
 
 

 متعدد القطاعات لمكافحة التطرف العنيفالنهج لل أنقرة بشأن الممارسات الحسنةمذكرة 

 مقدمة

المدني في مكافحة دور المؤسسات الحكومية والهيئات والمجتمع  هذه تتناول وثيقة الممارسات الحسنة

اإلرهاب على المنتدى العالمي لمكافحة أعضاء ردود  لىاستناداً إ صدارهاقد تم إوالتطرف العنيف. 

الجريمة العابرة للحدود لمكافحة اإلرهاب و ز الشرطة الوطنية التركية الدوليه مركاالستبيان الذي أعد  

ورش عمل المجموعات مناقشات  تتضمنه الوثيقة هذ كما أنارة الخارجية التركية. بالتعاون مع وزالوطنية 

متعدد القطاعات النهج ال بشأن مكافحة التطرف العنيفب والمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهافي الفاعلة 

 / ومارس 2012 كانون األول  /تركيا، في ديسمبرالذي عقد في أنطاليا وأنقرة،  مكافحة التطرف العنيفل

مكافحة التطرف ل لعافعمل الفريق ال جدولمن  أساسيرش في تركيا كجزء تنظيم هذه الو. تم 2013 آذار

إن هذه الوثيقة مكملة أيضاً  .ركز على المؤسساتيي ذالمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب الفي  العنيف

للممارسات الحسنة حول التواصل مع المجتمع المحلي وخفارته كأدوات في مكافحة التطرف الذي يستخدم 

 العنف.

 أصحابمن  مأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب  وغيره زويدتإلى مة لز  م  الوتهدف هذه الوثيقة غير 

قائمة غير حصرية من الممارسات التي تعكس تجربة عدد من األعضاء في مواجهة التطرف ب صلحةالم

 العنيف.

 هاخذ احتياجاتتؤفي حين  ةملزملاغير  الممارسات الحسنةع جميع الدول على النظر في استخدام هذه شج  نو

مكافحة الوطنية ل/ أو البرامج  و سياساتالتطلع إلى وضع وتنفيذ ت بما أنهاالمحلية بعين االعتبار،  هاوظروف

كجزء من جهد أوسع لتنفيذ العنصر األول من إستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة  التطرف العنيف

أن مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان المعمول به و اهذه الممارسات متسق تنفيذأن يكون . وينبغي اإلرهاب

 بين الدول.المتنوعة تاريخ، والثقافات، والنظم القانونية الأخذ في االعتبار ي

مذكرة روما  كملتمتعدد القطاعات لمكافحة التطرف العنيف للنهج ال حسنةلممارسات الهذه لمذكرة أنقرة إن 

العنف  مرتكبيسجن وإعادة تأهيل بالرتباط البشأن فك ا حسنةممارسات اللل 2012 حزيران /يونيوفي 

المنتدى العالمي في  مكافحة التطرف العنيفبمجموعات ورش عمل المتطرف. كما أنها تتعلق مباشرة 

مكافحة  فينحو المجتمع الشرطة   توجهو المحلي مشاركة المجتمع دور بشأن ةلمكافحة اإلرهاب العامل

، والتي أدت إلى وضع مجموعة 2013 آذار /مارس العاصمة في  رف العنيف، التي عقدت في واشنطنالتط

 ل تلك الواردة في مذكرة أنقرةاكمإ حسنة إلىهذه الممارسات ال تهدف. وحسنةمنفصلة من الممارسات ال

 هاب. وكذلك عمل قوة المهام التنفيذية  لألمم المتحدة والهيئات التابعة لها لمكافحة اإلر
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 خلفية

التطرف العنيف.  إلى عوامل مختلفة أن تدفعحيث يمكن له، متعدد األوج   اً تطلب مكافحة التطرف العنيف نهجت

مكافحة التطرف العنيف هو فهم تعقيد لوجود سياسة فعالة موجهة نحو تحقيق النتائج لالشرط األساسي 

 على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية. اً مشترك اً التطرف العنيف، وهذا يتطلب جهد

في  هاماً  المتطرف سماتها الخاصة الثقافية والنفسية، والهيكلية، والتي تلعب دوراً العنف جماعات لمعظم 

