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أي جزء من هذا املنشور أو حفظه في منظومة السترجاع الوثائق أو نقله
جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز إعادة نسخ ّ
ّ
على أي نحو أو بأية وسيلة ،إلكترونيةٍ كانت أو آل ّية أو بالنسخ أو التسجيل أو غير ذلك ،دون الحصول على إذن خطي
مسبق من الناشر.
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العنوان 5:شارع Riviervismarkt
2513 AM

مدينة الهاي
املوقع

اإللكتروني www.hscollective.org:

ال تتحمل مجموعة األمن اإلنساني أ ّية مسؤولية قانونية في ما يخص دقة أو اكتمال املعلومات واإلرشادات والنصائح

التي ت ّم تقديمها أو األخطاء املطبعية .كما ال يمكن تحميل مجموعة األمن اإلنساني املسؤولية عن أ ّية خسارة أوضرر
ناجمني عن استخدام املعلومات الواردة في هذا اإلصدار وهي ليست مسؤولة كذلك عن املحتوى الذي تق ّدمه املصادر
الخارجية بما في ذلك املواقع اإللكترونية املنتمية إلى أطراف أخرى والتي تمت اإلشارة إليها في هذا اإلصدار.
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مرحب ًا بكم إلى هذا الدليل
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تمهيد

تمهيد
مرحب ًا بكم إلى هذا الكتيب الذي يع ّد دليال يمكن أن يسترشد به كل من يرغب في االطالع على املقاربة
التي نعتمدها لحفظ األمن اإلنساني من خالل تطوير القيادات الشابة في مجال الوقاية من التطرف العنيف.
فقد نشأت فكرة كتابة هذا الدليل عن برنامج تمت صياغته وتنفيذه بالتزامن في هولندا وتونس من قبل
مجموعة األمن اإلنساني ) (HSCخالل الفترة املمتدة بني  2016و  .2018إذ أعربت وزارة الخارجية الهولندية
عن اهتمامها بإيجاد مقاربة للوقاية من التطرف العنيف قصد العمل مع الشباب الذي ينتمي إلى املجتمعات
املهمشة ويمكن تطبيقها بشكل مستدام في هذه املجتمعات .وقد برز االهتمام الخاص بتونس من الناحية
الجغرافية نتيجة لعدم االستقرار املتزايد في ليبيا والدول املجاورة لها مما أعطى الشبكات اإلرهابية فرصة
كبيرة حتّى تنتعش وتجند شبابا من املنطقة وتستقطبهم لالنضمام إلى حركات إرهابية .ونبعت الرغبة في
تنفيذ البرنامج في هولندا في نفس الوقت من واقع مفاده أنّ مجموعة كبيرة من الشباب الهولندي يشعرون
بالتهميش واإلقصاء في مجتمعهم وينتقدون السياسة الخارجية التي تنتهجها هولندا تجاه الشرق األوسط.
وقد بلغ هذا الشعور باالغتراب عند البعض منهم درجة دفعتهم للرغبة في االنضمام إلى الجماعات املتطرفة
العنيفة.
وبعد أن ن ّفذنا برنامجنا ملدة سنتني ،شعرنا أن الوقت قد أصبح مناسبا لتدوين األساس املنطقي الذي يبرر
اعتمادنا هذه املقاربة لكي يصبح بإمكان منظمات مثل منظمتك أن تتبنى برنامجا أثبت نجاحه وألهم العديد
من الشباب املعنيني.
ويتمحور هذا الدليل حول املكونات األربعة ملقاربة األمن اإلنساني التي نعتمدها للوقاية من التطرف العنيف:
◄ التص ّور
◄ التمكني
◄ التّشريك
◄ والتبادل
إضافة إلى تقديم األساس املنطقي لهذه املكونات األربعة ،يوفر الدليل روابط تق ّدم تمارين مفيدة ووثائق
صلب السياق التونسي .عالوة على ذلك ،فنحن نتقاسم وإ ّياكم القواعد املنهجية
مرجعية بنا ًء على خبرتنا ُ
التي نعتمدها لتصميم ورش العمل وننظر مليا في الدور الذي تؤ ّديه املنظمات املحلية في دعم وتدريب القادة
الشباب املعنيني .كما يحتوي هذا الدليل على مجموعة كبيرة من القصص امللهمة والتوصيات واملمارسات
الناجحة (النصائح وأفضل الطرق) التي قدمها املشاركون امليسرون في مجموعة األمن اإلنساني واملعهد
العربي لحقوق اإلنسان الذي تعاونا معه خالل سنتي  2017و  2018ومجموعة من القادة الشباب التونسيني
الذين شاركوا في برنامجنا املشترك .فسوف تطالع قصصا يرويها هؤالء النشطاء الشباب الذين يساهمون
عبر عملهم في الوقاية من التطرف العنيف بفضل مجموعة من الطرق املختلفة .ونحن على ثقة بأن آراءهم
وممارساتهم اإلبداعية ستمكنكم من االستفادة من التجربة الثرية التي م ّر بها هؤالء القادة الشباب
وستلهمكم عند عقدكم جلساتكم الخاصة وإن كان ذلك في سياقات ربما تكون مختلفة عن هذا السياق.

مقاربة مجموعة االمن االنساني بشأن القيادات الشابة
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شكر وتقدير

أ ّلفت مجموعة األمن اإلنساني ) (HSCهذا الدليل باالشتراك مع املعهد العربي لحقوق اإلنسان

).(AIHR

ولم نكن لنتمكن من العمل داخل السياق التونسي لوال تفاني املعهد في النهوض باملجتمعات املهمشة وخبرته في مجال حقوق اإلنسان وفي ما يتعلق بالوقاية
من التطرف العنيف.
كما أننا ممتنون للتشجيع الذي تلقيناه من إدارة السياسات األمنية الهولندية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية لتطوير مقاربة األمن اإلنساني التي نعتمدها تجاه
القيادات الشابة في مجال الوقاية من التطرف العنيف ،في كل من هولندا وتونس ،إضافة إلى دعمهم املالي السخي .وفي الختام ،لم نكن لنتمكن من كتابة هذا
الدليل دون مساعدة املرشدين /القادة والقائدات الذين بذلوا وقتهم وخبراتهم .لقد كان لنا شرف العمل مع هذه القائمة من القادة الشباب التونسيني :معاذ باش
طبجي ،وحفصية بن عبد اهلل ،ومريم بن جاب اهلل ،وأمل بن مالك ،وآية الشريف ،ومالك الشارني ،ورضوان الغربي ،وحنان الحدّاد ،ومريم الجفالي ،وصبرين
الرايس ،ومحمد علي السهيلي وياسمني الورتاني .وقد كانت شراكتهم مع مجموعة األمن اإلنساني واملعهد العربي لحقوق اإلنسان ذات قيمة ال تضاهى حيث
ّ
الهشة.
مكنتنا من التواصل مع املراهقني الذين ترعرعوا في املجتمعات

ترجمة املصطلحات املختصرة :إنڨليزي  /عربي
Arab Institute for Human Rights

		AIHR

Civil Society

		 CS

Civil Society Organization

		CSO

Counter Terrorism

		CT

Countering Violent Extremism

		CVE

European Union

		EU

Closed-Circuit Television

		CCTV

Force Field Analysis

		FFA

مجموعة األمن اإلنساني

Human Security Collective

		HSC

رصد وتقييم

Monitoring and Evaluation

		M&E

مذكرة تفاهم

Memorandum of Understanding

		MoU

التغيير األكثر أهمية

Most Significant Change

		MSC

خطة العمل الوطنية

National Action Plan

		NAP

منظمة غير حكومية

Non-Governmental Organization

		NGO

Non-Violent Communication

		NVC

Outcome Harvesting

		OH

Organization for Security and Co-operation in Europe

		OSCE

Preventing Violent Extremism

		PVE

نظرية التغيير

Theory of Change

		ToC

األمم املتحدة

United Nations

		UN

United Nations Counter Terrorism Committee

		UNCTC

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

United Nations Development Programme

		UNDP

الجمعية العامة لألمم املتحدة

United Nations General Assembly

		UNGA

United Nations Institute for Training and Research

		UNITAR

United Nations Office of the High Commissioner

UN OHCHR

for Human Rights

		

United Nations Security Council Resolution

		UNSCR

United States Agency for International Development

		USAID

Violent Extremism

		VE

World Bank

		WB

املعهد العربي لحقوق اإلنسان
املجتمع املدني
منظمات املجتمع املدني
مكافحة اإلرهاب
مكافحة التطرف العنيف
االتحاد األوروبي
الدوائر التلفزيونية املغلقة
تحليل مجال القوى

التواصل غيرالعنيف
حصد النتائج
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
الوقاية من التطرف العنيف

لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
التطرف العنيف
البنك الدولي
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التعريفات
Adaptive Learning

التعلم عبرالتكيف

طريقة تعليمية مصممة لتشريك املتعلمني بصفة نشطة وفاعلة في العملية التعليمية قصد ضمان التع ّلم

املالئم الحتياجاتهم.

				Human Security

األمن اإلنساني

وهي مقاربة لحفظ األمن تتسم بالشمولية ومراعاة السياق والتركيز على األشخاص .وتهتم هذه املقاربة
بتوفير الحماية والرعاية االجتماعية وتمكني كل فرد من البشر وليس فقط ضمان حماية ورفاه الدولة
القومية.

Appreciative Listening

االستماع الذي يتسم بإبداء التقدير

وهي طريقة لالستماع هدفها الوحيد تحديد الخصال ونقاط القوة والقيم التي يتحلى بها املتكلم.
فكل من يختبر هذا النوع من االستماع إليه بتقدير ،يشعر بأن صوته مسموع وبأن اآلخرين يرونه

					 Mentee

املراهق املشارك

مراهق ( )16-12يتم إرشاده من قبل قائد/ة شاب/ة ( )24-18ضمن البرنامج.

ويحترمونه.
املجتمع املدني

				Civil Society

مجموعة متنوعة من الجهات املدنية الفاعلة والجماعات املحلية والجمعيات الرسمية أو غير الرسمية
ذات نطاق واسع من األدوار .وتشارك هذه املجموعة في الحياة العامة سعي ًا إلى تعزيز القيم واألهداف
املشتركة )عن منظمة األمن والتعاون في أوروبا ، 2018 ،ص .(6

نظرية التعقد

				Complexity Theory

تفسير هذه املنظومات بقواعد الطبيعة املعروفة واملعتادة .فهي نظرية تحاول اكتشاف كيفية تفاعل
املكونات املختلفة داخل املنظومة مع بعضها البعض من أجل رسم مالمح النظام ومخرجاته ،إضافة
إلى فهم كيفية تغير ّ
كل عنصر بمرور الوقت ) عن مايسون (
				Conflict Tree

وهي أداة )بصرية ( لتحليل القضية املطروحة من خالل التفكير في أسباب املشكلة األساسية وتأثيراتها.
األسباب بينما تمثل األوراقُ اآلثا َر .وفي هذا الدليل
،ويمثل الجذعُ املشكل َة األساسية وتمثل الجذو ُر
َ

نقترح استخدام هذه األداة مع مجموعة من املشاركني لتحديد وتحليل املشكالت التي يعتبرها
كل عضو في املجموعة مهمة.
مكافحة اإلرهاب

			)Counter Terrorism (CT

السياسات والقوانني واالستراتيجيات التي وضعتها جهات فاعلة تابعة للدولة ونفذتها في املقام
األول أجهزة تنفيذ القانون ووكاالت االستخبارات ،وفي بعض األحيان الجيش وهي تهدف إلى إحباط
املؤامر ات اإلرهابية وتفكيك املنظمات اإلرهابية.
مكافحة التطرف العنيف

خصوصا في ما يتعلق بسالمة املراهقني ومصلحتهم .طوال فترة البرنامج ،يبني املرشدون عالقات مع
املراهقني ويحافظون عليها فيلعبون دور القدوة واملدرب بينما يقومون مع ًا بتنفيذ أنشطة من أجل زيادة

				 Mind Map

خريطة ذهنية

أداة تفكير بصرية غالب ًا ما يتم إنشاؤها حول مفهوم ما ،وتكون مرسومة باعتبارها صورة في وسط
صفحة بيضاء .وهي عملية تتضمن ترتيبا أللوان وملكونات بصرية تغدو ترتيبا فضائيا يرسم خريطة
األفكار .وبذلك تحفز الكلمات الرئيسية روابط في الدماغ تمكن من توليد مزيد من األفكار .وقد ابتكر
طوني بوزان في أوائل الثمانينات طريقة اِعتماد الخريطة الذهنية اإلبداعية.
			Outcome Harvesting

حصد النتائج

حصد النتائج هي مقاربة للرصد والتقييم يقوم من خاللها مديرو البرامج واملوظفون واملشاركون في

ورشة عمل «بتحديد النتائج وصياغتها والتحقق منها وتحليلها وتفسيرها في سياقات البرمجة التي

تكون فيها العالقات بني السبب والنتيجة غير .خطية» (عن ويلسون -ڨرو.(2015 ،

Partnership

الشراكة

برنامجا بشكل مشترك.
عالقة تعاقدية بني منظمتني أو أكثر من منظمات املجتمع املدني التي تنفذ
ً
				 PVE

الوقاية من التطرف العنيف

وهي مقاربة تنظر إلى الظروف املحتملة املؤدية إلى انتشار اإلرهاب من أجل بناء القدرة على التصدي
للتطرف والتجنيد اإلرهابي .وباعتبارها مقاربة شاملة وطويلة األمد ،فهي تركز على املجتمعات واألمن

)Countering Violent Extremism (CVE

» ..إجراءات استباقية ملواجهة الجهود التي يبذلها املتطرفون العنيفون من أجل الدعوة إلى
التطرف وتجنيد وتعبئة أتباعهم قصد املشاركة في أعمال العنف والتصدي للعوامل الخاصة التي
تيسر وتم ّكن من عملية تجنيد املتطرفني العنيفني ومن تعزيز النزعة الراديكالية املؤدية إلى العنف»
ّ

(عن وزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2016 ،ص . (4
حقوق اإلنسان

املرشد  /القائد

قائد/ة شاب/ة ( )26-18ينشط ضمن البرنامج ويقدم /تقدم النصح على مدى فترة من الزمن،

مرونة الشباب وقدرتهم على الصمود.

تسلسل خفي لسلوك األنظمة املعقدة ،مثل االقتصاد أو النظام البيئي أو التطرف العنيف .واليمكن

شجرة الصراع

					Mentor

		

اإلنساني وتخلق مساحة للحوار بني أصحاب املصلحة املتعددين وتعزز القيادة الشابة كما تدمج جوانب
متعلقة بالنوع االجتماعي وتم ّكن من بناء قدرات املجتمع املدني من أجل حفظ السالم واألمن.
				Stakeholders

أصحاب املصلحة

وهم شخصيات بارزة في املجتمع ،لهم خلفيات متنوعة ويعتبرهم املشاركون ضروريني لنجاح
مبادرتهم.

		Human Rights

» ..حقوق اإلنسان حقوق متأصلة في جميع البشر ،مهما كانت جنسيتهم ،أو مكان
إقامتهم ،أو نوع جنسهم ،أو أصلهم الوطني أو العرقي ،أو لونهم ،أو دينهم ،أو لغتهم ،أو أي وضع
آخر .وإنّ لنا جميعا الحق في الحصول على حقوقنا اإلنسانية على قدم املساواة ودون تمييز .وجميع

هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة .وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق اإلنسا الكونية
وتضمن بواسطة القانون وفي شكل معاهدات ،والقانون الدولي العرفي ،ومبادئ عامة ،أو بمصادر
القانون الدولي األخرى .ويرسي القانون الدولي لحقوق اإلنسان التزامات على الحكومات بالعمل
بطرق معينة أو االمتناع عن أعمال معينة ،من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية

الخاصة باألفراد أو الجماعات» (عن مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان(.

A Whole-of-Society Approach

مقاربة تشمل املجتمع ككل

»مقاربة للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته ،يدعو إليها صانعو السياسات وأصحاب املمارسة .وهي
مقاربة تستشرف الدور الذي ستلعبه قطاعات متعددة وجهات فاعلة في املجتمع املدني في إطار برامج

الوقاية والتدخل والقضاء على نزعة التطرف وفك االرتباط بتلك الشبكات العنيفة وإعادة التأهيل» (عن

منظمة األمن والتعاون في أوروبا ،2018 ،ص .(7
ورش العمل

				Workshops

سلسلة من االجتماعات التي تركز على التفاعل وتبادل املعرفة واملهارات وتض ّم املرشدين في
البرنامج.

القيادة الشابة

				Youth Leadership

شباب يستخدمون معارفهم ومهاراتهم وأفكارهم ليكونوا عناصر تصنع تغييرات إيجابية في
مجتمعاتهم.
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املقدمة

يقدم لك هذا الدليل مقاربة عملية لضمان استعداد الشباب الذين
يعيشون في املجتمعات املهمشة قصد االنخراط في الوقاية من
التطرف العنيف وف ًقا لشروطهم وفي زمانهم .كما يوفر نصائح
عملية حول كيفية تطبيق مقاربة األمن اإلنساني التي نعتمدها تجاه
القيادات الشابة في مجال الوقاية من التطرف العنيف.

هذا الدليل هو نتيجة لعملنا في مجال القيادة الشابة الذي بدأ في
عام  ،2013وهو العام الذي تأسست فيه مجموعة األمن اإلنساني.
ونحن في مجموعة األمن اإلنساني ،التي مقرها في هولندا ،نرى
أن تعزيز األمن اإلنساني ينبغي أن يكون في صميم جدول األعمال
الخاص بالوقاية من التطرف العنيف .وقد تم إنشاء مؤسستنا في
وقت بدأت فيه استراتيجيات مكافحة اإلرهاب التي طورتها األمم
املتحدة واالتحاد األوروبي والدول األعضاء في االنفتاح على دور
املجتمع املدني في مجال الوقاية .وقد كانت إحدى أولى تدخالتنا
على مستوى دولي في عام  2011عندما تم تقديم التماس لدى
األمم املتحدة لالعتراف بالدور املهم الذي يؤديه املجتمع املدني
في تغيير التطرف العنيف .وعندما تحدثنا آنذاك عن الحاجة إلى
خلق فضاءات آمنة للشباب من أجل التعبير عن شكاواهم تجاه
حكوماتهم ،شعرنا وكأن عددا قليال فقط كانوا يستمعون إلينا بينما
لم تعرنا أغلب الدول األعضاء أي اهتمام .ففي كثير من األحيان ،كنا
نغادر هذه االجتماعات وقد تملكنا شعور باإلحباط ،إذ كانت الكفة
غالبا ما ترجح لصالح الدعوة لتنفيذ القوانني وإسناد دور رئيسي
للجهات القانونية والقضائية على حساب إيجاد مقاربة تشمل
املجتمع ككل ويحظى فيها املجتمع املدني باالعتراف الكامل بالدور
املركزي الذي يلعبه في مجال الوقاية من التطرف العنيف.
إن الخطاب الدولي قد قطع شوطا طويال منذ مناشداتنا األولى
ّ
لالعتراف بأهمية املجتمع املدني وإشراكه في الوقاية من التطرف
العنيف .1وفي عام  ،2018أبرزت كل من االستراتيجية العاملية
ملكافحة اإلرهاب وخطة عمل األمم املتحدة للوقاية من التطرف
يحظى
العنيف الحاج َة إلى مقاربة تشمل املجتمع ككل ،حيث ُ
املجتمع املدني ،بما في ذلك املنظمات التي يتولى قيادتها الشباب
والنساء ،بدور حاسم في مواجهة التحديات األمنية العاملية
واملحلية الحالية (عن الجمعية العامة لألمم املتحدة.(2018 ،
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ان االنخراط املتزايد للمؤسسات االنمائية الدولية مثل برنامج
البنك الدولي ) (WBواالمم املتحدة االنمائي ) (UNDPفي الوقاية
من التطرف العنيف أمر يعني الكثير إذ رغم أنهم كانوا في السابق
متر ّددين في املشاركة فيما كان ينظر ُ إليه على أنه برنامج عمل
مس ّيس وأمني ،فإن الجهات الفاعلة في مجال التنمية أصبحت
تعتمد اآلن بشكل متزايد على أدوات وموارد إنمائية للمساعدة
في التصدي للتطرف العنيف .عالوة على ذلك ،فإن بناة السالم
أصبحوا يقدمون أيضا خبراتهم في مجال تحويل النزاع
ويضيفون فهما محايدا حول العنف وأسبابه إلى الخطاب املتعلق
بالوقاية من التطرف العنيف (عن هوملر .)2013 ،وهناك العديد من
املبادئ املتداخلة بني مقاربات بناء السالم واألمن اإلنساني في
مجال الوقاية من التطرف العنيف مجتمعاتهم :مبدأ عدم إلحاق
الضرر من أجل ضمان االستمرارية ومقاربة شاملة لتشريك
الرجال والنساء على حد سواء وتمكني املواطنني من خالل
تشجيع امللكية املحلية واالعتراف بالدور املهم للمجتمع املدنيّ .إل
أن املقاربة التي يعتمدها بناة السالم للوقاية من التطرف العنيف
تميل عادة إلى تجنب التعامل مع قطاعات مثل القطاع األمني من
أجل الحفاظ على مستوى معني من الحياد.
ولئن كنا نشيد بالخطوات التي تم اتخاذها حتى اآلن ،فإننا
مازلنا نرى أن ثمة حاجة إلى الدعوة ملزيد من املقاربات التي
تركز على أمن األشخاص وحمايتهم وتمكينهم من أجل تحقيق
التوازن مع املقاربات التي تركز بشكل رئيسي على أمن الدول.
إضافة إلى ذلك ،فإن اتخاذ خطة عمل وطنية للوقاية من التطرف
العنيف باعتبارها نقطة انطالق في هذه املقاربات التي تركز على
الدولة بشكل كبير يمثل مجازفة قد تو ّلد لدى الشباب شعورا
بأنهم أداة يتم استخدامها من قبل السياسات الحكومية .وما
يفتقر إليه هذا النوع من املقاربات هو الحاجة إلى االستثمار

املقدمة

في امتالك الشباب لهذه العملية م ّما يسمح لهم بالوصول
إلى تحليلهم الخاص وتطوير مبادراتهم الخاصة لدعم إنشاء
مجتمعات مرنة وقادرة على الصمود .وهذه العملية تسمح
لهم باالنفتاح ومناقشة آرائهم حول دوافع التطرف العنيف
قبل التعامل مع األطراف األمنية فيما يتعلق باملظالم الفعلية
واملتصورة .ونحن نعتبر العمل مع الجهات األمنية جزءا حيويا
من مقاربة األمن اإلنساني للوقاية من التطرف العنيف.
وكما أوضحت الدراسة التقدمية حول الشباب والسالم واألمن
(عن سيمبسون ،)2018 ،فإن اإلدماج الهادف للشباب يظل مطل ًبا
مركز ًيا .وال ينبغي للمرء أن يستخف بانعدام الثقة املتأصل بني
أن من امله ّم في مقاربة
الشباب وحكوماتهم .لهذا السبب نرى ّ
األمن االنساني التي نعتمدها تجاه القيادة الشابة في مجال الوقاية
من التطرف العنيف أن نشرع في االستثمار في الشباب (الذين
تتراوح أعمارهم/هن بني )26-18والذين بوسعهم إرشاد أقرانهم
األصغر منهم سنا (الذين تتراوح أعمارهم/هن بني  .)16-12فهم
يصبحون ماهرين في تحليل االحتياجات امللحة لألمن اإلنساني
في مجتمعاتهم ،ومن ثم يتم دعمهم في تطوير املبادرات لتلبية
االحتياجات التي حددوها .وبالنسبة إلى املرشدين التونسيني،
العنف اللفظي والهجرة غير النظامية والعنف بني
شمل ذلك األمر ُ َ
مراهقني من أحياء مختلفة ،من بني أمور أخرى .وفي أثناء القيام
بذلك ،نعتقد أنه من الضروري توفير مساحة آمنة للمرشدين/ات
واملتدربني/ات للتعبير عن شكاواهم دون الحكم على طريقة تفكيرهم
أو الحاجة إلى إسكاتهم فورا .ومن وجهة نظرنا ،هذه الحوارات
للميسر صعبة أحيانا تتيح لنا فهم ما
املحرجة والتي قد تبدو
ّ
إلحاحا في مجتمعاتهم ،وهو
يعتبره الشباب أكثر االحتياجات
ً
أمر ضروري للغاية .وإذا لم نبدأ عملنا باالعتماد على تحاليلهم ولم
نعترف بحلولهم املبتكرة ،فإننا نخاطر بفقدان طرف من األطراف
املعنيني ذي األهمية البالغة في مقاربتنا للوقاية من التطرف
العنيف والتي تشمل املجتمع ككل .لذلك ،آن األوان للعمل مع
الشباب في مواقع الصدارة.

كيفية تنظيم الدليل
يعرف الفصل األول بإيجاز
يتضمن هذا الدليل أربعة فصولّ .
املفاهيم التالية :األمن اإلنساني والتطرف العنيف والقيادة الشابة.
عالوة على ذلك ،يقدم ملحة عامة عن الترابط الذي نراه بني املفاهيم
الثالثة عند تطبيق مبادئ األمن اإلنساني في برنامج يدعم القيادة
الشابة في مجال الوقاية من التطرف العنيف .ويصف الفصل الثاني
املقاربة التي نعتمدها تجاه القيادة الشابة في مجال الوقاية من
التطرف العنيف من خالل تقديم مكوناتها املتنوعة بما فيها التص ّور
والتمكني والتشريك ،وهي ثالثة عناصر نعتبرها ضرورية لضمان
القيادة الشابة في مجال الوقاية من التطرف العنيف .وباإلضافة إلى
رابعا وهو التبادل الذي يسمح بالتعلم بني
ذلك ،نقدم ً
أيضا مك ّو ًنا ً
األقران بغض النظر عن أنهم شباب ينتمون إلى سياقات مختلفة.
فهذه التجربة ،في اعتقادنا ،تثري تحليالت املشاركني للسياقات
املحيطة بهم بما في ذلك سياقهم الخاص ،وتن ّمي أفكارهم من
أجل التغيير .ويعتبر هذا املكون اختيار ًيا ألنه يتطلب شراكة مع
مؤسسة تقوم بعمل مماثل في سياق آخر.
عند تحليل كل مكون من هذه املكونات األربعة ،سنقوم
باإلشارة إلى مصادر مفتوحة ملساعدتك على تصميم ورشات
ملعالجة أحد املواضيع املذكورة في هذا الدليل .ويمكنك انتقاء
مالءمة لطريقتك في العمل والحتياجات
واختيار األدوات األكثر َ
املشاركني ،إذ تعلمنا أن كل مجموعة من املشاركني تتطلب مقاربة
تستجيب خصيصا الحتياجاتهم .وفي بعض األحيان قد يطلب
املشاركون مزيدا من التدريب املتعمق على بعض العناصر ،في
حني أن آخرين قد يستفيدون من املزيد من التمارين العمل ّية.
وفي الفصل الثالث ،نوضح الشروط الالزمة لتنفيذ برنامج قيادة
شابة مثل برنامجنا ،من قبيل الشراكة واختيار الشباب .وفي
الفصل الرابع ،نناقش عملية التعلم عبر التكيف ونوع الرصد
والتقييم الذي نعتبره ضروريا لهذا النوع من البرمجة .وفي نهاية
الدليل ،ستجد مراجع إضافية للتعمق في القراءة حول األمن
اإلنساني والقيادة الشابة والتطرف العنيف ،إضافة إلى مراجع
تحيلك إلى منهجيات ذات مصادر مفتوحة قد تساعدك في
تصميم ورشات العمل الخاصة بك.
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الخلفية النظرية

1

الخلفية النظرية

بالنسبة إلى أولئك الذين يبحثون عن املزيد من املعلومات
األساسية حول التفكير النظري الذي يكمن وراء تصميم
مقاربة األمن االنساني التي نعتمدها تجاه القيادة
الشابة في مجال الوقاية من التطرف العنيف ،يقدم هذا
شرحا موج ًزا لتفسيرنا للمفاهيم الثالثة .ولكن
الفصل
ً
إذا كنت أكثر توجه ًا نحو الناحية العملية ،فإن نصيحتنا
لك هي تخطي هذا الفصل واملرور مباشرة إلى الفصل
الثاني الذي ّ
يمكنك من فهم مقاربتنا.
األمن اإلنساني والقيادة الشابة والوقاية من التطرف
العنيف هي مفاهيم تم البحث فيها على نطاق واسع وهناك
العديد من املنشورات التي يمكن االستفادة منها في هذا
املوضوع .في نهاية هذا الدليل (صفحة  ،) 87نقدم بعض
املراجع التي تحيل إلى منشورات نراها تتسم بالنظرة
الثاقبة في تحليل هذه املفاهيم .وفي هذا الفصل ،اخترنا
اإليجاز في شرح فهمنا لهذه املفاهيم الثالثة ،وذلك لتفسير
الترابط الذي قادنا إلى تطوير مقاربة األمن اإلنساني التي
نعتمدها تجاه القيادة الشابة في مجال الوقاية من التطرف
العنيف.
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 1.1األمن اإلنساني
هذا املفهوم الذي قدمه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في تقرير
التنمية البشرية لعام ( 1994برنامج األمم املتحدة اإلنمائي،
 :1994ص  )17ابتعد عن املقاربات التقليدية التي تتمحور
حول الدولة والتي تركز بشكل رئيسي على أمن الدول وط ّور
مقاربة تركز على أمن األشخاص وحمايتهم وتمكينهم .وقد تم
تقديم املفهوم استجاب ًة ملا وقع مالحظته من تعقيد وترابط بني
التهديدات األمنية القديمة والجديدة .فإذا نظرنا إلى ظواهر مثل
الفقر املدقع والعنف العرقي واالتجار بالبشر واإلرهاب الدولي
وتغير املناخ ،فإننا نجد أن كل هذه التهديدات تتجاوز املفاهيم
التقليدية لألمن والتي تركز فقط على االعتداءات العسكرية
الخارجية .ويتضمن مفهوم األمن االنساني اعترافا بأن الدولة
ال تستطيع وحدها معالجة هذه القضايا املتشابكة واملعقدة من
خالل اآلليات التقليدية ألن هذه التهديدات ال يمكن رؤيتها أو
حلها بمعزل عن بعضها البعض أو فقط عبر إصدار قرارات من
السلط العليا .وهكذا نستنتج أن مفهوم األمن اإلنساني يجمع بني
مجاالت التنمية وحقوق اإلنسان واألمن القومي.
وترى مقاربة األمن اإلنساني أن املخاطر ذات طابع مجتمعي
وتختلف حسب السياق ويمكن ملجموعة متنوعة من املؤسسات
والجهات الفاعلة الحد منها .كما يجب أن يتم التعامل مع
اإلحساس بانعدام األمن على مستوى املجتمع املحلي من قبل
السوق واألسرة واملجتمع املدني ،إلى جانب الدولة .لذلك ،يتطلب
تحقيق األمن اإلنساني عمال جماعيا يستند إلى تصورات
املواطنني للهشاشة واالحتياجات والشواغل .وتتطلب معالجة
هذه املخاوف تمكني املجتمعات من التعرف على التهديدات
وتطوير قدراتهم على التصدي لهذه التهديدات.
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وباعتباره مفهوما متعدد التخصصات ،يقر األمن اإلنساني
بالحاجة إلى حوار بني جهاز األمن واملواطنني ،بما يعني من
جهة ،أن املواطنني بحاجة إلى فهم االستراتيجيات والسياسات
والبرامج التي يتم تطويرها على املستويات املحلية والوطنية
واإلقليمية والدولية .ومن جهة أخرى ،يعني ذلك أن على صانعي
السياسات أن يكونوا مطلعني على املعلومات التي يوفرها
املواطنون فيما يخص املسائل التي يرون أنها تساهم في انعدام
األمن لديهم .فاالفتقار إلى األمان في املجتمعات ليس مجرد
مشكلة أمنية فحسب بل له جذور وعواقب اجتماعية واقتصادية
عميقة .وغالب ًا ما يتطلب تعميق فهم هذه التصورات تيسير
املسار نظر ًا للحاجة املاسة إلى إعادة بناء الثقة بني املواطنني
والحكومة في العديد من املجتمعات .وال يمكننا تطوير مقاربة
أكثر فعالية لتعزيز األمان في مجتمعاتنا إال من خالل سد هذه
الثغرة.
 2.1الوقاية من التطرف العنيف
تأخذ املعارف التي تم وضعها حول مفهوم التطرف العنيف
مبادئها من نظريات التطرف التي وضعها علماء االجتماع .إذ
تشرح هذه النظريات كيف يصبح األفراد متطرفني من خالل
التفاعل بني ما يسمى عوامل الدفع والجذب .وتشمل العوامل
التي تدفع األفراد في نهاية املطاف لالنضمام إلى الجماعات
املتطرفة العنيفة أو اإلرهابية عدة ظروف هيكلية مثل الفقر
واملظالم ،ومنها عدم الوصول إلى العدالة القضائية أو املسارات
السياسية .كما يمكن أن تكون الظروف النفسية والعاطفية
الفردية ،مثل الحاجة إلى االنتماء وإقرار هوية الشخص أو
الصدمة النفسية أو الشعور بالتشرد عوامل دفع.
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الظروف الهيكلية املؤدية لإلرهاب في البيئة
االجتماعية واالقتصادية والسياسية للفرد.
العوامل النفسية
واملعرفية ،على
سبيل املثال الصدمة
واملشاعر السلبية
املتعلقة بالنزوح

