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إلى التطرف العنيف الشديدمن العنف   

 

ايجابيةوااللتزامات االستراتيجية للنساء لتقديم حلول مستدامة   

 منتدى النساء والسالم واألمن السنوي السادس

 

7112تشرين الثاني  11-11  

 الرباط, المغرب

  

 مذكرة التفاهم

 

 الشديدمنتديها السنوي السادس للمرأة والسالم واألمن "من العنف  (ICAN) ستعقد شبكة العمل الدولية للمجتمع المدني

. 7112نوفمبر  11إلى  11إيجابية" من و إلى التطرف العنيف: االلتزامات االستراتيجية للنساء لتوفير حلول مستدامة

حث عن األرض البمنظمة وسيعقد االجتماع في الرباط، المغرب، الذي استضافته بسخاء جمعية الدمحمية للعلماء و

 المشتركة، المغرب.

 

بنشاط في مكافحة  منخرطاتبلدا  13عن حقوق اإلنسان من أكثر من  اتى نساء من بناة السالم والمدافعسيجمع المنتد

العنف والتطرف من خالل تعزيز السالم والقدرة على الصمود والمساواة والتعددية. وسيركز على االستراتيجيات والنهج 

التي وضعها شركاؤنا لبناء التحالفات والتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية األخرى على مستوى المجتمع المحلي 

صلحة ومسؤولية في الحد من العنف ومكافحة التطرف وتعزيز التماسك االجتماعي والوطني والدولي الذين لديهم م

.مستقلاحات لمجتمع مدني واستدامة المس  

 

 السياق

 

وإذ نستعد لمنتدى المرأة والسالم واألمن السنوي السادس، ال يسعنا إال أن نتأمل في التحديات المستمرة التي تواجه العديد 

في المنتدى. ومن العنف القائم على الدولة والقمع المتزايد والتدخالت األجنبية إلى استمرار  تمثيلهاسيتم من البلدان التي 

إن مصادر انعدام األمن موجودة دائما. ، العابرة للحدودوتوسيعها والحركات المتطرفة  وجود الميليشيات غير الحكومية

وكولومبيا عقود من الحرب تقترب من نهايتها. وال يزال السالم وفي الوقت نفسه شهدنا لحظات من الفرح. في سريالنكا 

المرأة في مجال السالم. وفي حين أننا ندرك أن القيادة  ومشاركة الشامل بعيد المنال ولكن هناك فرصا جديدة لنشاط

انستان إلى أوغندا، لدينا أو يتم تجاهلها، من أفغتعتبر أمرا مفروغا منه ن السلم واألمن كثيرا ما النسائية في هذا المجال م

أدلة واضحة على القيادة االستباقية، والرائدة في كثير من األحيان، واإلبداعية للمرأة في رفع مستوى الوعي والعمل على 

ل(، نشهد كيف صسائي من أجل القيادة األمنية )وإحداث التغيير. عبر شبكة إيكان المتنامية، وخاصة من خالل التحالف الن

اؤنا التحديات والفرص مباشرة. ومع ذلك، نحن أيضا أول من يعترف بأن حركات السالم النسائية ال يمكنها يواجه شرك

.تحمل العبء وحده  

 

في كل حالة، من الجهود المجتمعية المحلية إلى النشاط الوطني وعبر الوطني، فإن الحاجة إلى تحالفات استراتيجية 

الجسور مع القطاع األمني، والقادة السياسيين، والمربين، والجهات الفاعلة واضحة ومركزة لعملنا الجماعي. إن بناء 
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سواء ضروري لتحقيق التحول المستدام.  اإلعالم، والمنتجين الثقافيين أمر ل، والشباب، والقطاع الخاص، ووسائالدينية

هم في طليعة رفع  وصلكان ذلك منع العنف ضد المرأة أو مكافحة انتشار التطرف أو تعزيز المصالحة، فإن أعضاء 

الجهات الفاعلة االستراتيجية  شراكونقوم بإ أجراس اإلنذار واتخاذ اإلجراءات، ولكن لتوسيع نطاق جهودنا وأثرنا، نحدد

لالستفادة من القوة والنفوذ لدى  في سياقاتنا المختلفة هذه التحالفاتبتشكيل ولتحقيق المنفعة المتبادلة نقوم الحاسمة. 

