تقرير
عن دور السلطات دون الوطنية في منطقة البحر األبيض المتوسط
في التعامل مع التشدد والتطرف العنيف عند الشباب

تم إعدد هذا التقرير بواسطة المقرر محمد كمال الدالي ،محافظ الجيزة بمصر ،وتم إقراره في الجلسة العامة
التاسعة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية والتي انعقدت في  21فبراير  2018في الجيزة بمصر.
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دور السلطات دون الوطنية في منطقة البحر األبيض المتوسط
في التعامل مع التشدد والتطرف العنيف عند الشباب
ـــــــــ
ت ُعدددد رددداررا امررددداب مدددن طدددر ال دددوارر التدددي يواجههدددا عالمندددا المعاثدددر و يدرردددا تعقيددددا وتشدددعبا ،فقدددد ارتشدددرت بشددد ل
غيدددر مسدددبول لتشدددمل يدددل بقدددا العدددال تقريبدددا ي اتسدددع النطدددال الجغرافدددي الدددتت تتحدددرب فيدددع بحيددد ي دددع

دددررا فدددي

منطقدددة و دولددددة بعينهددددا ،ورددددو بعددددد جديددددد يتدددداعف مددددن طورتهدددا ،فنجدددددرا فددددي الشددددرل األوسددددط ،وفددددر فريقيددددا وفددددر
وروبددددا و مري ددددا متجدددداودا ل ددددل الحدددددود والقوميددددات ،بددددل وباتددددن تتدددد بددددين ثدددد وفها عتددددا مددددن م تلددددف الجنسدددديات
الشددرةية والغربيددة معددا ممددا يريددد اسددتمرار ةدددرتها علددر التشددع وا متددداد ومددن دد ي ددر

رددتا التحدددي دور ومسدد ولية

ساسية علر السلطات المحلية في م افحة التشدد والتطرف لدي الشباب .
رناب عوامل ساسية تعطي لإلرراب القددرا علدر النمدو وا رتشدار السدريع ربمدا لد تتدوافر بهدت ال دافدة فدي العقدود المايدية،
وفددر مقدددمتها األف ددار المتطرفددة العددابرا لحدددود الدددوأ ويددتا امعددية بادواتددع التقليديددة والحديدددة والتددي تسددت دمها التن يمددات
امررابية للتحريض علر األف ار المتطرفة والتي تمتلك بعدض مدن القندوات ال تداوية ويدتا وسداول التواثدل ا جتمداعي (فدي
بوب /تويتر  ).... /لتحقيق ردافها ورشررا علر رطال واسع اثة بين الشباب والتي يُقبل بشدا علر تلك الوساول مما يساعد
علدر تجنيددر فددي ثد وفها يمقدداتلين ،معت ِمدداعل ايدر األدوات الت نولوجيددة المتطدورا الحديدددة للتدرويا ألكددد األف دار الرجعيددة
والمت ل ة ،ي تتعتر الرةابة ال علية عليهدا .و كدك ان التحدديات ا ةت دادية التدي يعداري منهدا الشدباب تجعلهد يددر عريدة
للوةددو فددي بددرا ن امررابممددا داد مددن تددا ير تلددك األف ارالمتطرفددة ومددا يوايبهددا مددن ديددادا اسددت داة امعددية ووسدداول التواثددل
الحديدة والتي بدوررا تزيد من ال راعات الدولية وامةليمية التي تشهدرا منطقة الشرل األوسط والمتوسط ب

ة اثة.

وتعتبرالهجدددرا غيدددر الشدددرعية مدددن يدددمن العناثدددر التدددي لهدددا تدددا ير عل امررددداب .وجددددير بالدددتير ن التمويدددل والددددع الدددتي
تقدمع بعض الدوأ لتلك التن يمات امررابيةلع دور رويسي في مواثلة رشاطها اآل .
لهددت األسددباب فدد ن الت ددديل اررا امررابيتطلدد تتددافر الجهددود الدوليددة معددا ييتددرتر بدمددار ملموسددة ،ل ددن مددا يعنينددا فددي
رتا ال دد روالجهود المحلية.

