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شكر وتقدير

نــود أن نشــكر ديفيــن كويــك ومونيــكا مقــار علــى دعمهمــا التحريري.كمــا نــود أيضــا أن نعبــر عــن تقديرنــا للعديــد 
مــن العضــوات الملتزمــات فــي التحالــف النســائي مــن أجــل القيــادة األمنيــة )WASL( علــى رؤاهــن وإســهاماتهن 
البنــاءة التــي ســاعدت فــي تشــكيل هــذا التقريــر  الموجــز، عــالوة علــى تقديرنــا للمســاهمات فــي هــذه النتائــج 
مــن قبــل المشــاركات فــي السلســلة األولــى مــن اجتماعــات مجموعــة العمــل الخاصــة بالمنصــة العالميــة لتبــادل 

 )GSX( الحلول

ونشــكر أيضــا المؤسســات التاليــة علــى تعاونهــا معنــا ودعمهــا الســخي لعملنــا: وزارة الخارجيــة ومكتــب 
بالــوزارة االتحاديــة  البشــري  األمــن  النرويجيــة، وقســم  الخارجيــة  المتحــدة، ووزارة  بالمملكــة  الكومنولــث 
السويســرية للشــئون الخارجيــة، عــالوة علــى المعهــد الملكــي للخدمــات المتحــدة  )RUSI( علــى إتاحــة فرصــة 

عقــد أول اجتمــاع لمجموعــة عمــل المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول فــي مبانيــه. 

وأخيــرا، نشــكر زمالئنــا مــن منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــتركة، ومشــروع الوقايــة، والمركــز العالمــي لألمــن 
التعاونــي، والمعهــد الملكــي للخدمــات المتحــدة لدراســات الدفــاع واألمــن، ومركــز جنيــف لسياســات األمــن علــي 

مشــاركتهم فــي المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول .
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الملخص التنفيذي
)GSX( الحلــول2  لتبــادل  العالميــة  المنصــة  اجتمــاع  لنــدن1  فــي  عقــد   2017 فبرايــر   فــي 
 بشــأن العالقــة بيــن األمــن والنــوع االجتماعــي والتطــرف  وحضــره أعضــاء مــن التحالــف النســائي مــن أجــل 
ــي تعمــل فــي مجــال  ــي تقودهــا النســاء والشــباب والت ــة )WASL( وغيرهــا مــن المنظمــات الت ــادة األمني القي
جهــود منــع التطــرف العنيــف جنبــا إلــى جنــب مــع العســكريين واألمنييــن، وممثلــي الحكومــات والمنظمــات 
متعــددة األطــراف لتحليــل أثــر التدخــالت ذات الطابــع األمنــي  فــي المســاهمة فــي  الحــد من العنــف المتطرف. 
وقــد ســلط هــؤالء الضــوء أيضــا علــى خبراتهــم العمليــة فــي إشــراك القطــاع األمنــي فــي منــع التطــرف العنيــف 
ومكافحتــه، بمــا فــي ذلــك بنــاء الثقــة مــع المجتمعــات المحليــة، واحتــرام حقــوق اإلنســان، ومراعــاة قضايــا النــوع 
االجتماعــي، فضــال عــن توفيــر التدريــب للشــرطة والجيــش. هــذا التقريــر يســتفيد مــن خبراتهــم، باإلضافــة 
إلــى البحــوث المكتبيــة بشــأن حالــة السياســات والممارســات الحاليــة، والتشــاور مــع مــا يزيــد عــن 70 امــرأة 
مــن النســاء المضطلعــة بأعمــال بنــاء الســالم مــن 30 بلــدا بمنتــدي آيــكان الســنوي فــي عــام 2015  وعــام 201٦ 

للمــرأة والســالم واألمــن. 

»ال توجــد مفاضلــة بيــن عمــل الشــرطة وحقــوق االنســان، فعمــل الشــرطة في أفضل حاالتــه ينبغي 

أن يتمثــل فــي حراســة حقــوق االنســان فــي المجتمع وتوســيع نطــاق تنفيذها.«

)الســير ســتيفن هاوس، رئيس شــرطة اســكتلندا ســابقا(

 Open المعني بـ«منع التطرف العنيف عن طريق تأسيس التعليم على الحقوق والسالم والتعددية« بالمشاركة بين آيكان وأوبن إيشا/أرمانشهر GSX 1. وقد عقد اجتماع فريق عمل

Asia/Armanshahr، وشارك في استضافته الوفد الدائم لمملكة النرويج لدى منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، بالتنسيق مع الوفد الدائم للواليات 

المتحدة لدى اليونسكو ليتمشى مع اجتماع مجموعة  سفراء اليونسكو »أصدقاء منع التطرف العنيف« التي مولها مكتب وزارة الخارجية والكمنولث في المملكة المتحدة.

2. المنصة العالمية لتبادل الحلول  )GSX( هي آلية للحوار المنتظم على مستوى رفيع بين المجتمع المدني والحكومات حول القضايا المتعلقة بمنع التطرف العنيف والتي أطلقتها 

شبكتي آيكان ووصل بدعم من السيد رئيس وزراء النرويج في سبتمبر 2015 في األمم المتحدة، وقد توسعت اآلن لتصبح لجنة توجيهية تضم ست منظمات. للحصول على المزيد 

 http://www.icanpeacework.org/our-work/global-solutions-exchange/.:من المعلومات برجاء الرجوع إلى
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تلتــزم الشــبكة الدوليــة لعمــل المجتمــع المدنــي )ICAN(، فــي قيادتهــا للتحالــف النســائي مــن 
أجــل القيــادة األمنيــة )WASL(، بضمــان أن يتــم االســتماع إلــي منظــورات المنظمــات غيــر 
ــع التطــرف  ــد فــي مجــال من ــا الرائ ــا وعمله ــي تقودهــا النســاء، وخبراته ــة الت ــة المحلي الحكومي
العنيــف مــن خــالل تعزيــز الســالم والتعدديــة، وأخذهــا فــي االعتبــار فــي البيئــات العالميــة. 
وبصفتنــا أحــد مؤسســي المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول )GSX( فإننــا ملتزمــون أيضــا بتمكيــن 
التبــادل المنهجــي  بيــن القطاعــات المتعــددة بيــن النســاء والممارســين الشــباب والباحثيــن 
وصانعــي السياســات عبــر البلــدان لتســليط الضــوء علــى وجهــات النظــر البديلــة حــول جوانــب 
منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه. فــي بعــض األحيــان تكــون هــذه التفاعــالت مثيــرة، حيــث يتــم 
تحــدي المألــوف والحكمــة التقليديــة. وهــي دائمــا مثمــرة، إذ أنهــا تعلــم فهمنــا الجماعــي للعنــف 

ــى تحســين اســتجاباتنا فــي السياســات والممارســات. المتطــرف وتعمــل عل
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النتائج الرئيسية:

إن منــع التطــرف العنيــف فــي الممارســة العمليــة )PVE( هــو سلســلة متصلــة مــن التدخالت . 1
ــل  ــد لتشــمل مكافحــة اإلرهــاب. ويمكــن لمث ــف وتمت ــي تشــمل مكافحــة التطــرف العني الت
هــذه التدخــالت أن تحــدث فــي آن واحــد فــي كل مــن الســياقات. فنهــج منــع التطــرف 
ــى الحــل  ــأن االســتجابات القائمــة عل ــرف ب ــه يعت ــك النهــج، ولكن العنيــف ال يحــل محــل تل

األمنــي لــن تســتطيع وحدهــا حــل المشــاكل.

علــى المســتوى التشــغيلي والمحلــي، يتمتــع المجتمــع المدنــي بالثقــة والقــدرة علــى التواصــل . 2
ــة وأنهــا ذات  مــع المجتمعــات المحليــة، كمــا يمكنــه أن يضمــن أن البرامــج تتســم باألصال
صلــة بالســياق، مــع تقديــم المشــورة لألطــراف الفاعلــة فــي مجــال األمــن، وتيســير التفاعــل 

بينهــا وبيــن المجتمعــات المحليــة، ورصــد التدخــالت لمنــع االنتهــاكات والحــد منهــا.

ــة . 3 ــة فــي المجتمــع المدنــي بمثابــة جســور ال غنــى عنهــا بيــن الدول وتعــد األطــراف الفاعل
والمجتمعــات المحليــة، وكثيــر منهــا يديــر برامــج مبتكــرة ذات صلــة بقطــاع األمن/الشــرطة. 
وعلــى الصعيــد العالمــي، وال ســيما بيــن الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع األمــن، هنــاك اعتــراف 

بالقيمــة الهائلــة لمــا تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي.

يمكــن أن يــؤدى انتشــار الجهــات الفاعلــة األمنيــة، مــا بيــن ميليشــيات أو جيــش أو غيرهــا، . 4
فــي البيئــات غيــر اآلمنــة والمتأثــرة بالنزاعات،إلــى تقويــض ســلطة الشــرطة إلــى حــد كبيــر. 
ويمكــن أن يــؤدى ذلــك إلــى أضــرار علــى المــدى البعيــد، حتــى بعــد ذهــاب الجهــات األمنيــة 

الفاعلــة الرســمية األخــرى.

ــا مــا تكــون فــي . 5 ــن عمــل الشــرطة وحقــوق االنســان، فالشــرطة غالب ــة بي ال توجــد مفاضل
ــه. إذا تمتعــت الشــرطة بثقــة مجتمعاتهــا  خــط المواجهــة مــع العنــف وأول المســتجيبين ل
المحليــة، يمكنهــا أن تحــذر مــن التطــرف العنيــف وتمنــع حدوثــه. ويعــد تمتــع الشــرطة 
بالثقــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي أمــرا بالــغ األهميــة مــن أجــل تعزيــز قــدرة الجماهيــر 
ــة  ــم الجهــات الفاعل ــا ماتنــدد بظل ــى مواجهــة خطــاب الجماعــات المتطرفــة التــي غالب عل

األمنيــة وقمعهــا وفســادها مــن أجــل حشــد التأييــد.
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وتعــد مســتويات الفســاد واالنتهــاكات  مــن العوامــل الرئيســية التــي تضــر بثقــة الجمهــور فــي . ٦
الشــرطة، ويرجــع ذلــك غالبــا إلــى ضعــف األجــور وعــدم كفايــة التدريــب.

