف عىل الشبكة 

اإللكرتونية.

  مكتب مبعوث األمني العام املعني بالشباب: يضطلع مكتب

مبعوث األمني العام املعني بالشباب بتنفيذ حملة عاملية عرب 

وسائط التواصل االجتماعي لدعوة الشباب لتبادل خرباتهم 

وخربات من هم يف مجتمعاتهم املحلية يف مجال منع نشوب 

النزاعات والحفاظ عىل السالم، وتبادل آرائهم بشأن قرار مجلس 

األمن التابع لألمم املتحدة 2250. وستُعرض املساهمات عرب شبكة 

اإلنرتنت، وستكون بمثابة مساهمات يف التحضري للدراسة املرحلية 

 .بشأن الشباب والسالم واألمن

خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل 

الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية 

التي تشكل تحريضاً عىل التمييز أو العداء 

)A/HRC/22/17/Add.4, appendix( أو العنف

في حين أن حرية التعبير توفر األساس الضروري للحوار النشط 

والتوافق في اآلراء بشأن القضايا المثيرة لالنقسام، فإن الدعوة التي 

تحّض على الكراهية يمكن أن تؤدي إلى العنف الناجم عن الكراهية 

على أسس عرقية والحوادث التي تشارك فيها جماعات متطرفة. 

وفي الفترة ما بين عامي 2011 و2012، شاركت الدول األعضاء وآليات 

حقوق اإلنسان وجماعات المجتمع المدني في سلسلة من حلقات 

العمل التي نظمتها مفوضية حقوق اإلنسان، وتركزت على تعيين 

الحدود بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية. وكانت النتيجة 

هي خطة عمل الرباط التي تناولت بالتحليل األنماط التشريعية 

والممارسات القضائية والسياسات المتعلقة بتقييد التحريض على 

الكراهية. وتشدد الخطة على أن تقييد حرية التعبير يجب أن يظل 

استثناًء، وأن أّي قيود يجب أن يكون منصوصاً عليها في القانون، 

وأن تكون القيود محددة بدقة لخدمة مصلحة مشروعة، وأن 

تكون ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية تلك المصلحة. 

وينبغي أن تستخدم المحاكم اختباراً يتألف 

من ستة أجزاء، بحيث تراعي:

سياق الترصيحات؛  )1(

موقع املتحدث ووضعه يف املجتمع؛  )2(

نية التحريض عىل الكراهية أو العنف؛  )3(

محتوى وشكل الترصيحات؛  )4(

نطاق النرش؛  )5(

احتماالت أن يؤدي الترصيح إىل فعل ما، بما يف ذلك ما إذا كان ذلك   )6(
الفعل وشيك الوقوع.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تحرص الحكومات على تجنب األعمال 

 التي يمكن للمتطرفين الذين يجنحون إلى العنف استغاللها 

لـ “تبرير”خطاب الكراهية ونشره. وتشّدد خطة الرباط على أهمية 

التمسك بحقوق اإلنسان األخرى، بما في ذلك حرية الدين واإلجراءات 

القانونية الواجبة، ومراعاة التناسب في تجريم خطاب الكراهية. ومن 

الضروري التمييز بين التعبير الذي يشكل جريمة جنائية، والتعبير 

الذي قد يبرر اتخاذ إجراءات مدنية أو إدارية، والتعبير الذي يثير 

القلق فيما يتعلق بالتسامح. وتعرب خطة الرباط عن القلق إزاء 

عدم مقاضاة مرتكبي التحريض على الكراهية ومعاقبتهم، في حين 

يتعرض أفراد األقليات بحكم األمر الواقع لالضطهاد من خالل إساءة 

 .استخدام التشريعات المحلية واالجتهادات القضائية الملتبسة
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منع التطّرف العنيف من خالل االتصاالت االسرتاتيجية

كثيراً ما تلتمس الجماعات الضعيفة أفكاراً مثالية تستحوذ على خيالها. 