التفاعل االجتماعي
والعالقات الشخصية التي
تجذب الفرد إلى التطرف
العنيف والنزعة الراديكالية
التي تقوده الى اإلرهاب

التعرض لألفكار
والروايات التي تضفي
الشرعية على اإلرهاب

زيادة خطر التطرف
اإلرهابي املحتمل
لفرد معني عند تقاطع
الظروف الدافعة
لإلرهاب

الظروف /العوامل املؤدية إلى اإلرهاب
في حالة فردية (عن منظمة
األمن والتعاون في أوروبا(2014 ،

باإلضافة إلى ذلك ،فإن استمرار دوامة العنف الناجمة عن
الصراع املزمن وغياب أو فشل الدولة في معالجة األسباب
األساسية للصراع يمكن أن يمثل أيضا عوامل دفع .وتشمل
عوامل الجذب تأثير التنشئة االجتماعية والديناميكيات الجماعية
على مستوى العائلة واألقران واملدارس واملؤسسات والقيادات
ملجندين
الدينية ،وكذلك التأثر باألفكار والخطابات املتطرفة ِّ
ذوي شخصيات جذابة .وتشرح إحدى الصور في الدراسة
التي قامت بها منظمة األمن والتعاون في أوروبا (انظر أعاله)
حول مقاربة شرطة الجوار للوقاية من التطرف العنيف ()2014
الظروف التي تزيد من خطر التطرف اإلرهابي .وتشير الدوائر
املتداخلة إلى أن الخطر يزداد عندما يتصارع الفرد مع مجموعة
متنوعة من العوامل االجتماعية والنفسية ويتعرض ألفكار
تضفي شرعية على اإلرهاب في نفس الوقت.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد عمل علماء الجريمة لسنوات على تحليل
عوامل الدفع والجذب التي تؤدي إلى االنضمام إلى الشبكات
اإلجرامية « .يلعب علم النفس البشري دو ًرا مهما في فهم
ديناميكية التطرف .ويشير بعض العلماء إلى أنه ال توجد عالقة
سببية مباشرة بني األفكار املتطرفة والعنف املتطرف ،وأن
من غير املمكن القول بأن كل املتطرفني العنيفني لهم توجهات
راديكالية في نظم معتقداتهم .فلدى البعض منهم فهم سطحي
لألفكار والخطابات التي تضفي الشرعية على اإلرهاب» (عن
مجموعة األمن اإلنساني ،2018 ،ص.(9
هناك وعي متزايد في الخطاب الدولي حول الوقاية من التطرف
العنيف بأن القضايا املعقدة مثل التعامل مع التطرف العنيف
تتطلب مقاربة تشمل املجتمع ككل .ونظ ًرا لغياب توصيف

واحد لخصائص األشخاص الذين هم عرضة للتطرف العنيف،
أو مسار واضح للتطرف العنيف ،أو حتى مجموعة متسقة
من العوامل التي تدفع األشخاص إلى التطرف العنيف ،ال ب ّد
من تشريك قطاعات مختلفة من السياسة العامة مثل التعليم
والصحة والتنمية االقتصادية واالجتماعية .وباإلضافة إلى
الجهات الحكومية الفاعلة ،يلعب املجتمع املدني دور ًا حاسم ًا
حيث إ ّنه غالب ًا ما يكون الطرف األكثر مصداقية واألكثر دراية
بالديناميكيات املحلية .ويمكن للمجتمع املدني املساعدة في
تحديد املظالم ومعالجتها وكذلك املساعدة في سد الفجوة بني
السلطات الحكومية واملجتمعات املحلية وتجميع أجزاء مختلفة
من النظام بأكمله .ثم إن تعقّد العوامل املؤدية للتطرف العنيف
وارتباطها بالسياق يعزز أيض ًا الدور املهم ألعضاء املجتمع الذين
قد يصعب الوصول إليهم .فنظرتهم الثّاقبة والفريدة ملجتمعاتهم
ضرورية لفهم املظالم والتغلب عليها.
إن املدارس املختلفة للفكر واملمارسات التي تقوم عليها التنمية
في املجتمعات والسياقات الهشة واملهمشة ،وتلك املرتبطة
بالوقاية من التطرف العنيف ،قد تم وصلها بالتدريج من خالل
جهود التنمية واألمن اإلنساني والناشطني واملفكرين في مجال
الوقاية من التطرف العنيف.
في مقاربتنا ملقاومة التطرف العنيف ،نؤكد على أنه من
الضروري أن تكون نقطة االنطالق متمثّلة في األخذ بعني
االعتبار تصورات وتحليالت أفراد املجتمع أنفسهم للمظالم
والظروف الهيكلية التي قد تفضي إلى التطرف العنيف .كما
نؤكد على الحاجة إلى تعزيز قدرة الشباب على التصدي حتى
يكونوا أقل عرضة للتأثر بخطابات التطرف العنيف.
مقاربة مجموعة االمن االنساني بشأن القيادات الشابة
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 3.1القيادات الشابة
إن فلسفتنا لبناء أمن إنساني مستدام داخل املجتمعات تقوم بشكل
كبير على االعتراف بالشباب وتشريكهم .فغال ًبا ما يكون لدى
الشباب معرفة معمقة بالقضايا املطروحة في مجتمعاتهم ولكنهم
ال يشاركون بشكل كاف في تصميم السياسات وفي املمارسة
العملية ملعالجة األسباب األساسية التي تؤدي إلى العنف مثل
اإلحساس بالغربة أو االفتقار إلى اآلفاق املستقبلية .إن مقاربة
األمن اإلنساني ذات طابع تشاركي وتنطلق من مبدأ أن الشباب
قادرون على إحداث تغيير إيجابي .وهي تعترف بالشباب باعتباره
حليفا متم ّيزا وبالتالي تشملهم باعتبارهم أطرافا معن ّيني بتصميم
برامجنا وتنميتها وتنفيذها .ويتمتع الشباب بنظرة فريدة ومهمة
بشأن القضايا املطروحة في مجتمعاتهم ،وهذا أمر من املهم أن
يفهمه صناع السياسات من أجل بناء مجتمعات أكثر مرونة .وغالبا
ما يكون لديهم نفاذ أفضل ومصداقية في نظر أقرانهم ،ال سيما
هؤالء الذين يصعب على السلطات العامة الوصول إليهم .كما أن
لديهم معارف وخبرات دقيقة مثل معرفة الديناميكيات والعادات
واملراجع الثقافية الخاصة بمجموعة أو مجتمع .ويمكنهم أن يكونوا
بمثابة وسيط أو جسر للتواصل والحوار بني املوظفني العموميني
واألفراد /الجماعات التي تحجم عن التعامل مع الشرطة مثال أو
أن فهم السبب أو األسباب التي تجعل
تعاديها .وافتراضنا هو ّ
الشباب يرغبون في السير في طريق التطرف العنيف ربما يكون
أمرا يفهمه الشباب الذين يعيشون في املجتمعات املهمشة بشكل
أفضل.
 4.1تطبيق مبادئ األمن اإلنساني من خالل برنامج لدعم
القيادات الشابة في مجال الوقاية من التطرف العنيف
بناء على ما سبق ذكره ،فإن مقاربة األمن اإلنساني تجاه القيادة
تقر بأن التطرف
الشابة في مجال الوقاية من التطرف العنيف ّ
العنيف هو ظاهرة محددة حسب السياق ،وبالتالي فإن الوقاية
من هذه الظاهرة يكون كذلك محددا حسب السياق .وال يوجد
موحد لخصائص الشخص الذي يكون عرضة للتطرف
توصيف ّ
العنيف ،مما يعني عدم وجود مسارات خطية واضحة تحدد هشاشة
األشخاص لهذا الخطاب بل هناك مجموعة متنوعة من العوامل
التي تجتمع بشكل فريد وفقًا للسياق والفرد .وتتمحور مقاربة
األمن اإلنساني حول األشخاص ،متخذة من القواعد الشعبية
نقطة انطالقها .فتبدأ عملها مع األفراد في املجتمعات املحلية عبر
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تجميع تصوراتهم فيما يخص العوامل الدافعة للتطرف العنيف.
وهذا ما يتيح تكوين وجهة نظر شاملة حول دوافع التطرف
العنيف قد تتضمن جوانب ال تعتبر األطراف األمنية املعنية أن
لها عالقة سببية مباشرة بالتطرف العنيف .وتسعى مقاربة األمن
اإلنساني التي نعتمدها تجاه القيادة الشابة في مجال الوقاية
من التطرف العنيف إلى تقوية املجتمعات للتغلب على الدوافع
املنهجية لالستقطاب والتهميش والحرمان من الحقوق وذلك
من أجل الوقاية ملنع األشخاص من اتخاذ الطريق الذي يؤدي
وتقر مقاربتنا كذلك بأن الشباب والنساء
إلى التطرف العنيفّ .
واملجتمعات املحلية ذخر ثمني عندما يتعلق األمر بتحليل وتحديد
الحلول للتغلب على دوافع التطرف العنيف .كما تسلط الضوء
على حقيقة أن الشباب شركاء متساوون ،وأن األمر يتعلق
بالعمل مع الشباب ال العمل حول الشباب .وتأخذ بعني االعتبار
السياقات والخبرات الالزمة للعمل مع الشباب بنجاعة .لذا فمن
املفيد أن نضع في اعتبارنا أن نقطة الدخول هي العمل على
الظروف املحلية التي يحددها الشباب أنفسهم م ّمن يعيشون في
الجوار باعتبارها عوامل دفع وجذب محتملة ،والتي يتحمسون
لتغييرها .كذلك ،فهي تعترف بقدرة الشباب على املساهمة في
األمن اإلنساني وتطوير قابلية الشباب للتصدي في أحيائهم.
وتتطلب الوقاية من التطرف العنيف بالضرورة اتباع مقاربة
متعددة القطاعات تشمل مجموعة واسعة من الجهات
املعنية وال تقتصر على مؤسسات الدولة فقط بل تضم األسرة
واملجتمع املحلي واملؤسسات التجارية واملجتمع املدني .إذ
في املجتمع املحلي يضطلع كل من الرجال والنساء والقادة
الدينيون وقادة املجتمع بدور حاسم .كما
الشباب والزعماء ُ
تعترف بالحاجة إلى امللكية املحلية وتعزيز قنوات التواصل
بني مقاربة تتمحور على الدولة وتعتمد النهج التنازلي لتحقيق
األمن ومقاربة األمن اإلنساني التصاعدية التي تنطلق من العمل
مع األفراد ،وهذا ما من شأنه أن يس ّد الفجوة بني األشخاص
وقوى األمن وبني األمن اإلنساني املحلي واألمن القومي
العاملي.
في الصفحة املوالية وفي إطار ملحة عامة تلخص مقاربة األمن
اإلنساني تجاه القيادة الشابة في مجال الوقاية من التطرف
العنيف نقدم املكونات األربعة التي حددتها مجموعة األمن
اإلنساني ،وهي التصور والتمكني والتشريك والتبادل.
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املكونات التي
حددتها مجموعة
األمن اإلنساني

مبدأ األمن اإلنساني

ذو وجهة وقائية

برنامج القيادات الشابة للوقاية من التطرف العنيف

►
►
►
►
►

محدد حسب السياق

التصور
شامل

► يحلل بعمق االحتياجات الملموسة للشباب.
► يأخذ بعين االعتبار األبعاد المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية لـ(الوقاية من) التطرف العنيف.
► يدرك أن تصورات األمان تختلف حسب السياق.

►
►

يعالج مجموعة واسعة من التهديدات (المتصورة) وأوجه الضعف والقدرات.
يتناول مجموعة واسعة من الظروف السياقية المؤدية إلى انتشار التطرف العنيف ،بما في ذلك
العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
يواجه ،عند الضرورة ،حقيقة أن انعدام األمن يتسرب عبر الحدود والمناطق (الداخلية والخارجية(.
يعترف بتعقد ظاهرة (الوقاية من) التطرف العنيف.

►

يعتمد مقاربة شاملة تعتبر النساء والرجال من المجتمعات المهمشة عناصر للتغيير اإليجابي فهم
من يقوم بتحليل األمان في مجتمعاتهم ومن يت ّم تقويتهم للوقاية من التهديدات التي قاموا بتحديدها.
يم ّكن الشباب من إبالغ شكاواهم.
يركز على النوع االجتماعي وعلى تعزيز االحترام والمساواة بين الناس واحتضان التنوع
والهويات التعددية.
يركز على دور الشباب كقدوات يحتذى بها لدى أقرانهم الذين هم عرضة للتطرف العنيف.
يركز على الملكية المحلية وتمكين الشباب من أجل العمل على الوقاية من التطرف العنيف.
متجذر في حقوق اإلنسان والتنمية البشرية.

►

يؤيد التشريك بين القادة الشباب والفاعلين الرئيسيين من مختلف القطاعات ،بما في ذلك الجهات
األمنية المعنية باألمر.
يدرس السياسات والتدابير الوطنية والمحلية للوقاية من التطرف العنيف ،حتى يتمكن الشباب من
معالجة أي تناقض بين السياسات والممارسات في المجتمعات المحلية.
يخلق مساحات آمنة لإلبالغ عن المظالم وبناء عالقات أفضل بين مؤسسات الدولة ،والشرطة
خصوصا والشباب في المجتمعات المهمشة.
يؤيد مقاربة تشمل المجتمع ككل للوقاية من التطرف العنيف.
يسعى إلى إقامة شراكات متعددة الجهات في مجال الوقاية من التطرف العنيف على مستوى
المجتمع المحلي.
يدافع عن فسح مجال للمجتمع المدني من أجل العمل على الوقاية من التطرف العنيف (الموارد

التبادل

►
►

متمحور حول األشخاص

التمكني

►
►
►
►
►

متعدد القطاعات

يحدد المخاطر والتهديدات التي يراها الشباب ويسمح لهم بمعالجة هذه األسباب الجذرية باالستناد ،كنقطة
انطالق ،إلى تحليل احتياجات األمن اإلنساني من وجهة نظر تتمحور حول المجتمع المحلي.
يركز على الوقاية من خالل مقاربة تمكين الشباب.
يخلق الظروف األساسية للعمل الجماعي الذي يقوم به القادة الشباب.
يشدد على بدائل للتطرف العنيف ،بما في ذلك التماسك االجتماعي والعدالة االجتماعية والمساواة
والتنمية االقتصادية والتشغيل والمشاركة السلمية السياسية والمدنية.
يسعى إلى تمكين الشباب والشابات للتغلب على الدوافع المنهجية لالستقطاب والتهميش والحرمان من
الحقوق.

►

التشريك

►
►
►
►

المالية والقوانين واللوائح(.
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 5.1برنامج مجموعة األمن اإلنساني لدعم القيادات
الشابة في مجال الوقاية من التطرف العنيف
استنا ًدا إلى وجهة نظرنا حول كيفية تطبيق مبادئ األمن
اإلنساني في إطار برنامج يدعم القيادة الشابة في مجال الوقاية
من التطرف العنيف ،وضعنا الهدف التالي للبرنامج الذي بدأناه
في عام :2016

شكاواهم (املتصورة) مع اآلخرين (مرحلة التمكني) .كما
يتم تمكني املرشدين/ات من أجل املشاركة في محادثات هادفة
مع ممثلي الحكومات على املستويات املحلية والوطنية والدولية
)مرحلة التشريك(.

لتمكني القادة /القائدات الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بني
 18و( )26املرشدين/ات) في املجتمعات املهمشة في هولندا
وتونس من أن يصبحوا قدوة ألقرانهم األصغر سن ًا (الذين
تتراوح أعمارهم بني  12و( )16املراهقني/ات) .ويتمتع هؤالء
املرشدون/ات باملهارة في تصميم وتنفيذ مبادرات لتحسني األمان
التصور) .كما يتلقّون تدريب ًا لتحسني
في أحيائهم (مرحلة
ّ
مهاراتهم في التواصل .و يشمل ذلك االستماع بتعاطف ومناقشة

إضافة إلى هذه املكونات الثالثة التي حددتها مجموعة األمن
اإلنساني (التصور والتمكني والتشريك) ،فإننا ننظر إلى التبادل
والتعلم من األقران باعتباره مكونا رابعا مهما وشامال لبقية
املكونات .والتبادل بني شباب (وغيرهم من األطراف املعنية)
ينتمون إلى سياقات مختلفة يساعد الشباب على التفكير من
جديد في سياقهم الخاص وتكوين فكرة واضحة عن التصورات
املختلفة حول األمن وكذلك عن تنوع املقاربات ملقاومة التطرف

التش ري ك
الوالدان

املعلمون

التصور والتمكني

الجهات األمنية

مؤسسات
متعددة االطراف
املراهقون املشاركون

املرشدون/ات

الجهات الدينية

فريق العمل الذي يعمل
على التيسير
والتوجيه والتنسيق
القطاع الخاص

الجمعيات املحلية

الحكومات الوطنية
البلديات
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التبادل بني
املرشدين/ات
الذين يعملون
في سياقات
مختلفة

ورشات عمل حول
مواضيع مثل
نظرية التغيير
وشجرة الصراع
و«تصميم»
الشباب ،إلخ

التبادل بني
مرشدين/ات
يعملون في
سياقات مختلفة

ورشات عمل حول
مواضيع مثل
االستماع الذي
يتسم بإبداء التقدير
والديمقراطية
العميقة ،إلخ.

التبادل بني
مرشدين/ات
يعملون في
سياقات مختلفة

ورشة عمل حول
استراتيجيات
التشريك

ا أل نشطة

يطور املرشدون/ات مبادرات األمن
اإلنساني( 2مراحل التصور
والتبادل(

يطور املرشدون/ات قدراتهم 1ليكونوا قدوات
)مراحل التمكني والتبادل(

يمتلك املرشدون/ات املعرفة بضرورة فهم
الحاجة للعمل مع الجهات املعنية (التي قد
تختلف معهم في طريقة التفكير) والقدرة
على ذلك (مراحل التشريك والتبادل(

ا ملخر جا ت

يقوم املرشدون/ات بتنفيذ مبادراتهم
الخاصة باألمن اإلنساني

يقوم املرشدون/ات بتطوير عالقات مثمرة
مع املراهقني في مجتمعهم والحفاظ على
هذه العالقات

ينخرط املرشدون/ات في حوار هادف مع
الجهات املعنية (التي قد تختلف معهم في
طريقة التفكير(

ا لنتا ئج

يضطلع الشباب في املجتمعات املهمشة بدور نشط في مجتمعهم ويعالجون قضايا األمن بالتعاون مع األطراف املعنية األخرى

الشروط املقدمة هيكليا في البرنامج:
ّ
تمنح املنظمتان الشريكتان (مجموعة األمن اإلنساني واملنظمة املحلية) املرشدين/ات الدعم والتوجيه الالزمني للشروع في تنفيذ /تطبيق
أفكارهم ومعارفهم الجديدة.
 1نعني بكلمة «قدراتهم» املعرفة واملهارات واملواقف التي يحتاج إليها الشباب لكي يصبحوا

العنيف (مرحلة التبادل) .ويتم تحقيق الهدف العام من خالل
توفير ورش عمل للقادة /املرشدين إلى جانب توفير الدعم والتوجيه
من قبل منظمة محلية .ويقوم املشاركون بتنمية معرفتهم ومهاراتهم
في ورش العمل التي تعدهم بدورها لالضطالع بدورهم كمرشدين
وكمنفذين ملبادرات األمن اإلنساني ولتعاملهم مع السلط األمنية
املعنية .ومن خالل منظمة محلية ،يتلقى املشاركون الدعم والتوجيه
املستمر فيما يخص دورهم كمرشدين ألقرانهم األصغر سنا ويتم
تزويدهم بمزيد من اإلرشادات حول تنفيذ مبادراتهم والعمل مع
السلط األمنية املعنية .عالوة على ذلك ،يوفرهذا الدعم املحلي إطا ًرا
تنظيم ًيا يساعد املرشدين على العمل.

قدوة /مرشد(ة) ،وللعمل مع الجهات املعنية (التي قد تختلف معهم في طريقة التفكير).
 2للمزيد من املعلومات حول مبادرات األمن اإلنساني ،انظر الفقرة من  5.1.2إلى

7.1.2

في هذا الدليل.

في الفصل التالي ،سنقوم بتفسير املكونات األربعة ملقاربة األمن
اإلنساني تجاه القيادة الشابة في مجال الوقاية من التطرف
العنيف وتوفير املنهجيات املالئمة لعقد الجلسات مع املرشدين/ات.
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املكونات التي حددتها مجموعة األمن
اإلنساني لدعم القيادات الشابة في مجال
الوقاية من التطرف العنيف
يصف هذا الفصل مقاربتنا بخصوص القيادات الشابة في مجال الوقاية
التصور
من التطرف العنيف من خالل تقديم مكوناتها املختلفة بما في ذلك
ّ
والتمكني والتشريك ،وهي العناصر الثالثة التي نعتبرها ضرورية لضمان
قيادة الشباب في مجال الوقاية من التطرف العنيف .باإلضافة إلى ذلك ،نق ّدم
ً
رابعا وهو التبادل الذي يسمح بالتعلم بني النظراء من الشباب
مكو ًنا
ً
أيضا ّ
رغم اختالف السياقات التي ينتمون إليها .وسنقوم بإضافة مراجع تحيل إلى
منشورات ذات مصادر مفتوحة ملساعدتك في تصميم ورش عمل تستجيب
خصيصا للحاجيات.

التصور الذي يأخذ بعني االعتبار
ينطلق البرنامج من مكون
ّ
تجارب الشباب وتصوراتهم باعتبارها نقطة انطالق لوصف
وتحليل انعدام األمن .فالشباب هم الذين يصوغون الحلول
املمكنة لتحسني األمن اإلنساني في أحيائهم .أما املكون الثاني
فهو التمكني ،وهي عملية موازية للتص ّور ،حيث يتم تدريب
حتذى بالنسبة إلى املراهقني الذين
املرشدين/ات ليصبحوا قدوات ت ُ
يتو ّلون إرشادهم وذلك من أجل تعزيز قدرة هؤالء املراهقني على
الصمود وتقليل تأثرهم بخطاب التطرف العنيف ،باإلضافة إلى بناء
مهارات التواصل الخاصة بهم بطريقة تعاونية .كما نوصي بأن ال
يأتي املكون الثالث ،وهو التشريك ،إال بعد مرحلة التص ّور ومرحلة
التمكني .وخالل هذه املرحلة ،نعمل مع الشباب لتيسير مسارات
التشريك مع أفراد املجتمع مثل اآلباء واملدرسني واألخصائيني
االجتماعيني ،وكذلك مع السلطات املحلية واملؤسسات األمنية مثل
الشرطة ،من أجل إجراء محادثات هادفة .كما نجد أن هذه الخطوة
حاسمة في السعي للحصول على دعم حكومي الستمرار املبادرات
الشبابية والشعبية واملستندة إلى تفاعل األقران .فهذه املبادرات
تساعد على بناء مجتمعات مرنة وقادرة على الصمود .وفي

مقاربتنا ،ال يمكن إجراء محادثة مثمرة مع الجهات األمنية املعنية
إال بعد أن يتص ّور الشباب بأنفسهم ما هو مطلوب في أحيائهم.
وهذا يستدعي التحضير ألنه ليس من السهل التح ّدث مع الجهات
األمنية املعنية حول املظالم (املتصورة) .وهذا يستغرق وقتًا ،نظ ًرا
للحاجة إلى بناء الثقة وتمكني الشباب من أجل معالجة شكاواهم
بطريقة تخلق مساحة آمنة إلجراء محادثة هادفة.
يتمثل املك ّون الرابع في مرحلة التبادل .وهو مكون شامل
يستثمر في مجال التع ّلم بني األقران من مختلف الثقافات
من خالل تنظيم زيارات التبادل بني البلدان .فمن خالل هذه
الزيارات ،يتعلم القادة الشباب أكثر عن سياقات أخرى م ّما
يساعدهم في كثير من األحيان على فهم سياقهم الخاص بشكل
أفضل .وقد اقترحنا في هذا الدليل خيارات لكل من التبادالت
داخل البلد الواحد والتبادالت اإلقليمية والتبادالت الدولية ،ألنه
على الرغم من اختالفها يمكن أن تكون جميع أنواع التبادل
ّ
املنظمات تيسير
مفيدة للمشاركني مما يجعل من اليسير على
مثل هذه التبادالت.
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التصو ر
ّ

القدرة على تطوير وتنفيذ املبادرات وتحديد مسارات
واضحة لبناء قدرة التصدي لعوامل الدفع والجذب
للتطرف العنيف.
التشر يك

التمكني

تطبيق استراتيجيات التشريك مع الجهات املعنية التي

أن يصبح الشخص مجهزا بشكل أفضل من أجل

قد ال تشاركنا طريقة التفكير من أجل مناقشة دوافع

االستماع إلى األقران األصغر سنا الذين يتحدثون عن

الراديكالية التي تؤدي إلى التطرف العنيف.

وفعال مع الجهات
هشاشتهم والتواصل بشكل ب ّناء ّ

األمنية املعنية حول املظالم الحقيقية واملتصورة.

ختياريا:
التباد ل
،التع ّلم من خالل التبادل مع األقران املنتمني إلى سياقات أخرى وفي حالة التبادل الدولي
لتع ّرف على مقاربات وطنية أخرى للوقاية من التطرف العنيف.

 1.2تبادل التصورات الشخصية

قصة شخصية عن األمن
ال أشعر باألمان في الحي،
املستوى
على
وخصوصا
الشخصي ،ألن الكثير من الناس
يتعرضون للعنف والضرب من قبل
ممثلي الحكومة وكذلك الجيران .ال
يوجد احترام .وال أشعر باألمان
على املستوى الثقافي .يمكننا
مالحظة غياب وسائل الترفيه م ّما
يدفع أغلبية الشباب إلى اإلجرام.
كما نالحظ أيضا أننا بصدد فقدان
ا لعالقات والتقاليد.

تشمل مرحلة التص ّور خلق مساحات وتوفير أدوات للمشاركني
لوضع تصوراتهم حول األمن في أحيائهم .وتستلزم هذه
التصورات طرح أفكار حول املستقبل املتوقّع وكيفية الوصول
إلى ذلك .فاألسئلة الرئيسية في هذه املسار هي :كيف يعيش
الحي
الشباب في بيئتهم؟ ما الذي يشعرهم بالسعادة في
ّ
وماهي مخاوفهم؟ ما هي القضايا التي يرغبون في تغييرها؟
وكيف يتوقعون حصول التغيير؟ وفي هذا الفصل ،سنسلط
الضوء على كيفية إنشاء مساحة للمرشدين/ات لصياغة
إجابات على هذه األسئلة وتطوير رؤيتهم ،باإلشارة إلى بعض
األدوات املفيدة التي يمكن استخدامها في هذا املسار.
 1.1.2تبادل التصورات الشخصية
إحدى الخطوات األولى في هذه املرحلة هي البدء من خالل
حث املشاركني على تبادل قصصهم الشخصية حول موضوع
ّ
األمن .لجعل ذلك أكثر سهولة ،يمكنك أن تطلب منهم إعداد
قصة شخصية (مكتوبة) حول املوضوع .تأكد من أن املشاركني
يفهمون ما هو املقصود باألمن عن طريق تقديم مفهوم األمن
اإلنساني ومكوناته املتنوعة ،بما في ذلك األمن الشخصي
واملجتمعي والسياسي ،وشرح ما تعنيه هذه املفاهيم باستخدام
جدول «مكونات األمن اإلنساني السبعة«.
شجع املشاركني على التفكير في تجربة تتعلق بأحد هذه
ِّ
املكونات ،ثم قم بتعليق القصص ليقرأها الجميع .تأكد من
أن املشاركني يعرفون مسبقا أنه سيتم عرض قصصهم على
املشاركني اآلخرين.
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2

األمن االقتصادي

يتط ّلب دخال أساسيا قا ّرا من العمل أو شبكة أمان باعتبارها مالذا أخيرا (تمولها الحكومة(.

األمن الغذائي

يقتضي النفاذ االقتصادي واملادي للمواد الغذائية في جميع األوقات.
أمثلة عن التهديدات :الفقر وعدم توزيع املواد الغذائية واملجاعات.

األمن الصحي

يقتضي عيش األشخاص في بيئة آمنة والحصول على التغذية الكافية واآلمنة وكذلك الخدمات الصحية.
أمثلة عن التهديدات :عدم الحصول على خدمات صحية والتغذية غير اآلمنة واألوبئة.

األمن البيئي

يستلزم بيئة صحية وآمنة.
أمثلة عن التهديدات :التلوث وفقدان األراضي والكوارث الطبيعية.

األمن الشخصي

يتطلب األمن من العنف الجسدي.
أمثلة عن التهديدات :الحرب والعنف املنزلي والعنف الجنسي والعنف في الشوارع/اإلجرام واإلرهاب ،إلخ.

األمن املجتمعي

يستلزم أمن الجماعات ،والفرد باعتباره/ها جزءا من املجموعة ،داخل املجتمع ككل.
أمثلة عن التهديدات :العنف العرقي والتمييز واملمارسات القمعية داخل الجماعات.

األمن السياسي

يقتضي عيش األشخاص في مجتمعات تحترم حقوقهم اإلنسانية األساسية.
أمثلة عن التهديدات :القمع السياسي وعنف الشرطة والتعذيب.

أمثلة عن التهديدات :األزمات االقتصادية والبطالة وعدم وجود شبكة أمان.

