
           التنمية البشرية
   

    حقوق المرأة 

بناء السالم

أصوات المجتمع المدني ووجهات نظره بشأن أبعاد النوع
 االجتماعي للتطرف العنيف

نطالب بالتغيير!

 بيان عام

 لمنع التطرف العنيف ومعالجته بشكل صحيح، يتعين علينا خلق ثقافة تشجع على التسامح والسالم، وتكفل حرية

 التعبيرعن الرأي وتمتع الجميع بحرية المشاركة الفعالة والكاملة داخل المجتمع، بمن في ذلك النساء والفتيات، في وضع

.استراتيجيات السالم وتنفيذها

 في الفترة ما بين 25 آيار/ مايو و5 تموز/ يوليو 2020، انضم نساء ورجال من منظمات المجتمع المدني من 43 دولة إلى

 المشاورات الرقمية العالمية للتفكير في األبعاد القائمة على النوع االجتماعي للتطرف العنيف ونهج مكافحة اإلرهاب ونتج

عن ذلك صياغة بيان عام يوضح التوصيات حول كيفية تغيير النهج الحالية

 إنضمام أكثر
 من 80 مشاركة
 ومشارًكا من 32

دولة

مناطق:
الدول العربية

آسيا والمحيط الهادئ 
شرق وجنوب أفريقيا 
أوروبا وآسيا الوسطى 

 اميركا الالتينية 
غرب ووسط أفريقيا

 لغات أو أكثر
 االنجليزية، الفرنسية

اإلسبانية،
 العربية، الروسية

البرتغالية

 إجمالي عدد
التعليقات، 393
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تسجيل حضور
142

 مشاركة ومشارًكا 
 من 43 دولة

 شملت بعض القضايا التي سلط المجتمع المدني الضوء عليها

وبعض التوصيات الرئيسية التي تم طرحها خالل المشاورات:

 حقوق المرأة
 تكون حقوق المرأة بشكل خاص لعرضة

 للخطر وخاصة في السياقات المتأثرة بالتطرف
 العنيف وذلك على أيدي الجماعات المتطرفة

 العنيفة أوالجهات الحكومية، والتي غالًبا ما
تفشل في حمايتها

 محدودية
األساليب

القائمة
 للتصدي للتطرف العنيف.

 تتبنى العديد من الدول مناهج
 “عسكرية”، مما يؤدي إلى

 انتهاكات حقوق اإلنسان وزيادة
 عدم المساواة المبنية على النوع
االجتماعي والحد من وكالة المرأة

مشكلة تعريف
المصطلحات

 للتصدي للتطرف العنيف،تعتبر كلمات
 مثل”اإلرهاب “ و”التطرف” من المصطلحات

 الغامضة التي يمكن إساءة استخدامها سياسًيا
لتوليد التحيز ضد مجتمعات معينة

مشاركة المرأة
 تقف النساء في الخطوط األمامية للتصدى

 للتطرف بصفتهن بناة سالم ومدافعات
 عن حقوق اإلنسان في السياقات المتأثرة
 بالتطرف العنيف. يجب على الدول حماية

 حقوقهن وضمان مشاركتهن الهادفة
والفعالة في عمليات بناء السالم

أهمية التعليم
 إن االستثمار في التعليم
 عالي الجودة للجميع، بما

 في ذلك تعليم النساء
 والفتيات، هو مفتاح

التصدي للتطرف العنيف

 تعزيزالمساواة
 المبنية على النوع

 االجتماعي
وحقوق اإلنسان

 يجب علينا حماية حقوق اإلنسان
 وتعزيز المساواة المبنية على

 النوع االجتماعي لمواجهة التطرف
العنيف ولمكافحة اإلرهاب

االستثمار في السالم
 تشكل الصراعات القائمة أو السابقة عوامل
 خصبة لظهور التطرف العنيف في أي سياق
 كان، ولذلك، يجب علينا معالجة أوجه الظلم

 االجتماعية وبناء مؤسسات ديمقراطية
وخاضعة للمساءلة والقضاء على الفقر

حلول محلية
 غالًبا ما يكون التطرف

 العنيف مشكلة ذات دوافع
 محلية ولذلك يتطلب حلواًل

 وقيادات على المستوى
المحلي

 تم تنظيم المشاوارات الرقمية العالمية المنعقدة بعنوان “أصوات المجتمع المدني ووجهات نظره بشأن أبعاد النوع االجتماعي للتطرف العنيف واالستجابات المضطلع

 بها في مجال مكافحة اإلرهاب )من 25 آيار/ مايو إلى 5 تموز/ يوليو 2020( من قبل هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نيابة عن الفريق العامل

المعني بمنظور النوع االجتماعي المنبثق عن اتفاق األمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة اإلرهاب

: www.unwomen.org للمزيد من المعلومات والمواد ذات الصلة بالمشاوارات، يرجى زيارة موقع هيئة األمم المتحدة للمرأة