ويمكن أن تسهم االتصاالت االستراتيجية في تشكيل رؤية ملهمة 

للمستقبل لدحض جاذبية الخطابات المتطرفة العنيفة والدعاية التي 

تحض على الكراهية. ولكي تكون الرسائل اإليجابية فّعالة، يجب أن 

تكون جذابة ومثيرة للتفاعل وُمصّممة خصيصاً بما يتناسب مع الفئات 

الموجهة لها. ولذلك، فمن المهم إدراج عنصر االتصاالت االستراتيجية في 

وضع الخطط الوطنية واإلقليمية لمنع التطّرف العنيف من أجل توصيل 

الرؤية الواردة في الخطة. ويتطلب ذلك معاملة االتصاالت االستراتيجية 

باعتبارها قضية شاملة ومتداخلة يتم تعميمها على نطاق واسع.

ما هي االتصاالت االسرتاتيجية؟

تشجيع إحداث تحوالت في السلوك من خالل استراتيجية منسقة 

لالتصاالت باستخدام مجموعة من األدوات واآلليات، بما في ذلك على 

سبيل المثال ال الحصر البيانات الحكومية و/أو اإلعالنات و/أو وسائط 

اإلعالم و/أو وسائل اإلعالم االجتماعية و/أو اإلجراءات الملحوظة. 

وفي حين أن خطط االتصاالت االستراتيجية على 

الصعيدين الوطني واإلقليمي قد تتخذ أشكاالً مختلفة، 

فإنها ينبغي أن تشمل العناصر الرئيسية التالية:

تحديد نطاق االتصاالت وهدفها؛  -1

رسم خرائط للموارد واألدوات وأصحاب املصلحة؛  -2

إجراء البحوث وتحليل الجمهور املستهدف؛  -3

إنشاء بنية متماسكة للتنفيذ؛  -4

وضع اسرتاتيجية االتصال؛  -5

تفعيل االسرتاتيجية: تصميم وإنتاج ونرش نواتج االتصاالت وتنفيذ   -6

األنشطة؛

رصد النتائج والفعالية؛  -7

تحديد النجاحات ونقلها للجهات االخرى.  -8

ويُعّد وضع أهداف واضحة وإدارة التوقعات منذ البداية أمراً بالغ األهمية 

لضمان الدعم والقبول من جانب أصحاب المصلحة، وهو ما سيساعد 

على تحديد النجاح والفشل بوضوح. ويجب أن يكون البحث والتحليل 

جزًءا من جميع جوانب االتصاالت االستراتيجية: بدًءا من التخطيط 

وحتى التنفيذ والرصد والتقييم، وذلك لضبط عملية تفعيل االستراتيجية، 

فضالً عن توجيه دورة التخطيط التالية. ويجب أن تشمل البحوث 

تحليل الجمهور، ومجموعات االختبار، فضالً عن رصد األثر المتحقق.

ولكي يتم نقل الرسائل على نحو فّعال، يتسم التنسيق واالتساق 

بأهمية حاسمة. ويجب تأسيس بنية سليمة داخل الحكومة الوطنية 

وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

المدني وقادة المجتمعات المحلية )كل المجتمع، وكل الحكومة(. 

وينبغي أن تستفيد االتصاالت االستراتيجية من ثروة الخبرات القائمة 

بالفعل، وأن تتضمن إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين.

ويجب أن يتقبل التخطيط االستراتيجي أن التنفيذ قد يكون معقداً، وقد 

يستغرق عملية ووقتاً أطول كي تتحقق له القدرة على قياس النتائج 

واآلثار، وبالتالي فإن من األهمية البالغة أن يتوفر االلتزام واإلرادة 

السياسية بشكل دائم من جانب الحكومات. ويجب أن يأتي تصميم 

استراتيجيات االتصاالت متوافقاً مع السياق المحلي، وأن يعالج المظالم، 

وأن يقوم على إنجازها مسؤولون يتمتعون بالثقة، وأن تعزز فرص 

الحوار. ويجب أن تراعي االستراتيجيات العمليات الفعلية الجارية على 

أرض الواقع. وينبغي أن تعزز جهود بّث الرسائل رؤية إيجابية للمجتمع، 

وأن تنشط القيم األساسية والعالمية للتنوع والمساواة والكرامة والعدالة.