قصة شخصية عن األمن
األفكار املتطرفة حول املظهر هو ما
إلي ،لقد
يعاني منه مجتمعنا .بالنسبة ّ
تعرضت للتمييز بسبب حجابي .رفضت
عائلتي السماح لي بارتداء الحجاب.
وقد ظن بعضهم أني ال أزال صغيرة
ظن البعض
ج ّدا ألستر نفسي .في حني ّ
اآلخر أنني سأواجه املضايقات بسبب
حجابي ،سواء في املدرسة أو عند
البحث عن وظيفة .ومازالوا يف ّكرون
بهذه الطريقة حتى يومنا هذا.

والهدف من تبادل القصص الشخصية ذو شقني .فمن ناحية،
يهدف هذا التبادل إلى منح املشاركني فرصة للبدء بالتفكير في
تجاربهم ومخاوفهم الشخصية فيما يتعلق باألمن ،ومن ناحية
أخرى ،يوفر للمشاركني فرصة لالطالع على الخبرات واملفاهيم
املتنوعة في القاعة .فقد يتعرفون على قصص وتجارب مماثلة
أيضا تجارب لم
لتجاربهم الشخصية ولكن قد يكتشفون
ً
يتخ ّيلوها من قبل.
إن قصص هؤالء الشباب حول ما يجعلهم يشعرون باألمان
للتعرف معا
أو عدم األمان في مجتمعاتهم هي نقطة البداية
ّ
على أنواع التصورات املوجودة في القاعة باإلضافة إلى
القضايا املطروحة والتي يتحمس الشباب ملعالجتها من خالل
مبادراتهم .تبدأ عملية التصور على هذا املستوى الفردي ولكن
جز ًءا أساس ًيا منها هو أنها تصبح تدريجيا عملية جماعية في
اللحظة التي يبدأ فيها املشاركون في االطالع على تصورات
اآلخرين بشأن األمن .هذه هي أيضا ال ّلحظة التي يبدؤون فيها
في التعرف على أوجه التشابه واالختالف ،وكالهما ها ّم وينبغي
تسليط الضوء عليه.
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 2.1.2تطارح األفكار بشكل جماعي
وتتمثل الخطوة التالية في عنصر التص ّور هذا في جمع كل هذه
القصص من خالل تبادل األفكار أو تطارح األفكار بشكل جماعي
حول تصورات السالمة في املجتمع الذي ننتمي إليه .إن إجراء
تمرين لرسم خرائط ذهنية (عن ويسبوردو جانوف )2010 ،يعتبر
منهجية مفيدة لتبادل األفكار جماعيا .والهدف من هذه الجلسة هو
الحصول على «صورة شاملة» حول األمن بما في ذلك وجهات
النظر املختلفة داخل القاعة .وهذا أمر مه ّم للغاية ألنه سيشكل
األساس للمرشدين/ات قصد ضبط تصوراتهم حول األمن في
أحيائهم .وسيساهم وضع خريطة ذهنية حول االتجاهات األمنية
في نجاح عملية تبادل األفكار ويهدف إلى خلق صورة ثرية حول
مختلف املسائل املطروحة من منظور جميع املشاركني .ويتيح

تبادل األفكار بني املشاركني فرص التعرف على االتجاهات األمنية
األخرى في املناطق املجاورة لهم وكذلك التعبير بحرية أمام
امليسر في تمرين الخارطة الذهنية دو ًرا مه ّما في
اآلخرين .ويلعب ّ
أن كل من يريد املشاركة يحصل
توجيه تعليمات واضحة والتأ ّكد من ّ
سمح له بذلك دون فتح
على فرصة لذكر أحد االتجاهات األمنية وي ُ
نقاش .لذلك ،من املهم أن نتذكر أن الغرض من التمرين ليس بدء
مهما أم ال .فيجب التأكد من أن
نقاش حول ما إذا كان شيء ما ً
امليسر يدير التمرين بطريقة جيدة حتى ال يحيد التبادل عن هدفه
ّ
تعليمات
ويقدم
ساخن.
نقاش
إلى
ويتحول
ٍ إضافية
] (2005) [Large Scale Interventionsلهذا التمرين.

بعد رسم خارطة ذهنية بأنفسهم ,قرر املرشدون أيضا تيسير الخارطة الذهنية مع املراهقني
املشاركني .وهكذا تم اجراء التمرين واالستفادة منه.

اإلنسان :

منسق املشروع من املعهد العربي لحقوق
في إحدى املجموعات ،قال أحد املراهقني أن هناك مشاكل في
ً
أيضا أشياء جيدة[ .]...سمحت لنا الخارطة
الحي ولكن هناك
الذهنية برؤية األشياء من منظورهم [املراهقني] .أعتقد أنه
يمكننا استخدام الخارطة الذهنية لفهم تص ّورات املراهقني
ً
أيضا من الخارطة الذهنية هو
حول أي موضوع .ما تعلمته
أن لدى املراهقني نظرة مختلفة ج ًدا عن قوات األمن .بالنسبة
إليهم هم ليسوا مصدر أمن بل مصدر تهديد.
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إثر تبادل األفكار ،اطلب من املشاركني تحديد األولويات فيما
يخص االتجاهات األمنية التي وقع تسميتها .وتتمثل إحدى
الطرق الجيدة للقيام بذلك في أن نقوم بتوزيع ثالث ملصقات
صغيرة مستديرة وملونة على املشاركني ثم نطلب منهم (بشكل
فردي) تحديد األوليات حسب وجهة نظرهم من خالل وضع
ملصقاتهم على االتجاه .وبهذه الطريقة تصبح الخارطة من
مشموالتهم ويدركون ما هي أهم القضايا بالنسبة إلى املجموعة
ككل.
إحدى األفكار املهمة وراء أنشطة الخريطة الذهنية وتر تيب
أن لدى الناس تجارب
األولويات حسب االتجاهات األمنية هي ّ
مختلفة فيما يتعلق باألمن ،وبالتالي ال يمكن للمرء تكوين صورة
شاملة دون سماع وجهات نظر اآلخرين .هذا الوعي أمر بالغ
األهمية عند تطوير الرؤية الشخصية للمرء ،بما في ذلك رؤيته
للتغيير في املجتمع .ومن املمكن التأكيد على هذه النقطة بطريقة
مرحة من خالل دمج مطالعة قصة «الرجل األعمى والفيل»
(عن ساكس  :1816ص )87التي يستخلص منها نفس الدرس.
وبالتالي يساعد هذا األمر املشاركني على فهم أهمية اكتساب
فكرة واضحة عن وجهات النظر األخرى .ومن األيسر عندئذ
التوصل إلى فهم مفاده أنه من الضروري العمل مع األطراف
املعنية األخرى من أجل تطوير حلول ملعالجة مسألة معقدة
كالتطرف العنيف وفهم الصورة بأكملها.
 3.1.2تعريف التطرف العنيف
من املهم أن يكون لدى املشاركني فهم مشترك للمشكلة التي
يتناولها هذا البرنامج .لذلك فإن تطوير فهم مشترك ملصطلح
«التطرف العنيف» ضروري للمشاركني من أجل تمكينهم من
تحليل القضية وتحديد الحلول معا .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى
أنه ال يوجد تعريف مقبول عامل ًيا سواء ملصطلح «اإلرهاب» أو
التطرف العنيف .وكما جاء في خطة عمل األمم املتحدة للوقاية
من التطرف العنيف ،فإن «التطرف العنيف هو ظاهرة متنوعة
بدون تعريف واضح .وهي ليست جديدة وال حصرية ألي منطقة
أو جنسية أو نظام معتقد» (عن الجمعية العامة لألمم املتحدة،
 :2015ص  .)1إذا أخذنا بعني االعتبار هذا التعقيد الذي يحيط
بالتعريف ،فإننا نوصي بأن تطلب من املشاركني التفكير في
تعريفهم الخاص للتطرف العنيف :تعريف له صلة بسياقهم.
ويصبح األمر مثيرا لالهتمام عندما يشرعون معا في وضع
تعريف جماعي.

وضعت مجموعة من املرشدين/ات
التعريف التالي للتطرف العنيف :
إن الراديكالية التي تؤدي إلى التطرف
العنيف هي تبنّي األفكار املتطرفة ،سواء
كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية ،م ّما
يؤ ّدي إلى رفض اآلخر لدرجة إقصائه
واستخدام العنف املعنوي والجسدي
ض ّده .وتنجم الراديكالية التي تؤدي إلى
التطرف العنيف عن مشاكل نفسية تنشأ
أساسا عن تدهور الوضع االجتماعي
ً
واالقتصادي والقمع والتهميش.

يمكن تيسير هذا التمرين من خالل حث املشاركني على العمل
أ ّوال بشكل ثنائي ث ّم في مجموعات رباع ّية ومن ث ّمة تجميع
للتوصل إلى تعريف واحد مشترك .يجب أن
تعريفاتهم معا
ّ
يأخذوا الوقت الكافي حتى يقدموا تعريفاتهم لبعضهم البعض
موحد .يؤدي هذا إلى تفكير
قبل مناقشتها
والتوصل إلى تعريف ّ
ّ
املرشدين/ات في كيفية فهمهم للتطرف العنيف بشكل ف ّعال
والبدء في استيعاب كيف يفهم اآلخرون التطرف العنيف ،مما
يساعدهم بدوره على اكتساب فهم عميق ملدى تعقّد هذه
الظاهرة.
وبعد القيام بهذا التمرين ،يجب إدراج بعض التعاريف التي
تستخدمها املنظمات الحكومية الدولية أوالحكومات الوطنية.
فيمكن تقديم التعريفات املحلية والدولية على حد سواء .على
سبيل املثال ،ابحث عن (أو اطلب من املشاركني البحث عن)
التعريف املستخدم من قبل الحكومة الوطنية في ذلك السياق
املعني .امنح املرشدين/ات الفرصة ملقارنة هذه التعريفات
بتعريفاتهم الخاصة ومشاركة أفكارهم ومشاعرهم حول
التعريفات املوجودة.

مقاربة مجموعة االمن االنساني بشأن القيادات الشابة 27

أمثلة عن بعض التعريفات الدولية:
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:
» يشير التطرف العنيف إلى الدعوة إلى العنف أو املشاركة فيه أو
التحضير له أو دعمه بأي شكل آخر بدافع أو تبرير إيديولوجي
لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية» (سياسة الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية :2011،ص.(2
منظمة األمن والتعاون في أوروبا:
الراديكالية التي تؤدي إلى اإلرهاب هي «املسار الديناميكي
الذي يقبل فيه الفرد العنف اإلرهابي كمسار عمل ممكن أوح ّتى
شرعي .وقد يدفعه هذا في نهاية املطاف ،ولكن ليس بالضرورة،
إلى الدفاع عن اإلرهاب أو دعمه أو االنخراط فيه» (منظمة
األمن والتعاون في أوروبا :2014 ،ص .(15
طور فريق األمم املتحدة الوطني تعري ًفا ُيعنى بالسياق
ّ
التونسي:
» التطرف العنيف هو نشاط األفراد والجماعات التي تدعو إلى
العنف أو تبرره ألسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية
وترفض القيم العاملية للديمقراطية ودولة القانون وحقوق اإلنسان
التعصب الديني والثقافي واالجتماعي»
من خالل نشر رسالة
ّ
(في برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومنظمة انترناشونال
أالرت :2018،ص .(16
 4.1.2حقوق اإلنسان في صلة بالوقاية من التطرف
العنيف
إن احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية أمر ضروري في
مقاربة األمن اإلنساني من أجل مقاومة التطرف العنيف وينبغي
مراعاته عندما يقوم املشاركون بتص ّور مبادراتهم .هذا أمر مه ّم
أن حقوق اإلنسان تمثّل ركيزة أساسية من ركائز األمن
نظرا إلى ّ
اإلنساني وقد تأثّرت ّ
بكل من التطرف العنيف واإلرهاب وكذلك
بالتدابير الهادفة إلى مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب .ويمكن
أن تؤدي انتهاكات حقوق اإلنسان من قبيل املمارسات الوحشية
من طرف رجال الشرطة والقتل خارج نطاق القضاء والتمييز
إلى مزيد من العنف (منظمة العفو الدولية .)2017 ،ولذلك فإن
احترام حقوق اإلنسان أمر ضروري ملقاربة مستدامة لألمن.
واستناد ًا إلى هذه االعتبارات ،فإنه من امله ّم مناقشة حقوق
اإلنسان في عالقتها بالوقاية من التطرف العنيف مع املشاركني
يخص هذه العالقة
حتى يتمكنوا من اكتساب نظرة ثاقبة فيما
ّ
ويراعوا ضرورة احترام حقوق اإلنسان عند تص ّور مبادراتهم.
ويقدم هذا الجزء من ال ّدليل أفكا ًرا حول كيفية إجراء جلسة تبادل
أو طرح جماعي لألفكار حول ما تعنيه حقوق اإلنسان للمشاركني
وكيف يمكنهم منحهم األولوية فيما يتعلق باألمن ،وما هي
التوترات املتأصلة ،وكيف يشعر املشاركون حيال هذه التوترات؟
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وماهي املعضالت التي تواجهها الحكومات ،وكيف يصبح املرء
أكثر وعي ًا بهذه املعضالت عند مجابهة قضية التطرف العنيف؟
وكنقطة انطالق ،ينبغي على املشاركني التمهيد ملناقشة املوضوع
من خالل عصف ذهني أو تبادل أفكار حول معنى حقوق اإلنسان
مستشهدين بأمثلة من حقوق اإلنسان .وليس من الضروري
اإلطالة في هذا التمهيد فهو يتع ّلق بتمكني جميع املشاركني من فهم
معنى حقوق اإلنسان واالستشهاد بأمثلة .3وللتوضيح والتأكد
من أن املشاركني على وفاق ،أ ْت ِبع هذا التمهيد بمقدمة موجزة
عن حقوق اإلنسان .ويمكنك أن تجد أدناه مثاال عن التعريف:
حقوق اإلنسان هي ضمانات قانونية عاملية تحمي األفراد
والجماعات من األعمال واإلغفاالت التي تتعارض مع الحريات
األساسية واالستحقاقات والكرامة اإلنسانية .ويلزم قانون
حقوق اإلنسان الحكومات (بشكل أساسي) وغيرها من الجهات
املسؤولة بالقيام بأشياء معينة ويمنعهم من القيام بأشياء
أخرى» (مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق،
اإلنسان( :2006ص(.
ث ّم اطلب من املشاركني أن يفكروا في حقوق اإلنسان ا لتي
يعتقدون أنها األكثر تأثر ًا بالتطرف العنيف وكذلك األكثر تأثرا
بالتدابير األمنية ملجابهة هذه الظاهرة .واجعلهم يكتبون إجاباتهم
على ملصقات .قم بتعليق بطاقة على الحائط مكتوب فيها:
التطرف العنيف» واطلب من املشاركني أن يلصقوا
«(مكافحة)
ّ
مالحظاتهم حولها .ثم اطلب من املشاركني تفسير العالقة
التي ح ّددوها بني حقوق اإلنسان التي ذكروها في املالحظات
الالصقة و«(مكافحة) التطرف العنيف«.
ثم أ ْت ِبع هذا النشاط بمناقشة حول هذه العالقة حيث يت ّم
تمكني املشاركني من استكشاف مشاعرهم حول الصلة بني
احترام حقوق اإلنسان والتدابير األمنية .ولتيسير ذلك ،استخدم
أداة عمل مثل نشاط «خطوط الطيف» (:2010،Seeds of Change
ص )6الذي يحتاج فيه املشاركون إلى الوقوف على طول ّ
خط
تمثّل جهة منه املوافقة وتمثل الجهة األخرى املعارضة ليبرزوا
موقفهم من تصريح أو فكرة معينة ،ثم يشرح كل مشارك
لآلخرين سبب وقوفه على املوقع الذي اختاره على الخط.
استخدم العبارات التي تبرز التو ّترات واملعضالت املوجودة بني
حقوق اإلنسان و(مكافحة) التطرف العنيف .أ ّما بعض األمثلة
عن هذه العبارات فهي:
◄ يجب عدم السماح للمقاتلني األجانب بالعودة إلى مجتمعاتهم.
◄ يجب وضع املزيد من كاميرات املراقبة في األماكن التي
يقضي فيها الشباب وقتهم.
في الختام ،من املهم أن ينهي
امليسر هذه الجلسة بالقول
ّ
إ ّنه يجب على املشاركني أن يكونوا على دراية باملعضالت التي
تواجه الحكومات أثناء مجابهتهم للتطرف العنيف .وما اليقل عن

مكونات البرنامج

ذلك أهمية هو ضرورة أخذ حقوق اإلنسان بعني االعتبار أثناء
تطوير مبادراتهم.
 5.1.2تصميم املبادرات
بعد أن ت ّم تحديد القضايا التي ته ّم املجموعة بناء على الخريطة
الذهنية يتم تشجيع املشاركني على الدخول في مرحلة التفكير
ومحاولة تصميم مبادرات ملعالجة بعض مشاكل األمن اإلنساني
التي حددوها وع ّبروا عن رغبتهم في تغييرها .وتمثل تمارين
التع ّمق في تحليل السياق والبدء في تصميم املبادرات جز ًءا من
عملية التصور هذه.
»رسم مالمح شخصية شابة«
الحي والتفكير في ما
هناك طريقة مرحة لتحليل الوضع في
ّ
يدور في أذهان أقرانهم األصغر منهم سنا وهي تمرين «رسم
مالمح شخصية شابة» .والغرض األهم من هذا التمرين هو أن
يتعاطف املشاركون مع أقرانهم .وهو يرتبط بإدراك وضرورة
االعتراف بأن الشباب املقربني إلينا واملنتمني إلى مجتمعاتنا
أيضا مستضعفني.
يمكن أن يكونوا ً

عند القيام بتمرين «رسم مالمح شخصية شابة» ،يتخيل املشاركون
من خالل تكوين صور ذهنية ما يحدث في حياة املراهقني في
أحيائهم وما يدور في أذهانهم :كيف يبدون؟ بماذا يشعرون؟ فيم
يفكرون؟ ما هي املوسيقى التي يستمعون إليها؟ إلخ ...ويسمح
التمرين للشباب برسم مالمح شخص من مجتمعهم والتركيز
على الجوانب السياقية /النوعية /الثقافية الخاصة بذلك الشاب.
تأكد من أن مجموعات مختلفة تقوم بالتمرين حتى يتمكنوا من
تقديم رسوماتهم ثم مناقشة مالحظاتهم .اترك الكثير من الوقت
للمشاركني كي يشرحوا رسوماتهم فبناء على خبرتنا ،هذه هي
اللحظة التي يبدأ فيها املشاركون باالنفتاح .فإذا الحظت أ ّية صور
أو قوالب نمطية (متعلقة بالنوع االجتماعي أو الخلفية العرقية
إلخ) قم بمعالجتها بطريقة تسمح للمشاركني باالستفادة من
املعارف املكتسبة .ويمكن القيام بذلك عن طريق سؤال املشاركني
اآلخرين في املجموعة ع ّما إذا كانوا موافقني .وغالبا ما يكون
هناك الكثير من اآلراء املتسمة بالحكمة صلب املجموعة نفسها
وهذا ما سيساعد على مواجهة هذا النوع من الصور النمطية
دون الحاجة إلى أن تذكر ُمباشرة أمورا بديهية .إذا لم يكن األمر
كذلك ،فقد تكون هذه فرصة جيدة لإلشارة إلى ضرورة قبول
أيضا
التنوع في املجتمع ،وأن الشخص املستهدف بالتنميط هو ً
أحد أصحاب املصلحة امله ّمني في عملية الوقاية من التطرف
العنيف.
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مرشد/ة :كان تمرين «شجرة الصراع» أكثر تمرين مفيد بالنسبة
إلي ألنني أشعر أنه من خالل هذه الطريقة يمكنك التعامل مع أصول
ّ
املشاكل ولذلك تحاول فهم سبب وجود املشكلة ومن يتأثر بها ومن
هم األشخاص الذين يمكنهم املساعدة في حلها وما هي الحلول
املمكنة .بعد ذلك يمكنك استخدام هذه املعلومات لوضع خطة.

األوراق :قم بصياغة الحلول املمكنة
للمشكلة األساسية.
الفروع :قم بتسمية تأثيرات املشكلة
األساسية.
الجذع :قم بتسمية املشكلة األساسية.

الجذور :قم بتسمية األسباب الجذرية
للمشكلة األساسية.
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شجرة الصراع
تعتبر شجرة الصراع أداة مناسبة لتحديد املشاكل األساسية
واألسباب الجذرية لهذه املشاكل وآثارها ،باإلضافة إلى تحديد
الحلول املمكنة.
تساعد شجرة الصراع املشاركني من خالل عرض مرئي على
التركيز على نزاع أو مشكلة يحددونها كمسألة يرغبون في
تماما لتحفيز نقاش جماعي حول
العمل عليها .وهي مناسبة
ً
ولحث املشاركني على البدء في التفكير
األسباب واآلثار.
ّ
في املبادرات املحتملة .وهذا يساعدهم على التقدم في عملية
التص ّور .إذا لم يكن لدى املشاركني حتى اآلن فكرة محددة
يرغبون في التركيز عليها ،فيمكنهم رسم ع ّدة أشجار صراع
حول مشاكل أساسية مختلفة الستكشافها بشكل أفضل .تأكد
من إجراء هذا التمرين بشكل ثنائي لضمان مناقشات مثمرة
حول األسباب والنتائج .ومن الجيد تنظيم العروض بعد ذلك
بحيث يصبح لدى كل شخص فكرة عن املسائل التي بدأت في
الظهور منذ جلسات تبادل األفكار السابقة.
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التعامل مع التعقيدات
بعد االطالع على مسألة التطرف العنيف التي تتسم بالتعقيد،
من خالل رسم خريطة ذهنية وتعريف التطرف العنيف ومناقشة
عالقته بحقوق اإلنسان وكذلك من خالل تحليل السياق بشكل
أعمق ،آن األوان الكتساب بعض املعارف حول كيفية التعامل
مع مثل هذه القضية املعقدة.
أو ًال ،ذ ّكر املشاركني بهذا التعقيد :كيف تفهمون املسألة التي
يتبنى وفقها الناس درجة من الراديكالية توصلهم إلى الحد الذي
يبدؤون معه في االنخراط في التطرف العنيف؟ وكيف يمكننا
التن ّبؤ بمن قد يقوم بذلك؟ اشرح لهم أن ذلك مستحيل .يمكنك
البياني «فني« ) (Vennالذي
اإلشارة إلى الرسم
ّ
س ّلط عليه الضوء في الفصل األول (صفحة  )17ملزيد من
التفاصيل .وال يوجد توصيف واحد يشمل جميع األشخاص
الذين ينخرطون في التطرف العنيف .كما ال يوجد مسار واحد
من الواضح أ ّنه يقود األفراد إلى االنخراط في التطرف العنيف.
بل إن دوافع النزعة الراديكالية التي تؤدي إلى اإلرهاب ،سواء
كانت اجتماعية أو دينية أو نفسية ،تتسم بالتنوع والتعقيد
وتجتمع بطريقة فريدة في كل حالة .وعالوة على ذلك ،اليمكن
النظر إلى التطرف العنيف بمعزل عن السياق والوقت الذي
يحدث فيه.

ولتمكني املشاركني من العمل مع حقيقة أن هناك حاجة ألصحاب
مصالح مختلفني من أجل التوصل إلى فهم للمشكلة وتوفير األجزاء
املختلفة من الحل ،فإننا نوصي بأن يخوض املشاركون تجربة
«التعقيد» .وهناك العديد من الطرق املمتعة لتعميق فهم املشاركني
لـ «التعقيد» .وتتمثل إحدى هذه الطرق في جعل املشاركني يلعبون
«لعبة األنظمة» (مجموعة الشركاء  (2011 REOSحيث يصبح قسم من
املجموعة جز ًءا من «نظام معقد»َ .
ويكَّلف الجزء اآلخر باكتشاف
كيفية عمل النظام .وتساعد هذه «اللعبة» املشاركني على اكتساب
فكرة عن كيفية التعامل مع املواقف املعقدة ،وهي في هذه الحالة
مشكالت أمنية معقدة .وتشمل بعض األفكار التي قد تتمخّ ض ع ّما
يلي التمرين من استخالص للمعلومات:
◄
◄
◄
◄

اليمكن فهم النظام أو التحكم فيه من الخارج .يجب على املرء
الدخول في النظام واالنخراط مع املعنيني لتكوين صورة
شاملة.
لفهم سلوك أحد األنظمة ،يتعني على املرء مراقبة كيفية عمل
أن مراقبة لقطة واحدة لن
هذا النظام على مر الزمن .إذ ّ
تساعد كثيرا.
كل مجموعة أو مجتمع لديه ديناميكيته الخاصة .وال يمكن
للمرء أن يفهم على الفور ما يحدث ويقدم ح ً
ال من خارج
النظام.
يحتاج املرء إلى استشارة الناس من الداخل.
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تطوير رؤية طويلة األمد وتصميم مشروع
ننتقل في هذا الجزء من تكوين تصور بشأن القضايا محل
االهتمام وتحليلها إلى تخيل مستقبل مختلف .وطريقة نظرية
التغيير ) (ToCهي الطريقة املنظمة للقيام بذلك .يقدم اندرسون
( )2009دلي ً
ال مفي ًدا للغاية يشرح عملية تطبيق هذه النظرية .
تساعد طريقة نظرية التغيير املشاركني على التركيز على هدفهم
على األمد الطويل أثناء تطوير مبادراتهم من أجل التغيير .وتتيح
عملية تطوير نظرية التغيير إنشاء مبادرات استراتيجية ومبتكرة.
ويتم ذلك من خالل عملية «التخطيط بالرجوع الى الوراء»  :يبدأ
املشاركون بتحديد هدفهم على األمد الطويل ،ومن هناك ينتقلون
لتحديد التغييرات املتوسطة التي يجب إحداثها على مستويات
متعددة للوصول إلى ذلك الهدف.
هناك الكثير من املواد املتاحة حول هذا املوضوع والتي ينبغي
للمرء أن يذكرها حسب املجموعة املشاركة .ويهتم بعض

مرشد/ة :عندما كنا نقوم بورشة العمل،
«النتائج »
وجدت النظرية ومفاهيم
و«املخرجات» صعبة الفهم .ولكن في
املرحلة العملية ،أصبح األمر أيسر .إذ
حددنا هدفنا وما أردنا تحقيقه وطورنا
الخطوات التي يتعني علينا القيام بها.

مرشد/ة :ما تع ّلمته من تمرين التد ّرب
على نظرية التغيير هو التفكير املنطقي،
فسبب املشكلة قد يكون نتيجة لشيء
آخر .ولذلك يجب أن يكون لديك
تسلسل كامل تأخذه بعني االعتبار من
أجل تحقيق هدفك على األمد القصير.
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املشاركني بمعرفة جميع التفاصيل ،بينما يريد آخرون البدء في
تخطيط املبادرة على الفور .وليس من الضروري معرفة «كل
شيء» حول نظرية التغيير للتوصل إلى إرساء نظرية للتغيير.
ويمكن تشريك املراجع ذات الصلة جنبا إلى جنب مع املشاركني
ملنحهم فرصة الخوض في املوضوع إذا رغبوا في ذلك ،دون أن
ً
شرطا مسبقًا لتطوير نظرية للتغيير.
يكون ذلك
من املمكن شرح مفهوم نظرية التغيير بطريقة مرحة وبسيطة،
وإيضاح الفروق بني الهدف على األمد الطويل والنتائج
التدرب
واملخرجات واألنشطة .ويمكن للمشاركني بعد ذلك
ّ
بأنفسهم على تطوير أساسيات مسار للتغيير ،ويبدأ ذلك
من الهدف طويل األمد ثم النتائج ثم املخرجات وصوال إلى
األنشطة .وهذا يم ّكنهم أيضا من تحليل نقدي ألفكارهم
حول التغيير الذي يتصورونه وكيف يمكن لهم إحداثه .في
الصفحة التالية ستجد بعض األمثلة التي طورها املرشدون/ات
التونسيون/يات.

إن نظرية التغيير قد
مرشد/ةّ :
ساعدتني وزميلي على أن نحلم
بهدف طويل األمد .كان هذا
الهدف يتع ّلق بالتعايش املشترك
الحي ،وهو بالطبع هدف من
في
ّ
املستحيل تحقيقه خالل فترة هذا
املشروع .ثم فكرنا في ما أردنا
تحقيقه كنتيجة وهو هدف واقعي
يمكن الحصول عليه خالل فترة
هذا املشروع .ف ّكرنا في األمر
مل ّيا ثم كتبنا« :لبناء التواصل بني
املراهقني من الجوارين«.
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الهدف طويل األمد

يقلص استخدام العنف اللفظي بني الشباب في األحياء

النتائج

ينظم املراهقون/ات في أحيائهم الخاصة عمليات حوارية منظمة في بيئة غير رسمية

املخرجات

يتم تمكني/ات من مهارات التواصل

األنشطة

يد ّرب املك ّونون املراهقني حول تيسير العمليات الحوارية املنظمة في بيئة غير رسمية

الهدف طويل األمد

تقليص الرغبة في الهجرة غير املنتظمة إلى أوروبا بني الشباب في األحياء

النتائج

الشباب /املراهقون فخورون بح ّيهم

املخرجات

الحي نظيف

يحتوي الحي على مناطق مز ّينة بشكل
جميل /يصبح من ّمقا

األنشطة

حملة تنظيف

طالء الدرج

الهدف طويل األمد

التعايش املشترك بني الشباب /املراهقيني من ح ّيني مختلفني

النتائج

يبدأ الشباب من كال الح ّيني في التفاعل مع بعضهم البعض

املخرجات
األنشطة

إدراك الشباب /املراهقيني من كال
الح ّيني أنهم متشابهون
-

يمتلك املراهقون/ات املعرفة واملهارات
لتيسير العمليات الحوارية

إدراك الشباب /املراهقني من كال الح ّيني
إنهم يعيشون مثل بعضهم البعض

إعداد فيديو مع املراهقني/ات
بث الفيديو في إطار تنظيم حدث للمراهقيني/ات من كال الح ّيني
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نظرية التغيير هي مسار غير محدد ،فيمكن من خاللها تحديد
مسارات مختلفة تؤدي إلى الهدف طويل األمد ).(edX, 2018
وهذا ما يسمح للمرشدين/ات بأن يأخذوا في االعتبار أنهم جزء
من صورة أكبر .وفي هذه الصورة ،قد تؤثر الجهات املعنية
والعوامل األخرى على الهدف طويل األمد .ويقودنا هذا األمر
إلى تمرين آخر مه ّم يتعلق بتصميم املبادرات :وهو تحليل
أصحاب املصلحة.

مرشد/ة :ما تعلمته هو أنه يجب أن
يكون هناك تنسيق بيننا وبني أصحاب
املصلحة املشابهني لنا في األفكار
فقد نعمل على تحقيق نفس الهدف.
أن ّ
كل منا يعمل بمفرده .وإن
غير ّ
عملنا معا ،يمكننا تحقيق الهدف
بسرعة أكبر وبنتائج أفضل.
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تحليل أصحاب املصلحة
في هذه املرحلة من تطوير املبادرات ،من املهم إبراز ضرورة أن
جرى تحليل ألصحاب املصلحة لجعل املشاركني أكثر وع ًيا
ي ُ
بحقيقة أنهم بحاجة إلى التفكير في بناء شراكات مع أصحاب
املصلحة الرئيسيني في مجتمعهم وكذلك تحديد أصحاب
املصلحة الذين قد يكونون من املعرقلني املحتملني .ويع ّد «تحليل
حقل الطاقة« ) (FFAطريقة جيدة لتنفيذ تحليل أصحاب املصلحة.
4

هناك تمرين 5آخر يمكن أن يقترن مع تمرين تحليل حقل الطاقة
وهو يتيح للمشاركني فرصة التفكير في االختالفات بني «دائرة
شواغلهم» و«دائرة نفوذهم» و«دائرة سيطرتهم» .ويساعدهم هذا
التمرين على وضع املبادرة التي هم بصدد تصميمها ضمن
دائرة نفوذهم .عالوة على ذلك ،يمكن لهذه األداة أن تساعد
املشاركني على التفكير في كيفية توسيع دائرة نفوذهم عن طريق
تشريك أصحاب املصلحة اآلخرين.

