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مصطلحــا حدي ًثــا ظهــر يف ســبعينيات القــرن العشــرين،
مصطلــح النــوع االجتماعــي (اجلنــدر)
يُعــ ُّد
ً
ُ
مســتخد ًما الكلمــة اإلجنليزيــة ( )Genderلوصــف األدوار املبنيــة اجتماع ًيــا للنســاء والرجــال ،واإلشــارة
إلــى االختالفــات البيولوجيــة بــن الرجــال والنســاء .وحتــت عبــاءة هــذا املصطلــح بــرز مفهــوم اجلنــس
واجلنســانية ،وللتمييــز بينهمــا ،ميكــن القــول :إن اجلنــس هــو مجمــوع اخلصائــص البيولوجيــة التــي تقســم
البشــر إلــى إنــاث وذكــور ،وأمــا اجلنســانية فتضــم اخلصائــص االجتماعيــة املميــزة بــن الرجــل واملــرأة ،وفيــه
تتداخــل األبعــاد النفســية والبيولوجيــة ،واالقتصاديــة والتاريخيــة ،والثقافيــة والدينيــة ،وغيرهــا ،وبــذا تكــون
اجلنســانية ظاهــرة اجتماعيــة عامــة.
ومــن املنطلــق الســابق ينظــر إلــى أن اإلرهــاب ظاهــرةٌ ذكورية بامتياز .وبالرغــم من انخراط املرأة يف اإلرهاب
املهمــة املؤ ِّثــرة ،ســواء تعلَّــق األمـ ُـر
وقضايــاه إال أنهــا تبقــى يف العمــوم علــى هامــش أحداثــه البــارزة ومشــاهده َّ

بتبنِّيهــا الفكــر املتطــرف ،وانضمامهــا إلــى التنظيمــات اإلرهابيــة ،ومشــاركتها يف أنشــطتها املباشــرة وغيــر
املباشــرة ،أو برفضهــا للغلـ ِّو والتطــرف ،وإســهامها يف محاربــة اإلرهــاب ،والســعي يف مكافحتــه .وال يخفــى
أن التطــرف العنيــف واإلرهــاب باتــا يف عصرنــا احلاضــر حت ِّد ًيــا مقل ًقــا عاب ـ ًرا للحــدود ،ال يقتصــر علــى
ِعــرق أو ديــن أو طائفــة أو قــوم أو بلــد أو فكــر أو جنــس .وإن الطبيعــة املتطـ ِّورة للتهديــدات اإلرهابيــة التــي
التنبــؤ بهــا جتعــل مــن الصعــب جـ ًّدا من َعهــا والتصـ ِّد َي لهــا قبــل وقوعهــا.
ال ميكــن
ُّ
وهــذا التقريــر يتنــاول دراسـ ًة تبحــث يف موضــوع عمــل املــرأة ومشــاركتها يف منــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب
ـير الفجــوة القائمــة يف هــذا املوضــوع،
ومكافحتهمــا ،وقــد حاولــت منظمـ ُة األمــن والتعــاون يف أوروبــا جتسـ َ
للوصــول إلــى دراســة موضوعيــة علــى أ ُ ُســس علميــة وواقعيــة .ويكشــف التقريـ ُـر مــدى التــزام منظمــة األمــن
نهــج يراعــي الفــوار َق بــن اجلنســن الذكــور واإلنــاث يف ِقطــاع األمــن؛ ملنــع
والتعــاون يف أوروبــا بدعــم ٍ
األصوليــة والتطــرف العنيــف املؤ ِّديــن إلــى اإلرهــاب .وإن أحــ َد العناصــر الرئيســة يف حتقيــق اســتجابة
تراعــي الفــوار َق بــن اجلنســن لتهديــد التطــرف العنيــف واإلرهــاب ،تتم َّثــل يف ضمــان حضــور ٍ
كاف للنســاء
ومشــاركة جــا َّدة يف وضــع السياســة والبرامــج واخلطــط اإلســتراتيجية ،وكذلــك املشــاركة يف املهــا ِّم العمليــة
والتنفيذيــة ،وال س ـ َّيما يف جانــب إنفــاذ القانــون.
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جاذبية داعش اإلرهابية