التوثيات:
 .1تعزيز دور السلطات المحلية:
ن منددددع التطددددرف يتطلدددد مددددن ال رثددددة األكدددد اي المحليددددين  ،وةيدددداة البلددددديات بدددددور ساسددددي فددددي ت ددددمي وتن يددددت بددددراما
تسدددتجي لي تياجدددات ال عليدددة للشدددباب فدددي المجتمعدددات المحليدددة الم تل دددة.وتحتان السدددلطات المحليدددة فدددي المنطقدددة لدددر تطدددوير
بدددراما توعو يدددة ،و دمدددان اجتمددداعي وتنميدددة مجتمعيدددة تشددداريية تريدددز علدددر م افحدددة التطدددرف مدددع تعزيدددز الشدددعور لددددت الشدددباب
با رتما لر مجتمعه وديادا الدقة بين األك اي وممدليه و روابه المحليين.
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 .2مشاركة الشباب:
تعددددد المبددددادرات الشددددبابية فددددي المجتمعددددات التددددي تتسدددد بقابليتهدددداال بيرا للتعددددر

للتجنيددددد مددددن ةبددددل التطددددرف ،يالمندددداطق

الحدوديدددة ،جدددديرا بالددددع المدددالي علدددر وجدددع التحديدددد.ويج تشدددجيع ودعددد المبدددادرات الوةاويدددة المحليدددة المسدددتقلة ال اثدددة
بالشدددباب ،ألن الشدددباب فدددي المجتمعدددات المحليدددة علدددر درايدددة يددددر بشددد اوت ودوافدددع ةدددراره وب ي يدددة ديدددادا وعددديه ومدددنعه
من اعتنال آرا متطرفة.

 .3تعزيز دور المرأة في التعامل مع تطرف الشباب:
ن جهود م افحة ا لتطرف تحتان لر دمان المر ا علر جميع المستويات ،ومعاملتهن يشريا مساويين للرجاأ عند التعامل مع
مش لة تطرف الشباب.ويم ن للبراما الوةاوية التي تستهدف المعلمات في المدارس ،و اثة في المناطق المهمشة اجتماعيا،
وتدريبهن علر التعامل معتدابير م افحة التطرف ،ن تردي لر ديادا الوعي وتقدي دع ر سي واجتماعي للطالبات المعريات
لل طر.ويم ن للمعلمات يتا تطوير التواثل مع األمهات في المجتمعات المحلية لزيادا وعيهن ومهاراتهن في وةاية ط الهن من
التحوأ لتوجهات متطرفة.

.4

االستثمار االجتماعي واالقتصادي:

ن مستوت ا رتباط بين التطرف وال قر يتباين من بلد آل ر.ويم ن للنمو ا ةت ادي وتوفير الوراوف ن يحسن من دمان الشباب
في المجتمعات المحلية ،ول ن يج

ن يقترن توفير الوراوف ب ثيح التعلي  ،و اثة ما يتعلق بالتدري المهني.

 .5االستثمار الثقافي والرياضي:
يجددد

رشدددا وفدددت مجدددا ت قافيدددة وريايدددية بديلدددة مددداة الشدددباب لمواجهدددة مشددد لة الت دددحر الدقافي.يمايجددد

ن ي دددون رنددداب

مددداين متعدددددا يم دددن ن يقتدددي فيهدددا الشدددباب وةدددات فدددراغه م و رشدددطة ترفيهيدددة بت ل دددة مناسدددبةم وبشددد ل عددداة ي دددون رنددداب
من ددددت للشددددباب للتعبيددددر عددددن ف ارر .ويجدددد

ن تقددددوة الح ومددددات المريزيددددة بزيددددادا ميزاريددددة السددددلطات المحليددددة وامةليميددددة

لتم ينها من المسارمة في تطوير البنية األساسية ا جتماعية والدقافية والريايية.