العوامل اإلرهاب ينطوي على مزيج معقد من  ينتجالسياق الذي التطرف، وبعبارة أخرى فان عملية 

 مختلفة عواملباإلضافة إلى  والعرقية والثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية التاريخية والسياسية

 للحكومات. غيرةمتعددة ومت تحديات  يشكل أخرى، وعلى هذا النحو، 

ذات تكون أن خاطئة أثناء تنفيذ سياسة مكافحة التطرف العنيف التفسيرات الخاطئة أو الحسابات لليمكن 

خاطئة يمكن استغاللها من قبل اإلرهابيين والمنظمات اإلرهابية. ليس هناك البات حساالنتائج عكسية، وهذه 

 هاواحتياجات هاقدراتها الذاتية وهيكل كل دولة ضعمكافحة التطرف العنيف. ت فيواحد يناسب الجميع  نهج

اء بين بن  التعاوني والالتجارب أن الحوار  أظهرتتصميم البرامج والسياسات. ومع ذلك،  االعتبار عندبعين 

نجاح في مكافحة التطرف لالحكومية، بما في ذلك على مستوى البلدية، هو شرط أساسي ل وكاالتالمجتمع وال

على سبيل المثال،  -مختلفة من المجتمع  طرافألوكاالت الحكومة توفير بيئة تسمح على العنيف. وينبغي 

لتعاون في برامج با -القطاع الخاص قادة المجتمع، ووسائل اإلعالم، والمنظمات غير الحكومية، و

ينبغي أن تشمل  وبينما يكون دور الحكومة حاسماً، األهم من ذلك،وواستراتيجية مكافحة التطرف العنيف. 

 قطاعاتمن المجتمع،" بدال من نهج يقتصر على ال كامالً  اً استراتيجية مكافحة التطرف العنيف "نهج

النضال ضد التطرف العنيف،  منتمكين المجتمع المدني ب  فعاليةنتائج أكثر  الحصول على يمكنوالحكومية. 

 يجلب المزيد من الموارد لهذه الجهود. ينمع الشركاء غير الحكوميالحكومي تعاون أن ال حيث

I. المشكلة تحديد 

كل دولة تحتاج في البداية إلى فهم طبيعة التطرف العنيف. ينبغي أن تحدد الدول  :1 حسنةلممارسة الا
قبل وضع و / أو  ها، وقدراتهاأهدافوالخاصة،  هاالتطرف العنيف وتقييم احتياجات المؤدية إلى ظروفال

 التطرف العنيف.صلة ب ذي أي برنامج مكافحة تصميم

من النقاط األكثر أهمية في االستجابة للعنف والتطرف ومنع األفراد من  اً فهم عملية التطرف واحدأصبح 

أو  سياسةأعضاء في منظمة إرهابية. الخطوة األولى لوضع  واصبحيالسير على طريق  العنف أو أن 

 هو أن يكون هناك فهم متعمق لهذه العملية. مكافحة التطرف العنيفلبرنامج أو استراتيجية فعالة 

مكافحة التطرف العنيف على التحليالت ب المتعلقةستراتيجيات االينبغي أن تستند  :2 حسنةالممارسة ال
 العلمية.

وتختلف الظروف المؤدية إلى في التطرف العنيف ظاهرة محلية؛  ستقطابالتطرف واالما يكون  غالباً 

سكانية المعرضة للخطر من بلد إلى بلد المجموعات ال، ومستهدفةوالمناطق / المجتمعات الالتطرف العنيف 

فعالة استجابة لمواجهة التطرف العنيف، من المهم  إستراتيجيةمن أجل وضع و. الواحدبلد الوحتى داخل  -

تحديد المشكلة والتركيز على الفئات الرئيسية أو مجاالت التركيز باستخدام معلومات من مصادر  أوالً 

من الوكاالت الحكومية وأجهزة االستخبارات أمر بالغ األهمية بشكل  صادرةالمعلومات ال إن سيلمختلفة. 

