
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ دة،ُخِطرةُعالميةُظاهرةُالعنيفُالتطرف  ُُومعقَّ ةُآثارُوذات  ُالساحلُدول ُُومنهاُالدول،ُمختِلفُفيُجليَّ

فاتُفإنُاإلفريقي. دُالساحلُمجتمعاتُفيُالمتطرفةُالجماعاتُتصرُّ دُلمُإذُاالجتماعي؛ُالنظامُتهدِّ ُيع 

هُعابًرا،ُحدًثاُالعنيفُالتطرف قةُلبلدانُقلقُمصدرُ ُباتُولكنَّ ُفاسو،ُبوركيناُتشمل:ُالتيُغورماُليبتاكوُِمنط 

ُ. والنيجرُومالي،

ُُأنُيبدوُلكنُذكورية،ُظاهرةًُُالتطرفُكانُالسابقُففيُأسرارها،ُكلُعنُبعدُ ُتكِشفُلمُاآلفةُ ُوهذه ُاقتحام 

ُُبقوةُالنساء حةُالجماعاتُصفوف  ُُمسألةًُُالموضوعُهذاُمنُجعلُالمسلَّ ي.ُالبحثُتستحقُّ دُوالتحرِّ ُوتؤكِّ

ُالبيا ُُباستمرارُنات  حة،ُالجماعاتُصفوفُإلىُالنساءُانضمام  ُمنظمةُتقريرُفيُجاءُماُمثًلُُذلكُمنُالمسلَّ

وليُاإلنذارُوتقريرُم،2020ُعامُأوكسفام ُُبراغماتية؟ُأمُ)دوغمائيةُالدَّ ُفيُاالجتماعيُوالنوعُالعنيفُالتطرف 

بُمنُليسُولذلكُاألوسط(.ُالساحلُمنطقة ورُفيُالعنيفُالتطرفُإنُالقول:ُالمستغر  قةُالتأنيثُط  ُبِمنط 

ماُالساحل، ُُفاسو.ُبوركيناُوالسيَّ

 واإلرهاب النساء

ُُكانُإذا حةُالجماعاتُفيُالنساءُانخراط  رُعدمُظلُُِّفيُجديًداُأمًراُيبدوُالساحلُبمنطقةُالمسلَّ ُالبياناتُتواف 

دُُُّفإنهُقبل،ُمنُالموضوعُلهذاُاللزمة ع  قهاتُللِعيانُواضحةُإستراتيجيةًُُي  ُفيُ«حرامُبوكو»ُجماعةُطبِّ

ذتُإذُمعاركها؛ ُسواءُ ُانتحارية،ُعملية430ُُمنُأكثرُ ُم2017-2011ُعاميُبينُالساحلُمنطقةُفيُالنساءُنفَّ

ُ لن  وًعاُذلكُفع  رًها.ُأوُط  ُُوالُك  ُوالدعايةُالتواصلُصعيدُعلىُملحوظُأثرُ ُلهُكانُومشاركتهاُالمرأةُحضورُأنُشكَّ

لةُاآلثارُبسهولةُيستنتج ُُأنُللمرءُويمكنُمسبوق.ُغيرُاعياجتمُرصيدُلكسبُللجماعة، ُلهذهُالمحتم 

حةُللجماعاتُاإلستراتيجية ُفيُاآلنُوهيُلها،ُإلهامُمصدرُ ُأصبحتُالتيُالساحل،ُمنطقةُفيُاألخرىُالمسلَّ

ور بُاإلستراتيجية.ُهذهُاختبارُط  اُالجديدُالوضع ُُهذاُويتطلَّ ُ. العنيفُالتطرفُعنُوأفكارناُحساباتناُنعيدُ ُأنُمنَّ

 المرأة مشاركة أثر

عنى ُالمرأةُوظيفةُوفهمُفاسو،ُبوركيناُفيُالعنيفُالتطرفُفيُاالجتماعيُالنوعُأثرُبتحليلُالمقالةُ ُهذهُت 

مُإذُالسياق.ُهذاُفي قدَّ اُالمرأةُت  حة،ُللنزاعاتُالرئيسةُالضحيةُ ُأنهاُعلىُتقليديًّ ُُالمسلَّ ُمجاالتُفيُالبحثُلكنَّ