بصفتــه . 7 ببســاطة  المجتمــع  فــي  الفعــال  المجتمعيــة  الشــرطة  عمــل  فــرض  يمكــن  ال 
اســتراتيجية أو تكتيــك لمنــع التطــرف العنيــف، بــل هــي روح ينبغــي غرســها فــي ثقافــة 
النــاس  وبيــن  بينهــا  الموجــودة  الفجــوات  لســد  الفاعلــة وممارســاتها  األمنيــة  الجهــات 

بحمايتهــا وخدمتهــا. الجهــات  تلــك  تلتــزم  التــي  المحليــة  والمجتمعــات 

األولــى . 8 الخطــوة  تتمثــل  المحليــة،  والمجتمعــات  الشــرطة  بيــن  الثقــة  بنــاء  أجــل  ومــن 
الحاســمة فــي الحاجــة إلــى  إضفــاء الطابــع اإلنســاني علــى الشــرطة، مــع جعلهــا فــي 
الوقــت نفســه أكثــر قربــا مــن المواطــن العــادي، ويشــمل هــذا تمكيــن رجــال الشــرطة مــن 
ــة، وأن  ــات المحلي ــون اللغ ــم يتحدث ــان أنه ــن ســكنهم، وضم ــرب أماك ــم ق ــة مجتمعاته خدم
الوحــدات تعكــس التنــوع فــي المجتمــع )علــى أســاس  النــوع االجتماعــي والعــرق والديــن(.

كمــا ينبغــي أال تركــز المشــاركة والتعــاون بيــن الشــرطة والمجتمــع المحلــي بشــأن قضايــا . 9
التطــرف العنيــف علــى جمــع المعلومــات االســتخباراتية والكشــف عــن التهديــدات فقــط، 
حيــث يخلــق هــذا ديناميــة للمخبريــن تضفــي الطابــع األمنــي علــى بيئــة المجتمــع، وتعرضــه 
لخطــر االنتقــام مــن األطــراف المعنيــة التــي تكــون أفضــل مــن يبنــي الجســور بيــن الجهــات 

األمنيــة الفاعلــة وأعضــاء المجتمــع المحلــي.

ينبغــي أن تكــون منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة بيــن المشــاركين الرئيســيين بــدءا . 10
بتقييــم طبيعــة التهديــدات والتحديــات والحلــول وتحديــد نطاقهــا، وتصميــم السياســات 
الوطنيــة، وتنفيذهــا فــي المجتمعــات المحليــة. ونظــرا للميــل إلــى إقصــاء منظمــات النســاء 
والشــباب، ينبغــي بــذل جهــود خاصــة لتحديــد تلــك المنظمــات وضمــان مشــاركتها حيــث 
أنهــا تتمتــع بقــدرة خاصــة علــى الوصــول إلــى المجتمعــات المحليــة، وفهــم للديناميــات 

ــر رســمية. ــا مــا تكــون غيــر واضحــة للكيانــات األكث واالتجاهــات التــي غالب
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مالحظات إرشادية لوضع السياسات 
واالستراتيجيات الوطنية وإعداد البرامج

تنقســم المالحظــات اإلرشــادية إلــى ثالثــة مجــاالت ذات صلــة بتصميــم وتنفيــذ السياســات الوطنيــة وخطــط 
العمــل واالســتراتيجيات المعنيــة بمنــع التطــرف العنيــف وتعزيــز الســالم المســتدام: أولويــات السياســات، 
واإلجــراءات التقنيــة والبرنامجيــة، والدعــم المالــي واللوجســتي. وبالنظــر ألهميــة نهــج »المجتمــع بأكملــه«، 
فــإن المالحظــات اإلرشــادية المقدمــة ذات صلــة بجميــع األطــراف المعنيــة المشــاركة فــي والمهتمــة بخدمــات 

ــة. الشــرطة المجتمعي

االعتبارات المتعلقة بالسياسات:

يجــب أن تكــون روح خدمــة المجتمــع، وضمــان الســالمة، وحمايــة حقــوق الرجــال والنســاء . 1
واألطفــال ودعمهــا، وال ســيما أولئــك األكثــر عرضــة للعنــف فــي قلــب عمــل أجهــزة األمــن 
الحاضــرة والنشــطة فــي المجتمــع. ويتطلــب ذلــك تحــوال عميقــا فــي البلــدان التــي يتــم فيهــا 
تدريــب األجهــزة األمنيــة، بمــا فــي ذلــك الشــرطة، علــى حمايــة مصالــح الدولــة أو األمــن 

الوطنــي علــى حســاب األمــن البشــري.

تعــد الشــرطة المجتمعيــة الفعالــة التــي تعمــل علــى أســاس مــن الثقــة المتبادلــة . 1
والشــمول والحــوار بيــن الشــرطة وأفــراد المجتمــع المحلــي أمــرا حاســما لنجــاح 

جهــود منــع التطــرف العنيــف.

يجــب أن تكــون التدخــالت األمنيــة علــى المســتوى المحلــي مــن أجــل منــع التطــرف . 2
ــج شــواغل  ــذي يعال ــل الشــرطي ال ــج شــامل للعم ــن نه ــه جــزءا م ــف أو مكافحت العني

ــي. ــراد المجتمــع المحل ــي يحددهــا أف ــي األخــرى الت األمــن المحل

يجــب تطويــر الشــرطة المجتمعيــة جنبــا إلــى جنــب مــع المجتمــع المحلي منــذ بدايتها. . 3
ويتعيــن علــى الجمهــور والشــرطة  تعزيــز الثقــة فيمــا بينهمــا، كمــا ينبغــي عليهمــا 
احتــرام القيــم المشــتركة التــي تدعــم تلــك الثقــة. ويمكــن لبعــض النمــاذج القائمــة أن 
توفــر التوجيــه، لكــن ال يمكــن استنســاخها بالكامــل بــدون تكييفهــا للخصائــص الفريــدة 

لــكل ســياق.

يجــب احتــرام الشــرطة والجهــات األمنيــة الفاعلــة بصفتهــم بشــر، بمــا فــي ذلــك مــن . 4
خــالل توفيــر األجــور الكافيــة وظــروف العمــل الكريمــة، كمــا يجــب أن تعطــي الــدول 
أولويــة لتوفيــر التأميــن فــي حــاالت الوفــاة أو اإلصابــة، وبالمثــل، يجــب مســاءلتهم عــن 

أي انتهــاكات أو فســاد. 
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ــات والجهــات األمنيــة الفاعلــة أن تعتــرف بالــدور الهــام الــذي يلعبــه  ــى الحكوم يجــب عل  .2
المجتمــع المدنــي المســتقل وتحترمــه بصفتــه شــريكا موثوقــا بــه وليــس خصمــا. التعــاون 
ــاء الثقــة يســتغرقان الوقــت ويحتاجــان إلــى المــوارد، لكنهمــا ضروريــان نظــرا للخبــرة  وبن
ــك  ــي توفرهــا تل ــزام الت ــة وااللت ــات المحلي ــى المجتمع ــى الوصــول إل ــدرة عل ــدة والق الفري

المنظمــات.

يمكــن أن يكــون هنــاك تقســيم عملــي للعمــل بيــن المجتمــع المدنــي وقطــاع األمــن . 1
فــي المجتمعــات بهــدف تعزيــز المزايــا االســتراتيجية لــكل منهمــا، فعلــي ســبيل 
المثــال، تكــون منظمــات المجتمــع المدنــي فــي وضــع أفضــل لتوجيــه األفــراد وتيســير 
العمليــات المجتمعيــة وتزويــد الشــرطة بالتدريــب حــول التعامــل مــع شــواغل المــرأة، 
ــة بمشــاركة  ــك المتعلق ــل تل ــة المحــددة، مث ــا ســد بعــض الفجــوات التقني ــا يمكنه كم

ــوع االجتماعــي والشــباب. الن

ينبغــي االســتفادة مــن خبــرات الشــبكات العالميــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي التــي . 2
تقودهــا النســاء والشــباب فــي كل مــن الســياقات الوطنيــة والتوطيــن )إضفــاء الطابــع 
المحلــي علــى األنشــطة(،نظرا لعملهــا المكثــف مــع الشــرطة وقطــاع األمــن، وخبرتهــا 
فــي إعــداد خطــط العمــل الوطنيــة المتعلقــة بجــدول أعمــال المــرأة والســالم واألمــن 

علــى النحــو المكــرس فــي قــراري مجلــس األمــن 2242 و2250.

أفضــل آليــة »إنــذار مبكــر« بخصــوص التطــرف العنيــف تتمثــل فــي االســتماع إلــى المجتمــع   .3
ــات المهمشــة، واألخــذ بنصائحهــم  ــي،وال ســيما النســاء والشــباب وغيرهــا مــن الفئ المدن
عندمــا ينبهــون إلــى تزايــد التشــدد والتطــرف داخــل مجتمعاتهــم المحليــة ومجتمعاتهــم 
األكبــر. كمــا ينبغــي أال تركــز اإلنــذارات المبكــرة فقــط علــى جمــع المعلومات االســتخباراتية 

عــن األشــخاص.

قبــل أن ينــزع التطــرف إلــى أعمــال العنــف، غالبــا مــا يســتخدم الكلمــات العنيفــة عــن . 1
طريــق تكريــس الكراهيــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان والتعصــب. وفــي حيــن يجــب 
احتــرام حريــة التعبيــر وضمانهــا، ينبغــي أيضــا محاســبة الذيــن يحرضــون علــى العنــف 

أو يتغاضــون عنــه.