 مسوحاتلدراسات الميدانية العلمية أو اللالمشكلة. يمكن  مدىلتحديد  اً ن كافيكويقد ال  هواضح، ولكن

بنية التساعد على استكمال الصورة في فهم أن المؤسسات األكاديمية أو البحثية  تقوم بهااالستقصائية التي 

لومات من مصادر تدفق المعمن المرجح أن جماعات المتطرفة العنيفة والتهديدات الجديدة الناشئة. لل الفعالة

 ن الدول من تطوير فهم أعمق للمشكلة.مك  يمتعددة 
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التطرف العنيف مع أي دين،  ربط مكافحة التطرف العنيف تجنبلينبغي ألي برنامج  :3 حسنةال سةالممار
 .قومية أو ع رقعرقية ، أو  مجموعةأو  ثقافة،أو 

وضع استراتيجيات عن المسؤولين  أولئك حد من رؤىإلى الالتطرف العنيف  نحو نهج اإلثني  ال يؤديس

ومجموعة أوثقافة، أربط برنامج مكافحة التطرف العنيف مع دين معين، وإن مكافحة التطرف العنيف. 

رق معين قد يؤدي إلى  قومية، أو أو عرقية ، يكون الذي  المحلي المجتمع في الحقيقيين تنفير األعضاء ع 

 لبرنامج.تحقيق نجاح ال اً مهم همتعاون

د للجميع حيث أن على حدة،متطرفة عنيفة يجب أن يتم تقييم كل مجموعة  :4 حسنةالممارسة ال  النهج الموح 
 فئة معينة.ب ةصاال يعمل في حالة التطرف العنيف. وبالتالي، ينبغي أن تكون الردود والمداخالت خ

خصائص ب يمتازعترف بأن كل شكل تمختلفة من التطرف العنيف، وينبغي أن  اً تواجه أنواعأن ويمكن للدول 

خذ بعين االعتبار هذه األمكافحة التطرف العنيف ل. وينبغي ألي سياسة أو برنامج أيضاً  فريدة ومشتركة

االختالفات والتشابهات. ينطوي التطرف على مراحل مماثلة، بغض النظر عن أيديولوجيات الجماعات 

 المتطرفة العنيفة.

. إنها مشكلة التطرف العنيف مجرد مشكلة أمنية أن يكون مضلالً  العتبار أنيمكن  :5 حسنةالممارسة ال
 متعددة. ردودًا تأديبية ومؤسساتية متعددة األوجه تتطلب

النفس وعلم علم التعامل مع التطرف العنيف على مجموعة واسعة من المجاالت، بما في ذلك ينطوي 

هذه الحقول إن . عاناتعن سياسة اإل لعامة، واإلدارة، فضالً االجتماع والعلوم السياسية، والتعليم، والسياسة ا

ة، واإلذالل خيلمثل المظالم الحقيقية أو المت - ، أما الظروف الشائعة المؤدية إلى التطرف العنيفمترابطة

الجماعي أو الشخصي، وعدم المساواة والظلم والبطالة واالستبعاد من المشاركة االقتصادية واالجتماعية 

 من االستجابات. عريضةخارج نطاق النهج األمني التقليدي وتتطلب مجموعة  فهي عادة  –سية والسيا

II. متعدد الوكاالت داخل الدولةالنهج ال 

فيما بين الوكاالت الحكومية والجهات  طبيعة التطرف العنيفمشترك ل فهم   إن تطوير :6 حسنةلممارسة الا
 التطرف العنيف. يستهدف حاسم في أي برنامج ناجح ر  عنصهو الفاعلة غير الحكومية 

مكافحة  فيوكاالت متعددة في وضع وتنفيذ برامج مكافحة التطرف العنيف هو الجانب المعقد  إن اشتراك

قد تؤدي عملية مضنية.  "كامل من الحكومة" يمكن أن يكون أحياناً نهج وضع وتنفيذ وإن التطرف العنيف. 

بين مختلف الوكاالت. ما متناسق الهود غير حاسمة، وذلك بسبب الوعي غير المشاريع المتكاملة إلى ج

ر أهمية استراتيجيات الوقاية لمكافحة التطرف العنيف. وباإلضافة قد  تقد ال  عاملةالوكاالت الفإن خص، باأل

ين أن هذه األنشطة يمكن أن تعزز االعتقاد ب حيثإلى ذلك، قد يكون هناك تفضيل لألنشطة التنفيذية، 

 ضد التطرف العنيف. الجمهور بأن الحكومة تتخذ إجراءات  

الدول، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، في يستحسن أن تنظر  :7 حسنةالممارسة ال
وبالرغم من دور الحكومة الحاسم فان اإلستراتيجية  اتخاذ إجراءات شاملة لمنع ومكافحة التطرف العنيف.