ووفقاً لتوصيات خطة عمل منع التطّرف العنيف، ينبغي أن 

تقوم استراتيجيات االتصال الوطنية واإلقليمية بما يلي:

النهوض بقيم التسامح والتعددية والتفاهم؛  -1

حماية حرية الرأي والتعبري والتعددية والتنوع يف وسائط اإلعالم؛  -2

تمكني ضحايا اإلرهاب من توصيل صوتهم ملنع التطّرف العنيف؛  -3

ضمان سالمة الصحفيني؛  -4

تطوير مهارات اإلعالم ومحو األمية املعلوماتية، خاصة مع   -5

 .الشباب

السياق
تحليل الجمهور املستهدف 

ورسم خريطة 

الرصد
تقييم األثر

نرش

النواتج

تصميم
أدوات وأنشطة وحمالت 

االتصاالت
وضع االسرتاتيجية
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فريق العمل الرفيع 
املستوى املعني بمنع 

التطّرف العنيف

دليل األمم المتحدة المرجعي    ١

لوضع الخطط الوطنية 

واإلقليمية لمنع التطّرف 

العنيف

مصفوفة مشروعات منع    ٢

التطّرف العنيف الشاملة 

لمنظومة األمم المتحدة برمتها

مستودع األمم المتحدة    ٣

ألفضل ممارسات منع 

التطّرف العنيف

دليل األمم المتحدة لنقاط    ٤

اتصال منع التطّرف العنيف

فريق موارد األمم المتحدة    ٥

االفتراضي لخبراء منع 

التطّرف العنيف

تعبئة موارد منع التطّرف    ٦

العنيف

الفريق العامل املشرتك 
بني الوكاالت والتابع 
لفرقة العمل املعنية 

بالتنفيذ يف مجال 
مكافحة اإلرهاب

األفرقة القطرية التابعة 
لألمم املتحدة

القيادة االسرتاتيجية

ستة نواتج متوخاة

دعم الدول األعضاء يف وضع خططها الوطنية واإلقليمية ملنع 
التطّرف العنيف

تقديم الدعم من    5
“منظومة األمم المتحدة 
برمتها” للدول األعضاء 

والمنظمات اإلقليمية

يف 1 تموز/يوليه 2016، اتخذت الجمعية العامة، بتوافق 

اآلراء، القرار 291/70 بشأن االستعراض الخامس 

السرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب.

وإدراكاً ألهمية منع التطّرف العنيف عندما يفيض إىل اإلرهاب، دعا 

االستعراض الخامس الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 

إىل النظر يف وضع خطط وطنية وإقليمية ملنع التطّرف العنيف وفقاً 

للتوصيات الواردة يف خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف، حسب 

االقتضاء. ويف حني تقع املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ اسرتاتيجية 

األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب عىل عاتق الدول األعضاء، فقد 

شجعت الجمعية العامة كيانات األمم املتحدة، وفقاً لوالياتها، عىل 

تنفيذ التوصيات ذات الصلة من خطة العمل، بما يف ذلك عن طريق 

تقديم املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء بناء عىل طلبها، ودعت الدول 

األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية إىل النظر يف وضع خطط 

عمل وطنية وإقليمية ملنع التطّرف العنيف عندما يفيض إىل اإلرهاب، 

وفقاً ألولوياتها، مع مراعاة خطة العمل التي وضعها األمني العام، 

حسب االقتضاء، وكذلك سائر الوثائق ذات الصلة.

