
  

 

 

  منتدى بروكسل للمجتمع المدني –"مجاالت" 

 مذكرة مفاهيمية

 األمن ومكافحة العنف
 

 عواملالمنطقة، فضالً عن  تاريخ في جذوره تكمن الذي والخارجي الداخلي العنفشيوع ب المتوسط البحر جنوب منطقةسم تت  

 من موجة المنطقةاجتاحت  ،2011 عام في األخيرة، اآلونة فيو. المنطقة خارجإلى أقاليم  هاأصليرجع  قدنسبياً  حداثة أكثر

 والعالمي، اإلقليميالمستويين  علىوالتوس ع  االمتداد على العنف قدرةقد بي نت مدى  الموجة هذهال شك أن . والتطرف العنف

 أسفرتزايدة مت عسكرة العنف هذه موجةرافقت . أسبابها وتعدد الظاهرة هذه عقيدبالدرجة األولى مدى تكشفت غير أنها قد 

ر . المدني المجتمعلفضاء  وتقليص   المدنية لقوىل استبعاد   عن  تقييدية لتدابير الحكومات فرضستشري الم العنف هذافقد بر 

ا أضفى شرعية في غالبية الحاالت  الحرياتسائر أشكال  على  تحمي التي الدولية باالتفاقياتبشكل دائم  التقيدعدم  علىمم 

ح أن تكون . حرياتالو اإلنسان حقوق  االقتصادية الظروفف. ومضللة هشة العامة السلطاتأبدتها  التي الردود هذهمن المرج 

 أوتوافق في اآلراء  دونمن  والمجتمعية السياسية النزاعات تسويةب السائد المتمثل تجاهاالو المنطقةالتي تشهدها  الصعبة

 نقصثمة  ذلك،باإلضافة إلى . أو مستدامة فعالة غيرقد تكون  العنف الحتواء الموضوعة االستراتيجيات أن عنيي الحةمص

 أوجدته الذي يالمعلومات الفراغ بسبب ، وذلكاألخيرة العنف مستويات حولو اإلحصاءات  الدقيقة والمعلومات المعرفة في

 1.العامالفضاء  علىالُمحكمة رقابتها و 2011 عامخالل فترة ما بعد  المتوسط البحر جنوب في بالد نظمةاأل

 .تبعاً للجهة الفاعلةعدة تعاريف مختلفة مستويات ال متعددال المفهومقد يكون لهذا . معقدة مهمة "األمن"مصطلح  تعريفإن 

بالتالي أولويات ولمعنى مصطلح "األمن"  مختلففهم ( األوروبية أو الوطنية) العامة والسلطات المدني لمجتمعدى ال يكون قدف

 احتياجاتيشعرون ب قدفهم  وبالتالي ،ةالشخصي عهماوض، وذلك تبعاً ألألمنتصور مختلف ل األفراديكون لدى  قدمتباينة. 

ً قمعيبوليسياً و اً عسكري تدخالً  األول المقام في يتجاه السائد حالياً يعناال في األمن مفهومإن . مختلفة ومطالب  الدولة قبل من ا

 .معين عدو ضد

 وضمان مواطنيها حماية في الدولة واجب أنه على" األمن" مفهوم تفسيربالنسبة إلى ائتالف مشروع "مجاالت"، يجب 

 ة.والثقافي واالقتصادية االجتماعيةو ةوالمدنية السياسيالحقوق  – بأسرها اإلنسان حقوقمنظومة  إلى وصولقدرتهم على ال

ً  األمن يصبح. نفسه المجتمع لحماية وسيلةفضالً عن كونه  اإلنسان حقوق لحماية وسيلة األمنتبر يعلهذا السبب،  ً  حقا  وواجبا

ً أيض ولكن للدولة،جماعياً   ذلك، من العكس على. عسكرية أو قمعية أعمال عليه تهيمن أن بالتاليفال ينبغي  ككل، للمجتمع ا

 اإلنسان حقوق وحماية االجتماعية والعدالة التعليم في االستثمار، فال بد من فعالة تكونأن  األمنية لسياساتإذا ما أردنا ل

 .الديمقراطية قيم واحترام

ً  األكثر الفئات على األول المقام في يؤثر العنف أن إلى اإلشارة تجدر اء  والمجموعات األفراد:  وتهميشاً ضعفا المنهكة جر 

 المحميين غير للعاملين مطلبهو  األمن ،تحديداً  أكثر وبشكل. االستبدادية األنظمة قبل من والقمع واالستبعاد المساواة عدم

ً  حقوقهم تنتهك الذين والمهاجرين األبوي النظام استمرار من يعانينواتي الل والنساء  الجزء يشكلون الذين الشباب وأيضا