 التي تتضمن نهج  "المجتمع بكامله" باإلضافة إلى "الحكومة بكاملها  قد تكون مؤثرة. 

أكثر من  من الجهات الفاعلةأوسع مجموعة  إلى التطرف العنيف  الظروف المؤدية إلىمعالجة  تتطلب

مختلفة هي المسؤولة عن ضمان احترام حقوق الحكومية الالت وكاوإن الاألمنية.  الوكاالت حاجتها إلى 

على استقرار المجتمع، وتنظيم تدفق  لمحافظةاإلنسان والحريات األساسية، وخلق فرص عمل جديدة، وا

 حتىفي الجماعات المتطرفة العنيفة.  ستقطابالهجرة، ورفع مستوى القدرة على مواجهة التطرف واال

. تستفيد الحكومات ومؤسساتها من إنشاء أو تكثيف العمل عامل مع تلك القضايالتقد تفشل في االحكومات 

بالمعلومات مع الجمهور وذلك لغرض شرح الجهود التي تقوم بها سلطات الدولة بشكل فعال لمواجهة 
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كومة التطرف العنيف باإلضافة إلى العواقب المؤذية المتعلقة به.  ولكن مع ذلك فان الجهود التي تقوم بها الح

قد ال تكون كافية لتحقيق برنامج ناجح لمكافحة التطرف العنيف. ويمكن تشجيع مجموعة من الجهات الفاعلة 

بما في ذلك المجتمع المدني ) على سبيل المثال، الشركاء الدوليين والمحليين والمنظمات غير الحكومية 

أو  /هذه الجهود ضمن اإلطار القانوني ووالمنظمات الدينية والجامعات والمجتمعات المحلية( للمشاركة في 

السياسة المناسبة. وقد تستفيد الدول  من األصوات اإليجابية التي تنطلق من مجموعات مختلفة في أي 

   مجتمع محلي معين لمواجهة العقبات التي قد يواجهها برنامج مكافحة التطرف العنيف في عملية التنفيذ. 

مكافحة لناجحة  لتنفيذ إستراتيجية التنسيق التشغيلية ذات أهمية حيوية آليةتصبح ،  :8 حسنةال ةالممارس
 . التطرف العنيف

المصلحة،  ذاتالتنسيق الفعال بين الوكاالت الحكومية، وكذلك بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية إن 

أمر بالغ األهمية لنجاح تنفيذ أي برنامج مكافحة التطرف العنيف. في غياب التنسيق الفعال بين الوكاالت 

من أجل و. ةأخرى لتحقيق أهدافها المتوقع وكالة أنشطة وكالة واحدة دون جهودتحول ذات الصلة، قد 

أو السياسة  /اإلطارات القانونية  وباإلضافة إلى ضمان  لتطرف العنيف، يمكن للدوللالتصدي بفعالية 

 بين جميع الجهات الرسمية ذات الصلة. عمليةالنظر في إنشاء آليات تنسيق  الالزمة

 لشراكات بين القطاعين العام والخاصا

قديم مكافحة التطرف العنيف من خالل تجهود يمكن للمجتمع المدني المساهمة في  :9 حسنةال ةلممارسا
تقديم وسائل بديلة وغير عنيفة للوصول إلى األهداف المشتركة، ، باإلضافة إلى ورسائل ضد العنف روايات

 ا ضد التطرف العنيف.ي، الذي يولد التفاهم المتبادل باعتباره حصنً اتوتعزيز التنوع المؤسس

تكون بمثابة إلى المجتمعات المحلية التي يمكن أن  اكثير من األحيان إرسال رسائلهفي ال دولالتحاول 

هذه الرسائل الحكومية على النحو المنشود.  يتم قبولما ال  غالباً فأرضية خصبة للتطرف العنيف. ومع ذلك، 

من أجل الوصول إلى وانب الصراع. وجعلى أنها أحد الحكومات  ىإلالجماعات المتطرفة نظر تما  وغالباً 

، انسجاماً مع قوانينها الوطنية ذات الدولعلى و/أو الجماعات المتطرفة العنيفة، المحلي قلب المجتمع 

أو مع األفراد الذين غالباً ما طوروا عالقات  /والمجتمع المدني  مجموعات عمل معأن تنظر في ال الصلة،

 قوية مع المجتمعات المحلية المعنية. 