ذات وجهة وقائية

ـ كيف تسمح مبادرتك بتمكني املراهقني؟
ـ كيف تعالج مبادر ُتك الدواف َع التي تخلق هشاشة ذات صلة بالتطرف العنيف؟

محددة حسب السياق

ـ كيف تستجيب مبادرتك الحتياجات الشباب املحليني؟
ـ كيف يأخذ تصميم مبادرتك بعني االعتبار تصورات األمن الخاصة بالسياق الذي تعمل
فيه؟

شاملة

ـ كيف أنّ التحليل الذي تستند إليه مبادر ُتك يأخذ بعني االعتبار اختالف أنواع الشواغل
األمنية (األمن املجتمعي واألمن السياسي واألمن االقتصادي وما إلى ذلك)...؟
ـ كيف تأخذ املبادرة بعني االعتبار التأثيرات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية على
الوقاية من التطرف العنيف؟

متمحورة حول الناس

ـ كيف يأخذ تصميم مبادرتك بعني االعتبار تصورات املراهقني املتنوعني في ح ّيك
وأفكارهم وطموحاتهم؟

متعددة القطاعات

ـ كيف قمت بتشريك أصحاب املصلحة املتعددين في ح ّيك؟
ـ كيف تساهم مبادرتك في رتق الفجوة بني مزودي األمن «التقليديني» والشباب /املجتمع؟
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نصيحة :شجع املشاركني على البدء بمبادرتهم حتى وإن لم تت ّم صياغتها بشكل مثالي.
فاملنظمات املحلية موجودة لدعم املرشدين/ات وتوجيههم أثناء قيامهم بتنفيذ مبادراتهم ،حتى
يتمكنوا من النظر في ما سار بشكل جيد وما يحتاج إلى التحسني من البداية.

 6.1.2وضع اللمسات األخيرة على تصميم مبادرات
خاصة باألمن اإلنساني
بمجرد أن تصبح أساسيات نظرية التغيير واضحة ،يمكن
للمشاركني البدء في وضع اللمسات األخيرة على تصميم
مبادراتهم التي سيعملون على تنفيذها في املستقبل .وعليه ،فهم ُ
في حاجة إلى التأكد من أنها تشمل :هدفهم على األمد الطويل 7.1.2 ،تشريك املراهقني املشاركني في مسار وضع
أﯾﺿﺎ ﺟﻌلهم ُ
التصورات
والنتائج واملخرجات والنشاطات .وﻣن اﻟﻣﻔﯾد
ً
ّ
ﯾﻔﮐرون ﻓﻲ ﮐﯾﻔﯾﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﺑﺎدراتهم ﺑالوقاية من التطرف العنيف .عندما تقوم بتشجيع املرشدين/ات على تطبيق مبادئ األمن
اإلنساني في مبادراتهم مع املراهقيني  ،من امله ّم أن تحرص
بعد أن يط ّور املرشدون أفكارهم األساسية ،من املفيد إنشاء بيئة على أن يكونوا قادرين على تيسير املحادثات مع املراهقيني
أيضا
تتبادل فيها املجموعات املختلفة أفكارها مع بعضها البعض .حول تص ّورهم لألمن اإلنساني في
الحي وتشريكهم ً
ّ
فشجع املشاركني على
وهو تمرين يثري ويضفي وضوحا على األفكار املطروحة .ف ّكر في (التعمق في) تطوير املبادرات.
ّ
على سبيل املثال في إعداد مساحة تشبه نموذج املقهى العاملي .استخدام األدوات التي استفادوا منها خالل عملية التص ّور.
واملقهى العاملي هو منهجية يتم فيها الجمع بني األشخاص فعلى سبيل املثال ،قد يكون تمرين الخريطة الذهنية حول
إلجراء حوار تعاوني حول القضايا التي تهم عملهم الحقيقي «األمان في الحي» مفي ًدا عند القيام به مع املراهقيني ألنه يسمح
في إطار يشبه الجلوس في املقهى (املقهى العاملي .)2015 ،كما للمرشدين برؤية األمن من وجهة نظر املراهقيني املشاركني في
أيضا استكشاف املوضوع
أن البرنامج (انظر صفحة  .)26يمكنك ً
وصفه مطورو النموذج« :يستند املقهى العاملي إلى افتراض ّ
الناس يتح ّلون فعال بالحكمة واإلبداع ملواجهة حتى أصعب من خالل جلسات الرسم ومشاركة القصص والحوار امليسر.
وأن اإلجابات التي نحتاجها متاحة لنا؛ وأننا أكثر وسوف تكون منهجيات التواصل التي سنتطرق إليها في جزء
التحديات؛ ّ
«التمكني» ،وهو الجزء التالي من هذا الدليل ،مفيدة كذلك  .هنا
حكمة عندما نكون معا» (املقهى العاملي :2015 ،ص.(1
تأكد من أن يقوم املشاركون بتوضيح تصميم مبادراتهم من
خالل التساؤل عن كيفية تطبيق مبادئ األمن اإلنساني في
تصميم مبادراتهم واالستفادة من األسئلة التوجيهية املوجودة
في ال ّلمحة العامة في الصفحة .34

نصيحة :من النقاط املهمة التي يجب أخذها بعني االعتبار عند
استكشاف قضايا األمن اإلنساني مع املراهقيني هي ضرورة أن يتاح
للجميع فهم اللغة املستخدمة .ويمكن القيام بذلك ،على سبيل املثال،
من خالل الحديث عن السالمة في املجتمع املح ّلي للمشاركني.
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 2.2التمكني

 1.2.2مقاربة الحضور
تم تقديم مقاربة الحضور ،وهو منهج صممه البروفيسور
د .أندريس بارت ( )2002في البداية للعاملني االجتماعيني ،وهو
يدور حول التواجد مع اآلخرين دون الشعور مباشرة بالرغبة في
حل مشاكلهم .ونرى أنه من املهم التمييز بوضوح بني املرشدين
والعاملني االجتماعيني املحترفني في هذا السياق .في حني أن
العاملني الشباب متخصصون في الكشف عن الشباب املهمشني
املعرضني للخطر ومساعدتهم في حل مشاكلهم مع املتخصصني،
فإن دور املرشدين ،من منظورنا ،هو االستماع والتعاطف مع
احتياجات أقرانهم األصغر سنا .وبالنسبة إلى بعض املشاركني،
قد يكون هذا دو ًرا جدي ًدا يقومون به ،بينما بالنسبة إلى اآلخرين،
قد تكون هذه هي طريقتهم الطبيعية في التواصل مع غيرهم.
لهذا السبب ،فإنه من املفيد تنظيم جلسة حيث تسمح للمشاركني
بإجراء مناقشة مفتوحة حول هذا املوضوع .6فقد تسأل بعض
األسئلة الرئيسية مثل :كيف يمكنك إقامة اتصال مع املراهقني
وكيف يمكنك تحديد أولئك األكثر هشاشة؟ كيف لك أن تقدم
الدعم؟ كيف تبني الثقة؟ وكيف تتعامل مع املتطرفني من املراهقني؟

العنصر الثاني املوازي ملقاربتنا هو التمكني ،حيث يتم بناء
مهارات وسلوك الشباب ليقوموا بدورهم كمرشدين وحتى
يتسنى لهم التواصل بطريقة تعاونية .وهو ما يخدمهم بشكل
جيد في أداء دورهم باعتبارهم مرشدين ألنهم يصبحون
جاهزين بشكل أفضل إلجراء محادثات ذات مغزى مع أقرانهم
األصغر سنا ،ويكونون قادرين على التعاطف واالستماع بشكل
أكبر إلى اهتماماتهم بدون حكم مسبق .كما أنه يعد ُاملرشدين
ملعالجة شكاواهم وطرح حلولهم على أصحاب املصلحة )األمنية (
وال يمكن في مقاربتنا إجراء محادثة مثمرة مع أصحاب
املصلحة األمنيني إال بعد تصور الشباب بأنفسهم ما هو مطلوب
في أحيائهم .وسنشرح املزيد عن هذا في القسم التالي حول
التشريك .ومع ذلك ،يحتاج الشباب إلى إعداد أنفسهم بشكل
جيد لهذا النوع من التشريك ألنه ليس من اليسير التحدث مع
أصحاب املصلحة من األمنيني حول املظالم (املدركة) ،إذ
يستغرق ذلك وقتًا ،نظ ًرا للحاجة إلى بناء الثقة وتمكني الشباب
من خالل بناء مهارات التواصل قصد معالجة مظاملهم بطريقة
ما ينبغي التأكيد عليه هو الطبيعة غير الرسمية للتفاعل مع
تخلق مساحة آمنة تعمل على إجراء محادثة هادفة.
أن هذا التفاعل قد يكون
األقران األصغر سنا .وعلى الرغم من ّ
قبل مناقشة بعض تقنيات االتصال الالزمة لتعزيز مهارات محدو ًدا في البداية ،يمكنك كمرشد وبمرور الوقت بناء عالقة
االتصال للمرشدين ،يجب علينا أن نق ّدم أوال منهجية مناسبة ثقة طويلة األمد مع املراهقني املشاركيني .ويتمثل جوهر هذه
تماما ملساعدة املشاركني على الترقي في دورهم كمرشدين املنهجية في إقامة عالقة غير قائمة على التدخل .وما يحتاجه
املرشدون للنمو في هذا الدور هو الصبر ،واالنتباه غير املشروط،
ألقرانهم األصغر سنا.
وكسب الثقة والتعامل الفعال مع األسئلة الصعبة واللحظات
الحاسمة في حياة املراهقني .وتتركز مقاربة الحضور على
بناء الثقة من خالل االستماع إلى قصص املراهقيني بشكل من
التعاطف .أما نقطة الدخول فتكون من خالل إنشاء مبادرات
في الحي.
حدود اإلرشاد
ضمن مقاربة األمن اإلنساني ،أن تكون مرشد ًا يعني أن تنظم
أنشطة منتظمة مع مجموعة من املراهقيني وأن تستمع إليهم،
وتتواصل بطريقة إيجابية وتحفّزهم .ويهدف املرشد إلى جعل
املراهقيني يشعرون بالراحة واألمان .وتنبني العالقة التي تنمو
بني املرشد واملراهق على الثقة ،ويتم تعزيز هذه الثقة من خالل
اللقاءات املنتظمة بني املرشد ومجموعة من املراهقيني حيث يتم
مواءمة مبادئ األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان في معاملة بعضهم
البعض .هذه الثقة التي بنيت ستسمح للمراهقيني املشاركيني بأن
يثقوا في املرشد ،وبأن يخوضوا مع املرشد أو املجموعة في ما
يجعلهم يشعرون بعدم األمان ،والخوف ،وما يكمن وراء شعورهم
باليأس .يحتاج املرشدون إلى املهارات والدعم الالزمني للقيام
أيضا
بهذا الدور ،على الرغم من الطبيعة املحدودة للدور ،وعليهم ً
أن يتعلموا عدم تق ّمص كل دور .وعلى سبيل املثال ،فبالنسبة
36
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املرشد/ة :توقفت إحدى املراهقات ،وقد كانت في املشروع منذ البداية ،عن املجيء
إلى األنشطة في املعهد .اتصلت بها ألسألها إذا كانت بخير فأكدت أن كل شيء
على ما يرام .وفي كل مرة اتصلت بها قالت إنها ستأتي إلى األنشطة في املعهد
ولكنها لم تفعل أبدا .في يوم من األيام جاءت أخي ًرا .ذهبت معها ،وتوجهنا نحو
السطح .وأخذنا بعض الوقت لنمضيه سوي ًا وعلى انفراد أتكلم تار ًة وأصغي تار ًة
أخرى .أخبرتني عن الوضع في املنزل .كانت والدتها قد بدأت في العمل وكان
ً
مريضا ويحتاج إلى جراحة .كانت الفتاة الصغيرة تتلقى اهتماما أقل
أخوها
في املنزل وكانت تشعر أنها لم تعد تتلقى الحب الذي عهدته .لكننا تحدثنا في
ساعة فقط إال أنّني جعلتها تغير رأيها
املوضوع .ومع أنّنا تحدثنا ملدة نصف
ٍ
واستأنفت املجيء إلى األنشطة من جديد .واستمررت بسؤالها ع ّما إذا كانت على
ايرام ،وبعد فترة من الوقت أخبرتني بأنني كنت على حق وأنها تخيلت كل ذلك.

إلى القضايا الشخصية األكثر حساسية مثل العنف الجنسي
أو الجسدي أو اللفظي ،يجب على املرشد أن يطلب املشورة من
عامل اجتماعي في منظمة محلية .وفي هذه الحاالت الخاصة،
قد يكون املراهق بحاجة إلى مساعدة متخصصة ال يكون
املرشد مجه ًزا في الغالب لتوفيرها .وعند مواجهة مشكالت مثل
هذه ،قد يشعر املرشد بعدم مالءمته للتعامل معها أو يتجنبها
تمام ًا ،ولهذا يجب عليك معالجة هذا األمر في برنامجك .يجب
ً
أيضا أن املرشدين قد يشعرون باألعباء
أن يكون املرء
مدركا ً
أيضا إلى
جراء شعورهم باملسؤولية ،وهو ما قد يؤدي ً
املفرطة ّ
شعور بالعجز ،مما يجعل من الضروري مناقشة هذا األمر مرة
أخرى مع املشاركني .ومن املفيد وجود حلقة عمل حيث يكون
لدى املرشدين مساحة للحديث عن هذه التجارب مع نظرائهم،

املخاوف/

وذلك لفهم القيود املحيطة بالفرد وطرق معالجة هذه
أيضا تشجيع املرشدين
املواقف الصعبة .وفي الوقت نفسه ،يجب ً
على أن يكونوا صادقني وصريحني مع املراهقيني بشأن ما يمكن
توقعه منهم.
وكما ذكرنا أعاله ،فإن تقنيات التواصل التي تساعد املشاركني
على أن يكونوا مجهزين بشكل أفضل ليكونوا مرشدين ،هي
جانب أساسي في مقاربتنا .وسنوضح كذلك ملاذا نجد هذه
التقنيات ضرورية ،ونقدم لك بعض املراجع الجيدة ملزيد من
االستثمار في هذه التقنيات.

املرشد/ة :كانت هناك متدربة سألتني مرة« :أنت دائ ًما تتحدثني عن املشاكل في الحي،
ولكن متى ستقومني بإصالحها؟ » .أخبرتها أنني لست الشخص الذي سيحل املشاكل :
«أنت يجب عليك أن تبدئي» .فردت املراهقة« :أنت إنسان راشد ولم تستطيعي إصالحها
فكيف لي أنا الطفلة الصغيرة أن أفعل ذلك؟» .فلم أعرف كيف أجيبها.
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املعهد العربي لحقوق االنسان ،بشأن بناء العالقات
بني املرشدين واملراهقني :على أساس حلقات العمل ،بدأ
املرشدون تطبيق قيم املشروع في األنشطة مع املراهقني.
كانت األنشطة متنوعة وتشمل الرسم واأللعاب مع عنصر
تحليلي والرقص والرياضة ومشاهدة األفالم ومناقشتها.
وهنالك عالقة ثقة تطورت بني املرشدين واملراهقني .فقد بدأ
املرشدون تنفيذ األنشطة خارج مركزنا ،مثل زيارة املتنزهات
أو الذهاب إلى املتحف أو ممارسة لعبة كرة القدم .ثم تم
إدراج األولياء أيضا وإتاحة الفرصة لهم ملرافقة أطفالهم
وتبادل وجهات النظر مع املرشدين.

نصيحة :شجع املشاركني على إعداد أنشطة مع املراهق على
أساس منتظم ومستمر من أجل تعزيز العالقة بني املرشد واملراهق
املشارك .والهدف من هذا هو مزيد تدعيم ما ت ّم تحقيقه وزيادة تأثير
املشروع ودعم قدرة الصمود لدى املراهقني.
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 2.2.2تقنيات التواصل إليجاد تفاهم مشترك
التواصل غير العنيف
التواصل غير العنيف 7هي إحدى التقنيات التي وجدناها
مفيدة في التأكد من التعبير عن «االحتياجات» من طرف كال
الجانبني ،وبطريقة ب ّناءة .وضعت مفاهيم مهمة في التواصل
غير العنيف في بداية الستينات من قبل مارشال روزنبورغ على
غرار التعاطف الذاتي والتعاطف والتعبير الصريح عن الذات.
ويستند التواصل غير العنيف على افتراض أن الصراع يحدث
ألن االستراتيجيات التي يستخدمها الناس للتواصل حول
احتياجاتهم تتعارض ،وليست االحتياجات الفعلية هي التي
تتعارض .8ويستخدم التواصل غير العنيف أربع خطوات لتيسير
هذه العملية.9
يمكن تقديم تقنيات االتصال غير العنيف وممارستها مع بعضهم
البعض في إطار ورشة عمل .هناك الكثير من املواد الداعمة
املتاحة على اإلنترنت .واعتمادا على الوقت واملجموعة التي
يعمل معها املرء ،يمكنك أن تتخذ قرار ًا بشأن التوازن بني تقديم
النظرية واملمارسة نفسها .ونلح في رفع توصية بشأن إدراج
جزء يسمح بلعب األدوار.10
االستماع الذي يتسم بإبداء التقدير
االستماع الذي يتسم بإبداء التقدير (جانسي )2018 ،هو أسلوب
تواصل آخر نستخدمه لتمكني املرشدين ،حيث نعتقد أن قصص
أهمية كبرى .ونجد هذه التقنية،
املراهقيني حول مشاغلهم ذات
ٍ
أي االستماع باهتمام دون محاولة تشكيل األفكار وردود الفعل
التي تستند إلى تصور الفرد ،أساسي ًة في مقاربتنا .وتعتبر هذه

التقنية مفيدة للغاية في محاولة فهم أفضل ملا يحاول املراهق
قوله.
قد ترغب في توفير بعض الوقت للتدرب على هذا األمر.11
يس ُ ًرا ،يمكنك أن تطلب من املشاركني أن يتو ّزعوا
وبصفتك م ِ ّ
بطريقة تقديرية إلى بعضهم البعض
إلى أزواج وأن يستمعوا
ٍ
عن طريق تقديم سؤال إرشادي مثل« :ما هو إدراكك للسالمة
في ح ّيك؟» .بعد االستماع ملدة خمس دقائق ،يمكنك توجيه
املشاركني الذين كانوا في موقف االستماع التقديري ،لينقلوا
للمجموعة األوسع ما سمعوه من الشخص اآلخر .هذه الطريقة
تساعد املشاركني في فهم الحاجة إلى االستماع إلى قصة
شخص آخر بطريقة يقظة دون الحكم على محتويات تلك القصة
أو الشعور بالحاجة إلى بدء محادثة.
الديمقراطية العميقة
وضع أرنولد مايندل مفهوم الديمقراطية العميقة .12وهو موقف
يركز على الوعي باألصوات املركزية والهامشية على حد سواء.
ونجد أن هذه املنهجية مفيدة للغاية لتضمينها في مقاربتنا حيث
إ ّنها تساعد في االستعداد الستراتيجية التشريك .وعلى حد
تعبير ميرنا لويس ،فهي تساعد الناس على «التك ّيف في املواقف
التي يوجد فيها التوتر واختالفات في الرأي ،لتقول ما يجب
قوله بد ًال من التركيز على القوة والرتبة ،وإسكات اآلخرين أو
السكوت ثم تفادي املشاكل واالنسحاب» (ديمقراطية عميقة،
(دون تاريخ)) .وبعبارة أخرى ،تمكننا هذه الطريقة من اكتساب
الحكمة من جميع األطراف ،وبالتالي ،فهي مفيدة للغاية ألي
شكل من أشكال التشارك مع أصحاب املصلحة ممن تكون
طريقة تفكيرهم غير متقاربة.

املرشد/ة :ساعدتنا الجلسة حول أهمية االستماع
الذي يتسم بإبداء التقدير في التعامل مع األطفال.
لقد تعلمنا االستماع إليهم وتعلمنا املزيد عن القضايا
واملشكالت التي يريدون مناقشتها .لذا ،عندما يذكر
املراهقون شجارا وقع في الحي ،فإننا نسمع أو ًال
ً
متورطا؟ وملاذا
باهتمام قبل مناقشة األمر م ًعا؛ من كان
حدث هذا األمر؟ كل هذا من وجهة نظر املراهقني.
ً
أيضا املزيد عن املراهقني
وبهذه الطريقة ،تعلمنا
املشاركني معنا واألحياء التي يعيشون فيها.
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هناك ثالثة مستويات للديمقراطية العميقة من حيث كيفية
إدراك الواقع (أشتكو وتشنغ .)2016 ،على عكس الديمقراطية
«الكالسيكية» ،التي تركز على حكم األغلبية ،تشير الديمقراطية
العميقة إلى أن كل األصوات وحاالت الوعي وأطر الواقع مهمة.
ويقدم مايندل ثالثة مستويات للوعي ،يطلق عليها من األسماء:
مستوى واقع اإلجماع ،ومستوى أرض األحالم ومستوى
الجوهر .ويتناول واقع اإلجماع مفاهيم الواقع املتفق عليها بشكل
أيضا
عام .بينما تقترح الديمقراطية العميقة أن نأخذ على عاتقنا ً
مستوى أرض األحالم :وستكون هناك أشياء كثيرة تحدث في
تمر دون أن يالحظها أحد ،أو مناخ من
املجموعة ،وغال ًبا ما ّ
القضايا التي لم تحل ،وهذا املستوى يعترف بتلك الديناميك ّيات
واملشاعر .وبمجرد أن نصبح أكثر وع ًيا بأشياء مثل إشارات أو
أدوار أو طاقات جسدية غير معترف بها من قبل ُ
في املجموعة،
تصبح عملية املشاركة أكثر مرونة وقد تنشأ فرص جديدة .ثم
نصل إلى املستوى الثالث وهواملستوى األساسي ،حيث يمكن
للمرء الوصول إلى أرضية مشتركة ،يشعر الناس فيها باالرتباط
بعضهم ببعض.
وهنالك تمارين مختلفة تساعدك على توضيح جوهر الديمقراطية
العميقة ،ومن بينها نوصي بلعبة حذاء املراوغة .13يمكن تنفيذ
هذا التمرين حول مواضيع املجتمع املعروفة بأنها حساسة أو
مثيرة للجدل منها على سبيل املثال ،قضية العائدين من املقاتلني
األجانب ،ومراقبة الشرطة ،وما إلى ذلك .فكر في حاالت قليلة
كهذه سلفا ،واطلب من املشاركني تقديم آرائهم ،ملعرفة ما إذا
كان اآلخرون على استعداد التخاذ خطوة أقرب إلى األمام عندما
أيضا لتقديم
يسمعون حجة مقنعة .ويمكن استخدام هذا التمرين ً
مفهوم الديمقراطية العميقة.
من أجل لعب األدوار ،نشير إلى مثال عملي يشرح الخطوات
الخمس لعملية صنع القرار الشاملة (التعاطف والقيادة.)2017 ،

اطلب من املتطوعني الدخول في عملية صنع القرار .اطلب من
أحد املشاركني أن يقوم بدور امليسر .تناقش مع املشاركني
حول ما هي املهارات الالزمة لتيسير النقاش حتى يدرك الجميع
حقيقة أن امليسر يحتاج إلى ممارسة الحياد والتعاطف ،مما
يتيح سماع جميع األصوات.
يمارس امليسر املعني الخطوات الخمس التالية لصنع القرار
الشامل:
الخطوة  :1يجمع كل اآلراء ،وهكذا يسمح للمشاركني بالتعبير
عن أنفسهم وشرح وجهات نظرهم.
الخطوة  :2يطلب صراحة التعبير عن املشاعر التي لم يتم
ذكرها بعد .ويشدد على أهمية وضع كل شيء على الطاولة.
ويحترس للرأي الذي يختلف عن األغلبية .ويخلق فضا ًء آمنا
لذلك الشخص حتى يع ّبر عن نفسه أو نفسها.
الخطوة  :3يسأل من يمكنه التعاطف مع ما قاله اآلخرون.
يلخص منظور األغلبية .
الخطوة  :4دمج حكمة األقلية من خالل السؤال التالي :ما
الذي يتطلبه األمر منك ح ّتى تتفق مع وجهة نظر األغلبية؟ ما
الذي يمكن أن نضيفه إلى الحل الذي تق ّدمه األغلبية الستيعاب
األقلية؟ ويحاول دمج حكمة األقلية قدر اإلمكان.
الخطوة  :5أخير ًا ،يتخذ قرار ًا بأن يطلب من الجميع رفع
أيديهم عالم ًة على املوافقة.
في مقاربة الديمقراطية العميقة ،يمكن استكشاف الخطوة
الخامسة من خالل الدخول في تمارين تغوص في التيار
الكامن .ومع ذلك ،يتطلب هذا األمر املزيد من التدريب مع معهد
معترف به ،وبالتالي ،ال يمكن معالجته في نطاق مقاربتنا .بيد
أن ممارسة منهجية الخمس خطوات من خالل لعب األدوار أمر
مفيد للغاية في إعداد من معك من املشاركني ح ّتى يشتركوا مع
أصحاب املصلحة في مجال األمن.

نصيحة :بالنسبة إلى ممارسة لعبة تقمص األدوار ،يمكنك التفكير في اجتماع سيعقد في جوارك ،مثل
اجتماع ملناقشة السالمة في مجتمعك املحلي أو اجتماع يجب فيه اتخاذ قرار بشأن موضوع حساس.
قل ،على سبيل املثال ،تريد السلطات تثبيت املزيد من الكاميرات في امللعب .فكر في األدوار التي ستتم
تأديتها .فيما يلي بعض االقتراحات :دور املعلم ،ودور الوالدين ،ودور ضابط الشرطة ،ودور السياسي ودور
الشباب .اطلب من املشاركني أن يعدوا لدورهم قبل انعقاد االجتماع .قد يشاهد املشاركون اآلخرون ما
يجري عرضه .وبطبيعة الحال ،يمكن للمسؤول أن يتدخل كلما لزم األمر قصد تذكير املشتركني بأدوارهم
وباملقصد من وراء لعب األدوار.
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 3.2التشريك
تأتي الركيزة الثالثة وهي التشريك بعد التصور والتمكني حيث
يكون املشاركون في هذه املرحلة من البرنامج قد قاموا بتنفيذ
املبادرات وتنمية دورهم باعتبارهم مرشدين/ات .كما يكونون
قد اكتسبوا مهارات تواصل تعاونية واملزيد من املعرفة بالقضايا
املطروحة في مجتمعاتهم املحلية .وباختصار ،فهم على استعداد
التخاذ الخطوة التالية .ومع ذلك ،ننصحك بأ ّال تشرع في مكون
التشريك ّإل إذا شعر املرشدون بأنهم جاهزون لذلك.
في رؤيتنا ،يتطلب التعامل مع التطرف العنيف مشاركة مجموعة
واسعة من أصحاب املصلحة ،بما في ذلك :الدولة على مستويات
متعددة واملجتمع ومنظمات املجتمع املدني بما في ذلك الشابات
والشبان .وكل صاحب مصلحة هو قطعة واحدة من أحجية
أكبر بكثير.
ومع ذلك ،فإن املشاركة الجدية للشباب غالب ًا ما تكون غير
موجودة كجزء من تلك الصورة األكبر في صنع السياسات
املتعلقة باألمن .هذا على الرغم من حقيقة أن هذه السياسات
تؤثر على حياة الشباب وفي بعض األحيان تنظر إلى الشباب
باعتبارهم مشكلة أمنية .وبشكل عام ،تظهر األبحاث أن الشباب
في جميع أنحاء العالم يشعرون بأنهم منفصلون عن عمليات

صنع القرار وعن حكوماتهم (سيمبسون .)2018 ،وفي ذلك
السياق نحاول أن ندمج التفاعل بني الشباب واملستويات املتعددة
لصنع السياسات ،مع التركيز على وضع السياسات حول
األمن .وبالتالي ،فإن عمل املشاركني مع الجهات األمنية املعنية
يحظى باهتمام خاص في هذا القسم.
تركز مقاربة التشريك الخاصة بنا على فتح قنوات االتصال
وبناء الثقة بني أصحاب املصلحة الذين ال يشبهوننا في طريقة
التفكير وال يتفاعلون بانتظام ،بحيث يمكن مناقشة القضايا
امله ّمة .عالوة على ذلك ،يتعلق األمر بإنشاء روابط بني املشاركني
في املشروع وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين يشكلون جز ًءا
من تلك الصورة األوسع .أخير ًا ،يتعلق األمر بتيسير العملية
بحيث يمكن للمشاركني في املشروع تقاسم رؤاهم وأفكارهم
وأسئلتهم وطموحاتهم مع أصحاب املصلحة اآلخرين .وفي
هذا الفصل ،سنسلط الضوء على كيفية تيسير الدورات إلعداد
تشريك املرشدين والجهات األمنية املعنية وتيسيره .وقبل القيام
بذلك ،سننظر بشكل أدق في العالقة بني املجتمع املدني ،بما في
ذلك الشباب ،وصناع السياسات.
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املرشد/ة :كنت طرفا في وفد الشباب الذي أخذ الكلمة في حدث
جانبي في األمم املتحدة في نيويورك والذي انعقد في جوان /
حزيران  .2018كان دوري كمحاضر/ة في الحدث الجانبي هو
مشاركة صناع السياسات وجهات نظري حول ما كان ُيع ّد
األكثر أهمية :األمن اإلنساني.
لقد كانت تجربة فريدة من نوعها ألننا تبادلنا تجاربنا على املستوى
الدولي ،وش ّددنا على الحاجة إلى املساعدة الوطنية والدولية
لتطوير عملنا .لم أكن أتوقع أبدا أن أكون في األمم املتحدة أق ّدم
املشروع وأجلس مع دبلوماسيني وممثلني من منظمات مختلفة.
 1.3.2مقاربات مختلفة بشأن األمن
قد يكون للمجتمع املدني والشباب دور ومسؤولية مختلفان
عن دور الحكومة عندما يتعلق األمر بمجابهة ال ّتطرف
العنيف .يعمل الشباب في هذا املشروع على مقاربة األمن
اإلنساني ملقاومة ال ّتطرف العنيف .ولكن يجب مناقشة ما
يستلزمه ذلك مع املشاركني ،وكيف يتالءم مع الصورة
الشاملة للمقاربات املختلفة في التعامل مع ال ّتطرف العنيف.
نقدم لك صورة قد تكون مفيدة عند إعداد مثل هذه الجلسة (انظر
املثلث في الصفحة .(43
في قمة املثلث ،يجد املرء مقاربة ملكافحة اإلرهاب على األمد
القصير .وتنطوي هذه املقاربة على تدابير أمنية قاسية كما
تقوم على «نموذج العزل» حيث يتم احتواء األفراد املتورطني
في اإلرهاب واملنظمات اإلرهابية من خالل مقاربة مح ّددة
األهداف .وتكون الدولة في هذه املقاربة مركزية .وفي أسفل
املثلث ،يجد املرء مقاربة الوقاية من التطرف العنيف على األمد
الطويل ،حيث توجد مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بما في
الشابات/
ذلك املجتمعات املحلية واملجتمع املدني (بما في ذلك ّ
الشباب وكذلك القادة الدينيون والجمعيات املحلية إلخ).
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وأصحاب املصلحة الحكوميون والذين يعملون على تنمية قدرة
الصمود ومعالجة «الدوافع الكامنة وراء خلق مواطن الهشاشة
أمام ال ّتطرف العنيف» (برنامج األمم املتحدة اإلنمائي واإلنذار
الصورة ،نجد مقاربة
الدولي ،2018 ،ص .)16وفي منتصف هذه ّ
مكافحة التطرف العنيف التي تنطوي على تدابير أمنية ل ّينة لكنها
ال تزال مقاربة أكثر استهدافًا من الوقاية من التطرف العنيف.
وفي هذه الصورة ،تتفاعل الجهات الفاعلة واملقاربات املختلفة
وتتأثر ببعضها البعض .ومع ذلك ،توجد بعض التو ّترات التي
يجب أخذها بعني االعتبار:
◄ تستند مكافحة اإلرهاب إلى العزل ،في حني تستند
السالم واألمن
مقاربات الوقاية من التطرف العنيف إلى بناء ّ
اإلنساني ،م ّما يتطلب اتباع مقاربة شاملة .لقد أثّرت التدابير
القمع ّية ملكافحة اإلرهاب على املساحة املتاحة للمجتمع
املدني قصد العمل في مناطق معينة أو مع بعض األفراد/
و املنظمات.
◄ إن احترام حقوق اإلنسان أمر حاسم في اتباع
مقاربة طويلة األمد متمحورة حول الوقاية من ال ّتطرف
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◄
◄

◄

◄

العنيف ،وهو أمر ال ينطبق دائم ًا على مقاربة مكافحة
التطرف العنيف /مكافحة اإلرهاب.
يمكن أن يوجد نقص في الثقة بني املواطنني واألجهزة األمنية:
كيف يؤثر العمل مع الجهات األمن ّية املعن ّية على منح ثقة للمجتمع
املدني من طرف املجتمعات التي يعملون فيها أو هم جزء منها؟
ال ينبغي تأطير جميع أعمال املجتمع املدني من الناحية
األمنية .ويمكن أن يكون هناك نزعة لتوظيف املجتمع
املدني لتحقيق أهداف وقائية أو قمعية من أجل استئصال
التطرف العنيف.
يوجد الكثير من األهداف األخرى التي يعمل عليها
املجتمع املدني بغض النظر عما إذا كانت ذات صلة ببرامج
مكافحة اإلرهاب /مكافحة التطرف العنيف /الوقاية من
التطرف العنيف.
توجد مقاربات مختلفة ضمن مختلف ال ّتعريفات مما قد
يؤدي إلى بعض التناقضات .لذلك من املهم أن يكون لديك
وجهة نظر نقد ّية حول العمل الذي يتم تنفيذه بالفعل تحت
تعريفات مكافحة اإلرهاب ،ومكافحة التطرف العنيف
والوقاية من التطرف العنيف.