مــن خــالل الدبلوماســية، مســاءلة الــدول عــن األعمــال القمعيــة التــي ترتكــب باســم مكافحــة   .4
اإلرهــاب علــى نحــو يــؤدي إلــى نتائــج عكســية ضــد أهــداف الســالم واألمــن.
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االعتبارات البرنامجية والتقنية:

ــز التفاعــل بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي . 1 ــذ البرامــج لتعزي ــل تنفي إجــراء التقييمــات قب
وقطــاع األمــن منــذ البدايــة:

دراسة مبادئ الشرطة وما إذا كانت تحمي الدولة أو المواطنين،. 1

تقييــم ســلوك الشــرطة كأحــد العوامــل المحركــة للتطــرف العنيــف )مثــل الفســاد، . 2
التدابيــر  لوضــع  أمكــن  حيثمــا  دراســات  وإجــراء  المعاملــة(.  وإســاء  واالنتهــاكات 

األساســية.

النظــر فــي دور المجتمــع المدنــي فيمــا يتعلــق بالحكومــة، وطــرح الســؤال عمــا إذا كان . 3
يعمــل كمعاقــد أو متعــاون أو استشــاري أو كمعارضــة

النظــر فــي ســياق النــزاع وطــرح الســؤال عمــا إذا كان النــزاع نشــطا، أم أنهــا مرحلــة . 4
مــا بعــد النــزاع أم أنــه ال يوجــد نــزاع. الكثيــر مــن ديناميــات عمــل الشــرطة مشــتركة 
عبــر ســياقات متنوعــة فــي مراحــل مماثلــة مــن التعامــل مــع النزاعــات العنيفــة )مثــل 

أيرلنــدا الشــمالية وســريالنكا(.

تقديــم الدعــم للجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي وتعزيــز احترامهــا فــي التعامــل مــع   .2
الحكومــة والمســئولين متعــددي األطــراف ومســئولي األمــن عــن طريــق االعتــراف العلنــي 

ــا. ــف به ــره بمــا يضمــن ايضــا تيســير التعري ــا وتقدي بعمله

استشــارة الشــبكات الوطنية واإلقليمية والدولية المســتقلة ذات الســمعة الطيبة للمســاعدة   .3
فــي تحديــد وتســهيل الوصــول إلــى الجهــات الفاعلــة المحليــة والمجتمــع المدنــي وضمــان 
مشــاركتها، ال ســيما منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء والشــباب والفئــات 

المهمشــة.
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التشــاور مــع المجتمــع المدنــي، وخاصــة النســاء والشــباب والفئــات المهمشــة األخــرى،   .4
ــذي يمكــن أن يكــون ذا قيمــة خاصــة مــن  ــة، األمــر ال ــا المحلي ــرام معرفتهــا وخبراته واحت

أجــل:

تحديــد القمــع وانتهــاكات حقــوق االنســان المتزايــدة بصفتهــا عالمــات تحذيريــة علــى . 1
التطرف،

دعم الممارسات االبتكارية القائمة، وتجنب التكرار  والممارسات غير الفعالة، . 2

المدنــي فــي عمليــات رصــد السياســات واالســتراتيجيات . 3 إدمــاج المجتمــع  دعــم 
المعنيــة بمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه، واالســتراتيجيات التــي تقودهــا الجهــات 

الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة.

ــاء الثقــة عــن طريــق تمويــل المنتديــات التــي ينظمهــا المجتمــع المحلــي إلجــراء  ــز بن تعزي  .5
الحــوار بيــن الشــرطة والمجتمــع المدنــي بهــدف التعامــل مــع شــواغل المجتمــع المحلــي، 

ــال ال الحصــر. ــى ســبيل المث ــف عل ــك التطــرف العني ــي ذل ــا ف بم

ــات المهمشــة،  ــي، وال ســيما الشــباب والنســاء وغيرهــم مــن الفئ ــع المدن إشــراك المجتم  .٦
فــي تصميــم العمليــات وتنفيذهــا ورصــد المشــاركة بيــن المجتمــع المحلــي والشــرطة منــذ 

البدايــة لضمــان الفعاليــة وتعزيــز دعــم مثــل تلــك األعمــال الشــرطية.

دمــج آليــات رد الفعــل التقييميوالتعقيبــات، بمــا فــي ذلــك عمليــات الرصــد التــي يقــوم بهــا   .7
المجتمــع المدنــي المســتقل، لقيــاس األثــر وضمــان التعلــم مــن  جميــع جهــود المشــاركة بيــن 
قطــاع األمــن والمجتمــع المدنــي وتدريبــات الشــرطة، عــالوة علــى تبــادل النتائــج مــن أجــل 

تحســين الممارســات والتعامــل مــع القضايــا والثغــرات الناشــئة.

توظيف أفراد الشرطة المحليين لبناء الثقة في عالقاتهم مع المجتمع المحلي.  .8

ــم  ــى يت ــة التعــاون داخــل قطــاع األمــن ومت ــق بكيفي ــذاء بالمجتمــع المدنــي فيمــا يتعل االحت  .9
التعــاون، وأي الجهــات الفاعلــة يتــم التعــاون معهــا علــى المســتوى المحلــي، وتجنــب تعريــض 

ــي للخطــر. ــة بالمجتمــع المدن الجهــات الفاعل

دعــم شــبكات األقــران والمنابــر القائمــة لتنميــة القــدرات وتبــادل المعرفــة عبــر الســياقات   .10
وفيمــا بيــن القطاعــات.

تشــجيع وتيســير المزيــد مــن المشــاركة المنهجيــة متعــددة القطاعــات لجهــود منــع التطــرف   .11
العنيــف بيــن الجهــات الفاعلــة بقطــاع األمــن والمجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 

  .)GSX( المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول
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االعتبارات المالية واللوجستية:

ربــط تمويــل وكاالت األمــن المحليــة بالشــراكات المجتمعيــة وشــراكات المجتمــع المدنــي . 1
الفعالــة ورصــد اإلنفــاق لضمــان اإلنفــاق المســئول.

ضمــان توفيــر الرواتــب واالســتحقاقات الكافيــة فــي الوقــت المناســب للشــرطة، عــالوة . 2
علــى توفيــر ظــروف كريمــة للعمــل والمعيشــة بمــا يتناســب مــع الــدور المهنــي والمخاطــر 

الشــخصية للوظيفــة.

ضمــان تخصيــص األمــوال الكافيــة لدعــم وبنــاء قــدرات التكيــف والصمــود مــن خــالل . 3
المشــاركة المدنيــة والتماســك االجتماعــي، وليــس فقــط للتعامــل مــع القلــة التــي تتجــه 

ــف. ــى العن إل

ضمــان حصــول جهــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة المشــاركة علــى الحمايــة الكافيــة ألمنهــا . 4
الشــخصي، ومراعــاة مراجعــة البروتوكــول بانتظــام، خاصــة إذا كانــت تواجــه تهديــدات مــن 

جهــات فاعلــة فــي الدولــة.

تقديم الدعم من أجل التغلب على الحواجز اللوجستية التي تواجه التعاون والتبادل:. 5

ضمــان تأكيــد الفعاليــات قبــل موعدهــا بوقــت كاف وتوفيــر الوثائــق التــي تدعــم . 1
المشــاركين مــن المجتمــع المدنــي فــي الحصــول علــى التأشــيرات الالزمــة.

عقد االجتماعات في مناطق مختلفة كلما كان ذلك ممكنا للحد من أعباء السفر.. 2

ــي . 3 ــى المســتويين المحل ــي عل ــة لمشــاركة ممارســي القطــاع األمن تخصيــص الميزاني
والوطنــي فــي االجتماعــات المشــتركة بيــن القطاعــات وفــي االجتماعــات الدوليــة 

ــي.   كجــزء مــن تطورهــم المهن

توفيــر المــوارد الالزمــة لتوثيــق ونشــر دراســات حــاالت النجــاح والفشــل فــي العمليــات   .٦
العســكرية وعمليــات الســالم الدوليــة فيمــا يتعلــق بدفــع نمــو الميليشــيات وجماعــات 

المســتقبلية. السياســات  وإلرشــاد  الشــفافية  ألغــراض  العنيــف،  التطــرف 

ــى كل مــن المجتمعــات  ــر المقاتليــن األجانــب عل ــل البحــوث ونشــر نتائجهــا بشــأن أث تموي  .7 
المضيفــة ومجتمعاتهــا األصليــة علــى حــد ســواء، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للديناميــات 
الجنســانية وأثرهــا علــى الشــرطة المجتمعيــة لمنــع العائديــن مــن نشــر األفــكار المتطرفــة 

ــن. ــذاب آخري واجت
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المقدمة

لقــد هيمــن القطــاع األمنــي والتدخــالت التــي تنحــاز للحلــول األمنيــة لفتــرة طويلــة علــى الكفــاح العالمــي 
المشــددة  األمنيــة  للتدابيــر  هائلــة  مــوارد  الحكومــات  معظــم  كرســت  وقــد  العنيــف.  التطــرف  ضــد 
وتدابيــر مكافحــة اإلرهــاب، مــع تكريــس مــوارد أقــل بكثيــر للنهــج األمنيــة األكثــر ليونــة وإن كانــت أكثــر 
تعقيــدا. لكــن البرامــج الوطنيــة والدوليــة، والتدريــب والتمويــل ذو الصلــة الرامــي إلــى مكافحــة التطــرف 
الدولــة  أمــن  مجــال  فــي  الفاعلــة  للجهــات  ســمحت  قــد  الكافيــة  الرقابــة  غيــاب  فــي   )CVE( العنيــف 
بإضفــاء الشــرعية علــى االنتهــاكات التــي ترتكــب ضــد المدنييــن فــي المجتمعــات المحليــة. إن مثــل هــذه 
ــج  ــى تأجي ــة، ولكنهــا أيضــا أدت إل ــى تقليــص ثقــة الجمهــور فــي الدول ــؤدي فقــط إل الممارســات الســلبية ال ت
 التطــرف واإلدراك بــأن الجهــات الحكوميــة الفاعلــة هــي جــزء مــن المشــكلة أكثــر منهــا جــزء مــن الحــل3.