 .6تمكين منظمات المجتمع المدني:
يجددد

ن ي دددون رنددداب دعددد لمن مدددات المجتمدددع المددددري الشدددعبية بغدددر

ت دددمي بدددراما الحدددوار وتبدددادأ المعدددارف مدددع الشدددباب

المهمش وعاويته من جل المساعدا في ماية من مجتمعاته ومنع ط اله من ا رتمامللجماعات امررابية.

 .7الوئام االجتماعي:
يج

ن ي ون رناب تطوير لبراما تستهدف تحسين الوواة ا جتماعي والمساواا بين المجتمعات المتي ة واليج ين.ويتطل تحقيق

ذلك استهداف المجموعات والشراو

ا جتماعية المحرومة واأليدر عرية للتا ر ،ويتتمن ذلك األك اي ال قرا  ،و ط اأ

الشوار  ،والبدو في براما التنمية ا جتماعية ،وتسهيل القواعد والتن يمات الح ومية بالنسبة لهت المجموعات بحي
اةت اديا واجتماعيا وسياسيا في مجتمعاتها المحلية.

 .8توصيات للسلطات المحلية:

هناك العديد من التدابير الوقائية الواجب إتباعها ،نستوضحها فيما يلي:
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تندما



ثيح الن اة التعليمي و رشا وتحسين فري التدري

المهنيم وتحسين مهارات الت ير النقدي لدت الطيبم

وتدري المعلمين علر دراب مركرات و عيمات التطرف ويي ية طل الدع للتعامل مع رت العيمات ،وفي ر
الوةن الح ار علر عيةة يجابية مع الطيب وتطوير المسا ات المتا ة في المدارس ال بيرا لت ب مرايز
اجتماعية محلية مشترية ي يم ن للطيب وعاويته و فراد المجتمع ةتا وةن فراغه .



ينبغي لمديريات و دارات التعلي بالمجتمعات المحلية ن تتواثل وتتشارب مع الدعاا والوعار المعتدلين.
يج

بتأ الجهود لمعالجة العوامل التي ةد تجعل األفراد يدر عرية للتا ر بالتطرف ،ويتتمن ذلك الحرمان

ا ةت ادي ،وغياب التدري المهني وفري العمل ،والتمييز.


ينبغددددي للسددددلطات المحليدددددة ن تت طددددر الددددنها دددددادي األبعدددداد فدددددي م افحددددة التطددددرف ،والدددددتي يريددددز فقدددددط
علر التدابير األمنية.



ينبغي للسلطات المحلية و البلديات في منطقة المتوسط ن تش ل كرايات مع ر راوها والتي طورت رماذن م تل ة
لم افحة التطرف ل ي تست يد من براتها و فتل ممارساتها.



يج



يج

ن ي ون رناب تحسين في القدرات ال نية والبشرية علر المستوت المحلي ،وذلك لمعالجة التطرف.
ن ي ون رناب تحسين للتواثل والتنسيق بين الو يات و المحاف ات والمجال

والتي من يلها يم ن للممدلين المحليين والممارسين واأل

المحلية والبلديات الم تل ة،

اويين المجتمعيين ا جتما بش ل منت

لتبادأ

المعارف وال برات وأ فتل الممارسات وتطوير تدابير محلية لمحو التطرف.


علر السلطات المحلية ن تعطي ولوية مرشا مرايز مجتمعية في األ يا المهمشة الري ية والحترية و ن تشجع
الحوار والتطو .



يج

ن تقدة السلطات المحلية تدريبا مهنيا لر الشباب (رجاأ ورسا ) في المجتمعات المحلية واأل

اويين

العاملين في من مات السلطة المحلية و ن تحسن التعاون بين المجموعتين من جل تن يت براما وةاوية فعالة.


علر السلطات المحلية بالتعاون مع من مات المجتمع المدري ن تمن
والطالبات ،واأل

األولوية لتتمين المر ا (األمهات،

اويات ،وراكطات المجتمع) في يافة براما م افحة التطرف ،باعتباررن عوامل ساسية لم افحة

التطرف .وينبغي للبراما ن تعطي األولوية لزيادا وعي األمهات ب ي ية منع تطرف بناوهن من يأ است داة
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الوساوط ا جتماعية وبراما التلي زيون .يما ينبغي تدري الواع ات امراث علر تقدي محايرات لر األمهات في
دور العبادا والمدارس في المناطق الري ية والحترية ال قيرا.