مع المجتمعات  فيه تعملبناء الثقة في الوقت الذي  ومن األهمية بمكان بالنسبة للدول :10 حسنةال ةالممارس
من أجل تعبئة موارد المجتمع في األنشطة  المجتمع المحلي الهادفةمشاركة ل  ينبغي أن تكفل الدووالمحلية. 

 .-مكافحة التطرف العنيفبذات الصلة 

السابق د التوتر وجفوإشراك المجتمع بشكل فعال إقامة الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع ككل. يتطلب 

 وبعد فإنأمام تحقيق هذا الهدف.  كبيراً  كون عائقاً يعض شرائح المجتمع والوكاالت الحكومية قد بين ب

الخطوة األولى الحاسمة هي إعادة بناء الثقة التي سيتم بناؤها بالتعاون في المستقبل، وإال، فمن المرجح أن 

ممثلي الحكومة  قد تظن أنو لمجتمعات شكوكدى اكون لتمسدود. قد  إلى طريق  الجهود من أي جانب ؤدي ت

لجمع المعلومات. مثل هذا الوضع يهدد نجاح األنشطة، كما أنه يحول ببساطة   هذه األنشطة يستخدمون 

بأنها  تصور المجتمعاتيمكن لالصلة، والوكاالت التابعة للدولة.  وذ المحلي دون بناء الثقة بين المجتمع

اء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمعات المحلية. مثل هذا شكل عقبة أخرى في بنأن يإرهابي محتمل مرتع 

المجتمعات. لذلك، ينبغي على األبواب الممكنة للتعاون ما بين التصور من شأنه أن يؤدي إلى إغالق كافة 

ال  أنها المحلية  الدول تجنب خلق مثل هذا التصور عن طريق إرسال رسالة واضحة إلى المجتمعات

 تستهدف مجتمعاتهم بسبب خصائصها الفريدة مثل العرق أو الدين، والخلفية العرقية.
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 وجهات قد يتم قبول حيث المستهدفةوحدها في المجتمعات لال يمكن أن تعمل وكاالت الحكومة بسهولة 

ه المجتمعات. الثقة في مثل هذ يبنأن تمر حاسم لمؤسسات الدولة ألالنظر المتطرفة العنيفة بشكل جيد، وأنه 

مع سكان المجتمع المحلي وقادة المجتمعات المحلية لبناء الشعور بالهدف  العمل وينبغي لوكاالت الدولة

مكافحة المحلية لالمشترك حول مكافحة التطرف العنيف. قد تعزز أجهزة الدولة البرامج والمبادرات 

لدعم الشبكات المحلية والشراكات  لمعلوماتلدر اومصكميسرين ودعاة العمل  عن طريقالتطرف العنيف 

المساعدة  هاأجهزة الدولة في هذه األنشطة، ولكن يمكنليس من الضروري أن تشارك . لمحليعلى المستوى ا

 في تنسيق الموارد، وتقديم األموال، وتوفير التدريب.

المتعلقة  ويمكن اإلطالع على مزيد من التفاصيل حول التواصل مع المجتمعات المحلية بشأن األنشطة

بمكافحة التطرف الذي يستخدم العنف، وذلك في الممارسات الحسنة للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب 

حول التواصل مع المجتمع المحلي وخفارته كأدوات في مكافحة التطرف الذي يستخدم العنف، والتي تبنتها 

    2013.أيلول /مبرالدورة الوزارية العامة للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب في سبت

 يمكن للدول مساعدة المجتمع المدني في أنشطة مكافحة التطرف العنيف. :11 سة الحسنةالممار

العديد من منظمات المجتمع المدني في مجاالت مختلفة )على سبيل المثال، حقوق اإلنسان، والخدمات تعمل 

في مكافحة  أن هذه الجهود تسهم أيضاً بما قد ال تكون على علم  االجتماعية واألنشطة الثقافية(، وغالباً 

في مكافحة  حيوياً  أن تلعب دوراً  هانة من حقيقة أنه يمكنعلى بي   هذه المنظمات كونتقد ال والتطرف العنيف. 