وإدراكا منهــا للقيــود الواقعــة علــى نهــج مكافحــة اإلرهــاب والحلــول األمنيــة فــي 2015، احتشــد العديــد 
مــن الحكومــات والمنظمــات متعــددة األطــراف حــول الدعــوة إلــى التحــول إلــى مكافحــة التطــرف العنيــف 
ومنعــه مــن خــالل إيــالء مزيــد مــن االهتمــام لألبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة للمشــكلة، عــالوة علــى إشــراك 
المجتمعــات المحليــة والمجتمــع المدنــي وعقــد الشــراكات معهمــا. وقــد شــددت خطــة العمــل الخاصــة باألميــن 
ــات النســاء والشــباب.  ــى دور منظم ــف )201٦( عل ــع التطــرف العني ــم المتحــدة بشــأن من ــام الســابق لألم الع
 كمــا أكــد مجلــس األمــن دعمــه والتزامــه بهــذه القطاعــات مــن خــالل اعتمــاد القراريــن رقــم 2242 و42250.

ويمثــل منــع التطــرف العنيــف مــن الناحيــة العمليــة جــزءا مــن سلســلة متصلــة مــن التدخــالت التــي تشــمل 
مكافحــة التطــرف العنيــف وتمتــد لتشــمل مكافحــة اإلرهــاب. ومــن الجديــر بالذكــر أن منــع التطــرف العنيــف ال 
يحــل محــل تلــك النهــج، لكنــه يعتــرف بأنهــا منفــردة ال تســتطيع حــل المشــاكل. فضــال عــن ذلــك، يحــول إطــار 
منــع التطــرف العنيــف أيضــا الخطــاب والممارســة بعيــدا عــن رد الفعــل والســلوك الســلبي ونحــو التدابيــر األكثــر 
اســتباقية التــي تعالــج األســباب الجذريــة وتعــزز الســالم والحقــوق والتعدديــة فــي مواجهــة العنــف واالنتهــاكات 

والتعصــب.

ومــن خــالل التأكيــد علــى نهــج شــامل يراعــي بعــد النــوع االجتماعــي )الجنــدر(، يســاعد أيضــا إطــار منــع 
التطــرف العنيــف علــى تســليط الضــوء علــى العمــل الحاســم الــذي تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي 
المســتقلة، ال ســيما المنظمــات الشــعبية التــي تقودهــا النســاء والشــباب، مــن أجــل اســتعادة الكرامــة، وتعزيــز 

التماســك االجتماعــي وتوفيــر رؤيــة بديلــة لمجتمعاتنــا.

3. سانام ناراجي-أندرليني وآخرون، الحقائق غير المريحة والحكمة غير التقليدية:وجهات  نظر  النساء حول التطرف العنيف والتدخالت األمنية، آيكان والتحالف النسائي من أجل 

القيادة األمنية: واشنطن العاصمة، مارس 201٦، الملخص التنفيذي، يمكن االطالع عليه هنا:

www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/201703//WASL-Security-Brief-Exec-Summary-2016.pdf.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/ :4. مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، القرار رقم 2242 )2015(، يمكن اإلطالع عليه هنا

.http://unoy.org/wp-content/uploads/SCR-2250.pdf :مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، القرار رقم 2250، يمكن االطالع عليه هنا ،)RES/2242)2015
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منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة تلعــب دورا هامــا للغايــة فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه ألنهــا 
تتمتــع بثقــة مجتمعاتهــا المحليــة وتعــد مــن المحاوريــن الرئيســيين فــي تلــك المجتمعــات. كمــا أنهــا تتمتــع أيضــا 

بخبــرة طويلــة مــع أنــواع البرامــج التــي تحظــى باعتــراف متزايــد باعتبارهــا مهمــة للوقايــة. 

وكمــا هــو مبيــن فــي تقريــر »الحقائــق غيــر المريحــة والحكمــة غيــر التقليديــة« فقــد »أظهــرت التجربــة أن 
االستراتيجيات الدولية والوطنية نادرا ما تثبت فعاليتها إذا ما قامت بإقصاء المجتمعات المحلية والمنظمات 
التــي لديهــا ســجل حافــل واهتمــام بمنــع العنــف وتعزيــز الحقــوق والتعدديــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تــؤدي 
 العمليات الشــاملة للجميع إلى تعميق مشــاعر الملكية المحلية والمســاءلة وتقلل الفســاد بين جميع األطراف5.«

تقــع الشــرطة المجتمعيــة بيــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال أمــن الدولــة والمجتمعــات المحليــة والمجتمــع 
المدنــي، وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا بصفتهــا أحــد الجوانــب الحاســمة لمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه بصــورة 
فعالــة، إال أنهــا غالبــا مــا يتــم تجاهلهــا وتعانــي مــن نقــص المــوارد. وفــي العقــد الماضــي خطــا المجتمــع الدولــي 
خطــوات هامــة تجــاه إشــراك المجتمــع المدنــي، علــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بتوفيــر األمــن المجتمعــي 
الفعــال. وعلــى المســتوى التشــغيلي، يمكــن لوجــود المجتمــع المدنــي ضمــان أن البرامــج ذات صلــة وتتســم 
باألصالــة بالنســبة للســياق المحلــي مــع تقديــم المشــورة للجهــات األمنيــة الفاعلــة، وتيســير التفاعــل بينهــا وبيــن 

المجتمعــات المحليــة، عــالوة علــى رصــد التدخــالت الراميــة إلــى منــع االنتهــاكات والحــد منهــا.

يقــدم تقريــر »منــع التطــرف العنيــف وحمايــة الحقــوق والشــرطة المجتمعيــة: أهميــة الشــراكات بيــن المجتمــع 
المدنــي والقطــاع األمنــي« ملخــص للقضايــا والثغــرات الهامــة لصنــاع السياســات والقطــاع األمنــي بشــأن 
الممارســات الســليمة، كمــا يقــدم التوصيــات التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــي تحقيــق فعاليــة عمــل الشــرطة 
ــز الســالم  ــي القطــاع وتعزي ــة ف ــن والثق ــان األم ــن لضم ــف، ولك ــع التطــرف العني ــط لمن ــس فق ــة، لي المجتمعي

ــي. ــراد المجتمــع المحل ــع أف والتماســك االجتماعــي لجمي

5. سانام ناراجي-أندرليني وآخرون، الحقائق غير المريحة والحكمة غير التقليدية، الملخص التنفيذي )ص 8(.
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المنهجية

 )ICAN )آيــكان  المدنــي  المجتمــع  ألنشــطة  الدوليــة  الشــبكة  بيــن  المشــترك  التقريــر  هــذا  يســتند 
والتحالــف النســائي مــن أجــل القيــادة األمنيــة )وصــل WASL( إلــى البحــوث التــي تــم إجراؤهــا بالتعــاون 
مــع مجموعــة مــن األطــراف المعنيــة العابــرة للقطاعــات تشــمل الممارســين فــي مجــال الســالم، ونشــطاء 
ــرة  ــرار وغيرهــم مــن ذوي الخب ــاع الق ــن، وصن ــي، والباحثي ــي، والممارســين فــي القطــاع األمن المجتمــع المدن
خــالل  المدنــي  والمجتمــع  االجتماعــي،  والنــوع  األمنيــة،  والتدخــالت  العنيــف،  التطــرف  منــع  مجــال  فــي 
النتائــج والتوصيــات فــي تقريــر عــام 201٦ المعنــون »حقائــق  آيــكان  عامــي 2015 و201٦. وقــد نشــرت 
 غيــر مريحــة وحكمــة غيــر تقليديــة: وجهــات نظــر النســاء بشــأن التدخــالت األمنيــة والتطــرف العنيــف٦«

 )GSX( فــي فبرايــر 2017 شــاركت آيــكان فــي اســتضافة أول اجتمــاع لخبــراء المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول
حــول العالقــة  بيــن التدخــالت األمنيــة، والتطــرف العنيــف والنــوع االجتماعــي مــن أجــل اســتعراض التوصيــات 
وتســليط الضــوء علــى االتجاهــات والممارســات الســليمة. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم تصميــم المنصــة 
العالميــة لتبــادل الحلــول )GSX( لتمكيــن التبــادل المفتــوح واألفقــي للتحليــالت ووجهــات النظــر والخبــرات بيــن 
األطــراف المعنيــة المتنوعــة مــن المجتمــع المدنــي والحكومــات عبــر القطاعــات والســياقات الجغرافيــة ذات 
الصلــة للتوصــل إلــى الحلــول المســتدامة التــي مــن شــأنها منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه )P/CVE(. ويبــرز 
النهــج الــذي تتبعــه آيــكان وجهــات نظــر الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي النســائي المســتقل ويقــوم بدمــج 

التحليــالت الجندريــة لمعالجــة الفجــوة بيــن الجنســين فيمــا يتعلقبسياســات الســالم والسياســات األمنيــة.

ــاول حــال شــامال ويقــدم  ــي أثيــرت، كمــا يتن ــع المشــتركة الحاســمة الت ــر ملخــص للمواضي ويقــدم هــذا التقري
توصيــات قابلــة للتنفيــذ إلــى صانعــي السياســات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وممارســي القطــاع األمنــي، 
ــع  ــة فــي المجتمــع المدنــي مــن أجــل تحســين تدخــالت القطــاع األمنــي بشــأن من ــراء، والجهــات الفاعل والخب

التطــرف العنيــف.

٦. سانام ناراجي-أندرليني وآخرون، الحقائق غير المريحة والحكمة غير التقليدية، الملخص التنفيذي، )ص 8(.
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دور الشرطة المجتمعية في منع التطرف العنيف وحماية الحقوق

 النهوض بروح الشرطة المجتمعية
مفتاح لمنع التطرف العنيف

ــن  ــي، أول نقطــة اتصــال بي ــى مســتوى المجتمــع المحل ــك الموجــودة عل ــا مــا تكــون الشــرطة، وخاصــة تل غالب
ــة فــي مجــال الكفــاح ضــد التطــرف العنيــف، ويحــدد ســلوك الشــرطة مــا إذا كان الشــعب  ــن والدول المواطني

ــه، أو يزيــد مــن حــدة المظالــم التــي غالبــا مــا تســاهم فــي نمــو التطــرف. ســيعتبرهم حمــاة ل

وقــد اتفــق ممارســو المجتمــع المدنــي والجهــات األمنيــة الفاعلــة علــى أن تمتــع العمــل الشــرطي بثقــة المجتمــع 
أمــر بالــغ األهميــة لمنــع التطــرف العنيــف والعنــف المرتبــط بــه. كمــا يمكنــه أيضــا أن يعمــق قــدرة الجمهــور 
علــى الصمــود فــي وجــه أيديولوجيــات الجماعــات المتطرفــة وخطابهــا الــذي غالبــا مــا ينــدد بالمظالــم، والقمــع، 

والفســاد مــن جانــب الجهــات األمنيــة الفاعلــة بهــدف حشــد التأييــد لقضيــة تلــك الجماعــات.

