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تحليل للمحتوى قائم على النوع االجتماعي

مقدمة
فــي عــام  2015أصــدر األميــن العــام لألمــم المتحــدة خطــة عمــل لمنــع التطــرف العنيــف اســتجابة لالســتعراض
الرابــع لالســتراتيجية العالميــة لمكافحــة اإلرهــاب ( )276/68/A/RESوقــرار مجلــس األمــن رقــم 2178
( .)2014توصــي الخطــة بأنــه“ :ينبغــي علــى كل دولــة مــن الــدول االعضــاء النظــر فــي تطويــر خطــة عمــل وطنيــة
لمنــع التطــرف العنيــف عــن طريــق تحديــد أولويــات وطنيــة للتعامــل مــع العوامــل المحليــة الدافعــة للتطــرف
العنيــف ،وتكــون مكملــة لالســتراتيجيات الوطنيــة القائمــة المكافحــة لإلرهــاب حيثمــا تتواجــد.
أيضــا بــأن تســتند خطــط العمــل الوطنيــة بشــكل راســخ إلــى حقــوق اإلنســان ،ويتــم
كمــا توصــي األمــم المتحــدة ً
تطويرهــا علــى نحــو متعــدد االختصاصــات ،وأن تعــزز احتــرام مبــدأ المســاواة أمــام القانــون ،وتتعامــل مــع قضيــة
المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب ،وتتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة وجــدول أعمــال .2030

“يعتبــر تمكيــن المــرأة مــن الدوافــع المحوريــة لتحقيــق الســام المســتدام .وبينمــا تضطلــع المــرأة
ايضــا
فــي بعــض األحيــان بــدور فعــال بمنظمــات التطــرف العنيــف ،فإنــه ليــس مــن محــض الصدفــة ً
أن تكــون المجتمعــات التــي تتســم بمؤشــرات أعلــى فــي المســاواة هــي المجتمعــات األقــل ُعرضــة
للتطــرف العنيــف”.
 خطة عمل األمين العام لألمم المتحدة من أجل منع التطرف العنيف ()2015وف ًقــا للهــدف  5توصــي خطــة العمــل بــأن تقــوم البلــدان بتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي العمــل المعنــي
بمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه ،وتضميــن المــرأة فــي الــوكاالت الوطنيــة لألمــن وإنفــاذ القانــون ،وبنــاء
قــدرات المــرأة ومجموعــات المجتمــع المدنــي لكــي تشــارك فــي المجهــودات المعنيــة بمنــع التطــرف العنيــف
واالســتجابة لــه.
تبعــا ألهميــة خطــط العمــل الوطنيــة باعتبارهــا أدوات للسياســات الراميــة إلــى منــع التطــرف العنيــف والحمايــة
منــه ،وباإلضافــة إلــى العمــل الجــاري فــي هــذا المجــال بواســطة الحكومــات الوطنيــة ومنظمــات المجتمــع
المدنــي ،ســعت الشــبكة الدوليــة ألنشــطة لمجتمــع المدنــي -آيــكان ( )ICANإلــى اكتســاب معرفــة أفضــل
بمحتــوى الخطــط التــي نشــرت حتــى اآلن فــي  ،2017مــع إلقــاء الضــوء علــى الممارســات الجيــدة والفجــوات،
الســيما فيمــا يتعلــق بإدمــاج رؤى المجتمــع المدنــي والنــوع االجتماعــي وأولوياتهمــا .تحقي ًقــا لهــذه الغايــة ،أجرت

 .1الجمعية العامة لألمم المتحدة ،خطة العمل من أجل منع التطرف العنيف :تقرير لألمين العام ( ،)674/70/Aيمكن االطالع عليها هنا:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674
 .2المرجع المشار إليه ساب ًقا.
 .3األمم المتحدة ،خطة عمل من أجل منع التطرف العنيف ،جدول اعمال ،يمكن االطالع عليها هنا:
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/plan_action.pdf.
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آيــكان تحليــا لمحتــوى تســع مــن خطــط العمــل الوطنيــة لتحديــد مــا إذا كان يتــم تنــاول موضوعــات ومجموعــات
مســتهدفة محــددة وأســلوب تناولهــا ،بمــا فــي ذلــك موضوعــات التعليــم ،ووســائل اإلعــام ،والمجتمــع المدنــي،
والنــوع االجتماعي/المــرأة ،وحقــوق االنســان.
أيضــا فــي توجيــه العمــل االستشــاري للشــبكة الدوليــة ألنشــطة المجتمــع المدنــي
ســاعد االســتعراض
ً
( )ICANبخصــوص هــذه القضايــا ،ال ســيما فيمــا يتعلــق باالجتماعــات المواضيعيــة الثالثــة التــي
عقدناهــا تحــت رعايــة المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول ( )GSXفــي  .2017وتمشــيا مــع مبــادئ المنصــة
العالميــة لتبــادل الحلــول ( )GSXتنــاول كل مــن االجتماعــات الثالثــة قضايــا منــع التطــرف العنيــف
ومكافحتــه بمشــاركة المنظمــات الشــعبية النســائية والشــبابية مــع التركيــز علــى التدخــات األمنيــة،
والشــرطة المجتمعيــة ،والسياســات االقتصاديــة ووضــع البرامــج التعليميــة ،كل منهــا مــع تنــاول األبعــاد
الخاصــة بالنــوع االجتماعــي للموضــوع محــل النظــر .يمكــن االطــاع علــى نتائــج هــذه االجتماعــات فــي
1
نشــرات منفصلــة ملحقــة بهــذا الموجــز.
وتوفــر االستشــارات توصيــات يمكــن تطبيقهــا أثنــاء عمليــة إعــداد خطــط العمــل الوطنيــة وتنفيذهــا بواســطة
البلــدان والهيئــات الفاعلــة فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه.

