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 مذكرة مفاهيم وجدول األعمال 
 

 الخلفية
إن منع ومكافحة التطرف العنيف هو إحدى المجاالت السياسية التي تحظى بأولوية عليا لدى االتحاد األوروبي، الذي يحتفظ بمجموعة 

 من أدوات العمل الخارجي تحت تصرفه، تسهم في ربط األبعاد الداخلية والخارجية لسياسة االتحاد األوروبي. 
( ال تفرق بين الجنسين، لكن تنفيذها على أرض الواقع يتخذ طابعاً جنسانياً إلى P/CVEإن سياسات منع ومكافحة التطرف العنيف )

حد كبير. وقد يعرقل ذلك تحديد األسباب الجذرية ويقلل من فعالية االستجابات السياسية ويسهم في تحقيق نتائج عكسية على المدى 
كالية. كما قد يلحق الضرر بمصداقية االتحاد األوروبي كعنصر الطويل في المجتمعات المعرضة لخطر التطرف العنيف و/ أو الرادي

 1خارجي فاعل.
 

 األهداف
لشبكة حوار المجتمع المدني ( اجتماعاً ليوم واحد EPLOلمناقشة وطرح هذا الموضوع، ينظم مكتب االتصال األوروبي لبناء السالم )

 ص المتاحة لجعل سياسات وبرامج منع ومكافحة التطرف العنيف أكثر فعالية. الفر للتعّرف على
 

 أما األهداف المحددة لالجتماع فهي: 

  النظر فيما قامت به السياسات المتبعة من قبل االتحاد األوروبي بشأن منع ومكافحة التطرف العنيف بشأن تكامل التجارب
 ء في مجاالت التحليل وصنع السياسات وفي التنفيذ،والمصالح واالحتياجات لمختلف الرجال والنسا

  بحث اآلثار التي ولدتها سياسات منع ومكافحة التطرف على الدول )األخرى( ذات الصلة، بما في ذلك من منظور مختلف
 الفئات السكانية،

 اقعة فيذ االلتزامات الوتقديم مقترحات بشأن وضع طرق وأساليب ملموسة من شأنها أن تعزز قدرة االتحاد األوروبي على تن
 على نهجه في منع ومكافحة التطرف العنيف، في مجالي السياسة والتطبيق.  

 
 المشاركون 

مشاركاً، من بينهم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني لبناء السالم العاملة في البلدان والمناطق  30سيضم االجتماع ما يقرب من 
 (. EEASوتونس( إضافةً إلى مسؤولين من المفوضية األوروبية والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية )الرئيسية )مثل الساحل واألردن 

 
 الشكل 

سوف يتألف االجتماع من ثالث جلسات مائدة مستديرة تفاعلية. في كل جلسة، ستعقب العروض التمهيدية من المتحدثين مناقشة ميّسرة 
ع جميع المشاركين على تقديم  التحليل والتوصيات. ستدار جلسات االجتماع باللغة اإلنجليزية، وستتوفر الترجمة الفورية حيث يُشجَّ

 باللغتين الفرنسية والعربية.
 

 

 

 

 

                                                        
، متاحة مراقبة الحكومة، 2016آذار/مارس  30 ‘مسربة: "أوراق غير رسمية" الهجرة والتنقل وإعادة القبول في أثيوبيا، والصومال، والسودان‘ 1

 docs.html-readmission-http://statewatch.org/news/2016/mar/eu في

file:///C:/Users/Colin/Dropbox/AAA%20Project%20CSDN%20III/Events/2.%20Policy%20Meetings/GPS%20and%20P-CVE/Invitations/eplo.org/activities/ongoing-projects/civil-society-dialogue-network/
file:///C:/Users/Colin/Dropbox/AAA%20Project%20CSDN%20III/Events/2.%20Policy%20Meetings/GPS%20and%20P-CVE/Invitations/eplo.org/activities/ongoing-projects/civil-society-dialogue-network/
file:///C:/Users/Colin/Dropbox/AAA%20Project%20CSDN%20III/Events/2.%20Policy%20Meetings/GPS%20and%20P-CVE/Invitations/eplo.org/activities/ongoing-projects/civil-society-dialogue-network/
http://statewatch.org/news/2016/mar/eu-readmission-docs.html
http://statewatch.org/news/2016/mar/eu-readmission-docs.html


 مشروع جدول األعمال

 تسجيل المشاركين   08.30 – 09.00

09.30 – 09.00  
  

 الترحيب 

 دجيفانيدس -كلمة المدير التنفيذي لمكتب االتصال األوروبي لبناء السالم، السيدة سونيا راينز 

 منسق االتحاد األوربي لمكافحة اإلرهاب، السيد جيل دي كيرشوف 

10.30 – 09.30  

 الجلسة األولى: سياسات وبرامج وأدوات االتحاد األوروبي لمنع ومكافحة التطرف العنيف 

تهيئ هذه الجلسة السبيل للمناقشات الالحقة من خالل عرض السياسات والبرامج واألدوات الحالية المكّرسة لسياسة 
 العنيف، ومناقشة القيود الحالية.منع ومكافحة التطرف 