لكــن الشــرطة المجتمعيــة الفعالــة ال يمكــن فرضهــا أو تطويرهــا ببســاطة كاســتراتيجية أو تكتيــك لمنــع 
التطــرف العنيــف، بــل هــي روح ينبغــي غرســها فــي ثقافــة الجهــات األمنيــة الفاعلــة وممارســاتها لســد الفجــوة 
بينهــا وبيــن النــاس والمجتمعــات المحليــة التــي تلتــزم بحمايتهــا وخدمتهــا. وكمــا قــال رئيــس شــرطة اســكتلندا 
الســابق الســير ســتيفن هــاوس: »مــن الصعــب تعريــف الشــرطة المجتمعية....فهــي تعتمــد علــى قبــول المجتمــع 
ورضائــه. ال يمكنــك إنشــاء شــرطة مجتمعيــة بيــن عشــية وضحاهــا، فهــي تحتــاج إلــى الشــراكة مــع المجتمــع 
المحلــي، كمــا ال يمكنــك أن تأخذهــا مــن مجتمــع يقبلهــا وتفرضهــا علــى مجتمــع يرفضهــا. بــل يجــب أن تكــون 
المجتمعــات شــريكة فــي تصميمهــا وتنفيذها....يجــب أن تكــون القيــم مشــتركة بيــن الجمهــور والضبــاط، ]وإال[ 
يمكــن أن تكــون شــرطة مجتمعيــة باالســم فقــط، لكنهــا ليســت كذلــك. فاألمــر مشــابه لمحاولــة غــرس نبتــة فــي 

بيئــة غيــر مناســبة. لــن يقــدر لهــا الحيــاة.« 

تعــززه  أو  والدولــة  المواطنيــن  بيــن  اجتماعيــا  عقــدا  المجتمعيــة  الشــرطة  تؤســس  حاالتهــا  أفضــل  فــي 
لضمــان التحــرر مــن جميــع أشــكال العنــف. وقــد دعــا التحالــف النســائي مــن أجــل القيــادة األمنيــة لهــذا 
بالنســبة  السياســية  اآلثــار  علــى  الضــوء  مســلطا   ،201٦ عــام  الصــادر  الموجــز  تقريــره  فــي  التغييــر 
كســب  مــن  األمــن:  مفهــوم  فــي  ونموذجــي  عقائــدي  تحــول  إلــى  حاجــة  »هنــاك  المانحــة:  للحكومــات 
المدنييــن  الســكان  حقــوق  تعزيــز  إلــى  القمعيــة  النظــم  خدمــة  مــن  وتاريــخ  العنــف  طريــق  عــن  الســلطة 
وحمايتهــم وخضوعهــا للمســاءلة مــن قبلهــم. ينبغــي علــى الجهــات الدوليــة الفاعلــة إن تأخــذ فــي االعتبــار 
 أن قيامهــا بتمويــل النظــم وتجهيزهــا وتدريبهــا مــع غــض النظــر عــن االنتهــاكات، يعــد شــراكة بالصمــت7.«

»يحتــاج النــاس إلــى رؤية الوجه االنســاني للشــرطة.«
)أتشــيليكي كريســتيان ليكــي، المنســق الوطنــي، ركــن الشــباب المحلــي بالكاميرون(



19

أهمية الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع األمني

العوائق التي تحول دون فعالية الشرطة المجتمعية

كمــا لوحــظ فــي تقريــر الحقائــق غيــر المريحــة، والحكمــة غيــر التقليديــة، أنــه »فــي حيــن أن المســئوليات التــي 
يتحملونهــا هائلــة، فإنــه ليــس مــن غيــر المألــوف أن نســمع عــن ضبــاط شــرطة يعملــون بــدون الحصــول علــى 
رواتبهــم ألشــهر عديــدة متواصلــة. ممــا يســاهم فــي ارتفــاع معــدالت تــرك الخدمــة أوالفســاد، وكــون الشــرطة 

مصــدر رئيســي للعنــف والظلــم الــذي يغــذي مــد التطــرف.«

ــع اإلنســاني  ــن الشــرطة والمجتمــع، يعــد إضفــاء الطاب ــق األمــر بالتعامــل مــع هــذا االنفصــال بي وعندمــا يتعل
علــى رجــال الشــرطة، مــع جعلهــم اكثــر قربــا مــن النــاس العادييــن خطــوة أولــى حاســمة. وكثيــرا مــا يكــون تعامــل 
الحكومــات نفســها مــع رجــال الشــرطة مهيــن يفتقــد إلــى االحتــرام. ويتجلــى هــذا فــي انخفــاض رواتبهــم )أو 
غيابهــا(، وغيــاب الحمايــة لهــم وألســرهم بالرغــم مــن المخاطــر التــي يواجهونهــا. وفــي الوقــت نفســه، خاصــة 
فــي الــدول التــي لهــا تاريــخ مــن أعمــال الشــرطة التعســفية، مــن الضــروري أن يتــم تدريــب الضبــاط وغــرس روح 
االحتــرام وخدمــة الجمهــور فيهــم، عــالوة علــى عــدم حملهــم للســالح أو ارتدائهــم الــزي الرســمي مــن شــأنه أن 
يزيــد اتســاع الفجــوة أو الخــوف منهــم أو انعــدام الثقــة بهــم. كمــا أكــد الســير ســتيفن هــاوس، »ال توجــد مفاضلــة 
ــوق اإلنســان  ــه يجــب أن يحمــي حق ــي أفضــل حاالت ــل الشــرطة ف ــوق االنســان. فعم ــل الشــرطة وحق ــن عم بي
ــة الحكومــات لضبــاط الشــرطة والموظفيــن باالحتــرام الواجــب  فــي المجتمــع ويعظمها....وهــذا يبــدأ بمعامل
للبشــر....كيف يمكننــا أن نتوقــع منهــم أن يعاملــوا الجمهــور بشــكل عــادل إذا افتقــر التعامــل معهــم إلــى ذلــك؟«

ــن ســكنهم،  ــدة عــن أماك ــي المالحــظ فــي إرســال رجــال الشــرطة للعمــل فــي مناطــق بعي ــل العامــل الثان يتمث
ظاهريــا لمنــع الفســاد والمحســوبية، األمــر الــذي يمكنــه أيضــا أن يضــر هــدف إرســاء حــوار قــوي وبنــاء الثقــة 
بيــن الشــرطة والمجتمعــات المحليــة. غيــاب الروابــط مــع المجتمعــات المحليــة والفتــرات القصيــرة التــي 
يقضونهــا فــي الخدمــة فــي أي مــكان ال يحفزهــم علــى االســتثمار فــي بنــاء عالقــات مــع المجتمــع المحلــي الــذي 
يعملــون بــه. فــي بعــض الــدول، قــد تكــون هنــاك حتــى حواجــز لغويــة أو ثقافيــة بيــن أفــراد الشــرطة اآلتيــن مــن 

مناطــق وأقاليــم مختلفــة وأفــراد المجتمعــات المحليــة، ممــا يســاهم فــي اضمحــالل الثقــة وتالشــيها.

فــي البلــدان حيــث التماســك اإلقليمــي والسياســي ضعيــف أو حيــث تتعــرض ســلطة الدولــة المركزيــة للتهديــد 
)أو ينظــر لهــا علــى هــذا النحــو(، قــد تقــاوم الحكومــات العمــل الشــرطي الفعــال الــذي يراعــي المجتمــع المحلــي 

حيــث أنــه يحــول الســلطة إلــى المســتوى المحلــي.

قــد يزيــد عــدم الثقــة فــي الشــرطة بيــن المتضرريــن مــن االنتهــاكات التــي يرتكبهــا ضبــاط األمــن النظامييــن. 
وكان هــذا هــو الحــال فــي ســريالنكا فــي فتــرة مــا بعــد الصــراع حيــث كانــت ضابطــات الشــرطة يخشــين 
الذهــاب إلــى القــرى، بينمــا كانــت النســاء المدنيــات  يخفــن مــن ضبــاط الشــرطة الذكــور. وقــد تــم التوصــل إلــى 
الحــل عــن طريــق إيجــاد فضــاء للحــوار لمناقشــة هــذه المخــاوف وأفضــل نهــج للتصــدي لهــا - أن يرافــق الذكــور 

مــن الشــرطة الشــرطيات فــي القــرى، لكــن الضابطــات النســاء  فقــط يدخلــن البيــوت. 