اإلرهاب اليميني واليساري

يُعــزى كثيـ ٌـر مــن األعمــال اإلرهابيــة يف منطقــة منظمــة األمــن
خاصــة ،ويف ذروة عمــل
والتعــاون يف أوروبــا إلــى تنظيــم داعــش
َّ
التنظيــم يف عامــي 2014م و2015م اجتــذَب تنظيــ ُم داعــش
إلــى صفوفــه أكثــر مــن أربعــن أل ًفــا مــن املقاتلــن اإلرهابيــن

انتشــر يف جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول
ٌ
متطــرف مــن ِقبَــل احلــركات
خطــاب
أوروبــا ويف بِقــاع شــ َّتى
ٌ
التــي حتــ ِّرض علــى كراهيــة األجانــب .وقــد وجــدت وكالــ ُة
االحتــاد األوروبــي للتعــاون يف مجــال إنفــاذ القانــون (يوروبــول)

اجلدول ( :)1وسائل اإلعالم والتقديرات التحليلية للمقاتلني
االجانب واملهاجرين إلى داعش من غرب البلقان.

اإلرهــاب اليســاري تهديــ ًدا
تقــدم ال يــزال
إضافــة إلــى مــا
َّ
ُ
مســتمرا يف عــدد مــن الــدول الرئيســة املشــاركة يف منظمــة
ًّ
األمــن والتعــاون يف أوروبــا .ووجــدت وكال ـ ُة (يوروبــول) أنــه يف
التوجــه اليســاري %12
الهجمــات ذات
عــام 2017م بلغــت نســبة َ
ُّ
الهجمــات الواقعــة يف االحتــاد األوروبــي.
مــن عمــوم
َ

األجانــب مــن جميــع أنحــاء العالــم .وقــد كان عــد ٌد كبيـ ٌـر منهــم
قاد ًمــا مــن الــدول األعضــاء يف منظمــة األمــن والتعــاون يف
أوروبــا ،و ُق ـ ِّدر عــدد القادمــن منهــم مــن أوروبــا الغربيــة فقــط
ب ُزهــاء ســتة آالف مقاتــل ،وبلغــت نســبة النســاء  %13مــن هــؤالء
املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب واألفــراد املرتبطــن بهــم ،وف ًقــا
الدولــي لدراســة التطــرف
لدراســة أجراهــا عــام 2018م املركـ ُز َّ
واإلرهــاب .وعمو ًمــا يف املتوســط فــإن  %17مــن نحــو عشــرين
ألفًــا مــن املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب ِ
قدمــوا مــن منطقــة
منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا.
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ـض بــات كال َوقــود جلماعــات اليمــن املتطــرف
أن هــذا التحريـ َ
العنيــف ،وأعطــى زخ ًمــا للجماعــات املتطرفــة التــي عــادت إلــى
الظهــور بقــوة بعــد عقــود مــن كونهــا حـ ٍ
ـركات هامشــي ًة غيـ َـر ذات
تأثيــر ،وهــي اآلن تكتســب املزيـ َد واملزيــد مــن األتبــاع ،وهــم أكثـ ُـر
انفتاحــا وق ً
َبــول لدوافعهــا ،وأكثــر إميا ًنــا بأهدافهــا الفكريــة
ً
واالجتماعيــة .وللنســاء ضلــو ٌع واضــح يف أعمــال هــذه احلــركات
ـام واملســؤوليات احملتملــة التــي ميكــن أن
وأنشــطتها ،وزادت املهـ ُّ
تتوالهــا النســاء فيهــا.