دة؛ نناُقدُالقائمة،ُالصراعاتُفيُالمرأةُسهامإُمثلُمحدَّ ُالجماعاتُفيُالنساءُاستغللُخططُفهمُمنُيمكِّ

كُخطابُبناءُعلىُوالمساعدةُاإلرهابية، راتُيفكِّ دُوكانُللواقع.ُالمخالفةُالتصوُّ ُُأكَّ ُباراكُاألمريكيُالرئيس 

ةُفيُأوباما قدتُالتيُالعنيف،ُوالتطرفُداعشُتنظيمُلمحاربةُالقادةُقمَّ ُإننا»ُيأتي:ُماُم،2015ُأكتوبرُفيُع 

 األمن إجراءات أبحاث مجموعة في وعضوة والتنمية، واألمن السالم قضايا في مستشارة

 فاسو. بوركينا ،“ GRASH قراش“ البشري

 كومباور باسكالين

 في العنيف التطرف في االجتماعي النوع أثر

 فاسو بوركينا
 



 

 

ُُال ُالفهمُفإنُولهذاُ«.وجاذبيةُإقناًعاُأكثرُوبرؤيةُأفضل،ُبأفكارُنحاربهاُبلُبالبنادق،ُواألفكارُالعقائدُنحارب 

ح ُُأنُيمكنُالعنيفُالتطرفُفيُالمرأةُلمشاركةُاألفضل رُ ُيصحِّ نُالمرأة،ُحالُعنُالتصوُّ ُمنعُفيُمكانتهاُويبيِّ

ُاألمنيةُالبيئةُتدهورُأثرُ ُهي:ُوضوًحا،ُاألمرُتزيدُرئيسةُموضوعاتُأربعةُ ُيأتيُفيماُسنعرضوُالظاهرة.ُهذه

فُالرئيسةُالضحيةُبوصفهُاالجتماعيُالنوعُفاسو،ُبوركيناُفيُاالجتماعيُالنوعُأحوالُفي ُالعنيف،ُللتطرُّ

بل حةُالجماعاتُفيُالمرأةُمشاركةُس  ُ.للسلمُأداةًُُتكونُحينُالمرأةُفاسو،ُبوركيناُفيُالمسلَّ

ُاالجتماعيُالنوعُأحوالُفيُاألمنيةُالبيئةُتدهورُأثرُ(1

ا،ُتدهوًراُفاسوُبوركيناُفيُاألمنيةُالبيئةُ ُتدهورت ىُحادًّ ُُوتفشَّ قُماُسواءُ ُبقوة،ُاألمنُغياب  يُتعلَّ ُبتردِّ

ُوالطائفيةُةالقبليُالنزاعاتُأوُوالمراعي،ُاألراضيُفيُبالصراعاتُأوُواالقتصادية،ُاالجتماعيةُاألوضاع

حة.ُوالسياسية ُُوانتشرُوالمسلَّ ا،ُالساحلُمناطقُفيُاألمنُِفقدانُفيُفأسهمُالعنيفُالتطرف  ُثمُتدريجيًّ

ُُإلىُانتقل ماُوالُأخرى،ُمناطق  قةُوالشرقُالوسطُوشمالُالشمالُمناطِقُُسيَّ ُحيثُموهون،ُحزامُوِمنط 

ُ حةُالجماعاتُتعيث  ُاإلرهابية،ُللجماعاتُالفعليةُالسيطرةُتحتُليماإلقُمنُجزءُ ُوأصبحُهناك،ُفساًداُالمسلَّ

اُوينال ُ. الضحاياُمنُنصيبهُيوميًّ

حُالعنفُعنُوفضًلُ دُالمسلَّ ُُهناكُاألوجه،ُالمتعدِّ يةُصراعات  ُُومجتمعية،ُمحلِّ ُالتدريجيُالتطرفُوتهديدات 

ُُالمشتركُوالقاسمُللمرأة. ُُهوُالبلءُمنُاأللوانُهذهُلكلِّ رُالعنف.ُاستخدام  ُُهذهُوتؤثِّ مات  لطةُفيُالهج  ُس 

دُالبلدُاستقرارُوتزعزعُوسلمتها،ُواستقرارهاُالدولة كُالتنمية.ُمشاريعُوتهدِّ اُوتشكِّ ُالدولةُقدرةُفيُجدًّ

ُ.العنفُأعمالُمنُالمرأةُحمايةُوفيُاإلقليم،ُأنحاءُجميعُفيُالسياديةُوظيفتهاُضمانُعلى