وقد قام عدد من إدارات األمم املتحدة ووكاالتها وصناديقها وبرامجها 

بوضع برامجها ومشاريعها وأنشطتها الخاصة، يف حدود واليات كل 

منها، لدعم تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف. ويف 

وقت كتابة هذا الدليل، أحىص مكتب مكافحة اإلرهاب 223 مرشوعاً 

ومبادرة ملنع التطّرف العنيف لـ 15 كياناً مختلفاً من كيانات األمم 

املتحدة يف جميع املجاالت السبعة ذات األولوية يف خطة منع التطّرف 

العنيف عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.

وتنفذ األمم املتحدة برامج عاملية ملعالجة منع التطّرف العنيف عىل 

نطاق واسع. ويمكن لكيانات فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال 

مكافحة اإلرهاب أن تستفيد مما تتمتع به من مزايا نسبية لضمان تنفيذ 

منع التطّرف العنيف بطريقة متوازنة وشاملة. وفيما ييل بعض أمثلة 

األنشطة التي تضطلع بها األمم املتحدة عىل الصعيد العاملي حالياً:

مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب

ينفذ مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب مرشوعاً يهدف إىل تيسري 

تقديم الدعم املنسق من “منظومة األمم املتحدة برمتها” إىل الدول 

األعضاء بشأن وضع السياسات العامة ملنع التطّرف العنيف ووضع 

 خطط وطنية وإقليمية ملنع التطّرف العنيف. وسيدعم هذا املرشوع 

10 دول أعضاء ومنظمتني إقليميتني ملساعدتها عىل وضع خطط وطنية 

ملنع التطّرف العنيف بني عامي 2018 و2020.
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برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

استناداً إىل خطة عمل األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف والهدف 16 

من أهداف التنمية املستدامة، وضع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي إطاراً 

اسرتاتيجياً شامالً “ملنع التطّرف العنيف من خالل التنمية الشاملة 

وتعزيز التسامح واحرتام التنوع”. ويف وقت الحق، أطلق برنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي برنامجه العاملي األول الذي يستغرق أربع سنوات 

)2017-2020(، والذي يرتجم اإلطار االسرتاتيجي للربنامج اإلنمائي إىل 

نواتج برنامجية ملنع التطّرف العنيف.

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(

لدى اليونسكو مشاريع لبناء القدرات يف مجال التثقيف باملواطنة 

العاملية ومنع التطّرف العنيف استجابة لالحتياجات التي أعربت عنها 

الدول األعضاء يف اليونسكو. وتعمل اليونسكو مع مركز التعليم من 

أجل التفاهم الدويل آلسيا واملحيط الهادئ لتزويد أصحاب املصلحة 

بإمكانية الوصول إىل املوارد التثقيفية ذات الصلة بشأن منع التطّرف 

العنيف من خالل التثقيف. 

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة

لدى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة برامج عاملية تركز 

عىل تعزيز قدرات الدول األعضاء وبناء قدرات نظم العدالة الجنائية فيها 

لضمان التقيد بحقوق اإلنسان وحماية األطفال من االستغالل من جانب 

اإلرهابيني أو املتطرفني الذين يجنحون إىل العنف ومن الجريمة. ويقدم 

املكتب الدعم لتطوير األطر القانونية والسياساتية واألدوات املتخصصة.

هيئة األمم املتحدة للمرأة

تنفذ هيئة األمم املتحدة للمرأة مشاريع عاملية ملعالجة الفجوة يف 

البيانات والتحليالت املتعلقة بإدماج املنظور الجنساني بشكل فّعال 

يف سياسات وبرامج مكافحة اإلرهاب والتطّرف العنيف، ودعم 

لجنة مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب يف إدماج 

االعتبارات الجنسانية يف تقييماتها الخاصة بكل بلد، إضافة إىل الربنامج 

العاملي املتعلق بتبني نهج جنساني إزاء التطّرف العنيف من أجل تعميم 

املنظور الجنساني يف الجهود الحالية واملقبلة.