أخرى، قد تكون هناك منظمات غير  نواح  من التطرف العنيف. كما أنها قد تفتقر إلى الموارد الكافية. 

جهات الفاعلة في الدولة دعم للمكافحة التطرف العنيف. يمكن محددة في ال تمتلك خبرة ومية قوية حكو

 في مكافحة التطرف العنيف. هالمجتمع المدني لزيادة وعيه وقدرات

دول تعزيز التسامح وتسهيل الحوار في المجتمع لبناء المجتمعات التي على ال ينبغي :12 سة الحسنةالممار
 ا البعض.هفهم بعضتو اخالفاتهر قد  ت

تبادل قد يمك ن بين األديان، وبين األعراق. وومن المهم التعرف على طرق لتحفيز الحوار بين الثقافات، 

بمثابة الخطوة األولى هو خلق قنوات الحوار وإن فهم كيف يرى اآلخرون العالم. من  ناحدأوجهات النظر 

نها فإ، بإقامة عالقات اجتماعيةالمجتمعات المختلفة تبدأ  وحالماالبعض.  اللمجتمعات للتعرف على بعضه

قد يمكن استخدامها بوصفها أرضية مشتركة لمزيد من الحوار.  أمور مشتركةعترف بحقيقة أن هناك تقد 

على تعزيز القيم الديمقراطية، وحقوق اإلنسان، والتعددية، والحرية من خالل برامج  الدول أيضاً تعمل 

لتعزيز التسامح ووقف الدعم للتطرف العنيف.  العمل معاً  متدينةيمكن للمجتمعات الولتوعية. التعليم وا

اجتماعات للطالب لتعزيز  وقد توفرالشباب علماء الدين  تبادلل اً قد تخلق برامجفكجزء من جهودها، و

ل التحامل والعداء مختلف أشكاضد لتوعية لقد يتم تنفيذ مشاريع تعليمية وبين األديان. والتسامح الحوار 

 لمنع التعصب والتمييز.

األصوات التي تعارض استغالل الدين من  لمساندة يمكن للدول والمجتمع العمل :13 ة الحسنةالممارس
 ل الجماعات المتطرفة العنيفة.ب  ق  

كانت هناك فقد اسمه. ومع ذلك، على مر التاريخ، بدين يشجع أتباعه على ارتكاب أعمال العنف  يس هناكل

تشجيع األصوات وقد ثبت أن خصبة للعنف.  المجتمعات كأرض  إيمان جماعات عنف متطرفة تستخدم 

المعتدلة التي تشجع على التسامح والحوار، والتفاهم المتبادل في التحدث والرصد الذاتي، بما في ذلك مع 

 ف، أو للتخفيف من آثاره السلبيةوسيلة فعالة لقمع الخطاب المتطرف العني هوالجماعات الدينية األخرى، 

 .على األقل
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III. واالقتصادية االجتماعية المناهج 

على الشباب  اً خاص اً برمجة مكافحة التطرف العنيف تركيزيجب أن تضع  :14 حسنةال ةلممارسا
 .واالستقطاب لخطر التطرف ضينالمعر  

عادة  االستقطابجماعات المتطرفة العنيفة. يتراوح سن الستقطاب من قبل الل اً طبيعيمورداً ل الشباب شك  ي

. لهذا السبب، ينبغي أن تركز  العنيفة المتطرفة أوفي العديد من الجماعات اإلرهابية  25إلى 15ما بين 

من الحل لمواجهة  جهود مكافحة التطرف العنيف على الشباب. ينبغي أن ينظر إلى الشباب باعتبارهم جزءاً 

طاقة الشباب عادة ما تكون لدى . العنيفمشكلة التطرف طرف محتمل في مجرد كوليس التطرف العنيف، 

ويمكن لهذه الخصائص  -من شيء أكبر  جزءاً  واكونيإلى أن  ونسعيما  ، وغالباً والظهورورغبة في العمل 

كشركاء ن ستهدفيبمثابة األساس لبرمجة مكافحة التطرف العنيف. وينبغي للبلدان إشراك الشباب المأن تكون 