-

الصلب  /املقاربة العسكر ّية
األمن ّ
تأثير مباشر  /أمد قصير

-

مقاربة ل ّينة
السلطة بر ّمتها
ّ
املجتمع املحلي املستهدف
التشريك

-

الشباب والجهات األمن ّية املعن ّية،
استعدادا ملبدأ التشارك بني ّ
من امله ّم ال ّنقاش مع املشاركني في عالقة املقاربات الثالث
(مكافحة اإلرهاب /مكافحة التطرف العنيف /الوقاية من
التطرف العنيف) داخل سياقهم نظرا إلى أن العالقة بني
الحكومة /الجهات األمن ّية املعن ّية واملجتمع املدني تختلف حسب
البلد واملوقع.
لتحقيق وقاية فعالة من التطرف العنيف تقوم على األمن
اإلنساني ،من املهم أن يراعي ص ّناع السياسات وجهات نظر
الشابات وأفكارهم حول األمن .يمكن أن يعطي هذا
الشبانّ /
صانعي السياسات نظرة ثاقبة حول كيفية اختبار سياساتهم
الشباب ،وكيف أن بعض اإلجراءات قد تأتي
وفهمها من قبل ّ
بنتائج عكسية .كما أنه يمنح الشباب فرصة إلطالع صانعي
السياسات على القضايا املهمة بالنسبة إليهم وإبداء وجهات
نظرهم واهتماماتهم حول هذه القضايا .من ناحية أخرى،
يمكن للشباب أيضا أن يكتسبوا نظرة أعمق على منظورات
وضرورات الدولة من خالل مثل هذه املشاركة .وبالتالي يمكن
تطوير عالقة ب ّناءة أكثر.

مكا فحة
اإلرهاب

-

 األمن اإلنساني /املقاربةال ّتنموية
 األمد الطويل تشريك املجتمع املحلي فيمقاربة تشمل املجتمع ككل

تنا

-

مكافحة التطرف
ا لعنيف

ات
قض

-

الوقاية من التطرف
ا لعنيف
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 2.3.2طرق مفيدة في استئناس املشاركني
باستراتيجيات التشريك
سنناقش في الفقرات التالية كيف يمكنك تعريف املشاركني
بعملية التشريك مع الجهات (األمن ّية) املعن ّية .فتقنيات االتصال
مثل االستماع مع إبداء ال ّتقدير وال ّتواصل غير العنيف ،التي
تعلمها املشاركون في املراحل السابقة للمشروع ،مفيدة لهذا
النوع من التشريك .لذلك سيكون من املفيد تذكير املشاركني بهذه
الطرق.
التعلم من دراسات الحالة
حي من الطرق املفيدة لتقديم استراتيجية
يعتبر استخدام مثال ّ
التشريك التي تستهدف املشاركني .ويمكنك وضع دراسة حالة
استنا ًدا إلى تجربة في ّ
منظمتك ،أو استخدام مثال من سياق
آخر .على سبيل املثال ،استخدمنا دراسات الحالة التي كانت
مبنية على عملنا وتجاربنا في هولندا ،ومالي ونيجيريا حيث
شهدنا كيف أن املجتمع املدني في املناطق املهمشة ،بما في ذلك
القادة الشباب ،قد تواصل مع السلطات للحصول على وجهات
نظرهم وال ّتفكير بشكل جماعي حول كيفية التعامل مع القضايا
املطروحة في مجتمعهم ،بما في ذلك الراديكالية التي تؤدي إلى
ال ّتطرف العنيف .في هذا النوع من دراسات الحالة ،تأكد من
إدراج بعض الجوانب التاريخية والسياق ّية لعملية التشريك،
ّ
والطريق الذي مرت به،
والتحدث عن هدف عملية التشريك،
باإلضافة إلى النتائج .أضف بعض األفكار حول األمور التي
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سارت بشكل جيد وتلك التي كانت تمثّل تح ّد ًيا .ويوجد في
الصفحة  45مثال على دراسة الحالة استناد ًا إلى عمل مجموعة
ّ
األمن اإلنساني بشأن التشريك مع مجموعة العمل املالي.
استنادا إلى دراسات الحالة هذه ،يمكن إعداد جلسة يقوم فيها
املرشدون بالخوض في دراسة /دراسات الحالة في مجموعات
صغيرة ومناقشة بعض األسئلة .بعد ذلك صغ ُملخصا تتقاسم
فيه املجموعات نتائج أبحاثها العا ّمة .ويمكن إدراج أسئلة عند
استخالص املعلومات حول ما إذا كان قد تم تطبيق تقنيات
االتصال مثل التواصل غير العنيف أوما إذا كان يمكن تطبيقها
في دراسات الحالة هذه.
ممارسة استراتيجية التشريك
يمكن أن تكون ممارسة استراتيجيات التشريك طريقة فعالة
لتعريف املشاركني بعملية التشريك مع أصحاب املصلحة
(مختلفي األفكار) ،وأيض ًا طريقة جيدة ملمارسة املهارات مثل
التواصل غير العنيف (أو تقنيات االتصال األخرى) في بيئة
آمنة .ويمثل تمرين تق ّمص األدوار إحدى الطرق املفيدة للقيام
بذلك .هناك تمارين تق ّمص أدوار متاحة عبر اإلنترنت .14يمكنك
أيضا تطوير ذلك بنفسك باالستفادة من دراسة حالة لسياق
ً
توجد فيه الراديكالية والتطرف العنيف .يمكنك تقديم بعض
والسياسات التي ت ّم وضعها
السياق
ّ
الخلف ّيات األساسية حول ّ
الرد.
وال ّتدابير املتخذة في ّ
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دراسة الحالة
استراتيجية تشريك

عمل تحالف املنظمات العاملية غير الربحية حول مجموعة العمل املالي
الخلف ّيات

استراتيجية التشريك

مجموعة العمل املالي هي هيئة حكومية دولية
دورها البحث في كيفية قيام املجرمني بغسل
األموال واملنظمات اإلرهابية بجمع األموال
والوصول إليها .وهي تحدد املقياس العاملي
من خالل وضع  40توصية على البلدان تنفيذها
لضمان نزاهة نظامها املالي واقتصادها،
وبالتالي حمايتها من تهديدات غسل األموال
وتمويل اإلرهابيني .وقد التزم أكثر من 190
دولة بتنفيذ هذا املقياس.

ّ
التحرك.
الربحية
وجب على
ّ
املنظمات غير ّ
وقد تقرر منذ البداية أن استراتيجية املناصرة
العدائية (مثل إنشاء مجموعة مراقبة «مجموعة
العمل املالي») ستؤ ّدي إلى نتائج عكس ّية ور ّبما
ال تساعد في تحسني حالة املجتمع املدني،
نظر ًا ألنه من املرجح أن مثل هذه االستراتيجية
قد تغلق األبواب ،تاركة نطاقا ضيقا لل ّتأثير.
ومن املحتمل أن تكون االستراتيجية التي تر ّكز
على التشريك مثمرة أكثر بصفة ملحوظة
وتمكن من تشكيل السياسات من الداخل .وقد
تم األخذ بعني االعتبار حقيقة أن العديد من
الجهات الفاعلة مشاركة في مجموعة العمل
املالي .وبالنظر إلى السياق سيكون بدء حوار
ب ّناء بني العديد من أصحاب املصلحة أكثر
إنتاجية.

ال ّتوصية  8هي إحدى األربعني توصية التي
قدمتها مجموعة العمل املالي وهي تعنى
نصت هذه
الربحية كل ّيا .وقد ّ
باملنظمات غير ّ
ال ّتوصية ،كما تم تحديدها في األصل ،على
أن املنظمات التي ال تستهدف الربح كانت
«معرضة بشكل خاص» لسوء االستعمال من
أجل تمويل اإلرهاب ،حيث حددت متطلبات
واسعة للحكومات لتنظيم القطاع غير الربحي
ككل ،وبالتالي زيادة الشفافية واملساءلة
لقطاع املنظمات غير الربحية لتجنب إساءة
استخدامها ألغراض إرهابية.
أال أن تحديد «حالة االستضعاف الخاصة»
لقطاع املنظمات غير الربحية لم يستند إلى
أدلة كافية ،كما أن النطاق الواسع للقواعد
والقيود املفروضة على املنظمات غير الربحية
التي أصدرتها حكومات عديدة نتيجة
للتوصية  8والخطاب الناتج عنه حول املنظمات
غير الربحية كان له العديد من العواقب غير
املقصودة والتي أدت إلى حاالت اإلفراط في
التنظيم .من بني نتائج ذلك جعل متط ّلبات
التسجيل والترخيص مرهقة وشاقة ،صعوبات
في الوصول إلى املوارد املالية وتوزيعها،
وزيادة مراقبة الدولة .باختصار ،أدى ذلك إلى
تقلص البيئة التنفيذية للمجتمع املدني.

أقر رئيس مجموعة العمل املالي
في عام ّ ،2013
بشواغل القطاع ورأى قيمة في الحوار مع
القطاع .كانت ّ
الظروف مناسبة لبدء التشريك
و متابعته .فت ّم إنشاء تحالف املنظمات العاملية
غير الربح ّية حول مجموعة العمل املالي:
حرة من عديد املنظمات غير
تعمل شبكة ّ
السلبي (غير
الربحية على الح ّد من ال ّتأثير ّ
ّ
املقصود غالب ًا) لتوصيات مجموعة العمل
املالي حول املجتمع املدني .ينخرط االئتالف
في حوار ب ّناء مع األمانة العامة ملجموعة العمل
املالي والدول األعضاء في مجموعة العمل
املالي للتخفيف من احتمال التنظيم املفرط.
وقد ت ّم رفع الوعي حول مجموعة العمل املالي
وعملها عند الحكومات الوطنية واملجتمع املدني
املحلي .عالوة على ذلك ،ينخرط االئتالف مع
العديد من أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي
الصلة بسير العملية (مثل البنوك ،ووحدات
ّ
االستخبارات املالية ،والهيئات اإلقليمية املماثلة
ملجموعة العمل املالي ،والبنك الدولي ،وما إلى
ذلك) لتجمعهم حول طاولة النقاش قصد
تطارح كثير من القضايا.

النتائج الناجمة عن استراتيجية
التشريك

◄

◄

◄

◄

مراجعة التوصية رقم  :8تنقيح جوان
 2016يلغي االدعاء بأن قطاع املنظمات
غير الربحية «عرضة بشكل خاص» لسوء
االستعمال من أجل تمويل اإلرهاب.
تقر الصيغة الجديدة للتوصية  8أنه ليست
جميع املنظمات غير الربحية مهددة .إن
االتجاه نحو مقاربة قائمة على املخاطر يعني
التحرك نحو تنفيذ معيار مجموعة العمل املالي
أكثر تناسبا ويراعي السياق.
ّ
االعتراف باالئتالف العاملي للمنظمات غير
الربحية من قبل مجموعة العمل املالي
وتشريك منتظم بني املنظمات غير الربحية
ومجموعة العمل املالي.
االرتقاء بالوعي وبناء ال ّتحالفات على
املستوى العاملي واإلقليمي والوطني.

أجب على األسئلة

التالية:

◄ ملاذا اختار التحالف حسب رأيك ال ّتعامل
مع مجموعة العمل املالي بد ًال من
االحتجاج على ممارساتها وسياساتها؟
◄ ما هي الشروط املطلوبة لجعل استراتيجية
التشريك ناجحة؟
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ح ّدد أدوا ًرا مختلفة للمشاركني في اجتماع ألصحاب املصلحة
املتعددين بشأن بعض القضايا التي تحدث في املنطقة املعنية في
لعبة تقمص األدوار .أصحاب املصلحة لديهم مواقف ووجهات
نظر مختلفة فيما يتعلق بما يحدث .يجب تسجيل األدوار
والتعليمات على أوراق منفصلة ،بحيث ال يقرأ املشاركون إ ّال
ما يتعلق بالدور الذي سيلعبونه .تبدأ املجموعة بعد ذلك بعملية
التشريك الفعلية ،با ّتباع اإلرشادات املوجودة على الورقة.
اعتما ًدا على حجم املجموعة ،يمكن لبعض األشخاص رصد
ومراقبة أشياء معينة مثل استخدام ال ّتواصل غير العنيف.
حاول جعل تركيز املشاركني على استراتيجية التشريك نفسها
وليس على «الدور» ،من خالل محاولة جعل التجربة حقيقية
قدر اإلمكان مع تجنب وضع الصور النمطية لألشخاص
الذين يتم أداء دورهم .وال يتعلق األمر بالتمثيل بل يتعلق

أكثر بالتشريك واختبار الوضعية التي يعيشها الشخص
ميسرا ،يمكنك التدخل بحذر وتقديم
(هاب .)2016 ،وباعتبارك ّ
اقتراحات إذا ما تعثّر سير اجتماع أصحاب املصلحة املتع ّددين
على سبيل املثال .ف ّكر مثال في تغيير الطريقة التي يجلس بها
أصحاب املصلحة (كيف يضعون الكراسي؟ وإلى أي مدى
يشجع ذلك هذا الحوار املفتوح واملتكافئ؟(.
ّ
بعد أداء لعبة تقمص األدوار ،تأ ّكد من حدوث استخالص
للمعلومات .بالنٌسبة إلى املشاركني ،عملية استخالص املعلومات
مه ّمة ليع ّبروا عن مشاعرهم حول التجربة ،وكذلك ليتب ّينوا
ويتعلموا من كيفية سير هذا االنخراط .فاطرح أسئلة مفتوحة
حول التصورات املختلفة في القاعة ،وما إذا كان املشاركون
قادرين على االستماع لبعضهم البعض ،أو إذا كان من املمكن
إيجاد أرضية مشتركة وكيف يشعر املشاركون بشأن هذه
العملية.

لعبة ّ
الطاولة «تحدي األمن اإلنساني«.
ً
أيضا
بصرف النّظر عن استخدام لعبة تقمص األدوار ،استفادت مجموعة األمن اإلنساني
من أداء لعبة الطاولة املوسومة بـ «تحدي األمن اإلنساني» والتي طورتها للتدرب على تح ّقق
التشريك مع املرشدين/ات في املشروع .وتجري اللعبة على لوحة ترمز إلى عالم افتراضي.
تستثمر ست دول وهمية في األمن وتهدف إلى الحصول على أكبر قدر من السلطة في نهاية
الجولة األخيرة .وتتشابه الديناميكيات مع القضايا التي يكافح من أجلها قادة العالم :املوارد
املحدودة واألزمات والصراعات واملفاوضات الدولية .ويواجه الالعبون موازنات حاسمة بني
استقرار طويل األمد واملصالح القومية قصيرة األمد .ومن خالل ممارسة اللعبة ،يحصل
املشاركون على فهم أفضل لتعقيد القضايا األمنية ،مما يساعدهم على التفكير في كيفية
اتخاذ القرارات باعتبارهم أفرادا ووضع أنفسهم في عالقة ببعضهم البعض .ويشجع تلخيص
املعلومات الذي يتتبع مسار ال ّلعبة على تقدير فوائد التّعاون املتبادل واالستدامة طويلة األجل.
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 3.3.2االستعدادات والشروط الجتماع املشاركني
وأصحاب املصلحة فعل ّيا

نصيحة :

مساهمات تشاركية
قبل التخطيط الجتماع فعلي ،حاول أن ترى ما إذا كان
املشاركون على استعداد للتشارك مع بعض أصحاب
املصلحة ،ومناقشة ماهية اهتماماتهم وكيف يريدون االنتفاع
من االجتماع؟ .وعند مقابلة أصحاب املصلحة الحكوميني ،قد
يكون لدى املرشدين مصلحة في قسم محدد متعلق بمخاوفهم/
أسئلتهم .وباعتبارك تمثل منظمة ،يمكنك دعم وتيسير عملية
التشريك من خالل دعوة أصحاب املصلحة ،وتوفير اإلطار
املناسب ،وما إلى ذلك .ومع هذا ،فمن املهم تشريك املرشدين
املشاركني قدر اإلمكان لضمان امللكية من جانبهم.

من خالل خبرتنا ،إلى جانب إعداد
الشباب لهذه االجتماعات املتعددة مع
أصحاب املصلحة ،فإن االستعدادات
مع أصحاب املصلحة املعنيني يمكن
ً
أيضا ،إذ بإمكانهم أن
أن تساعد
يأخذوا فكرة عن منشأ الشباب وما
هي بعض قضاياهم من أجل خلق
بعض التفاهم املسبق .كما يمكن
أن يساعد السلطات في تحديد
األشخاص املناسبني للحضور إلى
الطاولة من أجل التعامل مع املخاوف
التي يعبر عنها الشباب.

إعداد جدول أعمال مفصل ،وتحديد األدوار واإلعداد
لالجتماع
بمجرد االتفاق مع املجموعة على أصحاب املصلحة وعلى الهدف
العام لالجتماع ،وتكوين فكرة لديك عمن سيحضر ،تأكد من
التفكير في:
 .1جدول األعمال،
 .2تقاسم األدوار،
 .3اإلعداد لالجتماع.

من هنا ،يمكن بلورة جدول أعمال أكثر تفصي ً
ال .عند إعداد
جدول األعمال هذا ،تأكد من تخصيص وقت لجلسة «التعارف»
في البداية ،ثم اختمها بجلسة مناقشة تقوم على تبادل أسئلة
وأجوبة .واستشر أصحاب املصلحة اآلخرين في جدول أعمال
أيضا.
االجتماع ً

فكر أيض ًا فيما إذا كانت بعض التحديات التي ذكرناها سابق ًا،
حول مشاركة املجتمع املدني مع أصحاب املصلحة األمنيني،
مالئمة للتعاطي مع أصحاب املصلحة املعنيني داخل السياق.
ويجب أن تؤخذ عالقة الثقة مع أصحاب املصلحة بعني االعتبار.
فال تجبر املشاركني على التفاعل مع أصحاب املصلحة الذين
لديهم عالقة متوترة للغاية معهم .وفكر في اختيار أصحاب
املصلحة مع الوعي بالحساسيات في السياق املحلي وبالتشاور
مع املشاركني.

من املهم التحضير لالجتماع بطريقة تشاركية ،حيث يكون
الجميع على دراية بالخصوصيات والعموميات مقدما.
إلعداد جدول األعمال ،اطلب من املشاركني تبادل األفكار في
مجموعات صغيرة حول ما يريدون االنتفاع به من االجتماع
أن لديك اآلن املزيد من التفاصيل حول من
الخاص ،خصوصا ّ
هم الحضور .اطلب كذلك من املشاركني أن يفكروا ملي ًا في
تجارب وأفكار وأسئلة خاصة قد يرغبون في تقاسمها .وتأكد
من تيسير العملية ليقوم فيها املشاركون بتبادل األفكار حول
مثل هذه األسئلة في مجموعات صغيرة ،وبعد ذلك يمكن إجراء
ملخص عام.

أيضا فكرة
بعد ضبط جدول األعمال ،سيكون لدى املشاركني ً
أفضل عن نوع الدور الذي يرغبون في تنفيذه خالل االجتماع.
وربما يود مرشد معني تقديم املشروع .أو ربما يفضلون أن
تقوم املنظمة امليسرة بذلك ،وأنهم يرغبون فقط في اإلضافة إلى
املقدمة.
في بعض االجتماعات ،يمكن للمشاركني ،إذا رغبوا في ذلك ،أن
يقوموا بدور التيسير (املشترك) .ومع ذلك ،ففي اجتماع أولي
أو حساس يكون الهدف فيه بناء الثقة بني أصحاب املصلحة
(األمن) والشباب ،قد يكون من األفضل أن ال يكون امليسر
مشاركا .وقد يكون امليسر شخصا ينتمي إلى إحدى املنظمات
شخصا لديه خبرة
ولكن ليس جز ًءا من املشروع .تأكد من أن
ً
في هذا النوع من االجتماعات الحساسة هو الذي ييسر ذلك
ويجب أن يؤخذ هذا في االعتبار أثناء تقسيم املهام.
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عند التفكير في مكان االجتماع  ،فكر في فضاء ّما يكون له
على امتداد الفترة سمة تجمع بني الرسمي وغير الرسمي .إذ
يمكن أن يؤدي جو مفرط في الرسمية إلى التخويف ،هذا إلى
جانب خلق مناخ تتوالى فيه التصاريح ويتبع بعضها البعض
ليغيب فيه بالتالي التفاعل الحقيقي .وبالطبع ،يجب أيضا أن
تؤخذ توقعات ممثلي الحكومة بعني االعتبار .ويمكن أن يكون
التواصل املسبق معهم حول إعداد االجتماع مفي ًدا هنا .ويمكن
القيام بذلك عن طريق املنظمة التي تيسر املشروع .تناقشوا
معا بشأن مكان االجتماع ومناخه ،وامنح مساحة للمرشدين
ً
للتفاعل واملشاركة حول محيط االجتماع .فاشرح كذلك بعض
االختيارات.
قد يكون من الجيد اختيار مكان في الحي الذي يعرفه الشباب،
متاحا ،على سبيل املثال قاعة اجتماعات في مكاتب
إذا كان ذلك
ً
املنظمة املحلية .وفي حاالت أخرى ،هناك حاجة إلى مكان أكثر
حيادية .وهذا يتوقف على طبيعة السياق املحلي.
وينبغي أيضا التفكير في ترتيب الجلوس .على سبيل املثال،
نميل إلى اختيار الترتيبات التي تكون فيها السلطات حاضرة
مع اآلخرين في شكل دائري .وهذا يخلق بيئة يمكن لجميع
أصحاب املصلحة من خاللها التفاعل بشكل يفرض التساوي.
مرة أخرى ،يمكن إدارة التوقعات من خالل التواصل بخصوصها
أيضا في
مسبقًا .وقد يكون إعداد قواعد أساسية معينة مفي ًدا ً
تيسير إجراء محادثة مفتوحة مع بعض أصحاب املصلحة
املعنيني ،تذكر ُ على سبيل املثال «قاعدة تشاتهام هاوس«.
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متابعة
تأكد من عقد اجتماع متابعة مع الشباب بعد اجتماع أصحاب
املصلحة .وبهذه الطريقة ،يمكنهم تقاسم خبراتهم ومناقشة
كيفية املضي قد ًما .وقد يشعر بعض املشاركني باالرتياح بعد
التجربة وقد يكون آخرون غير سعداء :من الجيد منحهم فرصة
للتعامل مع هذه املشاعر واإلفصاح عنها .وعالوة على ذلك ،من
املهم دعم املشاركني في خططهم إلجراء املتابعة مع أصحاب
املصلحة.
وإلى جانب االجتماعات مع مجموعة كاملة من املرشدين ،قد يكون
املشاركون قد ساهموا في عمليات التشريك الخاصة بهم مع
بعض أصحاب املصلحة ،مع التركيز على مبادراتهم الخاصة.
ويمكن أن تكون هذه االجتماعات متتالية بد ًءا باجتماع الفريق.
ويمكن للمرشدين البدء بهذه األمور بأنفسهم ،أو بدعم من
املنظمة املحلية املشاركة في دعم وتوجيه املرشدين .وبوصفها
منظمات تيسير ،من املهم لها تيسير العملية في نفس الوقت
وتوفير املساحة للمشاركني التخاذ املبادرة والتشارك في
إنشاء العملية .عالوة على ذلك ،من املهم دعم املشاركني في
اجتماعاتهم من خالل مساعدتهم في املهارات واملعارف ذات
الصلة حتى يتمكنوا من املشاركة في تعاون مثمر.

مكونات البرنامج

املعهد العربي لحقوق االنسان حول دعم املشاركني في
التعامل مع أصحاب املصلحة :قام املرشدون بالتدريب بغاية
تشريك أصحاب املصلحة مع مجموعة األمن اإلنساني ،لكنهم
احتاجوا إلى بعض املتابعة من املعهد العربي لحقوق اإلنسان
عندما تعلق األمر باملمارسة .بدأ املرشدون باالتصال بأصحاب
املصلحة من خالل وسائل اتصال مختلفة ،وطلب بعضهم من
املعهد العربي لحقوق اإلنسان التدخل عندما تعلق األمر بأصحاب
املصلحة الذين يتعاقدون بالفعل مع املعهد.
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 4.2التبادل
إلى جانب مبدأ التشريك امل ّتبع مع أصحاب املصلحة األساسيني
في مجتمعهم املحلي ،يتمثل املكون الرابع لدينا في التبادل.
وهو يستثمر في التعلم بني االقران من الشباب (وأصحاب
املصلحة اآلخرين) من سياقات مختلفة .ويمكن لتجربة ت ّمت
في سياق آخر أن تساعد الشباب على التفكير من جديد
في سياقهم الخاص وتؤدي في بعض الحاالت إلى فهمه
بشكل أفضل .وهنا نقترح ثالثة عناصر برنامجية للتبادل:
األول في التعلم من األقران عن السياق الخاص بهم
يتمثل
ّ
وكيفية إدراكهم له وكذلك عن مقاربتهم للعمل على قدرة الصمود
واألمن اإلنساني .وهو ما يمكنه أن يلهم املشاركني لتكييف
األفكار مع سياقهم الخاص.
يتمحور العنصر الثاني حول مقابلة أصحاب املصلحة اآلخرين
في ذلك السياق من أجل الحصول على فهم عميق للنظام
األوسع لهذا السياق وللتصورات املختلفة لألمن عالوة عن تنوع
املقاربات للوقاية من التطرف العنيف.
يتمثل العنصر الثالث في معرفة املزيد عن املقاربات الحكومية
للبلد اآلخر (خطط العمل الوطنية) ملواجهة التطرف العنيف وكيف
يقع تطبيقه على املستوى املحلي (البلدي(.
واملنهجيات التي
سنقترح لكل عنصر من هذه العناصر األنشط َة
ِ
يمكنك استخدامها لتصميم عنصر تبادل برنامجك .عالوة على
ذلك ،سنقوم بتقاسم بعض ما يجب فعله وما يجب تجنبه حني
ً
تبادل مع املشاركني في برنامجك.
تنظم
في حني أن العنصر األخير ،وهو التعلم من خطط العمل الوطنية
على الوقاية من التطرف العنيف ،يتطلب زيارة بلد آخر ،يمكن
تيسير عناصر أخرى في التبادل داخل البلد (والذي من شأنه
أن يكون أيسر من حيث التنظيم) .ومن شأن السفر إلى بلد آخر
أن يخرج الشباب من منطقة األريح ّية الخاصة بهم ،مما يخلق
نوعا مختلفًا من الخبرة التعليمية .ولكن يبقى الكثير لتعلمه
ً
من الشباب وأصحاب املصلحة داخل بلدهم .لهذا ننصحك
بالتفكير اإلبداعي حول إمكانيات مؤسستك في تيسير التبادل
مع الشباب في بلدك ،أو الشباب من البلدان املجاورة أو الشباب
من بلد أبعد.

 1.4.2التعلم من األقران
قد يكون أحد العناصر املهمة في برنامجك هو أن يلتقي
املشاركون بشباب من سياق آخر ،والذي يمكن أن يكون بلدية
أخرى في بلدك ،أو في بلد مجاور أو بلد أبعد من ذلك .على
أيضا ناشطني في قضايا
نحو مفضل ،سيكون هؤالء الشباب ً
األمن البشري ،وبناء قدرة صمود الشباب و /أو العمل على
الوقاية من التطرف العنيف في مجتمعهم املحلي .من ناحية
أولى ،يجب أن يكون هذا التبادل بشأن التعلم من سياق آخر:
حول تصورات الشباب بخصوص األمن في مجتمعهم املحلي،
وحول وجهات نظرهم فيما يخص الظروف املؤدية إلى التطرف
العنيف هناك .ومن ناحية أخرى ،ينبغي أن يكون التبادل حول
التعلم من املقاربة امل ّتبعة في العمل في هذا السياق ،وأن يصبح
مصدر إلهام بالنسبة إلى املتعلم لكسب القدرة على التكيف
مع السياق الخاص به .وفي ما يلي بعض الطرق املفيدة لتيسير
التبادل.
االستماع الذي يتسم بإبداء التقدير للتعارف
عند التقريب بني الشباب القادمني من سياقني مختلفني ،من املهم
العثور على طريقة مناسبة لتمكينهم من التعرف على بعضهم
البعض .ويعتبر االستماع الذي يتسم بإبداء التقدير طريقة مفيدة
معا في قاعة مهيأة لالجتماعات
للتعارف .فاجمع إذن املشاركني ً
وقسمهم على شكل أزواج ،باختيار واحد من كل سياق .وفي
حال لم يكن لديك رقم متساو ،يمكنك اللعب بهذا الشكل وإنشاء
مجموعات أكبر .ويمكن أن تكون األسئلة التوجيهية على هذا
النحو« :ما هو دافعك للعمل على بناء قدرة صمود الشباب في
مجتمعك املحلي؟» و«بماذا تريد أن تستفيد من هذا التبادل؟».
أثناء القيام بذلك ،يطبق املشاركون «االستماع الذي يتسم بإبداء
امليسر إعطاء تعليمات
التقدير» (انظر صفحة  .)39ويجب على
ّ
واضحة حول طول مدة املقدمات .الفكرة هي أنه بمجرد أن تتاح
لهم الفرصة للتحدث مع بعضهم البعض بشكل غير رسمي ،بناء
على األسئلة التوجيهية ،فإنهم سيقدمون الشخص اآلخر بشكل
ثنائي في الجلسة العامة.