أفريقيا ٤٠٪ (٦٢)

آسيا ١٤٪ (٢٢)

الرشق األوسط وشمال 
أفريقيا ٣٦٪ (٥٥)

األمريكتان ٢٪ 
(٣(

التوزيع اإلقليمي 
للمرشوعات 

اإلقليمية 
والوطنية

املرشوعات العاملية 
٪٣٦

املرشوعات اإلقليمية٣٠٪

املرشوعات الوطنية ٣٤٪

الحوار ومنع نشوب 
النزاعات

(٢٨) ٪١٣

إرشاك املجتمعات 
املحلية

(١٨) ٪٨ 

تعزيز الحكم الرشيد وحقوق 

اإلنسان وسيادة القانون

(٤١) ٪١٨

تمكني الشباب
(٢٧) ٪١٢ 

 املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة
(٢٢) ٪١٠

 االتصاالت االسرتاتيجية 

وشبكة اإلنرتنت ووسائط 

التواصل االجتماعي ١٠٪ (٢٣)

دعم وضع خطط عمل 

وطنية أو إقليمية ١٥٪ (٣٣)

التعليم وتنمية املهارات 
وتيسري فرص العمل

(٣١) ٪١٤

النطاق الجغرايف

التوزيع فيما بني األولويات 

السبع لخطة األمم املتحدة 

ملنع التطّرف العنيف

أوروبا ٨٪ (١٢)

أفريقيا ٤٠٪ (٦٢)

آسيا ١٤٪ (٢٢)

الرشق األوسط وشمال 
أفريقيا ٣٦٪ (٥٥)

األمريكتان ٢٪ 
(٣(

التوزيع اإلقليمي 
للمرشوعات 

اإلقليمية 
والوطنية

املرشوعات العاملية 
٪٣٦

املرشوعات اإلقليمية٣٠٪

املرشوعات الوطنية ٣٤٪

الحوار ومنع نشوب 
النزاعات

(٢٨) ٪١٣

إرشاك املجتمعات 
املحلية

(١٨) ٪٨ 

تعزيز الحكم الرشيد وحقوق 

اإلنسان وسيادة القانون

(٤١) ٪١٨

تمكني الشباب
(٢٧) ٪١٢ 

 املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة
(٢٢) ٪١٠

 االتصاالت االسرتاتيجية 

وشبكة اإلنرتنت ووسائط 

التواصل االجتماعي ١٠٪ (٢٣)

دعم وضع خطط عمل 

وطنية أو إقليمية ١٥٪ (٣٣)

التعليم وتنمية املهارات 
وتيسري فرص العمل

(٣١) ٪١٤

النطاق الجغرايف

التوزيع فيما بني األولويات 

السبع لخطة األمم املتحدة 

ملنع التطّرف العنيف

أوروبا ٨٪ (١٢)

أفريقيا ٤٠٪ (٦٢)

آسيا ١٤٪ (٢٢)

الرشق األوسط وشمال 
أفريقيا ٣٦٪ (٥٥)

األمريكتان ٢٪ 
(٣(

التوزيع اإلقليمي 
للمرشوعات 

اإلقليمية 
والوطنية

املرشوعات العاملية 
٪٣٦

املرشوعات اإلقليمية٣٠٪

املرشوعات الوطنية ٣٤٪

الحوار ومنع نشوب 
النزاعات

(٢٨) ٪١٣

إرشاك املجتمعات 
املحلية

(١٨) ٪٨ 

تعزيز الحكم الرشيد وحقوق 

اإلنسان وسيادة القانون

(٤١) ٪١٨

تمكني الشباب
(٢٧) ٪١٢ 

 املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة
(٢٢) ٪١٠

 االتصاالت االسرتاتيجية 

وشبكة اإلنرتنت ووسائط 

التواصل االجتماعي ١٠٪ (٢٣)