تشــكل البيئــات المتضــررة مــن النزاعــات، والســياقات التــي يكــون فيهــا للجهــات الفاعلــة العســكرية وجــود قــوي 
وواضــح تحديــا خاصــا للشــرطة. ومــن المرجــح أن يثــق النــاس )وقــد يكونــون أكثــر حــذرا تجــاه( فــي الذيــن قامــوا 
بحمايتهــم أثنــاء النــزاع أو الذيــن اســتعادوا الســيطرة علــى األراضــي المتنازع عليها. ويمكن النتشــار الجهات الفاعلة 
األمنيــة مــا بيــن ميليشــيات وأفــراد أخــذوا علــى عاتقهــم مهمــة الحمايــة والجيــش أو غيرهــم أن يــؤدي إلــى تقويــض 
ســلطة الشــرطة بشــدة، خاصــة إذا كانــوا يعانــون مــن نقــص التدريــب والمعــدات وضعــف األجــور. فــي نيجيريــا، علــى 
ســبيل المثــال، فــي المناطــق التــي تمــت اســتعادتها مؤخــرا مــن بوكــو حــرام، يرجــح أن يلتمــس المدنيــون المســاعدة 
مــن العســكريين أكثــر مــن التماســها مــن الشــرطة. وهــو موقــف صعــب حيــث أنــه كلمــا ازداد تهميــش الشــرطة، تقــل  
قدرتهــا علــى إقامــة العالقــات مــع المجتمــع المحلــي وبالتالــي بنــاء الثقــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التدهــور فــي الثقــة 
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ال يقتصــر علــى الســياقات المتأثــرة بالنزاعــات أو الناميــة، ففــي المكســيك ال يبلــغ 90٪ مــن الســكان الشــرطة عــن 
الجرائــم8 ، وفــي الواليــات المتحــدة9 والمملكــة المتحــدة10 أعــرب أكثــر بقليــل مــن نصــف الســكان عــن ثقتهــم فــي 
الشــرطة. وتقــل هــذه األرقــام بيــن المجتمعــات المهمشــة وتلــك التــي تكــون فيهــا الشــرطة أكثــر نشــاطا، وهــي تــدل 
علــى انعــدام الثقــة وغيــاب العالقــات الفعالــة علــى مــدى ســنوات، األمــر الــذي يجــب معالجتــه مــن خــالل تحــوالت 

جذريــة فــي ثقافــات العمــل الشــرطي.

أخيــرا وبالتأكيــد ليــس آخــرا، يجــب أال يركــز تعــاون الشــرطة والمجتمــع المحلــي فــي مجــال قضايــا التطــرف 
العنيــف فقــط علــي جمــع المعلومــات االســتخبارية والكشــف عن التهديــدات، حيث يخلق هــذا دينامية للمخبرين 
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى التركيــز علــى الحــل األمنــي وحــده فــي المجتمــع، وتخاطــر بحــدوث ردة فعــل عكســية 
ضــد أكثــر األطــراف المعنيــة قــدرة علــى أن يكونــوا بمثابــة جســر بيــن الجهــات األمنيــة وأفراد المجتمــع المحلي. 
علــى ســبيل المثــال، هنــاك الكثيــر مــن النقــاش مفــاده أن األمهــات يريــن عالمــات التطــرف علــى أبنائهــن أو 
أقاربهــن الذكــور ويرغبــن فــي منعهــم. وبالمثــل، يمكــن للنســاء دخــول أي منــزل في كثيــر من المجتمعــات المحلية 
ــق التحذيــرات مبكــرا بشــأن تهديــدات العنــف  واكتشــاف أشــياء ال تعرفهــا الشــرطة، وبالتالــي يمكنهــا أن تطل
المتطــرف. ومــع ذلــك، فــإن اســتغالل أعضــاء المجتمــع، وال ســيما النســاء، باعتبارهــن أصــوال اســتخباراتية 
ــزرع الشــك وعــدم الثقــة واالنقســام  ــه يهــدد ســالمتهن الشــخصية وأمنهــن، و ي ــر النظــر، ألن يعــد نهجــا قصي
داخــل المجتمعــات المحليــة. أمــا فــي حالــة التدخــالت الدوليــة، يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى المزيــد مــن الصــراع 
ويعــزز التصــور بــأن الحكومــات األجنبيــة تســتغل النســاء، ال ســيما الناشــطات فــي مجــال الســالم أو »مختلــف 
ــد11.« ــا يضــر البل ــا الخاصــة، بم ــق أهدافه ــة لتحقي ــة أو األيديولوجي ــة أو الديني ــل السياســية أو اإلثني  الفصائ

الممارسات السليمة في العالقة بين الشرطة المجتمعية وجهود منع التطرف العنيف

فــي نيجيريــا وســريالنكا وإندونيســيا والمغــرب وغيرهــا، تعمــل الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي -بمــا فــي 
ذلــك النســاء- مــع الشــرطة المحليــة، علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل توفيــر التدريــب لتحســين قدراتهــا علــى  تلبية 
احتياجــات المجتمــع المحلــي علــى نحــو فعــال. ويعــد األثــر الرئيســي لمثــل هــذه المبــادرات أنهــا تبنــي العالقــة 
بيــن الشــرطة والمجتمــع مــن خــالل جعــل الشــرطة أقــرب للمواطنيــن .ويمكــن لهــم الوصــول إليهــا والتواصــل معها.

ــدا الشــمالية، 	  ــي أيرلن الشــراكة مــع المجتمعــات المحليــة والمجتمــع المدنــي المحلــي مــن البدايــة -  ف
اإلصالحــات التــي تــم تبنيهــا تحــت مســمى »أعمــال الشــرطة مــع المجتمــع المحلــي« مــن أجــل بناء شــرعية 
الشــرطة في بيئة ما بعد الصراع بعد توقيع اتفاق بلفاســت عام  1998 توفر دروس مســتفادة حول كيفية 
إرساء التشاور مع المجتمع المدني والقطاعات األخرى وإضفاء الطابع المؤسسي عليه عن طريق تحديد 
 الشــواغل األمنية للمجتمع المحلي، وأولويات عمل الشــرطة، ونقد الممارســات الســابقة عند االقتضاء12.

8. خ كلير أونيل ماكليسكي، »92٪ من الجرائم المرتكبة في المكسيك ال يتم اإلبالغ عنها: مسح«، مؤسسة إنسايت كرايم Insightcrime، 28 سبتمبر 2012، يمكن االطالع عليه 

هنا: http://www.insightcrime.org/news-briefs/crimes-mexico-unreported-inegi. ويمكن االطالع على المسح األصلي الصادر باللغة األسبانية هنا: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2012/.

9. جيفري إم جونز. »انخفاض الثقة في الشرطة في الواليات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 22 عام«، جالوب، 19 يوليو 2015. يمكن االطالع عليه هنا: 

http://www.gallup.com/poll/183704/confidence-police-lowest-years.aspx.

10. إيبسوس موري. »اثنان من كل ثالثة بريطانيين يعبرون عن ثقتهم في صدق الشرطة«، إيبسوس، 14 مارس 2014، يمكن االطالع عليه هنا: 

https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/two-three-britons-say-they-generally-trust-police-tell-truth.

11. سانام ناراجي-أندرليني وآخرون، الحقائق غير المريحة والحكمة غير التقليدية، الملخص التنفيذي )ص. 17(.

12. د. جوني بيرن، تأمالت حول خبرت أيرلندا الشماليه: الدروس المستفادة من التطبيع بين عمل الشرطة واألمن في مجتمع منقسم، جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية، إنتركوم 

http://uir.ulster.ac.uk/37801/1/reflections-on-the-northern-ireland-experience.pdf. :وسيفروورلد، يونيو 2014، يمكن االطالع عليه هنا
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  فــي باكســتان أيضــا، قامــت النســاء والشــباب وقــادة المجتمــع بأنفســهم بتطويــر نمــاذج محليــة ذات صلــة 
للتعــاون مــع الشــرطة، ممــا أدى إلــى وجــود آليــة جماعيــة لإلنــذار المبكــر مــن التطــرف العنيــف ومنعــه.

التوصــل إلــى فهــم مشــترك لمفاهيــم منــع التطــرف العنيــف - فــي المغــرب، شــددت منظمــة البحــث 	 
عــن أرضيــة مشــتركة علــى الحاجــة إلــى وجــود إطــار مرجعــي مشــترك بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــة  ــد قضي ــن لمــدي تعقي ــم الطرفي ــى فه ــد عل ــم التأكي ــي. ومــن خــالل جلســات الحــوار ت والقطــاع األمن
التطــرف العنيــف فــي البلــد، واســتخدما نفــس اللغــة، كمــا قامــا بصياغــة خطــط عمــل اســتراتيجية 
ــة. نتيجــة لذلــك،  ــادات المحلي ــى االســتثمار فــي القي ــل األجــل يســلط الضــوء عل ــى نهــج طوي واتفقــا عل
اســتطاعت منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــتركة بنــاء الثقــة بيــن الشــرطة والمجتمــع المدنــي ممــا ســمح 
لهمــا بالتعــاون فــي سلســلة مــن المبــادرات التــي تضمنــت، علــى ســبيل المثــال، دعــوة ضحايــا انتهــاكات 

ــة لمناقشــة خبراتهــم. ــى المجتمعــات المحلي حقــوق اإلنســان إل

إعطــاء أفضليــة لبنــاء العالقــات علــى بنــاء القــدرات - فــي نيجيريــا، تنشــر مؤسســة نيــم نهــج تعاونــي فــي 	 
مجــال منــع التطــرف العنيــف يشــرك الشــباب والنســاء والقــادة التقليدييــن والقــادة الدينييــن والمجتمــع 
التنفيذيــة  المدنــي واألجهــزة األمنيــة واألكاديمييــن والمؤسســات الحكوميــة. فقــد وجــدت المديــرة 
للمؤسســة الســيدة فاطمــة أكيلــو أن هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن الحكومــة والجيــش والمجتمــع المدنــي، 
مــع عــدم اعتقــاد الحكومــة بــأن منظمــات المجتمــع المدنــي لديهــا مــا تقدمــه فــي الســياق المتقلــب 
بالــغ التســليح. ولكــي تضــع التعليــم علــى جــدود أعمــال األمــن الوطنــي، قضــت الســيدة أكيلــو ومنظمتهــا 
ســنتين لبنــاء الثقــة وتكويــن شــبكة وإثبــات أن المجتمــع المدنــي فــي وضــع مثالــي للوصــول إلــي الشــباب 