المنهجية
قامــت الشــبكة الدوليــة ألنشــطة المجتمــع المدنــي ( )ICANبتحليــل خطــط العمــل الوطنيــة التســع التــي خرجــت
بهــا الحكومــات اعتبــارًا مــن يوليــو  .2017وبمــا أنــه مــا مــن قاعــدة بيانــات مركزيــة لخطــط العمل الوطنيــة ،يحتمل
وجــود خطــط عمــل وطنيــة أخــرى قيــد التــداول لــم يتســنى آليــكان معرفــة مكانهــا فــي هــذا الوقــت.
فيمــا يتعلــق بتحليــل المحتــوى ،تــم التركيــز علــى عشــرة موضوعــات تحــددت بالتشــاور مــع شــركاء شــبكة ،ICAN
بمــا فيهــا المنظمــات النســائية والنشــطاء العامليــن علــى قضايا األمن والتطرف .وقد اســتند اختيــار الموضوعات
علــى صلتهــا بعمــل المنظمــات المحليــة والشــعبية ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنية بهــذا المجال.

 .4سانام ناراجي-أندرليني وآخرون ،التعليم والهوية والتطرف المتنامي :من منع التطرف العنيف إلى تعزيز السالم والقدرة على الصمود والحقوق المتساوية والتعددية ()PREP؛
ميليندا هولمز وآخرون ،منع التطرف العنيف وحماية الحقوق والشرطة المجتمعية :ما هي أهمية المجتمع المدني وشراكات القطاع األمني؛ سانام ناراجي-أندرليني وآخرون ،من
أسفل إلى أعلى :حوار تمهيدي حول العالقة بين السياسة االقتصادية والنوع االجتماعي ومنع التطرف العنيف :الشبكة الدولية للمجتمع المدني ( ،)ICANواشنطن دي سي،
خريف  ،2017يمكن االطالع عليه من خالل الرابطwww.icanpeacework.org :
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تحليل للمحتوى قائم على النوع االجتماعي
وقد أسفر تحليل المحتوى الذي أجرته  ICANعن اإلجابة على األسئلة البحثية التالية:

ما مدى تكرار اإلشارة إلى موضوعات بعينها في خطة العمل الوطنية؟

تمــت االجابــة علــى هــذا الســؤال مــن خــال إجــراء بحــث بســيط علــى الكلمــات وتجميــع اجمالــي عــدد
مــرات اإلشــارة إليهــا .وبينمــا يحيــد ذلــك عــن ســياق المرجــع إال أنــه يعطــي فكــرة عــن الموضوعــات التــي
لهــا األولويــة فــي خطــط العمــل الوطنيــة .وقــد تــم تســجيل عــدد مــرات اإلشــارة إلــى كل موضوع/خطــة
عمــل وطنيــة فــي جــدول للبيانــات.

إلى أي مدى يخضع الموضوع للنقاش في خطة العمل الوطنية؟

يميــز التحليــل بيــن ذكــر الموضــوع مــن ناحيــة ،وبيــن مناقشــته بشــكل شــامل ،أو تناولــه فــي جــزء مخصــص
أو نقطــة عمــل .علــى ســبيل المثــال ،بينمــا قــد تحتــوي إحــدى خطــط العمــل علــى إشــارة واحــدة إلــى
“أهميــة التعليــم فــي العمــل المتعلــق بمنــع التطــرف العنيــف” ،قــد تحتــوي خطــة عمــل وطنيــة أخــرى علــى
قســم كامــل يتنــاول موضــوع منــع التطــرف العنيــف مــن خــال التعليــم ،بمــا فــي ذلــك توضيــح تدابيــر محددة
وخطــوات عمــل .كذلــك بينمــا قــد تشــير أحــد خطــط العمــل إلــى المــرأة والمجتمــع المدنــي باعتبارهمــا
مجــرد مجموعــات مســتهدفة أو مســتفيدة ،قــد تناقــش أخــرى الحاجــة إلــى إشــراكهما كشــركاء متســاويين
بكافــة مراحــل العمــل المتعلــق بمنــع التطــرف العنيــف.

ما هي عناصر كل من الموضوعات التي تتضمنها خطة العمل الوطنية؟

يتنــاول التحليــل كيفيــة تفســير خطــط العمــل الوطنيــة لــكل موضــوع .مثــا ،قــد تخضــع وســائل اإلعــام
للنقــاش بأســاليب متعــددة ،حيــث يمكــن لخطــط العمــل الوطنيــة تنــاول الحاجــة إلــى تغييــر المناهــج
الدراســية ،والتأكيــد علــى ضــرورة تضميــن أنظمــة لإلنــذار المبكــر فــي المؤسســات التعليميــة ،والتأكيــد
علــى أهميــة التدريــب المهنــي ومــا إلــى ذلــك .فــي الجــزء  3مــن هــذه الوثيقــة يوضــح التحليــل كيــف تتــم
مناقشــة كل موضــوع باإلضافــة إلــى الموضوعــات الفرعيــة التــي تنشــأ.
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التحليل
الجدول  :1الموضوعات بحسب عدد مرات اإلشارة إليها في خطط العمل الوطنية
النوع
االجتماعي