فُالرئيسةُالضحيةُبوصفهُاالجتماعيُالنوعُ(2 ُالعنيفُللتطرُّ

ُُقامتُالوقتُبمرور ُبدايةُففيُوتطويرها.ُبالعنفُالخاصةُاإلستراتيجيةُخططهاُبترتيبُالمتطرفةُالجماعات 

ُُاستهدفتُاألزمة لطةُ ُفاسوُبوركيناُفيُالمتطرفةُالجماعات  ليهاُباستهدافُالدولة،ُس  ُالمجتمعُوقادةُممثِّ

رمىُفيُالنساءُ ُتكنُولمُالمدنيين،ُوالضحايا ُم2019ُديسمبرُمن24ُُيومُويبقىُحينئذ.ُاتالجماعُهذهُم 

ُمباشرةُأهداًفاُالنساءُأصبحتُاليومُذلكُففيُفاسو؛ُبوركيناُفيُاألمنُغيابُتاريخُفيُفاصًلُُيوًما

بُلإلرهابيين. تلتُإعلميةُتقاريرُ ُوبحس  ُذلكُومنذُأربيندا.ُفيُعسكريةُقاعدةُعلىُهجومُإثرُفيُامرأة31ُُق 

ُ.العنيفُالتطرفُضحاياُأبرزُمنُالنساءُ ُأصبحتُالتاريخ

رتُوقد ماتُأثَّ ةُالمتطرفةُالجماعاتُهج  ُُوهيُواألطفال،ُالنساءُمعيشةُفيُبشدَّ ُفادحةُخسائرُ ُفيُالسبب 

يةُالبشريةُالمواردُفي ُُوتظلُُُّوالمالية،ُوالطبيعيةُوالمادِّ انُالجماعيُللنزوحُالرئيسُالسبب  دينُللسكَّ ُ)المشرَّ

ا، رُىويتجلَُُّواللجئين(.ُداخليًّ ى،ُصورُفيُالعنيفُبالتطرفُالنساءُتأثُّ ُصنوفُأبرزُ ُأماُمباشرة.ُوغيرُمباشرةُشتَّ

ُوالقتل.ُالجنسي،ُواالستعبادُالقسري،ُوالزواجُواالغتصاب،ُالخطف،ُحاالتُفهي:ُالنساءُعلىُاالعتداءات

هان،ُأمراضُالنتشارُالرئيسةُاألسبابُمنُوهي راتُفيُبليغُأثرُ ُولهاُالذِّ ثُالتيُالتغيُّ ُالنظامُفيُتحد 

س،ُطريقةُفيُالتغييرُمثلُاالجتماعي؛ ُالحيويةُاألنشطةُبعضُوتدميرُالمدرسة،ُمنُواالنفلتُالملب 

عُالتعاملُمنُمختلفةُأخرىُأنواع ُُوهناكُوالعملية. دُُُّالذيُالمروِّ ع  ضُقدُالتيُالرعبُمظاهرُأكثرُ ُي  ُلهاُيتعرَّ

ُ.النساء



 

 

انُفرارُ ُويزيد ماُوالُالضعيفة،ُالفئاتُهشاشةُمنُآمنُمكانُعنُبحًثاُالسكَّ دُواألطفال.ُالنساءُسيَّ ُوتؤكِّ

ي.ُالوضعُهذاُآنًفا،ُإليهاُالمشار2020ُُمايوُفيُأوكسفامُمنظمةُ ُأجرتهاُالتيُالدراسة ُالنساءُأنُوتذكرُالمتردِّ

ُ دن  ُوالتعليم،ُمأوى،والُوالغذاء،ُواألمن،ُالمياه،ُعلىُالحصولُمثلُاألولوية،ُذاتُاالحتياجاتُمنُالكثيرُحدَّ

دُدائًما.ُأمًراُأصبحُاألمنُِفقدانُفإنُذلك،ُوغير شيروا،ُالذينُوالنساءُالفاعلينُجميعُويؤكِّ ُُاست  ُالصدمةُحجم 

ُ.ترافقهُالتيُالشديدةُالحرمانُودرجةُالقسري،ُالتهجيرُبسببُوتفاقمه؛ُالنزاعُعنُالناتجةُالنفسية

ق ُحقيقةُففيُاالجتماعي،ُالنظامُباضطرابُفاسوُبوركيناُفيُالعنيفُللتطرفُالرئيسةُالنتائجُإحدىُوتتعلَّ

