
 

موقع + 022223722022: سويسرا، رقم هاتف -جنيف 2222 -إي2، طريق يوجين ريجو المسلحةللرقابة الديمقراطية على القوات مركز جنيف    
 dcaf.chwww- tunisie.org-www.dcaf.: إلكتروني

 

 2222فبراير 
 

  التطرف العنيف عن طريق الحد من هشاشة الدولة مكافحة
ا تنمو فيها الجماعات واألفراد الذين يدعمون أو يرتكبون العنف لدوافع أيديولوجية  تشكل المجتمعات أو الدول التي تعاني درجة   عالية من الهشاشة أرض 

 .ضعيفة ، وسيادة القانونسيئ الخدمات العامة ى، ومستو منخفضةحيث الشرعية في الدول عموم ا  عاليةوتكون الهشاشة . وغايات سياسية

لتطّرف العنيف ال يمكن أن تقتصر على المساعدة العسكرية لمكافحة اإلرهاب، بل يجب أن ا مكافحةشاملة لبناء قدرات الستراتيجية االوبالتالي، فإّن 
إلى جانب  بعضها البعضعناصر تكّمل وتعّزز هي فاحترام حقوق اإلنسان، والحريات األساسية، وسيادة القانون، . لحكمفي اتعالج القصور المهم 

بمعظمها تعتبر أن  المجتمعاتكما أن  .وهي جزء أساسي من جهود المكافحة الفعالة ،الراديكالية والتطّرف العنيف مكافحةالهادفة إلى ستراتيجيات اال
حترم ال يالذي  يقطاع األمنالف. الراديكالية والتطرف العنيفسياق مكافحة في التي تواجهها كبر التحديات أحد أيشكل  يلقطاع األمنل الرشيد حكمإرساء ال

لى الحريات األساسية وحقوق المواطنين يفتقر إلى الدعم الشعبي و   .تغذية التطّرف العنيف عوضا  عن تخفيفهيتسبب في قد ال بل ، ةالشرعيا 
 

 مكافحة التطر ف العنيففي إطار القطاع األمني  حكميات تحد  
 :وطني بهدف مكافحة الراديكالية والتطّرف العنيف بشكل فعال إلى يأمنقطاع أي يحتاج 
   المحّلية والوطنية والدوليةمجتمعية واسعة على المستويات  شرعية 
   فّعالة للسكان من العنفحماية 
   والوطنية والدوليةعلى المستويات المحلية  الراديكالية، وكيفية عمل الشبكات الراديكاليةصحيح لألسباب المؤّدية إلى  فهم 
 الراديكاليةوطنية مناسبة لمنع ومكافحة وسياسات  ستراتيجيات  ا 
 إطار قانوني واضح المعالم يحّدد مسؤوليات وحقوق وواجبات مقدمي خدمة األمن 
  للمحاسبة يقطاع األمنالخضوع مؤسسات 
  القانونمهارات تقنية ومعدات لمواجهة الجماعات المسلحة المتطّرفة التي تتحدى سيادة 
 فاعل نظام عدالة جنائية 
  ألزمات والطوارئ ا لمواجهةموثوق نظام 
 نظام متكامل لمراقبة الحدود 

مكافحة التطر ف في إطار والتعاون الدولي  مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحةمساعدة 
  العنيف
 الشرق األوسطل أخرى في منطقة و دباإلضافة إلى  دولة 22البالغ عددها  دوله األعضاء مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحةيساعد 

كما يساعد  .الراديكالية والتطرف العنيف لمكافحةالالزم توّفر الشرعية العامة والدعم الحكم على  تطوير قدرة   على ،، ومجتمعات محليةوشمال أفريقيا
 .من دونهاالمكافحة التي ال يمكن أن تنجح استراتيجيات  يقطاع األمنال حكمتحديات كافة المركز الدول الشريكة في معالجة 

وذلك في االتحاد األوروبي والهيئات الدولية األخرى ذات الصلة، مع كذلك و  المعنية وسيقوم المركز بتعزيز الحوار والتعاون مع منظمات األمم المتحدة 
 .يقطاع األمنال حكممكافحة الراديكالية والتطرف العنيف من خالل تحسين إطار 

 

 
مال وش التطرف العنيف في منطقة الشرق األوسط مكافحةفي  يقطاع األمنلل الرشيد الحكمدور 

 أفريقيا
 

 

 مذكرة معلومات أساسية