املرأة

الشباب
واملراهقني

املجتمع
املدني

اإلعالم

اسم الدولة/
التصنيف
فنلندا

0

0

24

0

10

بوركينا فاسو

0

5

15

28

20

فرنسا

0

3

25

4

14

الدمنارك

0

2

60

13

24

النرويج

0

0

25

11

6

كينيا

2

0

11

14

15

سويسرا

9

24

20

14

9

الصومال

1

13

14

18

4

املغرب

0

3

24

2

1

 .1النوع االجتماعي

ُيشــار إلــى مفاهيــم النــوع االجتماعــي والمســاواة بيــن الجنســين بشــكل متناثــر فــي المجموعــة الحاليــة مــن
خطــط العمــل الوطنيــة ،حيــث تتضمــن ثــاث فقــط مــن بيــن خطــط العمــل الوطنيــة التســع إشــارة إلــى النــوع
االجتماعــي ،ومــن بيــن تلــك الثــاث أوصــت واحــدة فقــط -سويســرا -بإجــراءات محــددة للتشــجيع علــى تعميــم
منظــور النــوع االجتماعــي فــي اســتراتيجيات منــع التطــرف العنيــف وخطــط العمــل المعنية بــه ،وتضمين مفاهيم
النــوع االجتماعــي فــي التعليــم والتدريــب ،وتحليــل أســباب التطــرف العنيــف المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي.
تنــادي خطــط العمــل الوطنيــة لــكل مــن كينيــا والصومــال بشــكل عــام بأهميــة تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين،
وتحــدد النــوع االجتماعــي باعتبــاره واحــد مــن أبعــاد التطــرف العنيــف ،إال أنهــا لــم تصــدر توصيــات تســتهدف
تضميــن بُعــد شــامل لمســألة النــوع االجتماعــي.
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االقتصاد

التعليم

العنف اجلنسي والقائم على
أساس النوع االجتماعي

الشرطة
املجتمعية

حقوق
االنسان

0

25

0

0

7

40

32

0

0

9

10

25

0

0

0

0

50

0

0

3

0

10

1

0

1

18

13

0

0

0

7

23

3

0

25

3

7

0

1

11

10

21

0

0

24

 .2المرأة

تظهــر كلمــة “المــرأة” فــي خمــس فقــط مــن مــن إجمالــي خطــط العمــل الوطنيــة التســع ،وذلــك عنــد وصــف
المجموعــات ال ُعرضــة ألن تصبــح أهــداف للتطــرف العنيــف أو مرتكبــة لــه .و ُيشــار بشــكل متناثــر إلــى العمــل
القائــم للمنظمــات النســائية والقيــادات النســائية فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه ،بالرغــم مــن
إشــارة خطــة عمــل األمــم المتحــدة بوضــوح إلــى هــذا األمــر.
تحــدد خطــط العمــل الوطنيــة لــكل مــن الصومــال وسويســرا وبوركينافاســو مســار عمــل لبنــاء قــدرات النســاء
كقيــادات لمجتمعهــا ،وفاعــات فــي مجــال التنميــة ،و/أو موجهــات ومدربــات للشــباب.
وتعــد خطــة العمــل الوطنيــة لسويســرا الوحيــدة التــي أشــارت بوضــوح إلــى قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325
وخطــة العمــل الوطنيــة القُطريــة ذات الصلــة بالمــرأة والســام واألمــن ،حيــث تنــص علــى أن “سويســرا تناصــر
مشــاركة المــرأة فــي عمليــات اتخــاذ القــرار المتعلقــة بصناعــة السياســات ،وبالتالــي ســوف تضطلــع بالتزاماتهــا
المنصــوص عليهــا فــي خطــة العمــل الوطنيــة الحاليــة الخاصــة بهــا المعنيــة بقــرار مجلــس األمــن ( ”1325ص
 .)12تجــدر اإلشــارة إلــى أنهــا تعتبــر خطــة العمــل الوطنيــة الوحيــدة التــي تلقــي الضــوء علــى الحاجــة إلــى
مشــاركة المــرأة فــي عمليــات صناعــة السياســات والقــرارات المتعلقــة بمنــع التطــرف العنيــف.
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 .3الشباب والمراهقون

ُيشــار إلــى الشــباب والمراهقيــن علــى نطــاق واســع فــي كل خطــط العمــل الوطنيــة باعتبارهــم مــن المجموعــات
التــي تقــع ُعرضــة لمفاهيــم التطــرف العنيــف وتحيزاتــه ،والمجموعــات الرئيســية المســتهدفة بسياســات منــع
التطــرف العنيــف وبرامجــه ،وباعتبارهــم أطــراف فاعلــة محتملــة لتنفيــذ هــذه السياســات والبرامــج .هنــاك
إجمــاع عــام علــى مســتوى خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن ضــرورة إجــراء المزيــد مــن البحــوث لتحليــل العوامــل
الدافعــة لتطــرف وراديكاليــة الشــباب.
تركــز إجــراءات منــع التطــرف العنيــف المســتهدفة للشــباب بشــكل أساســي علــى مجــاالت التعليــم والتوظيــف.
وتســعى مبــادرات التعليــم إلــى تعزيــز اإللمــام اإلعالمــي ،والتفكيــر النقــدي ،وفــرص التفاعــل مــع األديــان
والثقافــات المختلفــة.
ُيلقــى بالضــوء بشــكل متكــرر علــى بطالــة الشــباب باعتبارهــا قضيــة رئيســية ،علــى ســبيل المثــال تصفهــا خطــة
العمــل الوطنيــة لبوركينــا فاســو بأنهــا “قنبلــة سياســية واجتماعيــة موقوتــة” (ص  .)20إال أن خطــط العمــل
الوطنيــة ال تقتــرح نهــج شــامل لمواجهــة غيــاب فــرص عمــل الشــباب فيمــا عــدا التدريــب علــى المهــارات الفنيــة
وزيــادة أنــواع أنشــطة الخدمــة المدنيــة.
تتضمــن أمثلــة الممارســات الجيــدة كل مــن خطــط العمــل الوطنيــة للدنمــارك وفنلنــدا والنرويــج والتــي تدعــو إلى
مشــاركة الشــباب باعتبارهــم مــن األطــراف الفاعلــة فيمــا يتعلــق بتعليمهــم وذلــك مــن خــال الدعــوة إلــى إنشــاء
هيئــة وطنيــة للحــوار وتنظيــم المؤتمــرات الحواريــة والنقاشــات.
كمــا يتعــدى نطــاق خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة بسويســرا التعليــم والتوظيــف ،وتدعــو إلــى التشــجيع علــى
مشــاركة الشــباب فــي التصويــت وإعــادة النظــر فــي معاملــة الشــباب باعتبارهــم جنــاة وضحايــا وشــهود فــي
نظــام العدالــة .كمــا تطالــب خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة بفرنســا بإصــاح قطــاع العدالــة مــن أجــل اســتيعاب
المراهقيــن والشــباب بشــكل أفضــل.
لــم تتنــاول أي مــن خطــط العمــل الوطنيــة أبعــاد النــوع االجتماعــي “للشــباب والمراهقيــن” بالرغــم مــن اختــاف
نوعــا مــا فيمــا يخــص التعـ ُرض ألفــكار الحــركات المتطرفــة والتجنيــد بهــا ،فضــا
تجــارب الشــباب والشــابات ً
عــن مشــاركتهم فــي منــع التطــرف العنيــف والمبــادرات التــي تعــزز البدائــل اإليجابيــة.
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 .4المجتمع المدني