ــري والتواصــل معــه. النيجي

خلق مساحة للمناقشة لمعالجة انعدام الثقة والمساعدة على التوصل إلى حلول واعية - في سريالنكا 	 
فــي أعقــاب الحــرب األهليــة كانــت هنــاك أزمــة كبيــرة فــي الثقــة بيــن المجتمعــات المحليــة وموظفــي أمــن 
ــي  ــت النســاء ف ــد أعرب ــن الحــرب. وق ــر تضــررا م ــي المناطــق األكث ــك الشــرطة، ف ــي ذل ــا ف ــة، بم الدول
القــرى عــن قلقهــا إزاء دخــول ضبــاط الشــرطة )الرجــال( إلــي مجتمعاتهــن، بينمــا كانــت الشــرطيات 
تخــاف دخــول القــرى وحدهــا، وكان التواصــل قليــال أو منعدمــا بيــن الشــرطة والمجتمعــات التــي تخدمهــا. 
قامــت رابطــة النســاء المتضــررات مــن الحــرب )AWAW( بتوفيــر التدريــب للموظفيــن فــي أكثــر مــن 
400 مركــز للشــرطة حــول أخالقيــات ومبــادئ العمــل الشــرطي فــي المجتمعــات المحليــة. واســتنادا 
إلــى جــدول أعمــال قــرار األمــم المتحــدة رقــم 1325، حــددت الشــرطة مخاوفهــا األمنيــة الرئيســية فــي 
ــة التــي مــن شــأنها أن تمكــن التفاعــل غيــر  المجتمعــات المحليــة وقامــت بتطويــر التدخــالت ذات الصل
ــى  ــة إل ــا. كمــا قامــت الرابطــة أيضــا بدعــوة الدول ــاء الثقــة تدريجي الرســمي مــع أفــراد المجتمعــات لبن
إرســال ضابطــات شــرطة، عــالوة علــى التأكــد مــن أن ضبــاط الشــرطة الذيــن يعملــون فــي مناطــق التاميــل 
ــة  ــة األطــراف المعني ــي موافق ــول البســيطة ف ــل أحــد الحل ــد تمث ــل. وق ــة التامي ــوا لغ ــم أن يتحدث يمكنه

المحليــة بمرافقــة ضبــاط شــرطة للضابطــات مــع قصــر دخــول المنــازل علــى الضابطــات.

ــاك خصائــص مشــتركة بيــن الســياقات المختلفــة حيــث أثبتــت  ــد مــن نوعــه، هن وفــي حيــن أن كل ســياق فري
ــزا  ــب حي ــا يتطل ــا، فالثقــة هــي أســاس العالقــات القائمــة، لكــن بناءهــا وتعميقه ــة فعاليته الشــرطة المجتمعي
أساســيا للحــوار والتبــادل يتميــز بشــموله لــكل شــواغل المجتمــع المحلــي بصــورة مســتمرة. واألهــم مــن ذلــك 
أنــه ينبغــي أال يركــز فقــط علــى األولويــات التــي تحددهــا الشــرطة أو الحكومــة أو القــوات الدوليــة. لتحقيــق 
ــى الشــرطة إن تحــدد احتياجــات المجتمــع  ــي، يجــب عل أداء أفضــل وتحســين العالقــات مــع المجتمــع المحل
ــال،  ــى ســبيل المث ــون فــي المجتمــع وأن تحترمهــا وتتعامــل معهــا. فعل ــي فــي مجــال األمــن وإنفــاذ القان المحل
لوحــظ هــذا التحــول فــي المغــرب بعــد أن دعــا المجتمــع المدنــي ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان للحــوار مــع 

ــة. الجهــات األمنيــة الفاعل
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التفاعل بين المجتمع المدني وقطاع األمن: ما 
هي أهميته وكيف يمكن تحقيق التقدم

يشــكل المجتمــع المدنــي المحلــي المســتقل جــزءا كبيــرا مــن العمــود الفقــري للجهــود العمليــة المعنيــة بمنــع 
الطــرف العنيــف ومكافحتــه، وهــو غالبــا مــا يأتــي »مــن المجتمــع المحلــي« وبالتالــي يتمتــع بالشــرعية والثقــة 
ــي الحصــول  ــى المســتوى الدول ــة عل ــدول واألطــراف الفاعل ــن لل ــي بطــرق ال يمك ــع المحل والصــالت بالمجتم
عليهــا. الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي تفهــم تلقائيــا مــا يعنيــه نهــج »المجتمــع بأســره«، وتمثــل بحكــم 

تعريفهــا جســور ال غنــى عنهــا بيــن مختلــف القطاعــات، فضــال عــن الحكومــة والمجتمعــات المحليــة.

وعلــى الصعيــد الدولــي، ال ســيما بيــن الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع األمنــي، هنــاك اعتــراف بالقيمــة الهائلــة 
التــي تجلبهــا منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة إلــى طاولــة المفاوضــات. وفــي مشــاوراتنا مــع جميــع 
الجهــات الفاعلــة فــي مجــال األمــن، وصنــاع السياســات والممارســين هنــاك اتفــاق علــي أن »نقطــة الدخــول« 
ــة  ــي المحلي ــارة أخــرى، ينبغــي أن تكــون منظمــات المجتمــع المدن ــة. وبعب ــة أي عملي يجــب أن تكــون فــي بداي
بيــن المشــاركين الرئيســيين منــذ مرحلــة تقييــم طبيعــة التهديــدات والتحديــات، وكذلــك الحلــول، وتصميــم 
ــات التعقيــب  ــر آلي ــر وتوفي ــى رصــد األث ــة، وصــوال إل ــة، وتنفيذهــا فــي المجتمعــات المحلي السياســات الوطني
واســتقاء المالحظــات. وبالنظــر إلــى الميــل إلــى اســتبعاد المنظمــات النســائية والشــبابية، ينبغــي بــذل جهــود 
خاصــة لتحديــد تلــك المنظمــات وإشــراكها نظــرا لتمتعهــا بالصــالت الهامــة والخبــرات وفهــم الديناميكيــات 

ــر رســمية. ــات األكث ــى الكيان ــة عل ــا مــا تكــون خافي والتوجهــات التــي غالب

»كانــت قــدرة المجتمــع المدنــي فــي نيجيريــا أفضــل كثيــرا  فــي التواصــل مع شــباب اليوم. وقد 
اســتغرقت الحكومــة وقتــا طويــال لتــدرك ذلــك وتعتــرف بــه. كان علينــا أن نعمل لمدة ســنتين 

تقريبــا إلدراج التعليــم بجــدول أعمــال األمــن القومــي. وكانــت الفجــوة بين الحكومــة والمجتمع 
المدنــي كبيــرة مــع نقــص تــام  فــي الثقــة. لــم تصــدق الحكومــة أن المجتمع المدني باســتطاعته 
تقديــم أي شــئ. ولكــن فــي نهايــة المطــاف نجحنــا فــي تكوين شــبكة مــع األكاديميين والقطاع 

الخــاص واألطــراف الفاعلــة فــي مجــال التنميــة. ال يســتطيع أي بلــد أن ينجــح بــدون مزج االثنين 

معا.«

)دكتــورة فاطمــة أكيلــو، المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة نيــم بنيجيريا(
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لكــن هنــاك ســؤال دائــم حــول تحديــد المنظمــات والجهــات الفاعلــة »الصحيحــة« فــي المجتمــع المدنــي. وقــد 
تــم تســليط الضــوء علــى هــذه المســألة  ومعالجتهــا فــي ســياق عمليــات الســالم الشــاملة للجميــع. وتقــدم أداة 
الســالم األفضــل التــي قامــت آيــكان بتطويرهــا ملخصــا للمعاييــر الرئيســية لتحديــد منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــم  ــى القي ــاك حاجــة إل ــزال هن ــف، ال ت ــع التطــرف العني ــي ســياق من ــم 1( . وف ــة )أنظــر اإلطــار رق ذات الصل
األساســية ويمكــن تكييــف المعاييــر لتحديــد المجموعــات المنخرطــة انخراطــا مباشــرا فــي نشــاطات منــع 

التطــرف العنيــف أو فــي النشــاطات ذات الصلــة.

ومــن الشــواغل ذات الصلــة لــدى الجهــات الفاعلــة فــي مجــال األمــن الدولــي أن انخراطهــا مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي المحليــة يمكــن أن تعــرض هــذه المنظمــات للخطــر. ويمكــن معالجــة ذلــك أيضــا عــن طريــق 
تعزيــز التواصــل بيــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال األمــن والدولــة مــن ناحيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
الدوليــة التــي لديهــا تشــبيك جيــد مــع المنظمــات المحليــة مــن ناحيــة أخــرى. ويعــد التحالــف النســائي مــن أجــل 
ــوكاالت بشــأن الشــباب  ــن ال ــكان، ومجموعــة العمــل المشــتركة بي ــذي ترأســه آي ــة )WASL( ال ــادة األمني القي
والســالم واألمــن التــي تشــارك فــي رئاســتها منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــتركة مــن األمثلــة علــى الكيانــات 
ــم  ــن يمكنه ــن الذي ــة مــع الشــركاء المحليي ــة، ولديهــم عالقــات موثوق ــط العالمي ــة والرواب ذات الجــذور المحلي
التشــاور معهــم حــول مــا إذا كانــت الكيانــات المحليــة ترغــب فــي المشــاركة مــع األطــراف الفاعلــة األمنيــة 
الدوليــة، مثــل مدربــي الشــرطة أو المدربيــن العســكريين الذيــن يقدمــون تلــك الخدمــات فــي بلدانهــم وكيــف 
يمكنهــم القيــام بذلــك، وتيســير التواصــل عنــد الحاجــة. وفــي الوقــت نفســه، فهــي جهــات مســتقلة موضــع ثقــة 
ــة والمؤسســات  ــات راســخة مــع مؤسســات الدول ــا عالق ــي أيضــا، ولديه ــي الفضــاء الدول ــة  ف وذات مصداقي

متعــددة األطــراف. 

ولكــي تكــون هــذه العالقــات فعالــة فــي المجــال األمنــي، يجــب تعزيزهــا علــى أســاس الثقــة المتبادلــة واالعتــراف 
بالقيمــة المضافــة التــي يقدمهــا كل قطــاع، ويمكــن أن يكــون مبــدأ العمــل الرئيســي هــو التعــاون المنظــم الــذي 

يتمحــور حــول  تقســيم العمــل بنــاء علــى المزايــا النســبية أو المقارنــة.