،ُالنساءُمنُكثيرُ ُأصبحتُاألمر ُُتقعُهذاُوعلىُأرامل  ُُعليهنَّ هنَّ يُاألسرة.ُعنُالمسؤوليةُوحد  ُالتغييرُ ُويؤدِّ

ُُإلىُالعنيفُالتطرفُعنُالناتجُاالجتماعيُالوضعُفيُالمفاجئ كُفإنُالنساء.ُحياةُعلىُوخيمةُعواقب  ُتفكُّ

حد همُهجرواُالذينُالرجال،ُرحيلُعنُالناتج ُُاألسرةُةو  ُاألوضاع.ُهشاشةُمنُيزيدُقهًرا،ُوإماُطوًعاُإماُأسر 

رُوهكذا جب  ُُالقيامُعلىُباستمرارُالنساءُت  ُُمزدوجة:ُبمهامَّ ُُمهامِّ ُُاألسرة،ُربِّ ُُومهامِّ ُ.العزباءُاألمِّ

بلُعنُالبحثُيدفع ُُسبقُماُإلىُإضافة ُُإلىُاالنتقالُلىإُالنساءُ ُالكريمُالعيشُس  ُُمماُبعيدة،ُمناطق  ُيعرضهنَّ

فضيُاللجوء.ُمناطقُفيُأوُالطرق،ُفيُأوُقراهم،ُفيُسواءُ ُالعنف،ُأنواعُلجميع ُإلحاقُإلىُالعنفُزيادةُوت 

ُُزادُومماُبالنساء.ُكبيرةُخسائرُ  ةًُُالطين  ُمرتكبيُيدُفيُحربُسلح ُُأصبحُالتحديدُوجهُعلىُالجنسيُالعنفُأنُِبلَّ

ُُاألساسُفيُهمُالذينُف،العنُأعمال حةُجماعات  ةُمجهولةُمسلَّ ويَّ ونُاله  ُمنُالجزءُهذاُفيُفساًداُيسع 

ُ.األمنُِفقدانُفيهُيزدادُالذيُاإلقليم

ُللمرأة؛ُالمعيشيةُالظروفُفيُعميًقاُأثًراُواالجتماعيُاالقتصاديُالنسيجُلتدميرُإنُاالقتصادية،ُالناحيةُومن

عانُالُألمنياُوالوضعُاألمنيةُ ُاإلجراءاِتُُفإن ُعنُهناُمندوحةُوالُاالقتصادية.ُاألنشطةُتحقيقُعلىُيشجِّ

تهاُالتيُللمرأةُالجديدةُالوظائفُأنُاالعتراف ُُفرض  ُمعرفةُوإنُمواجهته،ُعليهاُيجبُجديدُ ُتحدُ ُهوُالنزاعات 

نُالمتطرفةُالمنظماتُفيُالنساءُانتظامُعوامل ُ.ذلكُمنُللوقايةُاللزمةُالتدابيرُاتخاذُمنُتمكِّ

بل (3 حةُالجماعاتُفيُالمرأةُمشاركةُس  ُفاسوُبوركيناُفيُالمسلَّ

حةُالمتطرفةُالجماعاتُفيُالنساءُانتظامُعمليةُ ُتزالُال اُوبحث.ُدراسةُمجال ُُفاسوُبوركيناُفيُالمسلَّ ُولمَـّ

ُُفإنُالنزاعات،ُضحاياُأبرزُمنُعادةًُُالنساءُ ُكان حةُالجماعاتُفيُمشاركتهنَّ نُماُنادًراُالمسلَّ ُتحظىُأوُاقشت 

ُُبما لُمنُمزيد ُُإلىُالموضوع ُُهذاُيحتاجُذلكُومعُاهتمام.ُمنُتستحقُّ مُضوءُفيُوالنظر،ُالتأمُّ ُالعنفُتضخُّ

ُ.للتجنيدُأداةًُُواستخدامهاُالمرأةُوضعُاستغللُوفرص

ُُقدُالرجال،ُمثلُالنساءُأنُدوًماُنتذكرُ ُأنُويجب ين  اتُيؤدِّ ةُمهمَّ رةُجادَّ ُمكافحتهُفيُأوُالعنفُانتشارُفيُومؤثِّ