 .التنقلالتي تعترض  والعقبات والوظائف الفرصفي  نقصال من يعانون والذين المجاورة البلدان سكان من األكبر

ً و. العنف زيادة في تسهم التي الرئيسية العوامل أحد هو فالتطرف أخرى،جهة  من  بمصطلح المصطلح هذا يقترن ما غالبا

مرتكبيه و العنف خريطة وتعقيد تنوع عناإلغفال  إلى بسهولة بنا يؤديمبهم وغير واضح المعالم، قد  مفهوم وهو ،"اإلرهاب"

 ردفي غالبية الحاالت  العنف جماعات في والمشاركة اإلرهاب أعمال وارتكاب التطرف يكونقد  الواقع، في. موحوافزه

 .الصعبة االجتماعيةالمظالم و السياسية المسارات عن الرضا وعدم التهميش على فعل

                                                             
1  -https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019

05/Euromesco%20Policy%20Brief%2097.pdf 
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مواجهة ل ومبتكرة فعالة حلولفال بد ألي . اإلرهاب أعمال مكافحةب األمنية والسياسات العنف مكافحة سياساتاختزال  يمكن ال

 العنف،كافحة لم مختلفة واستراتيجيات أساليبال بد من . المفرغة الحلقة هذه تولد التي الجذرية لألسبابمن التصدي  لعنفا

تتقي د بشكل  أن يجب العنف مكافحة استراتيجياتغير أن . ممسؤوليته من – مطبيعته كانتأياً  –ئة مرتكبيه تبر دونلكن من 

 فعالية.ال بحجة الخلفية فيالمبدأ ووضعه  هذاالتغاضي عن فال يجوز لها  القانون سيادةتام ب

 

 الشمال والجنوب

 وجنوب شمال في المقلقالترابط  على التأكيد المهم فمن الخطورة،نفسها من  درجةالحاالت على ال ميعكن جت لمحتى ولو 

 الفاعلة الجهات تجريم خالل من سيما ال المدنية، المجتمعات عمل إعاقة إلى تميل التي العملياتبين  المتوسط األبيض البحر

 فيها. المسؤولة

 :أساسية انتقادات أربعةسجيل ال بد من ت المتوسط، البحروجنوب  شمال في أمنية منطقة بناء منظور من

 يةاالتفاق نقض إلى ؤديي ألنهعلى اإلطالق  فعال غير الثنائية الشراكة اتفاقيات في اإلنسان حقوقإن البند المتعلق ب •

ً  وأكثرتجزئة  أكثر تدابير استخدام إمكانية دونمن   .تدرجا

 في النوعي لتطورولي االهتمام الكافي لت ال الديمقراطية أجل من األوروبي االتحادموضوعة من قبل ال البرامجإن  •

تكون  اجودته أن يعني الطالق األحكام إإن السرعة في . البحتة الكمية للمعايير األولويةإذ تعطي  المعنية،ناطق الم

 .أفضل

ً  ال تحققفي مجال األمن  المنفذة والبرامج الموقعة اتياالتفاقإن  • إن إذ  المدنية للمجتمعاتاإلشراك الالزم  دائما

 وتنفيذها ضئيالً إن لم يكن معدوماً. اتياالتفاق/البرامج هذه تصميممشاركة هذه المجتمعات في 
 

 ألسبابل تجاهل وه" الشرعية غير الهجرة كافحةم" حتى أو" اإلرهاب كافحةم"منظور  ضمن البرامج جميع إدراج إن

في الختام، ال بد من اإلشارة  .للدول المؤسسي العنف مواجهة عدم إلى األحيان من كثير في يؤدي ذلكو. الظاهرة لهذه الجذرية

 ألن مؤسف وضعإنه . الضمير وحرية العنصرية مكافحة تعزيز على تركز ال األوروبي االتحاد طورها التي البرامجإلى أن 

ً  فحسب، أفضل ثقافي بفهم تسمح ال هيو. المتوسطاألبيض  البحرساحلي  على تؤثر القضايا هذه  أفضل بفهم وإنما أيضا

 .الضمير حرية زيوتعز العنصريةعتمدها المجتمعات لمحاربة ت التي للطرق

 

 أي دور للمجتمع المدني؟

مسؤولة  اعلةف مؤسسات إنشاء لىبناء عوذلك  ،الفاعلة الديمقراطيات وتوطيد بناء في حاسم دورب المدني المجتمعضطلع ي

 .السكان الحتياجات وتستجيب القانون سيادة تحترمو

 األمنية المؤسساتفي  الفاعلة الجهاتنزاهة و وشفافيةاعلية ف تعزيز إلى ينبغي أن تهدف األمن قطاع صالحإن اي عملية إل