ــة  ــر مــن الحواجــز البيروقراطي ــاك الكثي ــزال هن ــة، ال ت ــه الكفاي ــا في ــرة بســيطة بم ــي الرغــم مــن أن الفك وعل
والنظاميــة التــي ينبغــي التغلــب عليهــا. فمنظمــات المجتمــع المدنــي، حتــى المنظمــات الدوليــة، نــادرا مــا 
تتوفــر لهــا المــوارد التــي تســمح لهــا بالحفــاظ علــى التواصــل المنتظــم مــع مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات 
واألطــراف الفاعلــة داخــل نفــس الدولــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن التواصــل والعالقــات قــد تكــون قويــة مــع وزارة 
التنميــة الدوليــة أو الخارجيــة، لكنهــا ليســت كذلــك مــع أذرع األمــن أو الشــرطة الدوليــة وحفــظ الســالم بالبلــد 

ــى كل قطــاع أن يلتــزم بتيســير االتصــاالت وتمكينهــا. نفســه. ينبغــي عل
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ويمكــن للجهــات الفاعلــة الدوليــة فــي مجــال األمــن أن تضطلــع بــدور كبيــر فــي تعزيــز الشــرطة المجتمعيــة. ، 
وفــي الحــاالت التــي تقــدم فيهــا الخدمــات االستشــارية أو التدريــب أو التمويــل فــي ســياق برامــج إصــالح قطــاع 
األمــن )SSR( ينبغــي لهــا أن تتأكــد مــن أن روح الخدمــة وحمايــة حقــوق اإلنســان، وال ســيما بالنســبة لألقليــات 
والشــباب والنســاء واألطفــال يكــون الحــوار المجتمعــي والشــراكات مــع المجتمــع المدنــي أساســية للمهــارات 

والقــدرات التــي تقــوم بتطويرهــا.

وال يــزال تمويــل برامــج منــع التطــرف العنيــف يمثــل تحديــا لمنظمــات المجتمــع التــي غالبــا مــا تواجــه فتــرات 
ــه بالنســبة  ــد أهميت ــل األجــل لتحدي ــب التزامــا طوي ــذي يتطل ــة وســتة أشــهر للعمــل ال ــن ثالث ــراوح بي ــذ تت تنفي
للهــدف وأصالتــه علــى المســتوى المحلــي، ولكــي تتغلــب علــى التصــور بــأن األطــراف الفاعلــة الدوليــة تنظــر إلــى 

حيــاة المتضرريــن مــن التطــرف ومجتمعاتهــم المحليــة كـ«مشــروع«13.

يجــب علــى مجتمــع المانحيــن أن يعيــد النظــر فــي عملياتــه للســماح بمزيــد مــن المرونــة فــي الجــداول الزمنيــة 
للتمويــل بحيــث تســمح بتحقيــق تــوازن أفضــل بيــن قيــاس جــودة البرامــج وليــس فقــط كــم األمــوال التــي يتــم 

صرفهــا.

13. سانام ناراجي أندرليني وآخرون، الحقائق غير المريحة والحكمة غير التقليدية، الملخص التنفيذي )ص 40(.
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عينة لمعايير تحديد المجتمع المدني المحلي
مقتطفات من أداة السالم األفضل التي اصدرتها آيكان )2015( 

هنــاك مجموعــات قديمــة ومجموعــات جديــدة بالمجتمــع المدنــي تقــوم بأعمــال محــددة تتعلــق 
ــج  ــا. بالنســبة إلعــداد البرام ــة به ــاء الســالم أو ذات صل ــه وبن ــف ومكافحت ــع التطــرف العني بمن
التــي تنطــوي علــى المشــاركة مــع القطــاع األمنــي، يمكــن أن تســاعد مجموعــة مــن المعاييــر علــى 
ــة اســتمدت مــن  ــر التالي ــة بهــذا المجــال. المعايي ــي صل ــر منظمــات المجتمــع المدن ــد أكث تحدي

المشــاورات مــع الممارســين فــي مجــال الســالم والمناصريــن علــى مســتوى العالــم.

القيم وااللتزامات األساسية:
الالعنف والتسوية السلمية للنزاع،	 
حقوق اإلنسان وحقوق المرأة والسالم،	 
مراعاة النوع االجتماعي في قضايا األمن والحكم،	 
االستقالل السياسي و/أو الالحزبية	 
والســكان 	  واألقليــات  والشــباب  النســاء  مثــل  المتنوعــة،  الفئــات  تمثيــل/إدراج 

. لمهمشــين ا

التمتع بالكفاءة في واحد على األقل من المجاالت التالية:
الخبرات العملية والفهم القائم على النوع االجتماعي للواقع،	 
سجل قوي لتمثيل المرأة / المجتمع المدني،	 
توفير المعونة، واإلنعاش المبكر، أو سبل العيش البديلة،	 
القدرة على الوصول إلي الجماعات المسلحة و/أو منع التجنيد في الميليشيات،	 
نزع السالح/إعادة التأهيل وأمن المواطن/المجتمع المحلي	 
التمتــع بالخبــرة فــي مجــال الوســاطة/صنع الســالم - ال ســيما بيــن المجتمعــات 	 

المحليــة
تعزيز التماسك االجتماعي وثقافة السالم،	 
التركيز على قضايا العدالة والمصالحة والعمل مع الضحايا،	 
قضايــا المــوارد، بمــا فــي ذلــك المــوارد الوطنيــة وحقــوق األرض، مــع فهــم الحتياجــات 	 

المجتمعــات المحليــة والمرأة.
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وفــي الوقــت نفســه، هنــاك حاجــة ملحــة لتحويــل المــوارد إلــى المنظمــات المحليــة المســتقلة، وليــس إلــى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة الكبيــرة، حيــث أن األولــى متجــذرة فــي مجتمعاتهــا المحليــة وقــد اختــارت 
االنخــراط فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي والســالم ومنــع التطــرف والعنــف المتصــل بــه ألنهــا مســائل تتعلــق 
بوجودهــا: طريقــة حياتهــا وأســرها معرضــة للخطــر مباشــرة، ولديهــا التــزام طويــل األجــل وليســت لديهــا 
»اســتراتيجية خــروج«. وال تعتمــد أنشــطتها علــى أولويــات المانحيــن أو مصالحهــم. وفــي الوقــت نفســه، فــإن 
المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة الكبــرى لديهــا هيــاكل مؤسســية للتعامــل مــع المتطلبــات الماليــة الثقيلــة و 
ضروريــة للحكومــات. لكــن لكــي تكــون فعالــة، تحتــاج تلــك المنظمــات الدوليــة إلــى نظيراتهــا المحليــة. وتعــد 
الشــفافية فيمــا يتعلــق بالمــوارد المتاحــة، والتصميــم التشــاركي، واالعتــراف باإلنجــاز فــي تنفيــذ المبــادرات، 

وااللتــزام بتعزيــز المنظمــات المحليــة هــي أمــور أساســية للتعــاون الفعــال والحفــاظ علــى الثقــة.

وتعتبــر حلقــات التعقيبــات مــن المحلــي إلــى الدولــي ذات أهميــة كبــرى لضمــان إجــراء التعديــالت والتغييــرات 
ــر  ــادي أي ضــرر غي ــع وتف ــى أرض الواق ــر عل ــع المتغي ــي الوقــت المناســب  لالســتجابة للواق ــى البرامــج ف عل

مقصــود.

طبيعة الدوائر:
ــار المنظمــات  ــد اختي ــف المنظمــات فــي عمــق دوائرهــا واتســاع نطاقهــا، ولكــن مــن المفي تختل

التــي لديهــا مــا يلــي: 

صلة بدائرة »على أرض الواقع،	 
آليــات للحصــول علــى التغذيــة المرتــدة إلعــالم المجتمعــات المحليــة واالســتماع 	 

إليهــا، بمــا فــي ذلــك الفئــات المهمشــة،
القدرة على تعبئة الرأي العام والتأثير فيه،	 
تمثيــل متنــوع مــن النســاء والشــباب واألقليــات و/أو المناطــق الجغرافية/اإلثنيــة/ 	 

المجتمعــات الدينيــة.

للمزيد، راجع 
http://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/201703//
Better-Peace-Tool-Arabic.pdf
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الختام 

ال تــزال هنــاك بعــض التحديــات العميقــة المتبقيــة، لكــن التفاعــالت بيــن األطــراف المعنيــة ، وال ســيما 
األطــراف الفاعلــة فــي مجــال األمــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة، كمــا اتضــح أثنــاء فعاليــة المنصــة 
ــق  ــا يتعل ــور المشــتركة فيم ــن األم ــم م ــى  وجــود ك ــدل عل ــدن، ت ــي لن ــدت ف ــي عق ــول الت ــادل الحل ــة لتب العالمي
ــا مــن  ــر منه ــق الكثي ــر مــن فــرص الشــراكات فــي المســتقبل. ويمكــن تحقي ــم، فضــال عــن الكثي ــة والقي بالرؤي
خــالل تيســير التواصــل غيــر الرســمي وحشــده بيــن شــبكات األقــران عبــر القطاعــات، عــالوة علــى التفاعــالت 
الشــخصية. باإلضافــة إلــى ذلــك،و مــن أجــل تحقيــق تقــدم واضــح فــي مجــال المنــع الفعــال للتطــرف العنيــف، 
ينبغــي دمــج األفــكار والحلــول المقدمــة فــي القســم اإلرشــادي مــن التقريــر فــي االســتراتيجيات الوطنيــة لمنــع 
ــة األمــد، ووضــع أســس الســالم واألمــن  ــة طويل ــد مــن األســباب الجذري التطــرف العنيــف، مــع معالجــة العدي

ــة المســتدامة. والتعددي



الشبكة الدولية ألنشطة المجتمع المدني )ICAN( تشكر التالي ذكرهم على دعمهم 
السخي لعملنا على منع التطرف العنيف وتعزيز السالم المستدام الشامل، وخاصة مع 

)WASL( شركائنا في تحالف المرأة من أجل القيادة األمنية

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 

واشنطن دي سي، الواليات المتحدة االمريكية
1775 Massachusetts Avenue NW, Suite 524 | Washington DC 20036 USA
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