ينبغي دمان الش

يات المر را في المجتمعات المحلية في جميع براما المرايز المجتمعية من جل استغيأ

كب اته ا جتماعية ،ومعارفه  ،وتا يرر لتوفير الحماية واألمن للس ان ومن جل تعزيز التماسك ا جتماعي.


يج

تشجيع

المجتمعات

علر

رهار

وةبوأ

ا ر تاح

كبابها،

يما

ينبغي

كرايه

في

ثنع القرارات.


يج

ن ي ون رناب تحسينات في مرافق ال حة العقلية والن سية ،وتدري

مور يها ،وديادا الوعي العاة

بمشايلها ،مع األ ت في ا عتبار توثيات من مة ال حة العالمية في رتا ال دد.


ترييز ا رتماة بالمجا ت ال دماتية الملموسة والعمل علر براد الجهود في التنمية المستدامة اعيميا للحيلولة
دون استغيأ ال



ا رتماة بتعلي

اول المتطرفة لتلك األويا ا ةت ادية وا جتماعية التي تمر بها بعض الدوأ.
األط اأ

والشباب ا رتما

و

الوطن وم اطر امررابوتطبيق منها القرا ا

الحرا  gnRR eR eerFوالتي ير ر في ت وين الط ل ،وامداد الم تبات ب ت مبسطة ت اط عقلية الط ل في تلك
المر لة العمرية بحيدتتناوأ م اري ومبادئ اجتماعية توي

ف ار وم اري الجماعات المتطرفة المنغلقة تدريجيا

وآ اررا عليع ويرورا ا رتماة بتطوير ا عماأ والبراما التلي زيورية التي ت اط م تلف المرا ل العمرية في
رتا الشان وعدة اةت اررا علر البالغين فقط بحي ي ل للط ل بطرل متنوعة وم هومة.


تعزيز دور ورموذن الطلبة المت وةين في يافة المجا ت وتقديمه لعرو
المحلددي ي د يهدددف ذلددك لددر ددداث رقلددع روعيددة مددن ي د ديددادا

وردوات للشباب والطلبة علدر المسدتوت
دديلة الطدديب المت ددوةين دراسدديا مددن را يددة

و ل ترجمة المعلومات الم تبية لر سلوييات واةعية في ياا الطيب مدن را يدة درت .وتشدجيع الطلبدة ورعدايته
ليستمرارفي الت ول وذلك بتوجيع مزيد من ا رتماة بع و
المناسبة لتحقيق الشدعور بالريدا عدن الدن
المجتمع ومساعدا الطالد علدي فهد ك

وليا األمور علدي متدابعته وفدق الرعايدة التربويدة

وارع داس آ دار علدي التح ديل الدراسدي والمحديط ا جتمداعي دا دل
ديتع والتعدرف علدي ةدراتدع الش

وذلك من يأ :
 )1توجيع الطال و ركاد ل ي ي ب عتوا ثالحا في بنا المجتمع.
 )2بح المش يت التي ةد يواجهها والعمل علي لها.
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دية لتحقيدق التميدز العلمدي المطلدوب

 )3العمل علي يتشاف الموار وةدرات الطيب المت وةين وتوجيع واستدمار تلك الموار والقدرات بش ل
يعود بالن ع علر الطال

اثة وعلر المجتمع بش ل عاة.

 )4تس ير الم تبات العامة مجارا للطلبة ودفعه علر ارتيادرا ل دمة غرايه العلمية وويع الحوافز
المعنوية والمادية المم نة.
 )5تهي ة

المعامل

والم تبرات

مجرا

التجارب

مستغيلواست دامقدراته ا بت ارية وتنميتها يجابيا.
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العلمية

والعملية

متا ة

ال رثة

له