شرُلمقالُووفًقاُالمثال،ُسبيلُعلىُمنه.ُوالوقاية ُاإللكترونية: News Ouaga« نيوزُأواغا»ُصحيفةُفيُن 

يُمنُأكثرُ ُهناك ب wéogo-kogl.« ويغوُكوجل»ُالنفسُعنُالدفاعُمجموعاتُضمنُامرأةُألف  ُهذاُوبحس 

يُالمرأةُفإنُالمقال، ُُتؤدِّ ىُأمنيةُوظائف  قُشتَّ ُاالستجوابُوعملياتُللجمعيات،ُاإلداريةُْدماتبالخُُِتتعلَّ

وريات.ُاللوجستيُوالدعمُواالستخبارات، رنُاللئيُللنساءُيمكنُالمقابلُوفيُوالدَّ قرِّ ُُي  ُإلىُاالنضمام 

ُُأوُالمتطرفةُالجماعات ُ.ذلكُمنُأكثرُأوُنفسهاُالمهامُأداءُ ُمعهاُالتعاون 



 

 

ُأنُيمكنُأنهاُكماُ،«الجنساني»ُالبعدُتتجاهلُقدُإنهاُإذُالتطرف؛ُعواملُفيُالنظرُ ُالمفيدُمنُيبدوُوقد

ُ ُُقدُالفقر،ُوعواملُوالثقافيةُاالجتماعيةُاألسبابُجانبُفإلىُالرجال.ُعواملُمعُمتطابقةُتكون  ُالنساءُتنضمُّ

حةُالجماعاتُإلى دُهناُومنُأخرى.ُألسبابُالمسلَّ ُُاألمنية،ُوالبيئةُوالثقافيُاالجتماعيُالواقعُيحدِّ ُأساليب 

حة.ُالجماعاتُفيُالنساءُنيدتج ُُهوُكماُاألخرى،ُالدولُعنُتماًماُمختلفةًُُاألمورُتكونُالُوقدُالمسلَّ ُالحال 

ُ. والصومالُنيجيرياُفي

فًقا ولي،ُاإلنذارُلتقريرُوو  ُُأنُللمرأةُيمكنُالدَّ ي  ُُتؤدِّ ُوفيُوالتعليم.ُوالترجمةُوالتيسير،ُوالتعبئةُالدعمُوظائف 

ُُقدُالمناطق،ُبعضُفيُاألمنُِفقدانُضوء حةُالجماعاتُإلىُالنساءُتنضمُّ ُلضرورةُأوُاإلكراه،ُبسببُالمسلَّ

ُُالواقعُوفيُأوكسفام.ُتقريرُفيُوردُماُعلىُالحياة،ُقيدُعلىُالبقاء ُكافيةُغيرُ ُاإلنسانيةُاالستجابةُأنُنلحظ 

ُُاالحتياجاتُالتقريرُ ُويذكرُاالحتياجات.ُحجمُإلىُبالنظر ُوالمأوى،ُوالغذاء،ُوالماء،ُاألمن،ُمثل:ُاألولويةُذات 

صُوالتعليم، ش.ُمنُوالتخلُّ دُُُّالتحرُّ ع  ُيمكنُالتيُاألسبابُمنُالعنف،ُازديادُمعُاألساسية،ُاالحتياجاتُهذهُوت 

ُُأن ُ.فاسوُبوركيناُفيُالنساءُتجنيدُفيُتسهم 

،ُوتلك ماُوالُاألسباب  قةُسيَّ هاُقدُلتياُالعواملُمنُأيًضاُهيُللمرأة،ُاالجتماعيُبالوضعُالمتعلِّ ُتستغلُّ

حةُالجماعات ُجميعُفيُمفيدُأمرُ ُالنساءُإلىُاللجوءُوإنُالمجتمعات.ُفيُوانتشارهاُوجودهاُلتوطيدُالمسلَّ

حةُللجماعاتُتسمحُحربُإستراتيجيةُفهوُاألحوال. كُالمجتمعات،ُفيُبسهولةُبالتغلغلُالمسلَّ ُبحريةُوالتحرُّ

ُالجمُتمارسُنفسه،ُالوقتُوفيُالشكوك.ُإثارةُدون ُاألركان.ُمتكاملةُاجتماعيةُتغييرُعمليةُالمتطرفةُاعات 