مكافحة الشبابية لبرمجة ال على يجب كمامكافحة التطرف العنيف. لنشطين في تصميم البرامج وتنفيذها 

ألقرانهم من  أكثر تقبالً الشباب كون يما  غالباً فاألقران، الشباب والتطرف العنيف بناء ودعم مجموعات 

، وقد في هذه البرامج تمعات المحليةالكبار. وفي الوقت نفسه، ينبغي إشراك الموجهين، واألسر، والمج

 شباب.لل  تنمية اإليجابيةلمتسق هي األصول األكثر فعالية لال التوجيهأظهرت األبحاث أن الرعاية، و

النجاح في الحياة، ويمكن ب ئتشير األبحاث إلى أن الصفات مثل الدافع والمثابرة، والنفور من المخاطرة تنب

ز التدريب على مواضيع مثل العمل الجماعي يركبتبنى هذه القدرات من خالل "المهارات الحياتية" تأن 

الشباب الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة العنيفة عن في الكثير من األحيان، ي عر ب وحل النزاعات. 

، الناحية النفسية تناول هذهي، وبالتالي، يمكن لبرنامج متكامل للشباب هدفالرغبة في الشعور باالنتماء وال

. وينبغي ستقطابلتطرف واالأن يعالج أكثر من ظرف واحد يؤدي إلى اعن غيرها من االحتياجات،  فضالً 

 .نابشال إزاءأخذ في االعتبار االحتياجات المختلفة للشابات يتصميم البرامج، عند االقتضاء، أن ل

 كون بمثابة منصة هامة في مكافحة التطرف العنيف.تن يمكن للمؤسسات التعليمية أ :15 سة الحسنةالممار

لعديد من األطفال والشباب في البلدان في جميع أنحاء العالم، يمكن للتعليم أن ل تهصياغو هلوصول نظراً 

مكافحة التطرف العنيف. ويمكن لنظم التعليم غرس القيم والمهارات واألدوات الالزمة هاماً ل يكون منبراً 

أن مهارات إلى بناء الغد. وتشير بعض األبحاث لمواطنين منتجين  بناءلنجاح الفرد في الحياة من خالل 

لخطأ المطلق اساعد في منع التطرف ألنها توفر للطالب القدرة على التمييز بين حجج تالتفكير النقدي قد 

على وجه  المستهدفةفي المجتمعات المحلية والتطرف. والصواب المطلق التي تميز أي شكل من أشكال 

المجتمع  مشاركةالمناهج المدرسية والبرامج التي تركز على التربية المدنية، وقد ت شغل الخصوص، 

أسرهم باسهم باالرتباط إحس تبنيو بشكل بنا ء المحلي، والعمل التطوعي الشباب المعرضين للخطر

تسربوا من التعليم النظامي، أو في الحاالت  ذينال وبالنسبة للشباب المستهدفينوالمجتمعات المحلية والبلدان؛ 

مة لنهج مماثل ءأخرى أكثر مال مجاالتكون تالمدرسة، قد  بالذهاب إلىلشابات فيها للنساء االتي ال يسمح 

 على نطاق واسع.
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المستهدفين أن يعالج الظروف المؤدية  تعزيز الفرص االقتصادية بين السكانل يمكن :16 حسنةال ةالممارس
 إلى التطرف العنيف.

أن الفقر يولد التطرف العنيف، يمكن للفجوة بين التوقعات  الفكرة التي تقولبحاث األفي حين رفضت 

في أوقات  طرف العنيف. لتا ن ظرفاً يؤدي إلىكوتالوضع االجتماعي واالقتصادي للفرد أن  فيوالواقع 

المدفوعات المالية أو الدعم المادي المقدم من المتطرفين الذين يستخدمون العنف لألفراد و قد تزود أخرى، 

 اعتماداً وصفوف هذه الجماعات.  إلى تزويدوسائل اقتصادية ضئيلة أو معدومة،  ممن لديهمأو أسرهم،  /

مثل التدريب المهني والدعم على صعيد  -االقتصادية برمجة دعم سبل المعيشة فإن على سياق معين، 

. بالسكان المستهدفينالصلة  وذ االستقطابالتطرف و المؤدية إلىاالقتصادية  الظروفف قد تخف   -التوظيف 

السكان أو  وسيكون من المهم تحديد االحتياجات الخاصة االقتصادية والقدرات والفرص لتلك المجتمعات

 تكون ناجحة.كي يم مثل هذه المشاريع أو في تصم المستهدفين

بشكل خاص في جهود مكافحة التطرف العنيف ًما حاس عامالً  كونتيمكن للمرأة أن  :17 ة الحسنةالممارس
 المحلية.

