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عشرة أسباب تجعل المجتمع المدني حلیفا ولیس خصما في الكفاح ضد التطرف العنیف 
 ناك اعتراف متزاید بأن المنع الفعال للتطرف العنیف وتعزیز السالم والتعددیة المستدامین یتطلب جھد من “المجتمع بأسره یمتد

 أبعد من الحكومات وحدھا لیشمل الجھات الفاعلة في المجتمع المدني، وال سیما تلك التي تتمتع بخبرة طویلة في قیادة مث ذه الجھود
في مجتمعاتھا المحلیة. وھي تعتمد على نقاط قوة جمیع القطاعات لخلق نھج مربح للجانبین. ھذا النھج منصوص

“

علیھ في خطة عمل األمین العام لألمم المتحدة بشأن منع التطرف العنیف، كما ینص علیھا عدد متزاید من الخطط الوطنیة

 المعنیة بمنع التطرف العنیف. لذا ینبغي على جمیع الحكومات والمنظمات متعددة األطراف أن تعترف بھذا القطاع الحاسم
ت و دعمھ بصفتھ حلیفا ولیس خصما في الصراع المعقد طویل األجل لمنع التطرف العنیف من اكتساب مساحات في مجتمعاتھا.

:فیما یلي عشرة أسباب تؤید ھذا التوج

توفر منظمات المجتمع المدني مساحات للمشاركة البناءة بین الدولة ومواطنیھا، حیث یمكنھا توجیھ المعارضة  .1
 و اآلراء المتنوعة بطریقة غیر عنیفة، وتضمن حصول الحكومات على آلیات فعالة للحصول على التغذیة المرتدة الت تساعدھا على

فھم آثار سیاساتھا. في غیاب ھذه القناة العامة الظاھرة، یمكن لإلقصاء أن یغذي مشاعر الغضب، ویدفع

 .المعارضة تحت األرض حیث ینمو التشدد المؤدي إلى العنف تحت السطح في المجتمعات المحلیة.
 تتمتع منظمات المجتمع المدني بمعرفة بالسیاقات والدوافع واالتجاھات الناشئة على المستوى المحلي، كما تتمتع بالثقة والقدرة 

 على التواصل مع المجتمعات المحلیة المتأثرة بطرق غیر متاحة للجھات الفاعلة الوطنیة والمنظمات

.2

متعددة األطراف. ولذا ینبغي أال نقلل من شأن دورھا اإلیجابي في استباق تحول التطرف إلى العنف والمساعدة ف
إعادة الدمج

 تتمتع منظمات المجتمع المدني بخبرة عمیقة وطویلة األمد في مجال تحدید الدوافع ذات الصلة والتعامل معھا باستخدام النھج 
 المحلیة ذات الصدى التي یمكن أن توفر المعلومات وتساعد على تحسین االستراتیجیات العالمیة

.3

و .الوطنیة

,4. ظمات المجتمع المدني مستعدة لالبتكار والمرونة وقادرة على استخدامھما في تحدید القضایا الناشئة والتعامل معھا
ي األمر الذي غالبا ما یحدث قبل وعي الحكومات بھا بوقت طویل أو قبل استعدادھا للتعامل معھا، حیث لدیھا خبرة ف

التعامل مع الجوانب الحرجة التي یتم إغفالھا عادة، مثل األبعاد المتعلقة بالنوع االجتماعي (الجندر) وبناء السال.

تكون منظمات المجتمع المدني فعالة من حیث التكلفة عندما تتوفر لھا الموارد والمساحة الالزمین للمشاركة . .5

و كثیرا ما تكون منظمات المجتمع المدني أول من یالحظ مؤشرات اإلنذار المبكر المتعلقة بنمو التطرف الذي یمیل نح  .6
 العنف، وأول من یستجیب في أعقاب أي ھجوم أو أزمات، فھي قادرة على تعبئة الضروریات األساسیة وتوفیر

ي. مساحة الستیعاب مشاعر الخوف والغضب واأللم، وتوجیھھا بشكل إیجابي بھدف تعزیز التماسك االجتماع
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 منظمات المجتمع المدني، وال سیما المنظمات المجتمعیة (المحلیة)، تأتي من داخل المجتمع عامة والمجتمع المحل خاصة، وغالبا ما 
 تتأثر بشكل مباشر بانعدام األمن، فھي ال تملك “استراتیجیة للخروج” ویدفعھا قلق صادق والتزام

.7
ي.

حقیقي تجاه المتضررین ولیس أولویات الجھات المانحة .

تتحمل منظمات المجتمع المدني مسئولیة القضایا وتشعر بملكیتھا، فعندما تطرأ قضایا تكون تلك المنظمات ع  ى8.
.استعداد لتحمل المخاطر والتكیف واالبتكار لتلبیة احتیاجات جمیع قطاعات المجتمع إلیجاد الحلول الصحیحة.

9. نظمات المجتمع المدني لھا جذور محلیة واتصاالت على الصعید العالمي، وتعمل داخل البلدان وفیما بینھا، مع
 تمتعھا بالقدرة على تبادل الخبرات والممارسات الجیدة. وتعد االستفادة من ھذه المعرفة أمر حیوي لتحسین النھج

 .الشامل المعني بمنع التطرف العنیف.

ومن خالل تعزیز الملكیة وتحویل المعاییر، تمكن منظمات المجتمع المدني للتغییر المستدام في السلوك والمواقف مما  .10
ینتج أثار ھامة طویلة األمد.

اآلراء المذكورة بھذه الوثیقة ال تعكس بالضرورة وجھات نظر جمیع أعضاء المجموعة التوجیھیة للتبادل العالمي للحلول وشركائ .