تقــر أغلــب خطــط العمــل الوطنيــة الــدور الرئيســي الــذي يلعبــه المجتمــع المدنــي فــي اســتراتيجية منــع التطــرف
العنيــف والعمــل المتعلــق بــه ،وتحلــل الوضــع الراهــن للمجتمــع المدنــي فــي بلدانهــا ،وتحــدد الخطــوات مــن أجــل
المزيــد مــن إشــراك األطــراف الفاعلــة بالمجتمــع المدنــي .كذلــك تقتــرح الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي فــي
إجــراء البحــوث ،ونشــر الســرد والرســائل المضــادة ،وفــي عمليــات صناعــة السياســات .وقــد ألقــى عــدد مــن
خطــط العمــل الوطنيــة الضــوء علــى الحاجــة إلــى تقويــة المجتمــع المدنــي نفســه مــن خــال إنشــاء شــبكات
لمنظمــات المجتمــع المدنــي ومنابــر لربــط المجتمــع المدنــي بالمواطنيــن ووســائل االعــام.
وضعــت بعــض خطــط العمــل الوطنيــة المختــارة تصــورًا لقيــادة المجتمــع المدنــي فــي اســتراتيجية منــع
التطــرف العنيــف ،مــع إشــراك المجتمــع المدنــي فــي التنفيــذ واإلدارة بــدال مــن كونــه مجــرد شــريك أو فئــة
مســتهدفة .بوركينــا فاســو هــي الدولــة الوحيــدة التــي أشــارت إلــى مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي كتابــة خطــة
العمــل الوطنيــة الخاصــة بهــا ،بينمــا دعــت خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة بالنرويــج إلــى أن يكــون المجتمــع
المدنــي جــزءا مــن مجموعــة مرجعيــة دائمــة المنوطــة بتحســين التنســيق الوطنــي المعنــي بمنــع التطــرف
العنيــف.

 .5اإلعالم

أشــارت خطــط العمــل الوطنيــة مــرارًا إلــى اســتخدام المجموعــات المتطرفــة لإلعــام كأداة للتجنيــد ونشــر
األفــكار المتطرفــة .كمــا تقتــرح خطــط العمــل أيضــا حلــول ممكنــة ،مثــل المبــادرات التعليميــة للشــباب فــي
أيضــا خطــط العمــل الوطنيــة لــكل مــن
مجــال اإللمــام اإلعالمــي واالســتخدام المســئول لإلنترنــت .وتدعــو ً
سويســرا والصومــال إلــى “اتصــاالت اســتراتيجية” لنشــر الرســائل التــي تدحــض تلــك الخاصــة باألطــراف
الفاعلــة والمجموعــات المتطرفــة.
وتتــم اإلشــارة إلــى األطــراف الفاعلــة فــي مجــال اإلعــام علــى مســتوى خطــط العمــل الوطنيــة ،بمــا فــي ذلــك
األطــراف الفاعلــة فــي وســائل اإلعــام االجتماعــي وعلــى شــبكة اإلنترنــت ،باعتبارهــا “أصــوات االعتــدال”
أيضــا خطــة العمــل
الرئيســية فــي العمــل المتعلــق بمنــع التطــرف العنيــف لنشــر الرســائل المضــادة .كمــا تؤكــد ً
الوطنيــة لبوركينــا فاســو علــى الــدور الهــام للمنظمــات اإلعالميــة فــي المســاءلة واإلنــذار المبكــر ،ممــا يعــزز مــن
رقابــة المجتمــع المدنــي علــى االجــراءات الحكوميــة ومراقبــة هيئــة األمــن الوطنــي.
بخــاف “الرســائل المضــادة” لــم تتنــاول أي مــن خطــط العمــل الوطنيــة الحاجــة إلــى توفيــر البدائــل اإليجابيــة
ـتنادا إلــى طموحاتهــم أو
للشــباب أو الرجــال والنســاء الذيــن قــد يتــم اســتدراجهم وجذبهــم إلــى التطــرف اسـ ً
الحساســهم باإلقصــاء .علــى ســبيل المثــال ،تقــدم الحــركات المتطرفــة للكثيــر مــن الشــباب الوعــد بتلبيــة
المثاليــات الذكوريــة المعنيــة بالبطولــة أو بالمســاهمة فــي قضيــة مــا .لــذا مــن الممكــن تطويــر البرامــج
اإلعالميــة لالحتفــاء بأمثلــة “البطولــة” المحليــة أو إلشــراك الشــباب فــي المبــادرات المجتمعيــة.
وبالمثــل ،هنــاك إمكانيــة لتعظيــم أصــوات ورؤى الشــخصيات علــى مســتوى المجتمــع المحلــي أو علــى المســتوى
الدولــي  ،التــي باســتطاعتها أن تمثــل “نقــاط مضيئــة” إللهــام الشــابات والشــباب ،وأال تكــون مجــرد مقاومــة
أيضــا ألن تلقــي خطــط العمــل الوطنيــة الضــوء علــى الممارســات المبتكــرة
لألســاليب المتطرفــة .هنــاك حاجــة ً
القائمــة وتشــجع علــى دعمهــا باســتخدام وســائل اإلعــام ،مثــل اإلذاعــة المجتمعيــة ،للوصــول إلــى الســكان
المهمشــين وتزويدهــم بتفســيرات بديلــة إيجابيــة للنصــوص الدينيــة ،كمــا هــو الحــال فــي نيجيريــا .إن هــذه
أيضــا ،حيــث اســتخدمتها الحــركات المتطرفــة
األشــكال مــن وســائل اإلعــام التقليديــة تعتبــر محوريــة
ً
الســتهداف هــذه المجتمعــات لجذبهــا إلــى األفــكار المتطرفــة.
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 .6االقتصاد