منسق املشروع ،املعهد العربي لحقوق االنسان :ترك التبادل
أثرا واضحا على املرشدين التونسيني .فقد ساعد في تجديد
دوافعهم نحو العمل الذي نقوم به ،ألنه جعلهم يقدرون عملهم.
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قامت مجموعة األمن اإلنساني بالتعاون مع املنظمات الشريكة ،بتيسير
أربع زيارات تبادل دولية بني عامي  2016و ،2018سافر خاللها مرشدون
تونسيون إلى هولندا ،أو مرشدون هولنديون إلى تونس .وفي كلتا الحالتني،
سافرت مجموعة املرشدين مع ممثلني من املنظمة املحلية التي تدعمهم
أسبوعا وشملت
وتوجههم في عملهم .وكانت زيارات التبادل هذه تستغرق
ً
عناصر برنامجية مختلفة .لقد حصل املرشدون على فرصة الستكشاف
الحي الذي يعمل فيه أقرانهم والتعلم من مبادرات بعضهم البعض مع
املراهقني .على سبيل املثال ،خالل إحدى زيارات التبادل هذه ،تم تنظيم
مباراة في كرة القدم مع مراهقني محليني ،مستوحاة من رؤية /طموح أحد
املرشدين الزائرين .اجتمع املرشدون أيضا مع أصحاب املصلحة اآلخرين
مثل العاملني االجتماعيني ،وأعوان شرطة الجوار ،والزعماء الدينيني ،إلخ...
باإلضافة إلى الفضاءات التي تمت زيارتها مثل املدارس ،وما إلى،
ذلك وجميعهم يلعب دورا في بناء قدرة صمود الشباب /األمن اإلنساني
عالوة على ذلك ،اجتمع املرشدون خالل هذه الزيارات مع السلطات (البلدية
أو الوطنية) ملعرفة املزيد عن السياسات التي تعالج مسألة التطرف العنيف
في سياق آخر .وعلى مدار األسبوع ،تتخلل هذه األنواع من األنشطة أنشطة
أخرى ،بما في ذلك مشاهدة املعالم السياحية وتخصيص وقت للفراغ.
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املرشد/ة ،حول التبادل مع النظراء في هولندا :كنت أفكر
باستمرار في كيف أن كل تجربة ،التجربة الهولندية والتونسية ،كانت
لها خصوصياتها وتميزها بسبب تباين الخلفيات الثقافية،
والسياسية لكن لدى كليهما أوجه تشابه في عدة مستويات مختلفة.

جولة في األمن اإلنساني للتعرف على السياق املحلي
من الطرق الجيدة للتعلم حول سياق الشباب في املنطقة التي
تتم زيارتها ،أن نطلب من الشباب املحلي (أو املنظمة املعنية)
توجيه الزوار من خالل «جولة األمن اإلنساني» التي تقام في
حيهم .ويجب إعداد الجولة من قبل الشباب املحلي و /أو املنظمة
(املنظمات) التي تدعمهم وأن يتأكدوا من أن الجولة تشمل األماكن
التي يعيش فيها الناس حيث يجتمعون ويشتغلون ويتسوقون
ويؤدون صالتهم ويذهبون إلى املدرسة .ويجب التركيز على
كيفية قضاء الشباب وقتهم في هذه األحياء ،وكيف يشعرون
حيال هذه األماكن املختلفة .ويمكن لهذه الجولة أن تشمل
تبادل القصص في أماكن معينة حتى يتسنى للشباب الزائر
أن يستوعب ما تعنيه هذه األماكن للشباب املحلي .ويمكن أن
تشمل الجولة زيارة إلى مركز اجتماعي /شبابي وتنظم هذه
الجولة من قبل األشخاص الذين يديرون هذا املركز .ولجعل
هذه الجولة مثيرة لالهتمام وجذابة للزوار ،يجب أن تكون
تفاعلية قدر اإلمكان .ومن شأن إعداد بعض األسئلة مس َبقا
أن يساعد الشباب الزائر على كيفية التفكير واإلجابة عنها في
جلسة إحاطة .تكون هذه األسئلة من قبيل « :ما الذي يمكن في
رأيك أن يجعل الناس يشعرون باألمان و /أو عدم األمان في هذا
الحي؟«.

تيسير التعلم من املقاربة التي يتخذها الشباب املحلي
باإلضافة إلى التعلم من السياق فقد تو ّد أيض ًا أن يتم التشارك
في ما تم تعلمه من توجهات بعضهم البعض .وأفضل طريقة
لتيسير ذلك هو أن يقوم الشباب الزائر بتجربة بعض األنشطة
التي ينظمها الشباب املحلي (أو املنظمات) .نوصي بأن يساعد
الشباب الزائر الشباب املحلي في أنشطتهم أو يشارك
فيها ولكن تأكد من إعداد هذا مسبقًا .من األفضل أن يعمل
املشاركون في «فرق» أصغر رفقة الشباب املحلي.
 2.4.2التعرف على مجموعة متنوعة من أصحاب
املصلحة واملفاهيم و /أو املقاربات

ويع ّد ُ تيسير جلسة استخالص املعلومات بعد جولة األمن
اإلنساني هذه أمرا في غاية األهمية .إذ تثير حتم ًا جول ٌة من
عتبر مناقشتها في
هذا القبيل عدة مالحظات وتساؤالت ت ُ
املجموعة األكبر إثرا ًء للتجربة .ويجب أن يكون لدى الشباب
املرشدين /املنظمة املرشدة فرصة لتبادل وجهات نظرهم مع
املجموعة وتوضيح األمور من نهايتها.

لقاء مع أصحاب املصلحة املحليني
عندما يجرون تبادالت مع نظرائهم في سياق آخر وعند
استكشاف مناطقهم ،يمكن أن يكون هناك نشاط إضافي يتمثل
في جعل املشاركني يلتقون مع أصحاب املصلحة املحليني
اآلخرين الناشطني في مجال قدرة الصمود لدى الشباب واألمن
اإلنساني في ذلك الحي .فكر ،على سبيل املثال ،في جعلهم
يلتقون بمؤسسة مجتمعية ،وعمال اجتماعيني أو شباب و /أو
أعوان شرطة الجوار .وإلى جانب مقابلة البعض من أصحاب
أيضا تنظيم
املصلحة كهؤالء أثناء جولة األمن اإلنساني ،يمكن ً
يسر معهم ملعرفة املزيد عن تصوراتهم حول األمن في
حوار م ُ
الحي .وهو ما من شأنه أن يكون مفيدا في استكمال تصورات
الشباب .وعند عقد هذا التنظيم ،تأكد من استشارة الشباب
أيضا أن ينعموا بالراحة الكافية في
املحلي ،حيث يلزمهم
ً
اجتماع مثل هذا .فأنت حتم ًا ال تريد أن يعيق هذا االجتماع أو
أن يتداخل حتى مع عمليات املشاركة املحلية املوجودة بالفعل.

قطع ًا تعتبر سالمة الشباب املحلي والزائر شأنا مهم ًا أثناء
تمض
تنظيم مثل هذه الجولة .وإذا لم يكن هذا مضمو ًنا ،فال ِ
قدما إال بعد التثبت من ضبطها بما يتماشى مع سالمة
ً
املشاركني .ولكن ال يمكن تحديد ذلك إال بالتشاور مع املنظمات
املحلية والشباب أنفسهم.

زيارة ميدانية ملنظمة غير حكومية ذات صلة
نشاط آخر يمكن تنظيمه أثناء التبادل وهو تيسير زيارة ميدانية
إلى منظمة غير حكومية ذات صلة ترغب في عقد جلسة مع
الزعماء الشباب الزائرين للتحدث عن مقاربتهم .ويمكن أن تقع
هذه املؤسسة في منطقة قريبة من مكان عمل املشاركني أو
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مكونات البرنامج
حتى بعي ًدا قلي ً
منظما ،يجب أن تعد األمور بدقة
ال .وبصفتك
ً
مع املنظمة التي تتم زيارتها للتأكد من أن الجلسة ستكون
جذابة ومثيرة لالهتمام بالنسبة إلى األشخاص في مجموعتك.
ويمكن أن يكون التبادل مع من يمارسون العمل الشبابي أو
العمل االجتماعي أو أي مجال آخر ذي صلة مفي ًدا للمشاركني.
سمح للمشاركني بطرح
وينطبق هذا بشكل خاص عندما ي ُ
األسئلة وإثارة وضعيات من سياقهم الخاص ،مما يجعل من
الضروري أن تكون الجلسة تفاعلية قدر اإلمكان .ومن الجيد
أيضا أن تتوفر مجموعة متنوعة من املوظفني في اللقاء ،بحيث
ً
يمكن للمشاركني التعلم من أدوارهم وخبراتهم املختلفة.
مقهى عاملي
من الطرق الجيدة املعتمدة هو لتيسير التبادل مع العديد من
أصحاب املصلحة في نفس الوقت هو تنظيم مقهى عاملي (املقهى
العاملي .)2015 ،وتماما مثل الزيارة إلى منظمة غير حكومية،
يمكن تيسير ذلك في كل من الدولة ذاتها وكذلك في بلد آخر.
وعند استخدام أسلوب املقهى العاملي في مكون التبادل ،من
املفيد أن يأتي املشاركون من سياقات مختلفة و /أو يجلبون
معهم تجارب متنوعة.
ويساعد الطابع غير الرسمي لشكل املقهى العاملي ،مع عدد قليل
طاولة
كل
على
املشاركني
األشخاص
من
(نوصي بما يقارب أربعة إلى ستة أشخاص لكل
طاولة) ،في خلق جو مريح طبيعي حميم.

يمكن تطارح أنواع مختلفة من األسئلة في محيط مقهى عاملي
أثناء زيارة التبادل .فكر إذن في ما سيكون ملهم ًا أو ذا قيمة
ملجموعاتك من املوجهني .ويمكنك التفكير في األسئلة املتعلقة
بأساليب عملهم ،أو األسئلة املتعلقة باملعضالت التي هي جزء
ال يتجزأ من العمل على قدرة صمود الشباب ،واألمن اإلنساني
والوقاية من التطرف العنيف .على سبيل املثال:
◄ كيف يجب موازنة األمن وحريات املواطنني في ساحة الوقاية
من التطرف العنيف؟
◄ كيف يمكن ملؤسسات الدولة واملجتمع املدني العمل
مع ًا في مجال الوقاية من التطرف العنيف؟
◄ ما هو دور الشباب في الوقاية من التطرف العنيف؟
ويمكن إعداد املشاركني في وقت سابق لتولي أدوار معينة
على طاولتهم ،أن يكونوا على سبيل املثال ميسرين أو مقررين.
ويتمثل أنموذج املقهى العاملي في تنقل املشاركني بني الطاوالت،
وبالتالي ضمان أن يجتمعوا بأصحاب املصلحة املختلفني.
ويبقى مدون املحاضر على نفس الطاولة ويبلغ عما تمخضت عنه
املناقشات حول تلك الطاولة في نهاية دورة املقهى العاملي .ومن
املهم التأكد من وجود ما يكفي من أصحاب املصلحة القادمني
إلى املقهى العاملي حتى يتمكن املرشدون من إجراء تبادل مع
أصحاب املصلحة الجدد اآلخرين.
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 3.4.2التع ّرف على كيفية تعامل الحكومات مع
التطرف العنيف
بعد أن اكتسبت املجموعة نظرة متمعنة حول تصورات الشباب
واملنظمات غير الحكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين لألمن
أيضا
ومعالجة موضوع التطرف العنيف في سياقهم ،من املهم ً
تيسير التبادل مع الهيئات الحكومية التي تعالج هذه املسألة من
أجل استكمال تجربة تبادل املشاركني وتوجيهها بشكل كامل.
إن لدى حكومات الدول املختلفة مقارباتها الخاصة حول كيفية
ّ
تعاملها مع قضية التطرف العنيف في بلدانها ،وبالنسبة إلى
املشاركني ،قد يكون من املفيد للغاية الحصول على نظرة متعمقة
في االستراتيجية الوطنية /خطة العمل الوطنية لسياق آخر.15
وسوف يساعدهم ذلك على اكتساب فهم عميق للعالقات
بني الدولة واملجتمع وكيف تقوم الحكومات املختلفة بصياغة
سياساتها في ما يخص التطرف العنيف إذ أن هذا املنظور
املوسع مفيد للمشاركني للتفكير في سياقهم الخاص .بيد أن
هذا العنصر يدعو بالفعل إلى تبادل دولي.

املرشد/ة ،في اجتماع مع
وضباط
هولندية
بلدية
شرطة مجتمعية وأخصائيني
اجتماعيني :لقد أدركت مدى
أهمية أن تتدخل الحكومة في منع
التطرف في صفوف الشباب .كما أن
هذا ليس حكر ًا على املنظمات غير
ولكن للشرطة أيضا
الحكومية فقط،
ّ
دورا كبيرا في منع التطرف وجعل
األحياء سلمية وآمنة.
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إن اختيار الجهاز الحكومي األكثر مالءمة حتى يقابله الشباب،
ّ
مسألة تعتمد بشكل كبير على السياق .ففي العديد من البلدان،
تعد البلديات جهات فاعلة رئيسية في التعامل مع قضية التطرف
العنيف .ولهذا عند زيارة مثل هذا البلد ،نوصي بترتيب اجتماع
مع البلدية ،حيث إنه لن يسلط الضوء على السياسة الوطنية فقط،
أيضا.
ولكن على آثارها املحلية ً
وقد تكون البلديات قد جعلت سياستها املحلية قائمة على
السياسة الوطنية ،ولكنها ع ّدلتها وفقًا للخصائص السياقية
لبلديتها .قد يكونون قادرين على تقديم هذه السياسة ،ولكن
بإمكانهم أيضا تبادل الخبرات امللموسة حول العمل مع
أصحاب املصلحة اآلخرين (املنظمات غير الحكومية ،والعاملني
االجتماعيني  /الشباب ،والشرطة ،وما إلى ذلك) على معالجة
التطرف الذي يؤدي إلى التطرف العنيف في منطقتهم .وفي
بعض الحاالت ،يمكن دمج هذا االجتماع مع مقابلة الشركاء
الرئيسيني للبلدية.
يتمثل الخيار اآلخر في االجتماع مع الهيئة الوطنية ذات الصلة.
وفي العديد من السياقات ،ربما تم إنشاء مؤسسة وطنية
(على سبيل املثال «اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب») للتعامل
مع قضية التطرف العنيف ،والتي قد تمثل هيئة جيدة لتيسير
التبادل معها .وباملقارنة مع البلدية ،فقد يكون بمقدورهم إضفاء
املزيد من الفهم املتعمق حول الوضع على املستوى الوطني،
وسيكونون قادرين على تقديم السياسة الوطنية بشكل أكثر
شمو ًال.
وفي كلتا الحالتني ،من املهم التحضير صحبة الهيئات الحكومية
قبل االجتماع ،حتى يكونوا على علم بمن سيجتمعون وما
هو متوقع منهم فيما يتعلق بتقديم سياستهم وإجراء مناقشة
حولها .ويعتبر جعل االجتماع تفاعل ًيا وضمان أن يكون لدى
املرشدين مساحة لتبادل خبراتهم نقاطا مهمة يجب أخذها في
االعتبار أثناء التحضير.

مكونات البرنامج

 4.4.2ختم التبادل بجلسة إبداعية (ملصقات الصور(
لدى املشاركني الكثير من املعلومات التي الب ّد من استيعابها
أثناء التبادل خصوصا عند االنتقال إلى سياق جديد وااللتقاء
بمجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة .ومن الطرق الجيدة
لتيسير ختم التبادل هو عقد جلسة إبداعية يقوم فيها املشاركون
بتجميع «ملصقات الصور» عن تجاربهم الخاصة .وتحتاج في
هذه الجلسة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من املجالت ،والتي
يمكن للمشاركني من خاللها قص النصوص والصور وما إلى
ذلك ،من أجل التعبير عن تجربتهم في هذا األسبوع .اجعل
املشاركني يعملون في مجموعات صغيرة تتكون من أربعة
مشاركني على سبيل املثال ،وفي حالة وجود كلتا املجموعتني
في الختام )املجموعة الزائرة ومجموعة الشباب املحلية) تأكد من
دمجهما.
 5.4.2ما يجب فعله وما يجب تج ّنبه
عند تنظيم التبادل ،من املهم اإلعداد والتفكير ج ّيدا وأن تكون
كذلك مستع ّدا لحدوث أشياء غير متوقعة .ويوجد أدناه بضع
نصائح ملا يجب فعله وما يجب تج ّنبه .وقد يكون البعض منها
أكثر مالءمة من غيره لهذا التبادل بالتحديد.
◄ غالبا ما يتم إعداد التبادل بالتعاون مع املنظمات
األخرى .تأكد قبل بداية التبادل أن القواعد واملسؤوليات
للمرحلة التحضيرية والزيارة التبادلية قد ت ّم االتفاق عليها.
◄ إعداد اﻟﺷﺑﺎب ﺟﯾ ًدا ﻟﻟﺳﯾﺎق اﻟذي سيتم التطرق إليه .يجب
أن يتض ّمن اإلعداد جلسة حول ما يجب فعله وما يجب
تج ّنبه في السياق املحلي وذلك للتأكد من أن املشاركني على
دراية باألنظمة واألعراف والقيم املحلية التي يجب أخذها
في االعتبار في سلوكه.

◄
◄
◄
◄

◄

◄

استشارة الشباب حول البرنامج املحدد :ما هي
طموحاتهم لهذا األسبوع؟ وإشراكهم ،حيثما أمكن ،في
إعداد العناصر البرنامجية.
إدارة التوقعات ووضع شروط واضحة للمشاركة
و جعل مسؤولية نجاح التبادل هدفا مشتركا.
وضع برنامج يتم فيه موازنة لحظات التعلم )التفاعلي) والراحة
أو وقت الفراغ واألنشطة الترفيهية والسياحية.
قم بإعداد برنامج يناسب املجموعة التي ترافقها .من املهم
على سبيل املثال مراعاة ما إذا كان األشخاص معتادين
على السفر في مجموعات أو ما إذا كانوا معتادين
على العمل ملدة طويلة أو أيام كاملة.
أنشئ لحظات للتأمل و النقاش مع مجموعتك حول تجاربهم.
البديهي أب ًدا أن تعرف ما
هذا أمر بالغ األهمية فليس من
ّ
الذي سيحدث أو كيف سيستجيب الناس عندما يكونون
خارج سياقهم الخاص .قد يكون من الضروري حينها إعادة
ضبط البرنامج.
قم بإجراء تقييم للبرنامج بعد ثالثة أو أربعة أسابيع من
امللتقى ،بمجرد أن تتاح الفرصة للمشاركني الستيعاب
هذه التجربة.
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مواقع الصدارة

تمهيد الطريق لتنفيذ برنامج مجموعة األمن
اإلنساني لدعم القيادات الشابة في مجال الوقاية
من التطرف العنيف
يقدم هذا الفصل املشورة بشأن تهيئة
الظروف املالئمة لتنفيذ برنامج
مجموعة األمن اإلنساني لدعم
القيادات الشابة في مجال الوقاية
من التطرف العنيف .ولذلك نتقاسم
قواعدنا املنهجية األساسية لتصميم
ورشة عمل ونقدم تفسيرا لرؤيتنا حول
دور املنظمات املحلية في دعم وتوجيه
املرشدين /ات ،ونقدم املشورة بشأن
كيفية العمل صلب الشراكة وحول
كيفية اختيار املناطق املناسبة
للعمل ،وكذلك اختيار املرشدين/ات
واملشاركني الذين سيتم العمل معهم.

 1.3ورش العمل
تعد ورش العمل من اللحظات األساسية التي يلتقي فيها
املرشدون /ات ومنسقو املشاريع جميعهم بحيث يتفقون على
نظرتهم الحال ّية للمشروع .كما يتعرفون على املعلومات/
املهارات  /املمارسات الجديدة التي ستساعد املشاركني على
التطور في املكونات املختلفة للبرنامج .وورش العمل هي أداة،
ووسيلة لتحقيق هدف وليست غاية في حد ذاتها.
لتصميم ورشة العمل األولى ،ننصحك باختيار عناصر من
مكونات التص ّور والتمكني .وإ ّننا نحث على هذا األمر ألننا نعتبر
كال من هذه املكونات خطوة أساسية قبل الدخول في مكون
التشريك.
ويتوقف األمر على ما إذا كنت تدير ورشة عمل ملدة ثالثة أو
خمسة أيام في كل مرة وعلى مدى قدراتك وقدرات املشاركني.
فورش العمل التي تستمر لثالثة أيام تكون حسب خبرتنا ،ناجعة
بشكل جيد ألنها تتيح للمشاركني فرصة الستيعاب املفاهيم
واملهارات الجديدة .إذن ناقش ذلك مسبق ًا مع أصحاب املصلحة
الرئيسيني املعنيني باألمر حتى يكون الجميع على اتفاق .ومن
األفضل حسب وجهة نظرنا ،أن تصمم برنامجك بطريقة تسمح
لك بتنظيم ع ّدة ورش عمل مع فترات راحة كافية لكي يتمكن
املرشدون/ات من تطبيق الدروس املستفادة في عملهم مع
املراهقني في مجتمعهم املحلي .حتى نتمكن من تغطية الدروس
املستفادة من املكونات املتنوعة وح ّتى نتحلى باملرونة في هذه
ً
جدول زمن ًيا ملدة سنة وخمس ( )5ورشات عمل.
العملية ،نقترح
وهذا يعتمد بالطبع على السياق .تكمن ميزة القيام باملزيد من
ورش العمل مع وقت كاف بينها في أن عملية التعلم تصبح أكثر
تكام ً
ال مع عمل املرشدين/ات من حيث املمارسة ،إذ أن ورش
العمل هي لحظات أساسية من أجل:
 .1تمرين بدء الورشة
نوصيك بتخصيص بعض الوقت لتمرين "بدء الورشة" في
كل مرة تجري فيها ورشة عمل وذلك لترسيخ الوعي لدى
املرشدين/ات وامليسريني حول وضعية املجموعة في هذا الوقت من
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حيث تعلمهم .يجب أن يسترشد تمرين بدء الورشة ببعض األسئلة
العا ّمة حول فترات التعلم السابقة وما يشعر به املشاركون تجاه
امليسر هذه الفرصة
ورشة العمل القادمة .كما ينبغي أن ينتهز ِ ّ
لتوضيح بعض األمور مثل الجدول الزمني للبرنامج بأكمله وما
تم إنجازه بالفعل ،مع دمج ذلك ضمن تقاسم أهداف ورشة
العمل القادمة .ولجلسة بدء الورشة أهم ّية أيضا في التعرف
على ديناميكية املجموعة وما إذا كان املشاركون مستعدين
لالنتقال إلى املرحلة التالية من البرنامج .ويمكن القيام بذلك
بطريقة جيدة من خالل تمرين بسيط.16
 .2التأمل في املراحل الفارطة
من املهم تزويد املرشدين/ات بفرصة للتأمل في ما قاموا به إلى
ح ّد اآلن .يمكنك استخدام منهجية «الفخر والتأسف» للقيام بذلك
حيث يمكن للمشاركني أن يتقاسموا ما يفتخرون به في،
عملهم املجتمعي وما الذي يؤسفهم ويودون تحسينه .17ومن
الجوانب املهمة لهذا التمرين هو أن املشاركني يقفون أمام
أقرانهم ويقرؤون مواطن «فخرهم» و«أسفهم» باعتبارها طريقة
يسلكونها من أجل «تحمل مسؤولية» عملهم.

 .3إدماج عنصر جديد /تحديث املعرفة واملهارات
تتط ّلب مقاربة مجموعة األمن اإلنساني أن تقدم ورشة العمل
عنص ًرا جدي ًدا للمشاركني مما سيسمح لهم بمواصلة تطوير
عملهم على أرض الواقع .ويجب مناقشة العناصر الجديدة مع
املوظفني املرافقني للمشاركني لتقييم ما إذا كانت هذه املقترحات
تالئم احتياجاتهم .على سبيل املثال ،يمكن أن تكون قد قدمت
نموذج نظرية التغيير في ورشة عمل سابقة لكن يقع إعالمك
أن املشاركني يحتاجون إلى املزيد من التمارين الستيعاب
هذا املفهوم وللتمكن من كتابة خطة عملهم حسب صيغة هذه
صمم حسب
النظرية .ويجب التذكير مرة أخرى أن هذه مقاربة ت َّ ُ
االحتياجات وتحتاج إلى تقييم مستمر للخطوات والتدريبات
التالية األكثر فائدة لعملية التعلم للمشاركني ولعملهم امليداني.

منسق املشروع ،مجموعة األمن اإلنساني :قبل املشروع ،قمنا بتطوير منظومة
معينة من أجل تقديم ورشات العمل .أثناء التحضير للورشة مع املرشدين/ات حول
تطوير نظرية التغيير ملبادرتهم مع املراهقني ،تلقينا إشارات من منظمتنا الشريكة
املحلية بأن املرشدين ما زالوا يواجهون صعوبات في الشروع في العمل مع املراهقني
املشاركني في املشروع .وكان من املفيد بعد ذلك تحويل التركيز إلى ما يحتاجه
املرشدون والذي كان يتمثل في تعلم كيفية االنتقال إلى مرحلة البدء في العمل
مع املراهقني .وبالتعاون مع املنظمة الشريكة املحلية ،قررنا تأجيل ورشة عمل
نظرية التغيير كي نخطط أو ًال لحلقة عمل إضافية نتط ّرق فيها لهذه التساؤالت.
وقد طور املرشدون مرحلة استكشافية في ورشة العمل هذه وتبادلوا الخبرات مع
امليسرين من
بعضهم البعض بشأن العمل مع املراهقني .وهذا يتطلب مرونة من
ّ
حيث تطوير منهج جديد لورشة العمل ،باإلضافة إلى مرونة في امليزانية لورشة
العمل اإلضافية املنظمة .وكانت هذه املرحلة االستكشافية ناجعة ج ّدا ،إذ تمكن
املرشدون في ورشة العمل التالية من تطوير نظرية التغيير استنادا إلى التقارب
الجديد الذي تم تطويره مع املراهقني.
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 .4إعداد وتخطيط للمرحلة القادمة
تأكد من تخصيص فترة زمنية خالل ورش العمل للتخطيط
الجماعي لفترة البرنامج القادمة .يمكنك القيام بذلك عن طريق
مطالبة املشاركني بإعداد عرض تقديمي حول ما يعتزمون القيام
به .ويمكن للميسرين أن يقوموا بذلك أيضا من خالل تقديم
الخطوات التالية من حيث مكونات التدريب .فمن املؤكد أن هذه
الطريقة ستساعد على التوصل إلى جدول زمني مشترك ،يوافق
عليه أغلب املشاركني .وكجزء من إجراء التخطيط هذا ،من املفيد
أيضا إجراء تمرين ختامي.18
 1.1.3قواعد منهجية مشتركة إلجراء ورش العمل
التسيير املشترك
اجمع بني وجوه «جديدة» في ورشة العمل وبعض الوجوه
«املوثوق بها» من حيث امليسرين واملدربني .إذ يحتاج املشاركون
إلى الشعور بأنهم يسترشدون باملؤسسات التي يمكنهم الوثوق
بها ،وفي نفس الوقت يتعلمون أشياء جديدة من أشخاص جدد.
ويمكن تطبيق هذه املنهجية بطرق مختلفة .فبد ًال من تشريك
مدرب جديد ،فإن زيارة منظمة أخرى تتمتع بخبرة معينة يمكن
أيضا أن تتيح طرقًا جديدة للتعلم.
ً
امللكية الجماعية
جزء مهم من مرحلة التعلم في ورش العمل هو ما يحدث من
تعلم بني األقران .ومن ثم فإن التمارين التي نشير إليها في هذا
الدليل يقصد بها أن يتم تنفيذها في مجموعات فرعية صغرى.
ومن املفيد أيضا أن يتبادل املشاركون األماكن داخل املجموعات
الفرعية حتى يتعرفوا على كل األفراد املشاركني ويكتسبوا
معرفة إضافية من خالل مجموعة متنوعة من وجهات النظر.
يتم تصميم بعض التمارين لتطوير خططك للمرحلة التالية من
املشروع .ويمكنك العمل مع مجموعات فرعية «محددة» لهذه
التمارين :على سبيل املثال ،العمل مع أولئك الذين سيطبقون
مبادرة معينة .حاول خالل حلقات العمل إنشاء سياق يمكن
للجميع من خالله التعلم من رؤى بعضهم البعض.
خلق بيئة آمنة
في ضوء نوع البرنامج وأساليب العمل ومعايير اختيار
املرشدين/ات ،ستكون تجربة تطوير وتنفيذ مبادرات األمن
اإلنساني األولى من نوعها للمرشدين املشاركني بهذا البرنامج.
وقد ينطوي هذا بالضرورة على الخوف والتردد والحماس من
جانب املرشدين .فيجب إذ ًا خلق فسحة من الوقت للمشاركني
في عملية التدريب من أجل التعبير عن هذه املشاعر واالشتراك
بشكل إيجابي داخل املجموعة ،ومن ثم التعلم من بعضهم
البعض .وليجري عمل املرشدين مع املراهقيني ،يجب مناقشة
طرق العمل ،وما يجب فعله وما يجب تجنبه خالل العمل مع

املراهقني ،وفي نهاية املطاف يجب توضيح أهمية التعلم من
بعضهم البعض.
من أجل القيام بذلك ،يجب خلق مساحة آمنة أثناء ورش العمل
واالجتماعات ،والتي يمكن القيام بها من خالل األخذ باملبادئ
التوجيهية التالية في االعتبار:
◄
◄
◄
◄
◄

االستماع ملا يقال (أو :القيام باالستماع اإليجابي(.
جعل النقاش مختصرا وطريفا (مبدأ جعل األمر
بسيطا  (“KISS”،؛ لكي أعطي اآلخرين فرصة للتحدث أيضا.
التعامل مع بعضهم البعض باحترام ،بغض النظر
عن املعتقد أو النوع االجتماعي أو امليول الجنسي أو
االهتمام السياسي.
احترام خصوصية املشاركني بعدم نشر صور أو
تصريحات لهم دون إذن منهم.
لضمان سرية جميع املعلومات التي تم تبادلها في القاعة
(«قاعدة فيغاس» :ما يحدث في قاعة التدريب ،ال يجب
مناقشته خارج قاعة التدريب) .كما يمكن اختيار قاعدة
تشاتام هاوس ،19إذا تم االتفاق عليها.
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منسق املشروع ،املعهد العربي لحقوق اإلنسان :من خالل التعلم
من القرين ،تمكن املرشدون من التعلم من تجارب بعضهم البعض.
وطوال فترة العمل ،تمكن املرشدون من خلق أرضية لتبادل األفكار
واألدوات واالستراتيجيات بني بعضهم البعض من أجل تطوير أعمالهم.
كما تمكنوا من تطوير مهارات اتصال معينة ،سواء فيما بينهم أو في
عالقتهم مع املراهقيني املشاركني.
ً
ملحوظا خالل عملية التعلم بني النظراء
عالوة على ذلك ،فإن ما كان
حسا باملسؤولية وااللتزام تجاه عملهم حيث
هو أن املرشدين قد طوروا ً
حاولوا أن يضيفوا اإلفادة لبقية املجموعة .إذ اكتسب املتدربون قيمة
معرفية هامة من بعضهم البعض بقدر ما تعلموه خالل ورش العمل.

