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خطوات یمكن للحكومات اتخاذھا لدعم الدور الحاسم للمجتمع المدني في منع التطرف العنیف  10

أظھرت األدلة أن الجھود التي تبذلھا الحكومات والجھات متعددة األطراف، وال سیما المبادرات التي تركز على الحل األم

 لیست كافیة لمنع التطرف العنیف، لذا یتعین على الحكومات والمؤسسات متعددة األطراف العمل بشكل أوثق مع قطاعات
 المجتمع األخرى من أجل معالجة األسباب الكامنة التي تدفع ھذه الظاھرة. وتكتسب منظمات المجتمع المدني أھمیة خاصة نظرا

 لكونھا كیانات متجذرة محلیا یدیرھا المواطنون، كما تتمتع بالقدرة على الوصول إلى الجماھیر وااللتزام طویل األمد
 الضروریین لتعزیز التماسك االجتماعي واحترام الحقوق المتساویة والتعددیة في مجتمعاتھا المحلیة. ھذه الدعوة إلى التعاون

والشمول منصوص علیھا في خطة عمل األمین العام السابق لألمم المتحدة بشأن منع التطرف العنیف، عالوة على النص علیھا
 في عدد متزاید من خطط العمل الوطنیة الرامیة إلى منع التطرف العنیف. ویمكن للحكومات أن تتخذ الخطوات العشر التالیة لوضع ھذا

الوعد موضع التنفیذ

إزالة العوائق القانونیة والسیاسیة والمالیة أمام إجراءات منع التطرف العنیف التي یقودھا المجتمع المدني.

 تقییم وإزالة العوائق أمام المساحات القانونیة والسیاسیة لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على خدمة المجتمعات المحلیة
 ومعالجة مسببات التطرف العنیف، ویشمل ذلك ضمان سالمتھا المادیة وأمن بیاناتھا وقدرتھا

.1

 .على التنظیم واحترام استقاللھا ومصداقیتھا في نظر المجتمع المحلي
 تخفیف وطأة العوائق المالیة التي تواجھ تعبئة جھود منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ضمان عدم وجود آثار

 سلبیة للمعاییر الدولیة لمكافحة اإلرھاب على قدرة منظمات المجتمع المدني على الحصول على التمویل، وعن طریق دعم اآللیات
  القائمة للتمویل المستقل

.2

اإلسراع في إصدار تأشیرات الدخول وتوفیر تأشیرات دخول متعدد لتیسیر مشاركة منظمات المجتمع المدني 
المؤتمرات وورش العمل والدورات التدریبیة اإلقلیمیة والدولیة المعنیة بمنع التطرف العنیف

.3

 بناء القدرات وخلق فرص التعاون االستراتیجي والعملي الفعال بین الحكومات الوطنیة والھیئات متعددة األطراف والمجتمع المدني بشأن
.منع التطرف العنیف

دمج ثقافة احترام منظمات المجتمع المدني والشراكة معھا في السیاسات والبرامج الحكومیة، بما في ذلك تدریب 
.موظفي الخطوط األمامیة وغیرھم من المسئولین الحكومیین على العمل مع الجھات الفاعلة غیر الحكومیة

 

.4

 
 ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني المستقلة والمتنوعة في تحلیل القضایا وتصمیم وتنفیذ ورصد وتقییم استراتیجیات منع

 التطرف العنیف وخططھ وسیاساتھ وبرامجھ وآلیات التنسیق الوطنیة، مع إیالء اھتمام خاص
لضمان تمثیل مختلف القطاعات بالمنظمات التي یدیرھا الشباب والنساء
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 دعم تطویر الشبكات الوطنیة المعنیة بمنع التطرف العنیف التي تزود منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالمزید
.من فرص التواصل والتعلم من بعضھا البعض ومن غیرھا من األطراف الرئیسیة المعنیة بمنع التطرف العنیف

.7

تشجیع األمم المتحدة وغیرھا من المنظمات متعددة األطراف ذات الصلة على إعطاء األولویة للتفاعل بصورة . .8

 منتظمة ومستدامة، بما في ذلك من خالل اآللیات القائمة، مع منظمات المجتمع المدني المحلیة بشأن الجوانب الجوھریة لجدول
أعمال منع التطرف العنیف

.دعم تنفیذ منظمات المجتمع للبرامج ذات المصداقیة بھدف تحدید الدوافع المحركة للتطرف العنیف ومعالجتھا

تشجیع األمم المتحدة وغیرھا من المنظمات متعددة األطراف ذات الصلة على إعطاء األولویة للتفاعل بصورة . .9

 
10. مراعاة خلو اللغة المستخدمة في مجال منع التطرف العنیف من الوصم الذي یمكن أن یؤدي إلى ابتعاد شرك 

.محتملین لمنظمات المجتمع المدني ویعرض المجتمعات المحلیة والممارسین للخطر

 تیسیر مشاركة منظمات المجتمع المدني في المجموعة الكاملة لبرامج منع التطرف العنیف، بما في ذلك تلك الت تضطلع بقضایا قد
 تكون حساسة أو ترتبط بأطراف مثیرة للجدل (مثل المتطرفین التائبین) عن طریق االعتراف بالنشاطات القائمة لمنظمات المجتمع
 المدني المحلیة (خاصة الكیانات الخاصة بالنساء والشباب والتي غالبا ما تك غیر ظاھرة أو غیر معروفة) وتوفیر مساحات تسمح

 .بتبادل األفكار والحلول والدروس
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المنظمات الصدیقة للحكومات، بھدف دعم التنفیذ الفعال للتدابیر الرامیة إلى منع التطرف العنیف
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GSX وشركا .ھ .اآلراء المذكورة بھذه الوثیقة ال تعكس بالضرورة وجھات نظر أعضاء الفریق التوجیھي للتبادل العالمي للحلول