أُشــير إلــى االقتصــاد والمفاهيــم االقتصاديــة فــي ســت مــن أصــل خطــط العمــل الوطنيــة التســع ،وذلــك فــي
األغلــب ضمــن ســياق النقــاش المتنــاول لدوافــع التطــرف .مثــال علــى ذلــك خطــة العمــل الوطنيــة لبوركينــا فاســو
التــي تتضمــن جــزء حــول الدوافــع االقتصاديــة االجتماعيــة يحــدد “االحتياجــات االقتصاديــة غيــر الملبــاة”
و”الحرمــان مــن االحتياجــات االقتصاديــة االجتماعيــة” باعتبارهــا عوامــل رئيســة لتجنيــد الشــباب واتجاههــم
نحــو الراديكاليــة (ص .)8
علــى مســتوى خطــط العمــل الوطنيــة تمركــزت الحلــول المحتملــة للمســائل االقتصاديــة حــول زيــادة مســتوى
ســبل العيــش المتاحــة للشــباب مــع التأكيــد علــى التنميــة االقتصاديــة لتوفيــر الفــرص
الحوافــز االقتصاديــة و ُ
ذات الصلــة.
لــم يشــار إلــى سياســة االقتصــاد الكلــي بوصفهــا أحــد العوامــل فــي أي مــن خطــط العمــل الوطنيــة .إال أنــه
ثّمــة شــعور بالحاجــة إلــى المزيــد مــن البحــث لربــط األمــور ذات الصلــة ،مثــا تطالــب خطــة العمــل الوطنيــة
فــي كينيــا بجــدول أعمــال بحثــي تشــاركي حــول “الربــط بيــن الراديكاليــة واألزمــات الشــخصية واالقتصاديــة
والوجوديــة” (ص .)36

 .7التعليم

تســترعي خطــط العمــل الوطنيــة االنتبــاه إلــى الــدور االيجابــي الــذي يضطلــع بــه التعليــم والمؤسســات التعليميــة
فــي تعزيــز التفكيــر النقــدي وتقبــل التنــوع والعمــل كنظــام إنــذار مبكــر ،بإلضافــة الــى امكانيــة قيــام التعليــم مثــل
التعليــم الدينــي التقليــدي بالدعــوى إلــى التحيــزات واألصوليــة.
تركــز االجــراءات المقترحــة الخاصــة بمنــع التطــرف العنيــف والمتعلقــة بالتعليــم بشــكل كبيــر علــى توزيــع
المــواد علــى المدرســين والطــاب ،وزيــادة التدريبــات المهنيــة والخاصــة بالمهــارات فــي المؤسســات األكاديميــة
للتحســين مــن آفــاق العمــل ،وتضميــن أنظمــة الوقايــة واإلنــذار المبكــر فــي اســتراتيجيات التعليــم .كذلــك تهــدف
العديــد مــن خطــط العمــل الوطنيــة إلــى توفيــر منتديــات آمنــة للطــاب مــن أجــل التعبيــر عــن المظالــم وإقامــة
خدمــات لرفاهــة الطــاب والتالميــذ باإلضافــة إلــى هيــاكل إلدارة الحــاالت.
تتضــح بعــض التطــورات األكثــر ابتــكارًا المتعلقــة بتنــاول مســألة منــع التطــرف العنيــف مــن خــال التعليــم
فــي خطــط العمــل الوطنيــة الخاصــة بــكل مــن كينيــا وفنلنــدا والصومــال ،حيــث أنهــا تقتــرح القيــام بتغييــرات
فــي المناهــج الدراســية التعليميــة حتــى تتضمــن مهــارات فــض النزاعــات ،وتدريــس التفكيــر النقــدي وتعزيــز
التعدديــة والتنــوع .كمــا تقتــرح خطــة العمــل الوطنيــة لكينيــا القيــام بتغييــرات فــي المؤسســات التعليميــة والتــي
مــن شــأنها تعزيــز “التعــاون والتفكيــر الحــر والتقبــل االيجابــي للتنــوع اإلثنــي والعرقــي والدينــي” (ص  .)28وفــي
فنلنــدا قامــت الحكومــة بتضميــن التركيــز المتزايــد علــى حقــوق االنســان والقيــام بالتعديــات مــن أجــل مجتمــع
ديمقراطــي وذلــك فــي مناهــج الدراســة التعليميــة الرئيســية ،كمــا تقتــرح تكثيــف التعليــم الثقافــي والعالمــي،
علــى ســبيل المثــال مــن خــال توفيــر الفــرص للشــباب مــن اجــل زيــارة المجتمعــات الدينيــة المختلفــة (الكنائــس،
وأخيــرا ترمــي خطــة العمــل الوطنيــة الصوماليــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى
والمســاجد ،والمعابــد  ...إلــخ).
ً
الرســالة الســلمية لإلســام فــي مناهــج الدراســة التعليميــة ،واســتخدام التعليــم كمنبــر لتقويــة العالقــات مــا بيــن
المدرســين ،واألســر ،والطــاب األخريــن ،وقيــادات المجتمــع المحلــي.
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غيــر أن غالبيــة خطــط العمــل الوطنيــة تركــز علــى المؤسســات التعليميــة باعتبارهــا منبــر للتدريــب علــى
المهــارات ،أو اإللمــام اإلعالمــي ،أو الوقايــة وتحديــد عالمــات الراديكاليــة ،وال تقتــرح القيــام بتغييــرات فــي
المناهــج الدراســية ترتبــط بتعزيــز القيــم االيجابيــة المتعلقــة بالتنــوع وحقــوق االنســان .لــم تشــر حتــى األن أي
مــن خطــط العمــل الوطنيــة إلــى الحاجــة لتدريــس التاريــخ الــذي يعكــس أوجــه الظلــم ،كمــا أنــه مــا مــن خطــط
عمــل وطنيــة أقــرت الحاجــة إلــى تدريــب المــدرس علــى تنــاول التحيــزات المتأصلــة أو التحســين مــن مهاراتــه
فــي التعامــل مــع احتياجــات الطــاب المهمشــين.
عــاوة علــى مــا ســبق لــم تتنــاول خطــط العمــل الوطنيــة رواتــب المدرســين أو معاييــر جــودة المعلميــن أو
االنخفــاض فــي االنفــاق التعليمــي والبنيــة التحتيــة ممــا أدى إلــى زيــادة المؤسســات التعليميــة الخاصــة ،الســيما
غالبــا مــا تعــزز اإلقصــاء واالنفصــال بــدال مــن التماســك االجتماعــي.
الكيانــات الدينيــة التــي ً