دعم وضع خطط عمل 

وطنية أو إقليمية ١٥٪ (٣٣)

التعليم وتنمية املهارات 
وتيسري فرص العمل

(٣١) ٪١٤

النطاق الجغرايف

التوزيع فيما بني األولويات 

السبع لخطة األمم املتحدة 

ملنع التطّرف العنيف

أوروبا ٨٪ (١٢)
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ولضمان تنفيذ هذه املبادرات من خالل نهج متماسك ومنسق تنسيقاً 

جيداً “إلرشاك منظومة األمم املتحدة برمتها”، وهو ما تدعو إليه خطة 

منع التطّرف العنيف، أنشأ األمني العام فريق عمل رفيع املستوى معنياً 

بمنع التطّرف العنيف، تحت قيادته، لقيادة تنفيذ خطة منع التطّرف 

العنيف يف مقّر األمم املتحدة ويف امليدان. وكلف الفريق العامل املشرتك 

بني الوكاالت املعني بمنع التطّرف العنيف والتابع لفرقة العمل املعنية 

بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب، الذي يتألف من الكيانات الثمانية 

والثالثني يف فرقة العمل، بدعم عمل فريق العمل الرفيع املستوى املعني 

بمنع التطّرف العنيف وتنفيذ قراراته االسرتاتيجية من خالل نهج 

“إرشاك منظومة األمم املتحدة برمتها”. ويف هذا الصدد، يركز الفريق 

العامل التابع لفرقة العمل املعني بمنع التطّرف العنيف جهوده عىل 

ستة نواتج ملموسة متوخاة: 

  رسم خرائط ألنشطة وبرامج األمم املتحدة الخاصة بمنع التطّرف

العنيف واملتصلة بمنع التطّرف العنيف، ضمن املجاالت السبعة 

ذات األولوية يف خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف عىل 

الُصعد العاملي واإلقليمي والوطني؛

  إنشاء وتعهد قائمة بمراكز تنسيق منع التطّرف العنيف يف وكاالت

األمم املتحدة ووكاالتها وصناديقها وبرامجها يف املقّر وامليدان؛

  إنشاء وتعهد مستودع ألفضل املمارسات والدروس املستفادة يف

مجال منع التطّرف العنيف؛

 إنشاء وتعهد مجموعة موارد عاملية لخرباء منع التطّرف العنيف؛

  تنظيم معتكفات مشرتكة بني الوكاالت للخرباء بشأن وضع خطط

وطنية وإقليمية ملنع التطّرف العنيف؛

  التشجيع عىل وضع خطط مشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة

لتعبئة املوارد من أجل وضع برامج منع التطّرف العنيف.

وعىل الصعيد امليداني، أنشأ عدد من منسقي األمم املتحدة املقيمني 

وأفرقتهم القطرية التابعة لألمم املتحدة آليات تنسيق ملنع التطّرف 

العنيف من أجل زيادة أوجه التآزر إىل أقىص حّد ممكن وتقديم أفضل 

دعم ممكن إىل الدول األعضاء. كما يعمل الربنامج العاملي ملنع التطّرف 

العنيف، الذي يتواله برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، عىل إيجاد حلول 

إنمائية، فضالً عن العمل مع الدول األعضاء، لتنفيذ الخطط الوطنية 

ملنع التطّرف العنيف.

وكلف األمني العام مكتب مكافحة اإلرهاب بالعمل كأمانة عامة لكل 

من فريق عمله الرفيع املستوى املعني بمنع التطّرف العنيف والفريق 

العامل املعني بمنع التطّرف العنيف والتابع لفرقة العمل املعنية 

بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب. كما يعمل املركز أيضاً كجهة تنسيق 

للدول األعضاء بشأن الدعم واملبادرات املتعلقة بمنع التطّرف العنيف 

 .عىل نطاق منظومة األمم املتحدة
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الخبرة وتعبئة الموارد    6
والشراكات

يتطلب وضع خطط عمل وطنية وإقليمية ملنع التطّرف 

العنيف مجموعة من املهارات تجمع بني الدراية 

العملية بوضع السياسات االسرتاتيجية والقدرة عىل 

معالجة دوافع التهديدات عرب الوطنية واملتعّددة 

األبعاد والدينامية يف مجموعة متنوعة من امليادين، 

تشمل الحفاظ عىل السالم والتنمية املستدامة وحماية 

حقوق اإلنسان وتقديم املساعدة اإلنسانية. 

