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ماذا تقول النساء المنتدى السنوي الخامس  

والتعددية والسالم الحقوق تعزيز خالل من التطرف منع  

االنك سري كولومبو، في 1122 نوفمبر، 21 – 21  

مذكرة مفهوم                                                                                 

 السياق:

 تطلعات إحباط-مجتمعاتنا جميع في العميق التفاوت المتطرفة الرأسمالية تغذي.التطرف تصاعد من عصر في نعيش نحن

 العرقية والقومية الدين تستخدم التي الهوية على القائم التطرف صعود في ساهم وقد. للفقراء الوسطى الطبقات من الشباب،

 العسكرية النزعة أيضا نرى و. وسطنا في والعنف والتعصب الثقة عدم التي تنسج وتطلعاتهم الناس مظالم من لالستفادة

 من مزيدال غذت التي العسكرية العمليات على طائلة مبالغ وتنفق المعتدلة، المدني المجتمع مساحات تغلق الدول من المتطرفة

 يوضح في كل مكان واألجيال واألجناس واألديان األعراق تنوعإن . المتطرفة التعددية عصر أيضا فهو ذلك ومع. العنف

 والتقبل االجتماعي التماسك ضمان مع التنوع هذا ونقوم بحماية رنقد   كيف: التحدي ويبقى. سالم في معا عيشن أن يمكننا كيف

 .واالندماج

 تلك آثارفإن   اإلنسان، وحقوق والتعددية السالم عن والتحدث للوقوف الشجاعة لديهن الذين أولئك وخاصة للنساء، وبالنسبة

 ،حكومية وغير حكومية على حد سواء جهات حيث أنهن مستهدفات من قبل للخطر حياتهم يعرضن وهن  .عميقة التطورات

 الموارد لقلة نظرا كبيرة صعوبة يواجهن أنهن كما. لمجتمعاتهن بديلة رؤى وتقديم السياسات، انتقاد على نتجرأ نألنه

 مفتوحة حرب اندالع خطر لم يستطع كل من ولكن. المحلية ومجتمعاتهن أسرهن على تؤثر التي االقتصادية والصعوبات

 الخدمات بتقديم وااللتزام النساء نشاط أن تمنع الحقوق من حدالتي ت الرجعية التشريعات وال المدني المجتمع وحصار مساحة

 يحاول زال ما العالم أن حين في. المتطرفة اإليديولوجيات النتشار واضحة بدائل وصياغة المهمشين، السكان باسم والتحدث

-اختصاراتها وتحديد التطرف مشاكل توضيح CVE أو PVE -مكافحة أو منع التطرف العنيف,   

تعمل إليجاد حلول على أرض الواقع.فإن منظمات النساء   

 ما على التركيز مجرد نستطيع ال فإننا فعال، نحو على العسكرية والنزعة التطرف لتحدي هأن طويل وقت منذ أدركنا كنساء،

إيجابية بدائل و تقديم عليه نحن ما تحديد من بد ال بل نكافحه أو مانحن ضده. . 

النساءماذا تقول  6102برنامج منتدى ايكان   

 

 



 منتدى ايكان السنوي الخامس ماذا تقول النساء                                                 

International Civil Society Action Network 
1779 Massachusetts Ave, Suite 605, Washington, DC 20036 

info@icanpeacework.org 

 

 األمن لقيادة النساء تحالف تشكيلب واألمن والسالم المرأة بشأن سيحتفل منتدى ايكان السنوي الخامس ماذا تقول النساء

 التطرف منععن  1122 المنتدى موضوع سيستكشف. بتأسيسها 1122 في عام المنتدى في المشاركون التي ساعد( الوصل)

 أساليبو أدواتأن تطور  النساء تقودها التي والمنظمات للمرأة يمكن كيف والتعددية والسالم حقوقال تعزيز خالل من

 وذلك الرسمية، وغير الرسمية والتدريب التعليم عمليات خالل من والعنف المتطرف الفكرو التعصب، صعود لمواجهة

 إلبالغ تقرير لتطوير والتحليالت المعلومات تجميع وسيتم. الوسائل من وغيرها المجتمعي والحوار اإلعالم وسائل باستخدام

التي تعمل في مجال التعليم العالمية حلولال لتبادل مجموعة وصل  (GSX). 

الجلسات التالية المنتدى برنامج سيتضمن : 

 في والمشاركة ،في البرامج داخل البالد الشركاء إلى االنتباه مع الماضي العام في وصل وإنجازات لتطورات استعراض .1

البالد عبر والتفاعالت الدولية السياسات عمليات . 