 .8العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي

تغيــب اإلشــارة إلــى العنــف الجنســي والقائــم علــى اســاس النــوع االجتماعــي وارتباطــه بالتطــرف عــن الغالبيــة
العظمــى مــن خطــط العمــل الوطنيــة .تناقشــه فقــط خطــة العمــل الوطنيــة لسويســرا بشــكل مســتفيض حيــث
تخصــص جــزء “للعنــف القائــم علــى اســاس النــوع االجتماعــي” والــذي يتنــاول بالتفصيــل كيفيــة زيــادة سويســرا
لمجهوداتهــا الراميــة إلــى منــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى اســاس النــوع االجتماعــي فــي الســياقات
الهشــة مــن خــال إشــراك الشــباب والمراهقيــن (ص )16

والجديــر بالذكــر أنــه لــم تناقــش أي مــن خطــط العمــل الوطنيــة العنــف الجنســي والقائــم علــى اســاس النــوع
االجتماعــي حســبما يظهــر فــي ســياقها الوطنــي.

 .9الشرطة المجتمعية

أشــارت خطــة عمــل وطنيــة واحــدة فقــط ،وهــي الخاصــة بالصومــال ،إلــى الخفارة/الشــرطة المجتمعيــة
باعتبارهــا مســئولية رئيســية لــوزارات العــدل واألمــن الداخلــي .تناقــش غالبيــة خطــط العمــل الوطنيــة الخفــارة/
الشــرطة فيمــا يتعلــق بالممارســات األمنيــة مثــل المراقبــة ،والتحقيــق وإنفــاذ القانــون .إال أن بعــض خطــط العمل
الوطنيــة تناقــش دور الشــرطة فيمــا يتعلــق بقضيــة منــع التطــرف العنيــف خــارج نطــاق هــذه الممارســات.
تطالــب خطــط العمــل الوطنيــة لــكل مــن النرويــج والدنمــارك وسويســرا بتحســين الثقــة بيــن الشــرطة
والمجتمعــات وإقامــة آليــات تعــاون بيــن البلديــات والشــرطة.
مــع األخــذ فــي االعتبــار اهميــة الخفارة/الشــرطة بالنســبة لمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه بشــكل فعــال
والتجــارب الموثقــة لســوء معاملــة الشــرطة باعتبارهــا مــن المســاهمين فــي اضفــاء الطابــع الراديكالــي ،تتولــد
حاجــة ُملحــة وتتوفــر امكانيــة ملحوظــة لتطويــر عناصــر خفارة/شــرطة المجتمعيــة فــي خطــط العمــل الوطنيــة
المعنيــة بمنــع التطــرف العنيــف .توجــد بالتفصيــل التوصيــة المتعلقــة بالتدابيــر العمليــة فــي موجــز خفــارة/
شــرطة المجتمــع الخــاص بالشــبكة الدوليــة للمجتمــع المدنــي (.)ICAN
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 .10حقوق االنسان