 اتأمهات وزوجات وأخوات، وبنات، وكمقدمك ن  رهفي أس  جداً في جميع البلدان  حاسماً  تلعب النساء دوراً 

وحتى إنهن يلعبن دور ، النساء تفهماً عميقاً  قدم. في كثير من األماكن، تكم عيالتالرعاية األولية، وكذلك 

 لعملل مناسبوضع ب يتمتعنالنساء فإن على هذا النحو، والمحلية.  نمجتمعاتهفي المؤسسية، الذاكرة 

 من يتمك نقد النساء مكافحة التطرف العنيف. ل صدى واسعوذات مصداقية و فة محلياً ومعر كأصوات

. في بعض األماكن، قد نومجتمعاته نهذه الظاهرة في أسره نعشج  ال يالتعرف على عالمات التطرف و

 - ةالمحلي في المجتمعات النساء بين أفضل العناصر الفاعلة لرفع الوعي، وبناء القدراتالنساء تكون 

 ث.وحدالن ممك ستقطابفي المجتمعات حيث التطرف واالاً مضاعف اً تأثير نيؤد  يفهن وبالتالي 

IV. القانون إنفاذ وكاالت دور 

القواعد األكثر حيوية في  إحدىف بأن اعتراالوكاالت إنفاذ القانون على ينبغي  :18 ة الحسنةلممارسا
 نحو العنف. االستقطاببصفة خاصة للتطرف و ينالمعرض أولئكبناء الثقة مع هي مكافحة التطرف العنيف 

للوصول إلى مراكز  نحو المجتمع المحلي توجه الشرطةينبغي لوكاالت إنفاذ القانون االستفادة من نهج 

عمل في المجتمعات تي تالوجهة نحو المجتمع والم شرطةال على ينبغيو. المستهدفةالمجتمعات المحلية 

من  مشتركة بين المجتمعات بدالً يجب أن تركز على أرضية ومختلفة. الثقافية السياقات الر قد  أن تالمتنوعة 

لبناء الثقة. وينبغي أن تهدف هذه وجهة نحو المجتمع صياغة برامج الشرطة المتقوم باالختالفات، في حين 

والممتلكات، واألماكن  ممواطنيه عملهم اليومي يحميأن مثلما  - مواطنيهابقلوب وعقول البرامج إلى الفوز 

 عبر هذه االتصاالت الوثيقة بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع. العامة. ويمكن تعزيز شرعية الدولة

مكافحة بينبغي للدول أن توفر التدريب لضباط إنفاذ القانون في المسائل المتعلقة  :19 ة الحسنةلممارسا
 التطرف العنيف.

لتطرف ل اً جيد اً ، فهمناطق المحليةضباط إنفاذ القانون، وخاصة أولئك الذين يعملون في المليس دائماً لدى 

التدريب على كيفية الرد  من لتطرف العنيف والقليللمبكرة العالمات بالالعنيف. قد يكون لديهم معرفة كافية 

لمساعدة  مكافحة التطرف العنيف أحياناً ب. هناك حاجة إلى التدريب في المسائل ذات الصلة ، إن وجدعليه

النشاط المتطرف العنيف فيما يتعلق بالممارسات  مؤشراتعلى التعرف على في إنفاذ القانون العاملين 

األنماط  الجوانب الرئيسية لهذا التدريب على فهم وتمييز أحد هذهركز يالدينية أو الثقافية. وينبغي أن 

التي لم يتم استخدامها لزيادة األنشطة اإلجرامية واألنشطة المتطرفة واألنشطة  الثقافية واالجتماعية والدينية 

لصياغة هذه  الوسائل من اً مصدر اتعصاباللوقاية من والمبادرات الدولية لتجارب اليمكن أن توفر العنيفة. 

 البرامج.