من خاللها  المشاركة( ونساءً  رجاالً ) للمواطنين يمكن مهمة قناةي المدن المجتمع منظماتشك ل ت السياق، هذاضمن . والدفاعية

 ةكموللح ضرورية المصداقية وذات التمثيلية المدني المجتمع منظماتإن . الرقابة المدنية وتوفير العامة السياساتفي وضع 

 :خالل من الحصر، ال المثال سبيل على هي قد تكون ذات تأثير،و ،األمن لقطاع ةالديمقراطي

 في والفتيان والفتيات والرجال لنساءدى ال األمنية لشواغلل هاعكسبما يضمن  سياساتال وضععملية  على التأثير •

 النائية؛ مناطقال في يعيشون الذين أولئك ذلك في بما البلد،

ية األمنالمنظمات و الدفاع منظمات ودور األمني السياق على تطرأ التي التغييرات بشأنرأي العام ال وتثقيف إعالم •

 للجميع؛ األمن على الحفاظ في المواطنين ودور

 المدنيين؛ والسكان األمنية المؤسسات بين والبناءة السلمية العالقات توطيدعملية  تشجيع •

 أوجنساني ال تحليلال أووازنات الم تحليل مثل األساسية المسائل فيالالزمة  بالخبرة الوطنية المؤسسات تزويد •

 .األمن قطاع في الفساد مكافحة أو القانونية األطر تغيير أو اإلنسان حقوق احترام



  

 

 

 على ةالعاملرقابة ا في من المجتمع المدني ومتنوعين ومختصين ملتزمينن لممثليالفاعلة  المشاركة إن ي المقام األول،وف

 2.األمن عن المسؤولة الدولة آليات في المواطنين ثقة تعزز األمن قطاع

 

 توصياتاللمناقشة والمقترحة ل نقاطال

التي مكافحة العنف ومن هذه المذكرة المفاهيمية هي نتيجة للمناقشات التي دارت خالل ورشة العمل المواضيعية حول األ

وورشة العمل الخاصة بالشباب في تونس )تونس( في شهر  2019 أبريل/نيسانشهر ( في الدار البيضاء )المغربعقدت في 

التي عقدت في تونس، في  الجنوبي الجوار سياسةاجات المستخلصة من المؤتمر اإلقليمياالستنت ، 2019نيسان/أبريل 

من مشروع  وإسهامات إضافية أكاديمية مصادر استخدام تمهذا الموضوع،  تعقيددرجة ل نظراً و .2019سبتمبر أيلول/

 ية.المفاهيم مذكرةهذه ال صياغة في"مجاالت" 
 

 توصيات اقتراح وبالتالي – أفضل بشكل الموضوع هذا تعريف وتطوير تحديد المنجز اإلضافي العمل من الهدف كانوقد 

 .المشاركين مع المناقشات خاللإقرارها  يتمللمناقشة  جديدة ونقاط

 
 مقترحة للمناقشة:ال نقاطال 

 
 في يالعنف والتطرف اإلرهاب مكافحة في المدني المجتمع دور :الشراكة اتفاقيات في اإلنسان حقوق تناول يتم كيف .1

 اإلنسان حقوق واحترام األوروبي االتحاد سياسات / برامج
 الضمير حرية انتهاك/  تمييزال ،اإلنساني ألمنالتي تطال انتهاكات اال .2
 األمنية السياسات في والشباب المرأة دور .3

 

 المقترحة التوصيات: 

 

 تنقلال حرية دعم وبالتالي المدنية المجتمعات في الفاعلة الجهات جميع بين الثقافية التبادالت وتطوير تشجيع •

 نوعيةشروط تتعلق بالب المؤسسي المجال في كمية مساعدة أي ربط •

 األساسية الحقوق احترامشروط تتعلق بب أمني تعاون أي ربط •

 الضمير ولحرية والتمييز العنصرية لمكافحة سياسة وضع •
 

 الضمير حرية وتعزيز العنصرية لمكافحة والجنوب الشمال في مشتركة برامج تنفيذ •

 الجوار سياسة مراجعة عند العنف أشكال جميع ومكافحة باألمن المتعلقة القراراتعملية اتخاذ  في الشباب إشراك •

 األوروبية

 ي.العنف التطرف ومنع السالم تعزيز لمن أج شباب يقودها التي للمبادرات والمالي السياسي الدعم زيادة •

 

 

 

 

 

 

 

 
 األوروبي االتحاد نظر وجهات بالضرورة تعكس وال" مجاالت" مشروع مسؤولية هي محتوياته أن ُيذكر. األوروبي االتحاد من مالي بدعم املنشور  هذاعداد إ تم

                                                             
2  EN.pdf-6-Tool-Toolkit-Africa-West-SRGhttps://issat.dcaf.ch/download/104807/1875874/S 
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