  ،لمحة موجزة عن السياسات واألدوات التي يستخدمها االتحاد األوروبي لمنع ومكافحة التطرف العنيف
 ن السياسات الداخلية والخارجية.يوالصالت ب

  كيف يمكن لسياسات االتحاد األوروبي في مكافحة العنف المتطرف أن تعكس وتعالج الحقائق المتنوعة في
 نمو التطرف العنيف ويتطور فيها؟المجاالت التي ي

  كيف( يمكن فهم ومعالجة التجارب والظروف المختلفة للرجال والنساء؟( 

 استراحة لتناول القهوة   10.30 – 11.00

13.00 – 11.00  

 الجلسة الثانية: مناهج شاملة لمنع التطرف العنيف ومكافحته 

الهدف من هذه الجلسة هو فسح المجال أمام المشاركين لتقديم تحليلهم للظروف التي يعملون فيها، وكيف تتأثر الفئات 
ألنشطة وسياسات االتحاد األوروبي والدول األعضاء في السكانية المختلفة في مجاالت محددة، وعرض التصورات 
 االتحاد األوروبي في مجال منع التطرف العنيف ومكافحته.

 األسئلة الرئيسية: 

 كيف يتعرض الرجال والنساء من مختلف الخلفيات للراديكالية والتطرف العنيف؟ 

  كيف( تتفاوت دوافع التطرف العنيف والراديكالية بين الرجال المختلفين والنساء المختلفات؟ ما هي(
 الوسيلة األفضل للتصدي لذلك؟ 

  إلى أي مدى تستند االفتراضات حول الذكورية العنيفة التي تقوم عليها ردود االتحاد األوروبي والجهات
مخاطر التي تنطوي عليها هذه االفتراضات، إن وجدت؟ ما الفاعلة األخرى في هذه المجاالت؟ ما هي ال

 األمر الذي يفوتنا؟ 

  هل يمكن أن يؤدي تعزيز المساواة بين الجنسين إلى الحّد من أوجه الضعف في التعرض للتطرف؟ ما هي
 المخاطر، إن وجدت، المتأصلة في هذا النهج؟

 ر سياسات االتحاد األوروبي في هذه هل سيسهم تغيير النظريات األساسية للتغيير في تحسين آثا
المجاالت؟ إذا كان األمر كذلك، فكيف إذن؟ كيف نضمن مشاركة األفراد المحليين المتضررين في 

 تعريفهم؟

  استراحة الغذاء  13.00 – 14.00

16.00 – 14.00  

 الجلسة الثالثة: توصيات الستجابات أكثر فعالية لالتحاد األوروبي إزاء منع ومكافحة التطرف العنيف 
يتبادل المشاركون عرض توصياتهم بشأن الكيفية التي يمكن من خاللها أن ينتهج االتحاد األوروبي سياسة أكثر 

 فعالية في مجال منع ومكافحة التطرف العنيف. 
 

 األسئلة الرئيسية: 

  كيف يمكن لالتحاد األوروبي أن يدعم بشكل أفضل المبادرات المحلية القائمة للمجتمع المدني في مجال
منع ومكافحة التطرف العنيف؟ ما هي التحديات التي تواجه دعم االتحاد األوروبي للمجتمع المدني 

 وكيفية معالجتها؟

  كيف( يمكن لالتحاد األوروبي أن يدعم سياسات مكافحة التطرف العنيف من دون دعم أنظمة األمن(
 المسيئة و/ أو المساهمة في تقليص الفضاء المدني الحاصل بالفعل؟ 

  كيف يمكن إلدماج التحليل الجنساني والتصدي للعنف الهيكلي )بما في ذلك التمييز بين الجنسين( أن
 وروبي على جعل استجابته لمنع التطرف العنيف أكثر فعالية في البلدان قيد المناقشة؟يساعد االتحاد األ



  كيف يمكن للسياسات والبرامج المختلفة لالتحاد األوروبي أن تدمج التحليل الجنساني بشكل أفضل لمنع
 ومكافحة التطرف العنيف؟

 

 المالحظات الختامية   16.00 – 16.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

The Civil Society Dialogue Network 
The Civil Society Dialogue Network (CSDN) is a mechanism for dialogue between civil society and EU policy-
makers on issues related to peace and conflict. It is co-financed by the European Union (Instrument contributing 
to Stability and Peace). It is managed by the European Peacebuilding Liaison Office (EPLO), a civil society 
network, in co-operation with the European Commission (EC) and the European External Action Service (EEAS). 
The third phase of the CSDN will last from 2017 to 2020. For more information, please visit the EPLO website. 

http://eplo.org/activities/ongoing-projects/civil-society-dialogue-network/