مرشد :لقد طلبنا من املراهقني املشاركني أن يخبرونا بما يجعلهم يشعرون بالرضا
تجاه حيهم وأيضا ما يريدون تغييره .ولذا تحدثوا عن مشاكل قد تم ذكرها
من قبل مجموعات سابقة أيضا مثل السرقة واملخدرات وانعدام أماكن يمكنهم
الذهاب إليها للترفيه عن أنفسهم .عند قيامنا بالخريطة الذهنية ،الحظت وجود
أحد املراهقني منزويا في ركن القاعة ويظهر على وجهه مالمح القلق .سألته ماذا
يجري لكنه رفض أن يخبرني .وكلما أعطيته قل ًما حتى يتمكن من كتابة ما كان
ّ
يفضل أن أكتب له،
يشعر به ،كان يدفع الورقة والقلم بعيدا عنه .فسألته إن كان
فوافق .ومنذ ذلك الحني ،كنت أكتب له أو أريه كيف يقوم بالكتابة فيقوم بكتابته
على اللوح .وفهمنا إذن أنه لم يكن رافضا للمشاركة معنا بل إنه لم يكن يعرف
كيف يكتب .وكما جرت العادة ،أعقبت هذا النشاط جلسة الستخالص املعلومات
للمرشدين ،حيث اجتمعنا للخوض في النّشاط ومناقشته .تقاسمنا ما حدث أثناء
تمرين التخطيط الذهني مع املراهقني في ذلك اليوم وما أدركناه ،مما جعل املرشدين
اآلخرين على دراية باملسألة حتى يتمكنوا عندئذ من حسن التعامل مع حاالت
مشابهة ،إن حدثت ،خالل جلساتهم مع املراهقني.
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يمكن تطبيق نفس املبادئ التوجيهية على جلسات الحوار التي
يتم عقدها مع أصحاب املصلحة الحكوميني .ونظرا إلى الطبيعة
الحساسة ملوضوع التطرف العنيف ونظرا إلى أن أصحاب
املصلحة الحكوميني والشباب ال يتفاعلون بانتظام وقد يكون
لديهم وجهات نظر مختلفة ج ًدا حول موضوع األمن في الجوار،
فمن املهم االنتباه إلى إنشاء بيئة آمنة حيث يستطيع املشاركون
في البرنامج وممثلو الحكومة التعبير عن آرائهم بحرية .ونظ ًرا
إلى أنه قد يمكن أن يكون اللقاء مع ممثلي الحكومة أمرا مخيفًا
بالنسبة إلى الشباب ،فإننا نحتاج إلى إيالء املزيد من االهتمام
إلنشاء شعور بالراحة من جانبهم ،حتى يتمكنوا من التعبير عن
أنفسهم بحرية.
التعلم عبر التطبيق

تأكد من وجود ما يكفي من «األشغال التطبيقية» في ورش
العمل .ويجب ممارسة أو تطبيق األساليب الجديدة التي يتم
تقديمها للمشاركني في ورشة العمل ،وعلى سبيل املثال من
أيضا من
خالل لعبة تقمص األدوار كما سبق ذكره .وتأكد ً
كاف الستخالص املعلومات والتفكير في «التطبيق«
وجود وقت ٍ
تحديدا حول كيفية تنفيذ مبادراتهم حتى يتمكن املشاركون من
تبادل الخبرات والتعلم من رؤى وتجارب بعضهم البعض.
التعلم بني األقران

يعد التعلم بني األقران جانب ًا مهم ًا من الطريقة التي نتخذها
من أجل تمكني الشباب وتعزيز قدرتهم على الصمود .يمكنك
القيام بذلك من خالل تنظيم جلسات إحاطة ملناقشة األنشطة
واملقاربات الناجحة وأيضا تلك التي لم تكن ناجعة خالل جلسات
املرشدين مع املراهقني .ويسمح هذا النوع من جلسات اإلحاطة
التي تختص في مناقشة التحديات والنجاحات بتحليل الوضع
ومناقشة ما قد يكون على املحك.

العمل :

نصائح حول ورش
◄ اجعل منسقي املشاريع جز ًءا من ورشة العمل لضمان أال تكون حلقات العمل
»جلسات منعزلة» ،بل ذات إفادة على األمد البعيد.
◄ نوع طرق العمل :التناوب في تنظيم جلسات عامة والعمل الجماعي والعمل
الثنائي والعمل الفردي .
20
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 2.3دور املنظمات املحلية في دعم املرشدين /ات
وتدريبهم

منسق املشروع ،املعهد العربي
لحقوق االنسان :إن أهم عناصر
مقاربتنا في دعم املرشدين وتوجيههم
هي :االستجابة ملطالبهم وتلبية
احتياجاتهم ،واملساعدة في دعم قدراتهم
ومن خاللها إدراج مفهوم الحقوق .لقد
كنا ندربهم ونقدم لهم الدعم من خالل
تطبيق الدروس املستفادة من ورش
العمل (على سبيل املثال ،تطبيق نظرية
التغيير في تطوير مبادرات األمن
اإلنساني الخاصة بهم) ]...[ .وتتمحور
العملية حول دعم املرشدين في تطوير
مبادراتهم ،وتحديد أهدافهم وتطوير
وسائل تحقيقها .وخالل هذه العملية،
واجه البعض منهم عددا من املضايقات
مما جعلهم يظنون أنه سيتعني عليهم
إيقاف املبادرات .فعملنا سوي ًا كفريق
لربط بعض املبادرات ولإلتيان بأنشطة
جديدة تعالج نفس القضايا التي
أرادوا العمل عليها في املقام األول.
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على مستوى هيكلي يعد الدعم والتدريب ذا أهمية كبيرة في
تقديم النصح والدعم للمرشدين عند تنفيذ مبادراتهم واملحادثات
التي تجرى مع املراهقيني .ونعتبر أن املنظمة املحلية هي األنسب
للقيام بهذا الدور .ومن األفضل أن تكون هذه املنظمة موجودة
في املناطق التي يعمل فيها املرشدون مع املراهقيني .ومن
املتطلبات أن تتمتع هذه املنظمة بسمعة جيدة في املنطقة املحددة
(انظر أيضا الفقرة  4.3حول تحديد منطقة (مناطق) العمل)،
ويجب أن تقدم أيضا بعض املتطلبات األساسية األخرى ،بما في
ذلك:
◄
◄
◄
◄

معرفة الحي استنادا لشبكة من العالقات .بل من
األفضل أيضا أن يكون هناك صلة مع الشباب في هذا الحي.
إنشاء مستوى معني من الثقة داخل الحي ،مما يضمن
لهم القدرة على مرافقة املرشدين واملراهقني.
سجل حافل بالتعاون مع السلطات املحلية.
القدرة على خلق مكان آمن لتنظيم االجتماعات في الحي.

ويمكن تطوير معايير معينة (بشكل معمق) خالل فترة املشروع.
ومع ذلك ،يوصى بشدة بالعمل مع منظمة متجذرة في املجتمعات
أيضا استدامة البرنامج.
املهمشة حيث يضمن ذلك ً
أ ّما دعم وتوجيه املرشدين فهو دور مهم .ويجب أن يكون
املرشدون واقعيني من حيث املبادرات واألنشطة التي يمكنهم
تنفيذها .فعند تحديدهم لـنظرية التغيير واألنشطة التي سيقومون
بها من أجل تحقيق هدفهم العام ،يجب أن يأخذوا بعني االعتبار
قيود الوقت واملوارد ،والحاجة إلى التفاعل مع أصحاب
املصلحة اآلخرين والتأكد أيضا من تشريك املراهقني في عملية
تطوير وتنفيذ املبادرة .دورك في توجيه املرشدين حاسم ًا خالل
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تستول على
هذه املرحلة من املشروع؛ فقّدم الدعم ولكن ال
ِ
مسؤوليتهم من حيث تحديد األهداف القابلة للتحقيق واألنشطة
توقع منك مساعدتهم في
الالزمة لتنفيذها .فعالوة على ذلك ،سي ُ
التفكير وتطوير أنشطة جديدة من شأنها أن تساعد املرشدين
على تحقيق هدفهم في حالة حدوث شيء خالفا للمتوقع ،إما
بسبب وجود شريك غير متعاون أوغير مهتم أومواجهة إجراءات
بيرقراطية صارمة.
ويتمثل الدعم ،في هذا الدليل ،في تزويد املرشدين بالوقت
والجهد الكافي لالستماع إلى التحديات التي قد يتعرضون
إليها ،واملساعدة في تبادل األفكار وعقد االجتماعات مع
أصحاب املصلحة الرئيسيني وما إلى ذلك من نشاطات .ومن
املهم عدم املساس بسلطتهم أو بإحساسهم بامللكية ملجرد أنك
تشعر ،على سبيل املثال ،بأنك األنسب لتنظيم االجتماعات إذ
فإن الدعم يتمحور
يكون لذلك نتائج غير بناءة .وبالتاليّ ،
باألساس حول تقديم املساعدة بطريقة محايدة ومن دون أحكام
مسبقة ،ربما ببساطة من خالل طرح أسئلة عامة ملساعدة
املرشد للتوصل إلى حلول من تلقاء نفسه.
في حني يمكن أن يكون للمدربني وامليسرين دور عابر ،باملشاركة
فإن املرشدين يحتاجون إلى الدعم والتدريب
فقط عند الحاجةّ ،
من قبل موظفي املنظمة املحلية بشكل هيكلي أكثر .فتأكد من
أن منسقي املشروع يخصصون وقتًا للجلوس مع كل مجموعة
فرعية من املوجهني إثر كل ورشة عمل ملساعدتهم أكثر ،أو
لتقديم تدريب إضافي أو جلسات بني األقران عند الحاجة .كما
يعد تنظيم أنشطة بناء الفريق جز ًءا أساس ًيا من هذه العملية.
ويجب التذكير مرة أخرى بأن املرونة تعتبر عنصرا أساسيا :من
املهم أن نبني العمل وفقا الحتياجات املتدربني ،وأن يعملوا على
وتيرتهم وفي وقت كاف.

املعهد العربي لحقوق االنسان،
حول تيسير بناء فريق يض ّم
املرشدين :بعد التدريب األول ،شعرنا
أن الـ  12مرشدا لم يصبحوا بع ُد
فري ًقا متماس ًكا .وفكرنا في الخطوات
الالزمة لدعم وتدريب املجموعة من
أجل بناء فريق قوي ،مفعم بروح العمل
الجماعي .وكخطوة أولى قمنا بتنظيم
اجتماعات غير رسمية خارج املقر
الرئيسي ،في مقهى أو مطعم على
سبيل املثال ،وذلك لخلق جو يفضي إلى
معرفة بعضهم البعض بشكل أفضل.
وفي هذا اإلطار ،فكرنا وناقشنا الطرق
اإلبداعية املمكنة ملواصلة عملنا .وفي
ً
أيضا إلى مهرجان
وقت الحق ،ذهبنا
سينمائي مع املجموعة ،شاهدنا خالله
فيل ًما عن حقوق األطفال .وعند انتهاء
الفيلم ،عدنا إلى مقهى ملناقشته م ًعا.
كما أنشأنا صفحة خاصة على موقع
الفايسبوك لتبادل املعلومات ،وللقيام
في بعض األحيان بمناقشات تحث على
التفكير في األنشطة والتخطيط لها.

نصيحة :

يجب أن تكون مراعيا ملشاعر مجموعة املرشدين :كن منتبه ًا الحتياجاتهم وواعيا
بديناميكيات املجموعة لكي تتمكن من تقديم أفضل تدريب ودعم.
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 3.3العمل في إطار شراكات
نظ ًرا ألن برنامجنا متعدد املستويات ويحتاج إلى ميسرين
ماهرين ومنسق مشروع وموظفني يقدمون التدريب للمرشدين،
فإننا نوصي بالعمل في إطار شراكات لتنفيذ هذه األهداف.
عالوة على ذلك ،يوصى بشدة بالشراكة بسبب التكامل الذي
يمكن ملختلف املنظمات تقديمه لبعضها البعض .إذ نعتقد أن
السعي نحو الشراكات مع املنظمات األخرى هو لغرض البحث
عن التكامل .وبمجرد تقييم ما تقدمه منظمتك في هذا البرنامج
من أجل الوقاية من التطرف العنيف ،يمكنك تحديد املواضيع
التي قد ترغب في تناولها من خالل الشراكة مع اآلخرين .فإذا
كانت منظمتك على سبيل املثال ،تقع في مجتمع محلي معني
وتعمل مع الشباب ،فقد ترغب في البحث عن شراكة مع منظمة
أكثر دراية بأعمال الوقاية من التطرف العنيف أو منظمة دولية
قادرة على إجراء التبادالت بني األقران.
 1.3.3الفهم املشترك ملقاربة األمن اإلنساني تجاه
القيادات الشابة في مجال الوقاية من التطرف
العنيف
أثناء السعي إلى شراكة مع منظمة أخرى ،من الجيد استكشاف
وفهم رؤى وأهداف بعضهم البعض مسبقًا .ومن املهم ج ّدا إجراء
محادثة ملعرفة ما إذا كان لجميع األطراف املعنية فهم أساسي
مشترك ملوضوع الوقاية من التطرف العنيف ،واألمن اإلنساني
والقيادات الشابة ،على غرار ما وصفنا في الفصل األ ّول .في حني
أنه من املعقول أن تكون للمنظمات رؤى مختلفة ،يجب أن يكون
لديهم تفاهم مشترك واعتراف بمدى تعقد مسألة التطرف العنيف،
وكيف أن التنوع في عوامل الدفع والجذب له دور في االنجرار إلى
التطرف العنيف .لذلك ،فمن الطرق الجيدة للتأكد هي تنظيم ورشة
عمل ملدة نصف يوم يمكنك خاللها مناقشة املفاهيم الثالثة من أجل

معرفة إن كنت تتقاسم مع شريكك املحتمل نفس وجهات النظر.
فعلى سبيل املثال ،من املهم أن تتشارك جميع األطراف املعنية في
نفس الرأي فيما يتعلق بتوفير مساحة للقيادات الشبابية من أجل
التعبير والتحدث بحرية مما يعزز عملية التعلم الخاصة بهم .وتب ّني
أيضا مستوى معي ًنا من
هذا التقارب تجاه القيادات الشابة يتطلب ً
الشجاعة :قد يكون لدى الشباب أفكار وطموحات ال تتماشى
ميسرا .لذلك يتطلب
بشكل مباشر مع ما تتخيله أنت باعتبارك ّ
األمر االلتزام بجدية في فهم أفكار وطموحات الشباب.
وقد تتط ّلب منك هذه املسألة أيضا أن تزور بعض األنشطة
الحالية لشريكك املحتمل من أجل التقييم .وبمجرد االتفاق على
الشراكة ،من املهم االتفاق على األدوار واملسؤوليات لتجنب سوء
التفاهم .ونقترح صياغة مذكرة تفاهم يتم فيها إدراج األدوار
واملسؤوليات املحددة داخل كل منظمة .وللحصول على فكرة
عن األدوار واملسؤوليات التي ينطوي عليها البرنامج ،نود أن
نحيلك إلى القسم  .5.3فمن املؤكد أن مذكرة التفاهم تساعد على
تعزيز امللكية الجماعية الالزمة لهذا النوع من البرامج.

املعهد العربي لحقوق االنسان :تنفيذ هذا املشروع كانت تجربة جديدة
ومهمة في حياة املعهد .وكانت هذه العملية مثيرة ومحفزة ،إذ يتناسب
املشروع مع رؤية املعهد العربي لحقوق االنسان الذي يسعى إلى دمج ثقافة
حقوق اإلنسان ،وثقافة السالم والتسامح في الحياة اليومية للشباب ،وجعلهم
أدوات للتغيير متاحة خصوصا للشباب (البنات والبنني) الذين يعيشون في
ظ روف صعبة ويعانون من التهميش االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافي.
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شراكة مجموعة األمن اإلنساني واملعهد العربي لحقوق
االنسان :
ملجموعة األمن اإلنساني خلفية قوية في التنمية ،وتحويل النزاعات،
ومناهج األمن اإلنساني وبناء القدرات ،فض ً
ال عن شبكة قوية
مع أصحاب املصلحة في هذه املجاالت ،على املستويني الدولي
والوطني .ولدى املعهد العربي لحقوق اإلنسان خلفية متينة في
مجال حقوق اإلنسان ،وتطوير مناهج حقوق اإلنسان ،وبناء
القدرات وشبكة سليمة في هذه املجاالت في املنطقة العربية.
وال يمكن االستهانة بكلمة الشراكة هنا .وقد تمت مناقشة تيسير
ورش العمل ودعم املرشدين وتدريبهم ،باإلضافة إلى عناصر
املشاركة والتبادل والتعلم التواؤمي بني كال الطرفني على أساس
منتظم .ومن خالل األفكار الفريدة من الجانبني ،تم اتخاذ القرارات
اإلستراتيجية م ًعا وتعلم الكثير من خبرات بعضهم البعض.
وعلى املستوى العملي ،كان ملجموعة األمن اإلنساني الريادة في
تطوير ورش العمل .وتولى املعهد العربي لحقوق اإلنسان القيادة
في إدراج النهج القائم على حقوق اإلنسان في إطار عملية التعلم،
وفي دعم وتوجيه املرشدين خالل تفصيل خططهم وتنفيذها.
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املعهد العربي لحقوق االنسان ،حول
اختيار املناطق املستهدفة :يقع مقرنا،
مركز السيدة ،على الحدود بني األحياء
الثالثة التي يتم فيها تنفيذ املشروع .ولذلك
كان لدى املعهد العربي لحقوق اإلنسان
شبكة محل ّية أنشئت منذ بداية املشروع،
مما مكننا من تحديد مختلف أصحاب
املصلحة املعنيني باملشروع ،بما في ذلك
املرشدون واملراهقون والجمعيات املحلية
واملدارس والسلطات.
حددنا هذه املناطق الثالث ألنها من أكثر
األحياء تهميش ًا في مدينة تونس ،إذ يعاني
السكان هنا من االستبعاد والتمييز وتشهد
نسبا عالية من البطالة واإلجرام ،وضعف
البنية التحتية ،وباإلضافة إلى ذلك فهي
تعيش عالقة متوترة مع الشرطة ...وبهذه
األحياء مشاكل أخرى منها ارتفاع نسب
استهالك املخدرات ونسب االنقطاع عن
الدراسة كذلك .ونريد العمل مع شباب
الحي لتعزيز الوعي بامللكية الجماعية ،بحيث
يشعرون بأن عمل املعهد يعود عليهم بالنفع
أيض ًا .

 2.3.3استثمار الوقت للتخطيط والتأمل بشكل
جماعي
تتطلب الشراكات استثمار الوقت :ملناقشة الخطوات التالية
واالتفاق عليها وأيضا للتفكير في الخطوات السابقة وملراقبة
األوضاع .من الجيد ترسيخ هذا الوعي منذ بداية البرنامج
وتحديد مقدار الوقت املطلوب خالل كل أسبوع ،على سبيل
املثال ،الوقت املح ّدد لالجتماعات املخصصة ملناقشة التقدم
وضمان امللكية الجماعية .تأكد من أن عنصر استثمار الوقت
أيضا لتجنب سوء التفاهم.
هذا قد تم فهمه من كبار املوظفني ً
عندما ال يكون الشركاء في نفس املكان ،يمكن أن تكون مؤتمرات
الفيديو واملؤتمرات عن بعد مفيدة للغاية في مثل هذه االجتماعات
النظامية من أجل التخطيط والتأمل والرصد.
فرصا مه ّمة للحصول على فكرة
أيضا
تعتبر ورش العمل ً
ً
أفضل عن مستوى املشاركني ،وما إذا كان هناك أمر غير
مدروس مما يتوجب أن يكون املرشدون على دراية به ،وبالتالي
يمكن إجراء التغييرات الضرورية .
 4.3تشخيص مجال أو مجاالت العمل
أيضا تحديد موقع أو
بالتوازي مع تحديد املنظمة الشريكة ،يجب ً
مواقع البرنامج .مع األخذ في االعتبار مقاربة األمن اإلنساني،
فإننا نعترف بأن بعض األحياء قد يكون لديها حاجة أكبر
لهذا النوع من البرامج ،نظرا ألنها تعتبر أكثر عرضة للخطر.
خذ بعني االعتبار ،على سبيل املثال ،التهميش ،والصراعات
(القديمة) ،والتوترات بني أفراد املجتمع وأيضا مع الجهات
الفاعلة في الدولة أو األمن .تم تحديد هذه املصاعب على أنها
عوامل دفع وجذب محتملة النتشار التطرف العنيف .ينبغي
تحديد مجاالت العمل على أساس البحوث القائمة ،باإلضافة إلى
الئحة تحديد يجريها أصحاب املصلحة املحليون املعنيون باألمر.

نصيحة :لتجنب التشهير باملناطق املختارة ،وملراعاة أمن األشخاص املعنيني ،يمكن للمرء
اختيار عدم وضع البرنامج في إطار مجال الوقاية من التطرف العنيف .ويعتمد هذا
مرة أخرى على السياق املحدد والنصائح املقدمة من املنظمة (املنظمات) املحلية املعنية.
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 5.3املوظفون املعنيون
التزاما
يتطلب تنفيذ هذا النوع من املقاربات بشكل مثالي
ً
من أكثر من موظف واحد من كل منظمة ،مع توليهم مهام
ّ
محل غيرهم
أيضا إمكان ّية أن يح ّلوا
ومسؤوليات محددة ولكن ً
عند الحاجة .ومن املهم بالنسبة إلى املنظمة املحلية التي تقوم
هيكلي تعيني أكثر من موظف
بدور دعم وتوجيه املرشدين بشكل
ّ
له خبرة في العمل مع الشباب .ويحتاج هؤالء املوظفون إلى
أن يكونوا حريصني على االستماع ألفكار الشباب وأن يكونوا
مرنني في طرق عملهم .عالوة على ذلك ،من املفيد أن تكون لهم
خلفية في إدارة املشاريع مع املتطوعني والعمل االجتماعي و /أو
العمل االجتماعي الشبابي.

أيضا وجود ميسرين ومدربني على معرفة
ويتطلب املشروع ً
باملنهجيات املشار إليها في هذا الدليل .ومن امليزات املح ّبذة
أن يكون لهم سجل حافل بالعمل في ميادين تربط بني التنمية
واألمن باعتبارهم نشطاء في املجتمع املدني .وغني عن القول بأن
هؤالء امليسرين /املدربني يجب أن يشعروا بالراحة عند التعامل
مع الشباب وأن يكونوا قادرين على بناء عالقات ودية معهم.
وبشكل عام ،من املهم العمل مع فريق متنوع من املوظفني من
حيث الجنس والعمر والخلفية .وفي حني أن الفريق األساسي
يجب أن يعمل بشكل منتظم ،يمكن ألعضاء الفريق اآلخرين أن
يشاركوا كلما كانت هناك حاجة ملناقشة نقاط مثل املوارد ،أو
مواصلة تطوير املشروع ،أو التعاون بني الشركاء املعنيني .وهذا
مفيد للتأمل في كيفية تطور املشروع ومعالجة التحديات املحتملة
في الوقت املناسب .لذلك نوصي بأ ّنه من املثالي أن يكون لديك
شخصان على األقل لكل منظمة تشترك في مثل هذا املشروع.

مقاربة مجموعة االمن االنساني بشأن القيادات الشابة 67

 6.3التعرف على املرشدين واملراهقني املشاركني
العمل مع شباب من مناطق مه ّمشة هو جزء ال يتجزأ من
مقاربة األمن اإلنساني .ويعتبر الشباب والشابات من املجتمعات
املهمشة عناصر تغيير إيجابي ألنهم األنسب لتقييم وضع
السالمة بمجتمعاتهم املحلية بشكل أكثر فعالية ويم ّكنون من
إيجاد وتنفيذ حلول للتهديدات األمنية التي حددوها.
ونعتقد أن العمل مع الشباب الذين يعيشون في مجتمعات
محلية يتجذر فيها الفقر واإلقصاء واإلجرام مهم للغاية .فبد ًال
من العمل مع بناة ُ سالم يتمتعون بخبرة كبيرة في الوساطة
والعمل التطوعي ،ابحث عن الشباب الذين يستطيعون التقرب من
أقرانهم خصوصا عندما يتعلق األمر بالتواصل .وتأكد من أن
يكون باملجموعة مزيج من املرشدين .فكلما كانت املجموعة أكثر
تنوعا من حيث الصنف االجتماعي والخلفية الثقافية وأسلوب
ً
الحياة وااللتزام واألصل ،كانت الظروف أفضل للتعلم بني
األقران .ويجب أن تعكس مجموعة املشاركني تنوع املجتمع من
أجل فهم االحتياجات املختلفة في املجتمع بشكل أفضل .عالوة
على ذلك ،فمن خالل خلق هذه املساحة اآلمنة للشباب يمكن
التغلب على املشاعر الضارة ،فهم قادرون على اكتساب رؤى
جديدة من بعضهم البعض وكذلك االستفادة من الخبرة و /أو
التصورات الخاصة بأقرانهم.

 1.6.3املرشدون /ات
لدوا وترعرعوا في هذا
من الناحية املثاليةّ ،
فإن املرشدين قد و ُ
الجوار ،وخضعوا هم أنفسهم لتحديات سابقة ،غير أ ّنه ينظر
إليهم من قِ بل أقرانهم الصغار باعتبارهم قدوة يحتذى بها .فهم
األكثر جاهز ّية لدعم املراهقني ،وإدارة املناقشات مع املراهقني
الذين يقطنون الحي ومن أجل توجيههم في مسار تصميم وتنفيذ
املبادرات.
وقبل اختيار املرشدين ،يمكن للمنظمات املعنية وضع قائمة
معايير عامة لتساعد في عملية االختيار .ومن الجيد أن تكون
على دراية بأن هذه املعايير ليست ّإل مبادئ توجيهية :إذ أنك ال
تبحث عن أفراد يستجيبون لجميع الشروط .بل يمكن أن تكون
املعايير حول العمر ،والخبرة السابقة ذات الصلة ،وكذلك بعض
الخصائص األخرى .ونقترح ما يلي:
◄ تتراوح أعمارهم بني  18و 26سنة.
◄ يقطنون بالحي.
◄ لديهم خبرة سابقة أو اهتمام بالعمل التطوعي/
املجتمعي.
◄ ملتزمون باستثمار قدر معني من الوقت في
املشروع (لكل من ورش العمل وكذلك إلرشاد املراهقني(.
◄ يكتسبون مهارات لغوية :فمن املفيد ،ولكن ليس من
الضروري ،أن يتحدث بعض املرشدين اللغة اإلنجليزية حتى
يتمكنوا من التواصل مع أصحاب املصلحة الدوليني.

املعهد العربي لحقوق االنسان :كان تحديد املرشدين
واالتصال بهم أول مرة أحد أهم مراحل املشروع .وكان
هذا ضرور ًيا في خلق بداية إيجابية ،ووضع أسس جيدة
وضمان املشاركة .إنها عملية دقيقة وتحتاج إلى الكثير
من الصبر و املهارات التربوية لكي يتم تأسيس الثقة مع
مجموعة من املرشدين .كان من الصعب بشكل خاص العثور
على مرشدين قادرين على االلتزام باملشروع .فقد كانت
هذه األوقات محبطة وغير آمنة في كثير من األحيان ،لكنها
أيضا لحظات قد علمتنا الكثير وكانت في اآلخر حاسمة في
استمرار املشروع.
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االلتزام يمثل معيارا مهما .ففي حالة العمل مع مرشدين على
أساس تطوعي ،فمن املهم أن يلتزموا بالبرنامج ويشعروا بشغف
حياله .إن توضيح ما يستلزمه البرنامج ،وما يمكن للمرشدين
أن يستفيدوا منه ،هو بداية جيدة .وبغض النظر عن التطوع ،من
املهم تحديد التوقعات بوضوح :يحتاج املرشدون إلى االلتزام
باستثمار قدر معني من الوقت كل أسبوع خالل فترة زمنية
معينة ،وكذلك املشاركة في ورش العمل.

نصيحة :يرجى أن تعير انتباها لحاجة
املرشدين لقليل من الوقت لكي يعتادوا
تدريج ّيا بأدوارهم وليستوعبوا البرنامج .ال
تتوقع من الجميع أن يكونوا متحمسني منذ
البداية .قد يتطلب البعض مزيدا من الوقت
ليتو ّلوا قيادة األمور بالبرنامج وليعززوا
إيمانهم به .هذا أمر مفهوم تما ًما نظ ًرا
ألنك تعمل في مناطق يواجه فيها األشخاص
الكثير من االهتمامات األخرى وقد ال يكون
التطوع أ ّول أولو ّياتهم.

املعهد العربي لحقوق االنسان :تعلمنا خالل املرحلة األولى أنه لم يكن
جميع املرشدين املختارين ملتزمني باملشروع .والحظنا أيضا أن الشباب
الذين ينتمون إلى األحياء التي تم اختيارها ال يؤمنون غال ًبا بالتغيير وليس
لهم ثقة بالوعود املزعومة .فبعضهم استقال من املشروع .وكان لدينا
مرشحون جدد لم يكونوا مقيمني باألحياء ولكن لديهم صلة ّما تربطهم به
(عمل ،أقارب ،ولدوا هناك ولكنهم غادروا في صغرهم) .ولقد اخترنا أن
نتحلى باملرونة في ما يتعلق بهذه املعايير طاملا أنهم يمكن أن يب ّرروا دوافعهم
للعمل في املشروع.
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تجربة املعهد العربي لحقوق االنسان في
االقتراب من املراهقني وإقناعهم ليصبحوا
جز ًء ا من املشروع :
بما أن كل املراهقني باألحياء التي يستهدفها
املشروع وعائالتهم قد أصبح لهم معرفة باملعهد،
قمنا إذا بتنظيم حدث إطالق للمشروع (الرسم،
الرقص ،الغناء ،نادي لغة فرنسية) حيث دعونا كل
مراهق مهت ّم .وقد اجتمع يومها  160مراهقا في
بهونا .وبحلول نهاية اليوم ،دعونا ستة مراهقني
إلى قاعة منفصلة ،حيث قدمنا أنفسنا واملشروع.
كما قدمنا لهم مساحة للتحدث إلينا عن أنفسهم :
ما الذي يرغبون فيه ،ما الطعام الذي يكرهونه ،ما
هي األفالم التي يشاهدونها ،وما إلى ذلك .وبعد
التعرف على بعضنا البعض ،تحدثنا معهم عن
األندية الجديدة التي سنقوم بإنشائها (كانت هذه
هي الطريقة التي اختارها املرشدون لتأطير عملهم
مع املراهقني) .وقدمنا لهم أهداف النادي :لقد تم
إنشاء النادي لفائدتهم وسيتم تحديد األنشطة في
األساس من قبلهم .واستشرناهم حول النشاطات
التي يمكننا القيام بها في النادي وأخبرناهم بأننا
قمنا باختيارهم من بني جميع املراهقني املوجودين
بالبهو والبالغ عددهم  .160وبعد تفكير سريع
قبلوا عرضنا بأن يشاركوا في املشروع القادم واتفقنا
على أن يكون النشاط األول بعد أسبوعني.
كانت مرونة املرشدين واستخدامهم للمقاربات
املبنية على االحتياجات ناجعة جدا مع املراهقني.
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كاف
توصيات املعهد العربي لحقوق االنسان :نوصي بتخصيص وقت
ٍ
ملرحلة انتقاء املرشدين .خالل مرحلة االختيار األولى يمكن تعريف أهداف
املشروع وتفسير العمليات القادمة للشباب املهتمني بأن يصبحوا مرشدين.
وبهذه الطريقة ،يمكنك معرفة مدى التزام املوجهني بالبرنامج .إذ تمنح فترة
االنتقاء املطولة هذه فرصة للمنظمة لتطوير ديناميكية املجموعة ،مما يخلق روابط
أقوى بني املرشدين/ات.