 وال تتوفر هذه الخربات الشديدة التخصص بسهولة. وباإلضافة إىل 

ما يمتلكه مكتب مكافحة اإلرهاب من خربات داخلية، فقد وضع قائمة 

باملستشارين الدوليني يف مجال منع التطّرف العنيف، تتألف من 

مجموعة متنوعة من الخرباء الدوليني الذين يمتلكون خربات متنوعة 

يف مجال منع التطّرف العنيف ومجموعة متنوعة من املهارات اللغوية. 

وبناء عىل طلب أّي دولة من الدول األعضاء أو إحدى املنظمات اإلقليمية 

للدعم يف وضع خطة عمل وطنية أو إقليمية ملنع التطّرف العنيف، 

ورهناً بتوافر املوارد، سينظر مكتب مكافحة اإلرهاب يف إيفاد مستشار 

أو أكثر لتوفري الدعم املصّمم خصيصاً لبناء القدرات وفقاً للسياق املحيل 

ولتوفر عنرص امللكية الوطنية. وعالوة عىل ذلك، يمكن للمركز تسهيل 

تبادل أفضل املمارسات بني البلدان واملناطق من خالل أنشطة التبادل 

بني بلدان الجنوب، فضالً عن أنشطة التبادل الثالثي.

كما أن ضمان نجاح خطط الربنامج يتطلب أيضاً توفر املوارد املالية. 

وعىل الرغم من أن االستثمار يف املنع هو أكثر فعالية من حيث التكلفة 

من تخصيص املوارد للتخفيف من أثر العواقب، فإن من األهمية توفر 

عنرص الكفاءة يف تعبئة املوارد وتخصيصها ملواصلة وضع وتنفيذ 

الخطط الوطنية واإلقليمية ملنع التطّرف العنيف. ولضمان التمويل 

املستدام واملطرد لخطط منع التطّرف العنيف يف جميع املراحل، 

ينبغي للحكومات واملنظمات اإلقليمية تقييم كيفية استخدام األموال 

املتاحة بشكل أكثر كفاءة، وتحديد وتعزيز الروابط بني الربامج عند 

تعبئة املوارد وتخصيصها استناداً إىل الرتابط بني الدوافع السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية املحركة للتطّرف العنيف. ويشجع املركز عىل 

وضع خطط مشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة لتعبئة املوارد. وتماشياً 

مع نهج “إرشاك منظومة األمم املتحدة برمتها”، فإن من شأن الجهود 

املشرتكة لتعبئة املوارد ووضع الربامج أن تمنع االزدواجية، وتزيد من 

أوجه التآزر عىل نطاق منظومة األمم املتحدة لتحسني الدعم املقّدم 

من الدول األعضاء يف مجال منع التطّرف العنيف يف كل من املجاالت 

االسرتاتيجية السبعة ذات األولوية املبينة يف خطة األمم املتحدة ملنع 

التطّرف العنيف.

ويعمل مكتب مكافحة اإلرهاب أيضاً مع رشكاء من خارج األمم املتحدة 

من أجل دعم الدول األعضاء واملنظمات، بتأمني ما تحتاجه من املوارد 

واملساعدة لوضع وتنفيذ خطط منع التطّرف العنيف. وبوصفه مركز 

لتنسيق جهود منظومة األمم املتحدة يف مجال منع التطّرف العنيف، 

أقام املكتب بالفعل رشاكات مع منظمات دولية وإقليمية وشبه إقليمية 

ووطنية ومحلية لوضع وتنفيذ مشاريع منع التطّرف العنيف يف 

جميع أنحاء العالم، وحرض العديد من هذه املنظمات معتكف الخرباء 

الذي نظمته فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب. 