ُُالمرأةُأثرُإلىُوبالنظرُوأخيًرا ُسياسةُفيُنجاحُبمنزلةُسيكونُدعمهاُعلىُالحصولُفإنُالمجتمعُفيُالمهمِّ

اُالنساءُانتظامُضآلةُمنُالرغمُوعلىُالعنف.ُنشر ُُالمسألةُفإنُاإلرهابية،ُالمنظماتُفيُحاليًّ ُاهتماًماُتستحقُّ

ا؛خ تهاُالعمليةُفهمُأجلُمنُاصًّ مَّ ُولمُاألمثل.ُالنحوُعلىُتجاههاُاالستجاباتُوتعديلُوأعمق،ُأفضلُفهًماُبر 

د رُيع  نظ  ُُعلىُالنساءُإلىُي  ُُيمكنُبلُفقط؛ُالعنفُفيُفاعلتُأوُضحاياُأنهنَّ ُالسلمُبناءُفيُشريكاتُجعلهنَّ

ُُيمنح ُُأنُشأنهُمنُالنهج ُُوهذاُأيًضا. ُاالُالنساءُأعمال  ُالسلمُلصالحُالمستوياتُمختِلفُعلىُوالشرعيةُعتراف 

ُ.واألمان

ُللسلمُأداةًُُتكونُحينُالمرأةُ(4

انُعددُنصفُمنُأكثرُفاسوُبوركيناُفيُالنساءُعددُ ُيبلغ ُنفسهُالوقتُوفيُ(،52.67)%ُقدرهاُبنسبةُالسكَّ

ُُالنساءُنجد ُُالضروريُمنُكانُهناُومنُالضحايا.ُمنُاألكبرُالجزءُهنَّ ُمكافحةُفيُالمرأةُإمكاناتُتوظيف 

،ُأقصىُإلىُالعنيفُوالتطرفُاألصولية دُُُّولذلكُحد  ع  ُفيُاألمنيةُالسياساتُفيُ«الجنساني»ُالجانبُدمجُي 

قة اُأمًراُالساحلُِمنط  ُُالِخْدمات،ُوتوفيرُللتنميةُضروريًّ ُوبناءُالعدالة،ُوتحقيقُالحقوق،ُوحمايةُالنزاعات،ُوحلِّ

ُ.السلم

ُُأخذتُوقد وليةُالجهات  سبانُفيُالدَّ ُواالجتماعية،ُالسياسيةُالحياةُفيُووظيفتهاُالمرأةُمكانةُمسألةُ ُالح 

ت ُُبأنهاُوأقرَّ ُوقضاياُاالجتماعي،ُالتماسكُلتعزيزُالمبذولةُالجهودُفيُعنهاُاالستغناءُ ُيمكنُالُمكانةًُُتحتلُّ

ية.ُالتنمية اًُطاشرُوالعامةُالسياسيةُالحياةُفيُمشاركتهاُجعلُوكذلكُالمحلِّ ُاالقتصاديُللنموُُِّضروريًّ

م ُ.االجتماعيُوالتقدُّ



 

 

ُُأنُيمكنُالمرأةُأنُعلىُفاسوُبوركيناُفيُإجماع ُُوهناك سهم  ُالعنيفُالتطرفُمنعُفيُكبيًراُإسهاًماُت 

قُالمدني.ُالمجتمعُومنظماتُوالمجتمعُاألسرةُمستوىُعلىُومكافحته، ُبواسطةُبالوقايةُاألمرُويتعلَّ

ر،ُاإلنذار ُوإصلحُاألمنية،ُالطرقُفيُ«الجنساني»ُالجانبُمراعاةُوتعميمُالمجتمعية،ُاإلستراتيجيةوُالمبكِّ

ًراُاإلسهامُأيًضاُويمكنهاُاألمن.ُِقطاع ُوتقويةُالنسائية،ُالقيادةُوتعزيزُالتنمية،ُأعمالُفيُوبامتيازُمبكِّ

راتهن ُُقد  نَّ ُُليك  رات،ُقائدات  ُُمؤثِّ ُندعمُفإنناُأمور،ُمنُسبقُماُكلُِّولُالتطرف.ُومناهضةُالنضال،ُفيُيشاركن 

رُالذيُاإلنمائيُالمتحدةُاألممُبرنامجُمبدأ ُُالسلم»ُأن:ُوضوحُوبكلُُِّصراحةُيقرِّ ُ«.المرأةُدونُمستحيل 