 2.6.3املراهقون/ات املشاركون/ات
بالنسبة إلى املراهقني/ات (الذين تتراوح أعمارهم بني  12و)16
املشاركني/ات ،فهم ال يحتاجون إلى خبرة معينة أو مجموعة
من املهارات الخاصة للمشاركة في البرنامج .ولكن من املهم أن
ينتمي املراهقون إلى األحياء التي يستهدفها البرنامج.

مجموعة متنوعة من املراهقني ،وذلك لتعزيز فهمهم لبعضهم
فإن لكل منظمة ومجموعة من
البعض .وحسب تجربتناّ ،
املرشدين طريقة خاصة للتواصل مع املراهقيني .وفي بعض
الحاالت ،يوجد مسبقا في محيط املرشدين بعض املراهقني الذين
يحتاجون لدعم إضافي.

وكما هو الحال مع املرشدين/ات ،من املهم مناقشة كيفية انتقاء
املراهق وإيجاد مقاربات قابلة للتطبيق في هذا السياق املحدد.
ويجب إجراء هذه العملية بالتعاون مع املرشدين واملرشدات.
ومن العناصر املهمة في عملية اختيار املراهقني هو تطوير
مقاربة شاملة ،حيث يتم إدراج شباب ذي خلفيات وخصائص
مختلفة .كما هو الحال مع تنوع املرشدين ،ومن الجيد وجود

وفي حاالت أخرى ،يقوم املرشدون واملرشدات بمبادرة أو
ناد يدعون فيه كل املراهقني بالحي .عندما
نشاط أسبوعي أو ٍ
يكون املراهقون واملرشدون من نفس الحي ،فإن هذه العملية تتم
بطريقة سلسة .ولكن في أغلب األحيان ،ال يحصل هذا وتحتاج
حينها املنظمات الستخدام طرق أخرى .وتعتمد هذه العملية
حينها على العالقة القائمة بني املنظمة املحلية وشباب ذلك الحي.
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التعلم من خالل املسار

 1.4التعلم القائم على التكيف
التعلم عبر التكيف هو استجابة للعمل في بيئة معقدة اجتماعيا.
إنها القدرة على إدراج التعلم املستمر في تصميم البرنامج من
أيضا
أجل خلق النتائج املرغوب فيها .وتساعد هذه املنهجية ً
على ضمان تنفيذ ورشات العمل بفعالية وتأكيد استجابتها
الحتياجات املشاركني املعنيني .فمن أسباب اعتماد التعلم القائم
على التكيف ،هو اعتبار التأمل الذاتي وتحليل األهداف املحددة،
من خالل عملية تشاركية عالية ،أمرا ضروريا لنجاح البرنامج،
إذ يعزز الشفافية والثقة ويساعد على ضمان تصميم العملية
حسب االحتياجات الخاصة لكل سياق.
الجوانب الرئيسية لنجاح التعلم القائم على التكيف هي:
أ .التخطيط والتصميم وتوفير املوارد املتاحة لضمان حدوث
التعلم عبر التكيف منذ بداية البرنامج.
ب .تطبيق طريقة تستوعب البيانات التي تتماشى مع املبادئ
العامة للبرنامج.
ج .تيسير عملية التعلم القائم على التكيف لجميع أصحاب
املصلحة املعنيني واملشاركني في البرنامج لرعاية أنماط جديدة
من التفكير.
من الطرق الجيدة لتطوير التعلم القائم على التكيف هو العمل
بواسطة وسيلتني من أدوات الرصد والتقييم النوعية هما :جمع
القصص وتحليلها وحصد النتائج .وسنقدم في الفقرات التالية
كل األدوات ونوفر مزي ًدا من املعلومات حول كيفية دمجهما في
تصميم برنامجك.

نوضح في هذا الفصل
سبب وكيفية تطبيق التعلم
عبر التكيف باعتباره
طريقة أساسية للتأمل
الجماعي في التعلم طوال
البرنامج بأكمله.

منسق املشروع ،املعهد العربي لحقوق
االنسان :لقد تعلمنا من خبرتنا أنه يجب
عليك دائ ًما التكيف .ال يجب عليك فرض شيء
ما على املرشد ملجرد أنك قررت القيام به.
يمكنك تحقيق نفس الهدف بطرق عديدة إذ
يجب أن تكون مستعدا للتعلم من كل نشاط
تقوم به لتحديد النقاط الناجعة وغير الناجعة
من أجل تطوير عملية التكيف.
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 2.4الرصد والتقييم بطريقة نوعية
يعد الرصد والتقييم أم ًرا أساس ًيا لتحسني التخطيط والتقييم
وتنفيذ املبادرات كما أنه يساعد على معرفة مستوى تحقيق
أهدافك ،ويساعدك على ضبط إستراتيجيتك لحلقات العمل
القادمة وعلى التخطيط املسبق.
يوجد العديد من التحديات في رصد وتقييم عملك في مجال
الوقاية من التطرف العنيف .لكن التحدي الرئيسي هو التحدي
املتعلق بالوقاية :غالب ًا ما يقال إن برامج الوقاية ال يمكن تقييمها
بسبب التحدي املتمثل في إثبات أن شيئا لم يحدث وهي معضلة
كالسيكية في مجال الوقاية من نشوب الصراعات .ومن التحديات
األخرى هو أن أسباب وتأثيرات التطرف العنيف غير واضحة.
وكما شرحنا في الفصل األول ،فليس هناك سبيل واحد يفضي
إلى التطرف العنيف وبالتالي يجب على أعمال الوقاية من التطرف
العنيف أن تأخذ بعني االعتبار صعوبة قيس النتائج خصوصا
عندما يكون السبب والتأثير غير واضحني ومتداخلني .كما أن
العمل في بيئات اجتماعية معقدة ،حيث يشكل الصراع وانعدام الثقة
واألمل والخوف جز ًءا من الحياة اليومية للمشاركني ،يتطلب املزيد
من أدوات املراقبة النوعية لقياس النتائج .وتتعامل مجموعة األمن
اإلنساني مع هذه التحديات من خالل االستفادة من جمع القصص
خصيصا
وتحليلها باإلضافة إلى حصد النتائج كطرق مصممة
ً
ملراقبة التصورات ومدى تغييرها على مدار برنامج معني .وسنشرح
كيفية دمج ّ
كل من هذه املنهجيات في تصميم برنامجك.
 1.2.4جمع القصص وتحليلها
ال يقتصر جمع القصص وتحليلها على تجميعها من املشاركني
أيضا تشمل عمليات
في البرنامج واإلبالغ عنها فحسب ،بل ً
مدمجة للتعلم من هذه القصص ،وعلى وجه الخصوص،
للتعرف على أوجه التشابه واالختالف في ما تعتبره املجموعات
ومختلف األفراد ذا أهمية .ويتعلق األمر بتوضيح القيم التي
يحملها مختلف أصحاب املصلحة .فيمكن أن يكون تحليل
القصة مفي ًدا ج ًدا في شرح كيفية حدوث التغيير (العمليات
واآلليات السببية) وزمن حدوثه (في املواقف والسياقات(.
21
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جمعها :

مثال على قصة تم
على املستوى الشخصي ،استطعت استكشاف
إمكانياتي كمرشد وكقائد في محيطي الخاص ،بد ًأ من
اكتساب ثقة املراهقني وثقة والديهم ،واكتساب املزيد
من الثقة في نفسي .بدأت أعتقد أنه ال يوجد أشخاص
أو أماكن ال أمل فيها أصبحت .أكثر انفتاحا على اآلخر.

جمع القصص
يجب أن تركز القصص على مواضيع التغيير الشخصي ويمكن
جمعها من خالل طرح أسئلة مثل «ما هو ،حسب رأيك ،التغيير
األكثر أهمية والذي حدث بسبب فعل /تدخل /تقديم؟» أو «ما
هي األداة التي تركت لديك انطباعا دائما ،وملاذا؟» .ويجب أن
تختتم قصص التغيير الشخصية ببيان حول سبب اختيار
مهما بالنسبة إلى
أحداث معينة للقصة ،وملاذا كان هذا األمر ً
املشاركني بشكل خاص .فتواتر جمع القصص ال يتبع جدوال
زمنيا خاصا ،ولكن ينبغي تحديدها مسبقا .ومن املستحسن
القيام بذلك كل ستة أشهر.
أداة تحليل القصص
بمجرد جمع القصص ،يمكن للجنة االختيار والتي تتكون من
كل من امليسرين واثنني على األقل من املشاركني ،أن تبدأ في
أن لجنة االختيار تتكون
تصميم األسئلة لتصنيفها .فتأكد من ّ
أن جمع البيانات يجسد االختالفات
من نساء ورجال لضمان ّ
في التصور بني الجنسني .وهذه العملية الجماعية مهمة من أجل
تقدير أهمية التغيير في التصور واملعرفة والسلوك .ويساعد هذا
التصنيف املنظمني واملشاركني على اكتساب معرفة إضافية حول
التعلم الجماعي ،ويتم ذلك من خالل تحديد مجاالت التغيير .فهذه
املجاالت عبارة عن فئات عا ّمة من قصص التغيير ،على سبيل
املثال ،تغييرات في مفهوم السالمة في محيط الفرد ،واإلحساس
باملعاملة غير العادلة بالنسبة إلى اآلخرين ،وتصورات تجاه
مؤسسات الدولة (خصوصا فيما يتعلق باألمن وحقوق اإلنسان
أيضا أن تشمل الديناميكيات
والفساد) .ويمكن لهذه املجاالت ً
االجتماعية ملجال الوقاية من التطرف العنيف مثل العالقات
األسرية ،والتوترات بني الجماعات ،واألعراف الجنسانية أو
يمكنها أيضا دراسة مصادر القدرة على الصمود .وعدد
املجاالت التي يمكن تناولها يتراوح بني ثالثة على األقل أو
خمسة على األقصى .ويمكن إجراء هذا التصنيف إما قبل قراءة
القصص أو أثناءها أو بعدها.

املعهد العربي لحقوق اإلنسان
حول تحليل القصة :عندما تم تقديم
منهجية تحليل القصة ألول مرة ،كان
أن
من املربك بعض الشيء معرفة ّ
التقييم سيكون مستن ًدا إلى قصص
يتقاسمها املرشدون .ومع ذلك ،تبني
عند التركيز على طبيعة املشروع أن
استعمال أدوات التقييم املعتادة غير
مالئم هنا .ففي إطار هذا البرنامج،
لن يكون التقييم الكمي مناس ًبا بقدر
التقييم النوعي .وال يمكن في واقع
األمر قياس املعلومات والخبرات التي
تم جمعها في جميع مراحل العملية،
لذلك ما قدمه تحليل القصص قد
ساعدنا نحن ،املعهد العربي لحقوق
االنسان ،وساعد أيضا املرشدين على
التعلم من هذه التجربة.
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التعلم الجماعي
يتم تحليل القصص من خالل التصور املرئي وعلى سبيل املثال،
تحديد كيفية استيعاب املشاركني للمعرفة واملهارات التي يمكن
تصورها .فيما يلي مثال على كيفية إجراء عملية التعلم الجماعي،
للميسر أن يطلب من
سواء عبر اإلنترنت أو على الورق .يمكن
ّ
املشاركني كتابة قصة حول تغيير شخصي مرتبطة بالتدريب الذي
طلب من املشاركني
تم إجراؤه أو باملبادرات الجاري تنفيذها .ثم ي ُ
وضع عالمة ،أو نقطة ،عند القوائم الثالثية التي يتم تحضيرها
ست من القوائم الثالثية املعدة
مسبقًا .إثر استعراض خمس أو ّ
مسبقا ووضع النقاط ،يطلب امليسر من املشاركني إلقاء نظرة أكثر
امليسر إلى املكان الذي تم وضع
تم ّعنا على جميع القوائم .ويشير ّ
غالبية النقاط فيه و يشير إلى تلك النقاط البارزة .يبدأ التعلم الجماعي
عندما يفتح امليسر النقاش من خالل طرح أسئلة من قبيل« :ماذا
نرى؟»« ،هل يستطيع أي شخص سرد قصة هذه النقطة؟»  ،إلخ...
وبهذه الطريقة ،تنشأ عملية مشاركة جماعية ،مما يؤدي إلى فهم
أفضل لكل ما قد يتم احتياجه في املستقبل.22

أدرك الخصائص التالية في املجال الذي سأعمل فيه مع
املراهقني

اإلحساس باالغتراب واإلقصاء ،ومشاعر اإلذالل ،واختبار
أحاسيس الضحية
التهميش والتمييز ،ومحدودية التماسك االجتماعي وإنكار الذات

حضور مكثف على وسائل اإلعالم االجتماعية
الصراعات التي لم ّ
تحل ملدة طويلة

الشعور بالسلبية تجاه السياسة الخارجية في «الغرب» مثل
»الغرب في حرب ضد اإلسالم«

انعدام العدالة

تفسير سلفي  -جهادي يتسم به اإلسالم

انتهاكات لحقوق اإلنسان

مشاكل إزاء تشكيل الهوية وغياب الشعور باالنتماء

تر ّدي الوضع االجتماعي واالقتصادي مقارنة ببقية البالد

الصدمة النفسية وقضايا نفسية معقدة أخرى

نقص الحكم الرشيد

تشكيل مجموعة قوية
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 3.4حصاد النتائج

23

يتم تصميم حصاد النتائج للحاالت التي يريد منها صناع القرار
فهم عملية التغيير وكيف تسهم كل نتيجة في هذا التغيير.
فالنتيجة هي التغيير امللحوظ في األجندة أو السلوك أو السياسة
أو املمارسة في جهة اجتماعية أخرى .ويساهم في تحقيق هدف
أو أكثر من أهداف التدخل التي ساهم فيها التدخل بشكل
مباشر أو غير مباشر.
يتم تصميم حصاد النتائج لدعم التعلم ،وبالتالي فهو مفيد بشكل
خاص للتقييمات في منتصف املدة ونهاية املدة .كما أنه مناسب
أيضا للسياقات املعقدة في بيئات أكثر ديناميكية وتقلبا تسود
ً
فيها النتائج غير املقصودة بما في ذلك النتائج السلبية .في
عملك على الوقاية من التطرف العنيف ،يمكن أن يساعدك في
رصد جميع النتائج غير املتوقعة (اإليجابية والسلبية) املتأصلة
في العمل في مجال معقد ،وذلك باعتبارها مقاربة يقوم من
أصحاب املصلحةِ الرئيس ّيني بتقديم نتائجهم
خاللها ممثّلو
ِ
وتحليلها وتفسيرها ،فهي تخدم غرضا من أغراض التعلم
عبر التكيف .إنها عملية تلهم وتحفز ألنها تسمح لكل املعنيني
بمشاهدة ثراء النتائج على الفور وعلى جميع املستويات.

منسق املشروع ،املعهد العربي
لحقوق االنسان :نحن مشغولون
للغاية باملهام اليومية :دعوة أصحاب
املصلحة ،وتنظيم األنشطة ،ولكننا لم
ندرك مقدار ما تم إنجازه ولم نع مدى
التغيير الذي نقوم به إال عند قيامنا
بحصاد النتائج ]...[ .عندما قمنا
بجلسة حصاد النتائج مع مجموعة
األمن اإلنساني واملعهد العربي لحقوق
اإلنسان واملرشدين التونسيني ،تمكنا
من رؤية ما كان ناجعا وما كان
بإمكاننا تحسينه خالل العملية.
وتمكن املرشدون من التأمل في
تجاربهم وأيضا في تجارب اآلخرين
من خالل القصص التي تقاسموها.
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املرشد/ة :كانت طريقة جيدة .أخبرنا
كل شخص أمرا رأى أنه قد تغير أو
أدرك أننا حققناه ومن هنالك اتضحت
الصورة وأدركنا أننا حققنا أكثر مما
كنا نظن.

يتم تعريف النتائج على أنها تغييرات في السلوك مثل اإلجراءات
والعالقات والسياسات واملمارسات لواحد أو أكثر من األطراف
االجتماعية املتأثرة بالتدخل .ويتم جمع ما يدل على التغيير،
ثم مع اعتبار كل ما سبق ،يحدد ما إذا كان التدخل قد ساهم
في هذه التغييرات وكيف قام بذلك .النتيجة أوالنتائج يمكن أن
تكون إيجابية أو سلبية ،مقصودة أو غير مقصودة ،مباشرة أو
غير مباشرة ،لكن العالقة بني التدخل والنتائج يجب أن تكون
معقولة.
حصد النتائج هو مقاربة تشاركية للغاية ويتطلب ورشة
عمل منفصلة .يمكن القيام بذلك في عمل ثنائي مع سؤال
مماثل ملقاربة جمع القصص« :ما هو ،حسب رأيك ،التغيير
األكثر أهمية الذي حدث بسبب فعل /تدخل /تقديم ؟» .فتقاسم
قصص التغيير بيننا وتبادلها يعزز املشاركة الجماعية ويوضح
ثراء النتائج املحصودة على جميع املستويات،
و السلوكيات والعالقات ،واإلجراءات ،والسياسات واملمارسات.

نصيحة :

تصور مستويات التغيير
تقدم كل من املنهجيات املذكورة أعاله معرفة إضافية ملستويات
مختلفة من التغيير داخل البرنامج .لكي تكون قاد ًرا على
تصنيف مستويات التغيير املختلفة ،يمكن أن تكون األسئلة التالية
مفيدة:
◄ ما هو التغيير الذي نشهده على املستوى النظامي
(على سبيل املثال ،من حيث املخطط أو السياسة)؟
◄ ما هو التغيير الذي نراه في العالقات (على سبيل
املثال ،بني املرشدين واملراهقني ،بني املرشدين
وأه ّم أصحاب املصلحة اآلخرين في مجتمعهم)؟
◄ ما هو التغيير الذي نراه في تصور املشاركني (على سبيل املثال،
نحو دور الحكومة واملجتمعات املحلية األخرى وأفراد األسرة)؟
◄ كيف يبدو هذا التغيير ملجموعات مختلفة (رجال ونساء)؟

اعتمادا على الفترة الزمنية املنقضية وعدد الجوالت الالزمة لجمع القصص ونتائج
الحصاد ،تتطلب املقاربة التزا ًما زمن ًيا كبي ًرا من جميع املعنيني .من املهم توضيح أن
عملية جمع القصص وتحليلها وحصد النتائج جزء ال يتجزأ من مشروعك .اشرح
للمشاركني أن التعلم القائم على التكيف جزء أساسي من املشروع ويجب أن يكون
مقدار الوقت الذي ستحتاج إليه واضحا منذ البداية.
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املقاربة التي تعتمدها مجموعة األمن اإلنساني -

80

بإيجاز

يلعب الشباب في املجتمعات املحلية املهمشة دور ًا نشط ًا في مجتمعهم املحلي
يعالجون قضايا األمن بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين

ينخرط املرشدون في حوار هادف مع أصحاب
املصلحة (الذين يختلفون معهم في اآلراء(

...
التشريك
ممارسة استراتيجيات املشاركة مع أصحاب
املصلحة الذين يختلفون معهم في اآلراء .مناقشة
دوافع التطرف التي تؤدي إلى التطرف العنيف

التبادل:

التعلم من
التبادل مع
األقران في
سياقات
أخرى،
وفي حالة
التبادالت
الدولية،
التعرف
على املناهج
الوطنية
األخرى
لـلوقاية من
التطرف
العنيف

يقوم املرشدون بتطوير العالقات

يقوم املرشدون بتنفيذ مبادراتهم

املثمرة مع املراهقني في مجتمعهم

لألمن اإلنساني

املحلي والحفاظ عليها

...

التعلم
القائم على
التكيف:
التأمل
املستمر
والجماعي
وتعلم كيفية
خلق النتائج
التي يرغب
املرء فيها

التصور

لتكن قادرا على تطوير وتنفيذ املبادرات  ،وتحديد
مسارات واضحة لخلق قدرة على الصمود ضد
عوامل الدفع والجذب

ورش العمل

الدعم واإلرشاد
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املالحظات الختامية
املقدمة
1.

كلمة مديرة مؤسستنا ،ليا فان بروكهوفن ،على هامش االجتماع الذي عقده املجتمع املدني التابع
للجنة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة العتماد قرار مجلس
األمن .(2001( 1373
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/watch/counter-terrorism-committeecivilsociety-side-event-on-the-occasion-of-the-tenth-anniversary-of-the-adoption-of-securitycouncilresolution-1373-2001/5240590002001/?term=&page=3
الفصل : 2

 ،1994انظر:

2.

ملزيد املعلومات :برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( :)1994تقرير التنمية البشرية

3.

هنا يمكنك أن تعثر على تمارين تساعد املشاركني على معرفة املزيد عن حقوق

https://read.un-ilibrary.org/human-settlements-and-urban-issues/2014_ea3cf879-ar#page1

http://hrlibrary.umn.edu/edumat/activities.shtm

4.

5.
6.

اإلنسان :

على :

يمكن االطالع على تعليمات واضحة إلجراء تحليل حقل الطاقة
)تم الرجوع إليه في نوفمبر https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_06.htm (2018
]تم الرجوع إليه في

نوفمبر https://www.thensomehow.com/circles-of-influence/ [2018

دخلت مجموعة األمن اإلنساني في شراكة مع
توفر التدريب على مقاربة الحضور.

Streetcornerwork

7.

املزيد على املوقع اإللكتروني ملركز االتصال الالعنفي

عبر:

8.

مبسطة حول أساسيات التواصل غير
تجد هنا مقدمة ّ

العنيف:

https://www.cnvc.org/

في هولندا وهي منظمة هولندية

http://www.citizenshandbook.org/nonviolent_communication.pdf

9.

تجد هنا الخطوات األربع في عملية التواصل غير

العنيف :

https://www.nonviolentcommunication.com/pdf_files/4part_nvc_process.pdf

10.

هنا تجدون شرحا مفصال لتمرين قمنا باستخدامه لتقديم وبدء التدرب على التواصل غير

11.

وجدنا الرابط التالي مفي ًدا للحصول على تعليمات حول التدرب على االستماع الذي يتسم بإبداء
التقدير] :تم الرجوع إليه في نوفمبر https://marionlangford.com/introducing-appreciative-listening/ [2018

12.

يمكن قراءة تاريخ موجز للديمقراطية العميقة عبر
] تم الرجوع إليه في نوفمبر http://www.iapop.com/deep-democracy/ [2018

https://turningtide.org.uk/wp/wp-content/uploads/2016/12/NV_communication_roleplay.pdf

13.

ألق نظرة على وصف التمرين عبر هذا
https://bouckaert.nu/en/soft-shoe-shuffle/

العنيف:

الرابط:
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الرابط :

14.

ألق نظرة على املهارة األساسية لألدوات الذهنية عبر هذا
]تم الرجوع إليه في نوفمبر https://www.mindtools.com/CommSkll/RolePlaying.htm [2018

15.

قد تكون السياسات الوطنية مستوحاة من وثائق السياسة الدولية .على سبيل املثال  ،كانت خطة
عمل األمم املتحدة للوقاية من التطرف العنيف مصحوبة برسالة كتبها األمني العام لألمم املتحدة
وأوصى فيها بأن تضع جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة خطة عمل وطنية خاصة بها للوقاية
من التطرف العنيف ،مقترحة عدة مجاالت عمل ذات أولوية:
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/675&Lang=A
الفصل : 3

16.

يمكن العثور على اقتراحات للتمارين البسيطة لبدء الورشة عبر هذا

17.

https://trello.com/c/CluIePDu/16-proud-sorry

18.

يمكن العثور على أمثلة للطرق املرحة إلجراء تمرين ختامي عبر هذا

http://www.funretrospectives.com/category/check-in/

https://toolbox.hyperisland.com/check-in-check-out

الرابط :

الرابط:

19.

ملزيد من املعلومات حول قاعدة تشاتام هاوس ،انظر

20.

ألق نظرة على مبادئ البحث في املستقبل .لقد وجدنا مبادئ وأساليب البحث املستقبلية مفيدة ج ًدا
في عملنا انظر:

https://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule

هنا:

http://futuresearch.net/about/principlesandconditions/

21.

الفصل : 4

ملزيد من املعلومات حول كيفية سرد القصص وجمعها،

راجع :

_https://www.smartgrid-engagement-toolkit.eu/fileadmin/s3ctoolkit/user/guidelines/GUIDELINE_ENGAGING
PEOPLE_THROUGH_TELLING_STORIES.pdf

يتم تضمني أمثلة على نماذج لجمع قصص التغيير األكثر أهمية في دليل ديفيس ودارت
والذي يتوفر عبر الرابط التالي:

((2005

https://europa.eu/capacity4dev/iesf/document/%E2%80%98most-significant-change%E2%80%99-techniquePerspectivity
davies-dart-2005

22.

دخلت مجموعة األمن اإلنساني في شراكة مع
لتوفير التدريب والتيسير على سرد القصص وتحليلها.

23.

ملزيد من املعلومات حول منهجية حصد النتائج ،ألق نظرة على ويلسون ـ قرو ( )2015حصد النتائج
.تقييم أفضل.
http://betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting
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وهي منظمة هولندية مقرها في هولندا
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مجموعة األمن اإلنساني هي مؤسسة تأسست سنة  2013ومقرها في الهاي ولها منطلقات قوية
في التنمية وتغيير الصراعات واألمن .ونحن نعمل في جميع أنحاء العالم على تشريك املواطنني
ومجتمعاتهم في قضايا األمن ونستند في عملنا على االعتقاد بأن فكرة األمن اإلنساني توفر إطا ًرا
تنظيميا للعمل األمني .وتشمل الخطوط الرئيسية الثالثة لعملنا النقاط التالية:
تعزيز وتقوية مساحة املجتمع املدني من خالل العمل مع الكيانات التي لها تأثير على الحيز
املالي والفضاء العملي للمجتمع املدني .ويشمل ذلك مجموعة العمل املالي والحكومات والبنوك
والهيئات التنظيمية املصرفية واملشرفني واملؤسسات املتعددة األطراف وغيرها.
تقديم مقاربة أساسها األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان للوقاية من التطرف العنيف.
إن ّ
خط العمل هذا يسعى إلى معالجة األسباب الجذرية للتطرف العنيف من خالل تدريب الشباب
والنساء واملنظمات الدينية ومنظمات حقوق اإلنسان وبناء السالم على هذه املقاربات ،وتيسير
تشريكهم مع صانعي السياسة الوطنيني واإلقليميني والدوليني بهدف التأثير على االستراتيجيات
والسياسات والبرامج الحالية (املوجهة عاملي ًا) للتصدي للتطرف العنيف من خالل املبادرات التي يتم
تطويرها ودفعها من قبل املجتمعات املحلية.
املهمشة ،والذي يسعى إلى تقوية
تعزيز القيادة الشبابية في مناطق النزاع واملناطق
ّ
قدرات الشباب (القادة) للمساهمة في الصمود واألمن اإلنساني في مجتمعهم وكذلك تمكينهم كي
يصبحوا قادرين على تشريك مجتمعهم املحلي واملجتمع األشمل وصانعي السياسات والجهات
األمنية املعنية لتحقيق طموحاتهم فيما يخص األمن اإلنساني في أحيائهم.
يعتبر املعهد العربي لحقوق اإلنسان ،الذي تأسس في مارس  ،1989منظمة إقليمية مستقلة
تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان في املنطقة العربية .تأسس املعهد بمبادرة من املنظمة
العربية لحقوق اإلنسان ) ، (AOHRواتحاد املحامني العرب ) (ALUوالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
اإلنسان )، (TLDHRمع تنسيق ودعم من مركز األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،املسمى حاليا مكتب
املفوض السامي لحقوق اإلنسان ) .(OHCHRفبعد سنوات قليلة من إنشائه ،حصل املعهد على
جائزة اليونسكو الدولية في عام  1992لدوره في نشر التربية على حقوق اإلنسان.
ويهدف املعهد العربي لحقوق اإلنسان إلى رفع مستوى الوعي بالحقوق املدنية والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية كما هو معلن في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )(UDHR
و االتفاقيات الدولية ذات الصلة .كما يعمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان
والديمقراطية في املنطقة العربية من خالل دعم برامج ومبادرات تعليم حقوق اإلنسان ودعم
قدرات منظمات حقوق اإلنسان باعتبارها جهات أساسية فاعلة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
بشكل عام ونشطاء ثقافة حقوق اإلنسان بشكل خاص .ويتم تمثيل التوجه االستراتيجي للمعهد من
خالل هذه التوجهات اإلستراتيجية األساسية األربعة:
.1
 .2دعم استدامة وفعالية برامج حقوق اإلنسان بالنسبة إلى املجتمع املدني
 .3تطوير سياسات تعليمية مبنية على حقوق اإلنسان
 .4نمذجة حقوق اإلنسان في التعليم الشعبي
ودعم عمليات إصالح املؤسسات واألطر
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يحدد هذا الدليل املقاربة التي تعتمدها مجموعة األمن اإلنساني
تجاه القيادة الشبابية في سياق التطرف العنيف .استناد ًا إلى العمل
البرنامجي الذي تم تنفيذه في السنوات القليلة املاضية ،يحدد الدليل
املكونات األربعة الرئيسية لهذه املقاربة وهي:
► التصور
► التمكني
► التشريك
► والتبادل
باإلضافة إلى التفاصيل العملية لتطبيق مثل هذه املقاربة ،يحتوي الدليل
أيضا على مجموعة كبيرة من القصص امللهمة والتوصيات وأفضل
ً
املمارسات مقدمة من طرف املشاركني واملعنيني باألمر .ونحن على ثقة
بأن رؤاهم وممارساتهم اإلبداعية ستلهمكم في عملكم الذي قد يكون
في سياقات مختلفة عنا ،وأنكم ستستفيدون من التجربة الثرية لهؤالء
القادة الشباب ،وذلك لتهيئة الطريق نحو ضمان مشاركة الشباب الذين
يعيشون في املجتمعات املهمشة في الوقاية من التطرف العنيف وفق
شروطهم وحسب وقتهم.

ملياء قرار (مديرة املعهد العربي لحقوق اإلنسان(:

» بالنظر إلى ما تحقق سابقا ،وفر املشروع مساحة للتفاعل اإلنساني ولبناء العالقات،
واألهم من ذلك ،لتمكني القادة الشباب .كانت العملية برمتها حول تطبيق مقاربة
األمن اإلنساني وتمكني الشباب من العمل داخل مجتمعاتهم املحلية وكذلك الوقاية
من التطرف العنيف .لقد ط ّور القادة الشباب مهارات تواصل إيجابية باإلضافة
إلى رؤية جديدة ألحيائهم وتمكنوا من مالحظة أهمية عملهم صلب املجتمع املحلي
وعلى املستوى الوطني .وتمكنوا من تحرير عقولهم من السلبية والخمول وعدم
االستجابة وتوجيه أنفسهم نحو األهداف املحددة .لقد استفاد القادة الشباب من هذا
املشروع على املستوى الشخصي باإلضافة إلى التأثير الدائم الذي كان لهم على
املجتمعات التي يشكلون جز ًءا منها«.