 العسكرية، والنزعة التطرف من المتضررة البلدان من العديد عبر: المدنية والسالم التربية خالل من التطرف ضد التمنيع .2

 المجتمعات في لبالغينلو المدارس في السالم وثقافة حول التربية المدنية المناهج من مجموعة وتنفيذبتطوير  شركائنا قام

 الدولة سلطات إلشراك استراتيجيات وكذلك ،واألهداف األفكار تبادل تتيح الجلسة وهذه. التسامح وعدم التعصب لتحدي

 و العرقالقائم على النوع االجتماعي و التنوع ذلك في بما) مجتمعاتها تنوع عناألكثر تعبيرا التي المناهج نيتضمو لتطوير

؛(ذلك إلى وما الدين،  

 متجذرةال العنف ونبذ والتعددية حقوقال تعزيزب النسائية المدني المجتمع مجموعات قامت: البديلة الدينية الروايات مشاركة .3

أنهم  حين في والتعصب والطائفية لكراهيةل تروج متطرفة حركاتفإن  نفسه، الوقت في. عقود مدى على والثقافة الدين في

 حقوقال أن إلثبات تم تطويرها التي المواد لتبادل فرصة للمشاركين هذه الجلسة ستتيح. الدينية التعاليم إلى رسائلهم يعزون

 مختلف مع شراكإلل فعالة واستراتيجيات تكتيكات وسيتم تبادل الدينية، تعاليمال من يتجزأ ال جزءا العنف ونبذ والتعددية

المحليين والتقليديين الدينيين القادة سيما وال المصلحة، أصحاب . 

 المقاتلين تأهيل إعادة/  إدماج إعادة على وتساعد تقبل أن والجماعات لمجتمعاتل يمكن كيف: والمصالحة التأهيل إعادة .4

 للجماعات تابعة كانت التي للمجتمعات يمكن كيف ؟شديدا ضدهم الثقة وعدم والغضب الخوف قد يكون عندما السابقين

ستمكن هذه . عصرنا في الحرجة األسئلة هي هذه الدولة؟ يد على والعنف الظلم واجهت عندما الدولة مع تصالحأن  المسلحة

 الميليشيات مع الرتباطهم نتيجة تتوصم التي والمجتمعات األفراد تأهيل إلعادة العملية األساليب تبادل من المشاركينالجلسة 

المتطرفة والحركات . 

 الجنسي العنف) القائم بالصراع الصلة ذات والعنف القائم على النوع االجتماعي الجنسي العنف ضحايا ورعاية قبول .5

 الجنسي العنف ضحايا مع المرتبطة الوصمة من للحد بابتكار المشاركين عملي كيف الجلسة هذهستختبر(: والجنساني

 للخدمات الدولة ضمن المساءلة من أكبر قدر لتعزيز المبذولة الجهود وكذلك المحلية، ومجتمعاتهم أسرهم داخل والجنساني

والعدالة؛ واالجتماعية والنفسية الصحية  

 لبناء التزام ايكان مع شيااتم المنتدى أعمال جدول في ودمجها للمشاركين الجلسة هذه تقديم وسيتم: التدريب وتقييم متابعة .6

والمؤسسية؛ المهنية القدرات  

 والفرص القادمة المخاوف بشأن التحليل تبادل من المشاركين الجلسة هذه ستمكن: واالستراتيجيات لألولويات تتطلع وصل .7

1122 عام في بها جهودها ضبطوت تتكيف أنالطرق التي ينبغي ل وصل  حول واألفكار . 
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 السلك وأعضاءفي سرس النكا  المسؤولين كبار مع استقبال حفلسنقوم باستضافة للتجمع، الفريدة للطبيعة ونظرا .8

كولومبو في الدبلوماسي . 

و. تجاربهم اللتقاط المشاركين من عدد مع فيديو مقابالت عقد سيتم .9  

كولومبو في الموقع رؤيةل قصيرة زيارة لدينا سيكون .10 . 

الممثلة والبلدان المشاركين خلفية : 

 واألمن والسالم المرأة تعزيزحقوق أجل من يعملون وناشطون نومفكرو المشاركون في منتدى ايكان هم مشاركون مبتكرون,

 في وهم موثوقون األخرى، االجتماعية الحركات مع بلدانهم داخل وعالقات قوية روابطيتمتع المشاركون ب. بلدانهم في

 والجماعات والحركات المدني المجتمع منظمات المشاركين معظم مثلي حين في. التغيير إحداث على وقادرون مجتمعاتهم

 تعتزم. السياسيين والناشطين والعلماء نوالباحثو نالصحفيو هم مختارة وقلة والتعددية، حقوقالو لسالمالتي تقوم بمناصرة ا

 وكذلك وآسيا، أفريقيا، وشرق وغرب وشمال األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من مشاركين ايكان الى دعوة اثنين

 وأمريكا أوروبا من الحكوميين والشركاء المتحدة واألمم الدولية الحكومية غير المنظمات اإلقليمية، الحكومية غير المنظمات

 .الشمالية

 :الرعاية

 لجميع واإلقامة السفر تكاليف تغطية تعتزم التي المانحة الجهات من عدد منالحدث  ايكان ستقوم بدعم للحدث، منظمة جهةك

 الفوريين والمترجمين االجتماع تكاليف) بالمنتدى المتعلقة التكاليف عن فضال المنطقة، من القادمات النساء الناشطات

بهم الخاصة واإلقامة والطعام الخاصة، السفر تكاليف تغطية الدوليين المشاركين من وسيطلب.(. إلخ والمدربين، والمعدات . 

 