وسيواصل املكتب توسيع نطاق رشاكاته ملساعدة خطط الدول األعضاء 

ملنع التطّرف العنيف عىل تحقيق أقىص قدر من التأثري عىل أرض 

 .الواقع
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الخالصة:   7

نحو سياسات شاملة ومؤثرة عىل 
املستوى الوطني واإلقليمي

يمثل معتكف الخرباء املشرتك بني الوكاالت واملعني بوضع 

خطط عمل وطنية وإقليمية ملنع التطّرف العنيف التابع 

لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب 

مجرد بداية للجهود التي يبذلها املجتمع الدويل للكشف عن 

“كيفية” منع التطّرف العنيف، وتعزيز أهمية وتأثري خطط 

منع التطّرف العنيف. وتوفر مبادئ مانهاست هذه توجيهات 

غري ملزمة للدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية وكيانات 

األمم املتحدة وغريها من املنظمات لوضع أطر سياسات 

متماسكة وقابلة للتكيف لخطط منع التطّرف العنيف.

وكما أكدت هذه الوثيقة، فإن املبادئ والرسوم التوضيحية الواردة 

يف هذا الدليل املرجعي ال تمثل نموذجاً إلزامياً أو نموذجاً واحداً 

يناسب الجميع. وانطالقاً من االحرتام الكامل للسياق املحيل والسيادة 

الوطنية، فإن مبادئ مانهاست تمثل مرجعاً للدول األعضاء لصياغة 

وصقل خطط منع التطّرف العنيف القائمة التي تتناسب مع ظروفها 

واحتياجاتها املتفردة.

ولتحقيق تغيري حقيقي عىل أرض الواقع، يتطلب األمر تنفيذ الخطط 

الوطنية واإلقليمية ملنع التطّرف العنيف تنفيذاً فّعاالً يف جميع املجاالت 

السبعة ذات األولوية يف خطة األمم املتحدة ملنع التطّرف العنيف، ويف 

قرار الجمعية العامة 291/70. ولذلك، فمن األهمية ربط خطط منع 

التطّرف العنيف ربطاً مبارشاً بالربامج املواضيعية املناسبة لدوافع 

التطّرف العنيف، عىل النحو الذي تويص به خطة األمم املتحدة ملنع 

التطّرف العنيف.

إن الطبيعة العابرة للحدود والدينامية واملتعددة األبعاد للتطّرف 

العنيف تجعل من املستحيل عىل فرادى البلدان أو املناطق أن تتصّدى 

لهذا التهديد وحدها. فالتعاون الدويل رضوري لتبادل املمارسات 

والدروس املستفادة الفّعالة، وهو ما سيؤدي يف نهاية املطاف إىل إحداث 

تغيري إيجابي دائم.

وهناك حاجة ماسة إىل وضع خطط فّعالة ملنع التطّرف العنيف ملساعدة 

جميع الدول األعضاء عىل التصّدي لهذه اآلفة بطريقة شاملة. واألمم 

املتحدة، مسلحة بتوافق آراء الجمعية العامة عىل رضورة “معالجة 

جميع دوافع التطّرف العنيف التي تفيض إىل اإلرهاب، سواء عىل 

الصعيد الداخيل أو الخارجي، بطريقة متوازنة” وبالدعم الكامل من 

الكيانات الثمانية والثالثني يف فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال 

مكافحة اإلرهاب التباع نهج “إرشاك منظومة األمم املتحدة برمتها”، 

تقف عىل استعداد لدعم الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية، بناء عىل 

 .طلبها، يف وضع خطط فعالة ملنع التطّرف العنيف
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