تشــير معظــم خطــط العمــل الوطنيــة إلــى حقــوق االنســان باســتثناء كينيــا وفرنســا .إال أنــه بخــاف خطــط العمل
الوطنيــة لــكل مــن سويســرا والمغــرب لــم تحتــوي أي مــن خطــط العمــل الوطنيــة علــى نهــج قــوي وشــامل لحقــوق
االنســان فيمــا يتعلــق بمنــع التطــرف العنيــف علــى مســتوى الوثيقــة بأكملهــا أو تتنــاول بالتفصيــل كيــف سيتســنى
لإلجــراءات المقترحــة المســاهمة فــي قضيــة حقــوق االنســان .علــى ســبيل المثــال تشــير خطــط العمــل الوطنيــة
لــكل مــن الدنمــارك وفنلنــدا فقــط إلــى حقــوق االنســان فيمــا يتعلــق بالتعليــم ،حيــث تشــير إلــى اهميــة تضميــن
حقــوق االنســان فــي المناهــج الدراســية بالمــدارس ومناقشــات الشــباب.
تركــز خطــة العمــل الوطنيــة لسويســرا علــى قضيــة حقــوق االنســان علــى مســتوى اســتراتيجيتها بالكامــل،
باإلضافــة إلــى تكريــس جــزء حــول “تعزيــز حقــوق االنســان ،والقانــون االنســاني الدولــي وســيادة القانــون” (ص
 .)13كمــا تؤكــد خطــة العمــل الوطنيــة علــى مســاءلة الــدول للوفــاء بالتزامــات حقــوق االنســان الخاصــة بهــا عنــد
العمــل علــى منــع التطــرف العنيــف .تضــع خطــة العمــل الوطنيــة للمغــرب إطــارًا لمناقشــتها لقضيــة التطــرف
العنيــف ضمــن ســياق كلــي لحقــوق االنســان ،مــع االشــارة إلــى مراجعــات  2011للدســتور الخــاص بهــا وتعييــن
الكثيــر مــن المســئوليات المتعلقــة بمنــع التطــرف العنيــف إلــى مجلــس حقــوق االنســان الوطنــي التابــع لهــا (ص
.)10-9

«إننــي مقتنــع بــأن توفيــر مجتمعــات مفتوحــة ومنصفــة وشــمولية وتعدديــة تقــوم علــى االحتــرام الكامــل لحقــوق
االنســان وتتوفــر فيهــا الفــرص االقتصاديــة للجميــع تمثــل البديــل األبــرز واألهــم للتطرف العنيف واالســتراتيجية
األجــدى لجعــل هــذا التطــرف غيــر جــاذب».
 -خطة عمل من أجل منع التطرف العنيف الصادرة عن األمين العام لألمم المتحدة ()2015
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الختام
بينمــا لــم ُيقصــد أن تكــون خطــط العمــل الوطنيــة بمثابــة القاعــدة الذهبيــة المعنيــة بسياســة منــع التطــرف
العنيــف ومكافحتــه ،إال أنهــا تعتبــر نقطــة بدايــة هامــة وخــط األســاس مــن أجــل:
●توفيــر إطــار تحليلــي ومفاهيمــي واضــح للقضايــا ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك دوافــع التطــرف العنيــف
وعوامــل التخفيــف مــن حدتــه؛
●وضع مبادئ توجيهية وأولويات للسياسة وتعزيز المؤسسات التي تتمتع بالشفافية والمساءلة؛
●تحديــد البرامــج واإلجــراءات المتعلقــة بمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه ومــا يتعلــق بهــا مــن
مبــادرات لبنــاء الســام والقــدرات الفنيــة الضروريــة ذات الصلــة المطلوبــة لتنفيــذ البرامــج؛
●تخصيص التمويل والموارد للتمكين من التنفيذ والتنسيق.
باإلضافــة إلــى ذلــك تعتبــر عمليــة تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة بمثابــة فرصــة جوهريــة لضمــان إدمــاج المــرأة
والشــباب وغيرهــم مــن الفاعليــن المجتمعييــن بالمجتمــع المدنــي والذيــن باســتطاعتهم توفيــر المدخــات
الق ّيمــة فــي الخطــط باالعتمــاد علــى ممارســاتهم وتجاربهــم الشــخصية المبتكــرة ،وتعزيــز المزيــد مــن االتصــال
والتواصــل وكــذا الثقــة بيــن الــدول ومواطنيهــا والــذي بــدوره مــن الممكــن أن يقــوي الروابــط الرأســية واألفقيــة
الضروريــة للتماســك االجتماعــي علــى مســتوى القطاعــات المجتمعيــة المتنوعــة والمجتمعــات المحليــة.
تعتبر الرؤى والمساهمات الخاصة بهم ذات اهمية على العديد من المستويات:
●مــن ناحيــة المفاهيــم يســتطيعون ضمــان أن خطــط العمــل الوطنيــة تخضــع للتطويــر ليــس لمجــرد
“منــع أو مكافحــة” القــوة الســلبية للتطــرف ،ولكــن باعتبارهــا خطــط مصممــة لتعزيــز الســام،
والقــدرة علــى الصمــود ،والحقــوق المتســاوية والتعدديــة والتــي تعتبــر جميعهــا مــن األمــور الضروريــة
للتمكيــن مــن مجتمــع متماســك بشــكل صحــي وقــادر علــى الصمــود ورفــض أيديولوجيــة العنــف
والتطــرف بوجــه عــام؛
●يســتطيعون توفيــر حلقــة لــردود األفعــال اآلنيــة فيمــا يخــص مســتوى الكفــاءة أو تدخــات الدولــة
علــى ســبيل المثــال مــدى جــودة الفاعليــن بالقطــاع األمنــي وأثرهــم والشــرطة المحليــة وغيرهــم فــي
تأجيــج الراديكاليــة أو الحــد منهــا؛
●يســتطيعون توفيــر تحليــل قائــم علــى اســاس النــوع االجتماعــي ورؤيــة بشــأنه فيمــا يتعلــق باتجاهــات
ـتنادا إلــى فــرص الوصــول والثقــة المتوفــرة لهــم فــي مجتمعاتهــم؛
الشــباب وممارســاتهم اسـ ً
●يســتطيعون تقديــم الخبــرة والــرؤى المتعلقــة بالممارســات المبتكــرة فــي مجــاالت التعليــم ،واإلعــام،
والمبــادرات االقتصاديــة الموجهــة إلــى منــع التطــرف العنيــف فضــا عــن المبــادرات األخــرى
المتعلقــة بمنــع التطــرف العنيــف؛
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●مــع مراعــاة تجاربهــم يســتطيع الكثيــر منهــم توضيــح كيفيــة تطبيــق البرامــج الشــاملة التــي تتنــاول
الشــئون االجتماعيــة النفســية والدينيــة والثقافيــة واالقتصاديــة بشــكل متزامــن مــع األخــذ فــي
االعتبــار أن المجهــودات المتعلقــة بالوقايــة والقضــاء علــى الراديكاليــة تتطلــب االنتبــاه إلــى كل هــذه
المجــاالت؛
أيضــا تقديــم أمثلــة علــى التعــاون الفعــال بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،والمجتمعــات
●يســتطيعون ً
والشــرطة .تســتطيع مثــل هــذه المبــادرات صغيــرة النطــاق توجيــه عمليــة تصميــم خطــط العمــل
الوطنيــة ،بينمــا يتســنى لخطــط العمــل الوطنيــة نفســها االرتفــاع بمســتوى التجــارب والمناهــج
اإليجابيــة (أو امتدادهــا)؛
●بموجــب مشــاركتهم فــي العمليــة يســتطيعون عــرض القيمــة المضافــة للتعــاون المتقاطــع وأوجــه
التكامــل التــي يحققهــا كل قطــاع مــن القطاعــات؛
أيضــا المراقبــة واالشــراف الشــامل بواســطة المجتمــع المدنــي إلــى مواجهــة إضفــاء
●ســوف تــؤدي ً
الطابــع السياســي علــى خطــط العمــل الوطنيــة مــن خــال الفاعليــن المتطلعيــن إلــى االســتحواذ علــى
جــدول اعمــال منــع التطــرف العنيــف مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن المصالــح الشــخصية والحصــول
علــى التمويــل لألهــداف السياســية؛
أيضــا منظمــات المجتمــع المدنــي أن تطويــر خطــط العمــل الوطنيــة ال تصيــر غايــة
●ســوف تضمــن ً
فــي حــد ذاتهــا وأن تتحــول الخطــط إلــى اجــراءات؛
●إذا مــا شــعر الفاعلــون المحليــون بملكيــة عمليــة خطــط العمــل الوطنيــة واألولويــات التــي تطــورت
عنهــا ،ســوف يســتطيعوا الحصــول علــى الدعــم المجتمعــي والشــعور بالمســئولية عــن تنفيذهــا
طابعــا تحوليــا حيــث أنــه يقــوم بإشــراك المجتمــع وتمكينــه للحــد مــن
أيضــا .يتخــذ هــذا األمــر
ً
ً
عالمــات التطــرف وانتشــاره مــن الداخــل أو الخــارج واحتوائــه.