.اآلخرين، دعما للسالم، حقوق متساوية، واألمن والتعددية  

 

  البرنامج

 

إلى التطرف العنيف: االلتزامات االستراتيجية للمرأة لتوفير حلول  الشديدفي إطار الموضوع الرئيسي "من العنف 

لتبادل الخبرات والتكتيكات والدروس واألفكار المستقبلية  7112منتدى إيكان لعام  سيتم تخصيصإيجابية"، ومستدامة 

بشجاعة ومرونة شركائنا. سنحتفل  ونحتفل نعترففإننا . كما هو الحال في كل منتدى لتعميق هذه التحالفات االستراتيجية

جل القيادة األمنية، مع االهتمام بإنجازاتنا الجماعية حتى اآلن، من أ المرأةهذا العام بالذكرى الثانية لتأسيس تحالف 

.والقيمة المضافة للتحالف كآلية للتعاون، وتطلعاتنا المستقبلية  

 

سيتم تصميم جلسات المنتدى بحيث تركز على النهج والعمليات التي نتعهد بها لبناء تحالفاتنا واالستفادة من تأثير الجهات 

وتعزيز  بشمولية والتيسيرألخرى التي لها مصلحة ومسؤولية للحد من العنف ومكافحة التطرف الفاعلة والقطاعات ا

، سنقوم بتحليل نقاط القوة وكذلك الفجوات بيوهان غالتونغ التغيير الخاصة نظريةنمط التماسك االجتماعي. استنادا إلى 

تعلق بالشراكات من تبادل الخبرات عبر البلدان فيما يفي االستراتيجيات الحالية التي طورها المشاركون لدينا. وسيمكننا 

يات المحلية والوطنية والدولية. في تحديد اإلعالم والمجتمع الديني والقطاعات األخرى على المستو لالمبتكرة مع وسائ

صل.الخطوات التالية لتعاوننا في وسنحدد أيضا بشكل جماعي  الثغرات  

 

عالة للمرأة لربط المسار األول وجهود صنع السالم القائمة على المجتمع المحلي؛ ستسلط الجلسات الضوء على النهج الف

وإعادة تأهيل المتطرفين السابقين وأسرهم وضحايا العنف؛ وغيرها من  الجندريوإعادة اإلدماج المراعية للمنظور 

ل المنتدى بناء المهارات العملية الموضوعات الهامة. وباإلضافة إلى تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، سيشم

:األساسية ما يلي الفقراتأصحاب المصلحة الرئيسيين. وستشمل  وحشدللرسائل الموجهة والدعوة إلشراك   

  

: العملتبادل االستراتيجيات والممارسات الجيدة إلشراك قطاعات مختلفة في المناقشات العامة ومجموعات  .1

 والسياسية، والشباب، والجمهور؛األمن، واإلعالم، والدينية، 

 والتوعية؛ المناصرةبناء القدرات على مفاهيم ومهارات  .7

 مناقشة تفاعلية مع صانعي السياسات والمانحين الدوليين الرئيسيين؛ و، .1

منذ تشكيلها وتشاورها لتحديد أولوياتنا والتزاماتنا الجماعية  وصلنجازات التي حققتها االاستعراض التطورات و .4

 .7110لعام 

 

 المشاركون

 

عن حقوق اإلنسان  اتالسالم والمدافع بانياتيعد منتدى المرأة والسالم واألمن في إيكان حدثا سنويا مكرسا لتزويد النساء 

بمساحة آمنة للتعلم والتعاون والتضامن. المشاركون في المنتدى هم الممارسون المبتكرون والنشطاء وقادة الفكر الذين 

بلدا في جميع أنحاء العالم. وكثير منهم أعضاء  13يعملون على تعزيز حقوق المرأة والسالم واألمن من أكثر من 

من المنظمات المستقلة التي تقودها النساء وتعمل على تحويل التطرف والعسكرة  ، وهي شبكة دوليةوصلنشطون في 

الجذور  محليات فهؤالء النساءعن طريق تعزيز السالم والقدرة على الصمود والمساواة في الحقوق والتعددية. 

عاون عبر القطاعات . نعتقد أن التمجتمعاتهنفي  رئيسيات ومؤثرات، مجتمعاتهنفي  بهنعالميا، وموثوق  ومرتبطات

المشاركين ممثلين من منظمات المجتمع المدني يشمل أمر بالغ األهمية لبناء الحركة وأساسية للتغيير التحويلي، وبالتالي 

.والناشطين السياسيين وممثلي الحكومات والمنظمات متعددة األطراف والعلماءوالصحفيين والباحثين   
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 الرعاية

  

بدعم سخي من الحكومة النرويجية الملكية، والحكومة السويسرية، وبرنامج والجهة المنظمة لهذا الحدث،  ايكان باعتبار

تكاليف مشاركة جميع الناشطات، فضال عن التكاليف  ستغطياألمم المتحدة اإلنمائي، ومؤسسة مستقبل األرض الواحدة، 

الدولية غير الحكومية والحكومات والمؤسسات المانحة  عقد المنتدى. ومن المتوقع أن يغطي ممثلو المنظماتبالمتصلة 

البحث عن أرضية منظمة الدمحمية للعلماء و للرابطةتكاليف السفر واإلقامة الخاصة بهم. وتعرب إيكان عن امتنانها 

.مشتركة المغرب لدعوتنا لعقد محفلنا السنوي في المغرب هذا العام  

 

 