14

تحليل للمحتوى قائم على النوع االجتماعي

المصادر
بوركينــا فاســو .2014 ،منــع التطــرف العنيــف فــي بوركينــا فاســو :نحــو قــدرة وطنيــة علــى الصمــود فــي خضــم
عــدم األمــان اإلقليمــي .المركــز العالمــي المعنــي باألمــن التعاونــي ،يمكــن االطــاع عليــه فــي:
http://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/201407//BF-Assessment-Eng-withlogos-low-res.pdf
الدنمارك ،2016 ،منع التطرف والراديكالية ومكافحتهما :خطة العمل الوطنية .يمكن االطالع عليه في:
_https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation
awareness_network/docs/preventing_countering_extremism_radicalisation_en.pdf
فنلنــدا .2016 ،خطــة العمــل الوطنيــة لمنــع الراديكاليــة والتطــرف العنيــف ،وزارة الداخليــة ،نشــرات ،2016/17
يمكــن االطــاع عليــه فــي:
_http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/1002475040//Kansallinen_vakivalt
radikalisoituminen_eng_NETTI.pdf
فرنسا .2015 ،خطة العمل لمكافحة الراديكالية واالرهاب ،يمكن االطالع عليه في:
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/7050/master/projet/Plan-d-actioncontre-la-radicalisation-et-le-terrorisme.pdf
كينيــا .2015 ،االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التطــرف العنيــف .مركــز مكافحــة االرهــاب الوطنــي .غيــر
متوفــر فــي الوقــت الحالــي علــى شــبكة االنترنــت.
المغــرب .2015 ،تجربــة المملكــة المغربيــة فــي منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه .البعثــة الدائمــة للمملكــة
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/43587.pdf
15

الشبكة الدولية ألنشطة المجتمع المدني ( )ICANتشكر التالي ذكرهم على دعمهم
السخي لعملنا على منع التطرف العنيف وتعزيز السالم المستدام الشامل ،وخاصة مع
شركائنا في تحالف المرأة من أجل القيادة األمنية ()WASL

اآلراء الواردة بهذا التقرير ال تمثل بالضرورة كل المؤسسات واألفراد ذوي الصلة،
بما في ذلك منظمة األمم المتحدة والهيئات التابعة لنظام األمم المتحدة أو الدول
األعضاء باألمم المتحدة

International
Civil Society
Action
Network

ICAN

For women’s rights, peace and security

واشنطن دي سي ،الواليات المتحدة االمريكية
1775 Massachusetts Avenue NW, Suite 524 | Washington DC 20036 USA
info@icanpeacework.org | www.icanpeacework.org