الوقاية وتدابير االستجابة

العوامــل التــي تــؤ ِّدي إلــى التطــرف العنيــف واإلرهــاب أو
َ
الظــروف املؤ ِّديــة إليهمــا تُؤثــر يف الرجــال بطريقــة
ته ِّيــئ
مختلفــة عــن تأثيرهــا يف النســاء ،ومــن هنــا كان مــن الضــروري
تتضمــن اخلطــط اإلســتراتيجية -ملنــع األصوليــة
واملهــم أن
َّ
والتطــرف العنيــف املفضيــن إلــى اإلرهــاب -حتليــ َل النــوع
ُصمــ َم
االجتماعــي (اجلنــدر)؛ لتكــون قويــ ًة و ُمســتدامة ،وأن ت َّ
هــذه اإلســتراتيجيات بطــرق تُظهــر االحتياجــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية للمجتمــع بأســره ،مــع
مراعــاة الفــوارق االجتماعيــة بــن اجلنســيني (اجلنســانية)
الكثيــرة القائمــة.
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الدوليــة واألممية واإلقليميــة واحمللِّية
وقــد أقـ َّـر عــد ٌد مــن الهيئــات َّ
بضــرورة الوقايــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي ،وإدمــاج املــرأة
يف مكافحــة التطــرف العنيــف واألصوليــة املؤ ِّديــن إلــى اإلرهــاب.
وكذلــك أقـ َّـرت األمم املتحــدة بأهميــة متكــن املــرأة ومشــاركتها
وقيادتهــا يف برامجهــا وجهودهــا السياســية؛ ملنــع التطــرف
العنيــف ومكافحتــه .علــى ســبيل املثــال :تدعــو خطــة عمــل
األمم املتحــدة لعــام 2015م بشــأن منــع التطــرف العنيــف الــدو َل
األعضــاء يف األمم املتحــدة إلــى التيقُّــن مــن أن إســتراتيجيات
مكافحــة التطــرف العنيــف واإلرهــاب ال تُؤثــر ســل ًبا يف حقــوق
املــرأة .وجتعــل خطــة عمــل منــع التطــرف العنيــف التابعــة لــأمم
املتحــدة املســاواةَ بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة جــز ًءا مــن املجاالت
األساســية الســبعة التــي تقــوم عليهــا إســتراتيجي ُة الوقايــة مــن
التطــرف العنيــف واإلرهــاب .وتشــمل مــا يأتــي:
تعميــم مراعــاة الفــوارق االجتماعيــة بــن اجلنســيني
(املنظــور اجلنســاني) يف اجلهــود املبذولــة ملنــع التطــرف
العنيــف ومكافحتــه.
االســتثمار يف الدراســات والبحــوث وجمــع البيانــات التــي
تُراعــي الفــوار َق بــن اجلنســن ،بشــأن وظائــف املــرأة يف
التطــرف العنيــف ،ومــن ذلــك حتدي ـ ُد األســباب التــي تدفــع
النســاء إلــى االنضمــام للجماعــات املتطرفــة العنيفــة
واالنتظــام فيهــا ،وكذلــك تأثيــر إســتراتيجيات مكافحــة
حياتهن لتطوير سياســات واســتجابات برامجية
اإلرهاب يف
َّ
مســتهدفة وقائمــة علــى األدلــة والب ِّينــات والتحليــات.
ناقصــا
إشــراك النســاء والفئــات األخــرى املم َّثلــة متثيـ ًـا
ً
يف األجهــزة الوطنيــة إلنفــاذ القانــون واألمــن.
بنــاء قــدرات النســاء ومجموعــات املجتمــع املدني واالرتقاء
بهــا؛ للمشــاركة اجلــا َّدة واملـُــجدية يف جهــود الوقايــة مــن
التطــرف العنيــف.
املخصصــة
ضمــان تخصيــص جــزء مــن املــوارد املاليــة
َّ
ملعاجلــة التطــرف العنيــف واإلرهــاب لصالــح مشــروعات
املوصــى
تل ِّبــي احتياجــات املــرأة ،أو مت ِّكــن املــرأة علــى النحــو
َ
واملقــدم
بــه يف تقريــر األمــن العــام الصــادر عــام 2015م
َّ
إلــى مجلــس األمــن بشــأن املــرأة والســام واألمــن.

المرأة والتطرف واإلرهاب

مشــاركة املــرأة يف التطــرف العنيــف واإلرهــاب ليســت ظاهــر ًة
جديــدة ،فقــد ِ
نش َ
ــطت النســاء يف اجلماعــات والشــبكات
اإلرهابيــة عبــر التاريــخ ،ومــع ذلــك فــإن وجودهـ َّـن يف اخلطــوط

األماميــة امليدانيــة ،واضطالعهـ َّـن بأعمــال الدعايــة والتجنيــد
التبرعــات ،أصبــح أكثـ َـر بــروزًا وظهــو ًرا يف اجلماعــات
وجمــع
ُّ
اإلرهابيــة املعاصــرة يف جميــع أنحــاء العالــم .ويف حــن ُوجــد
قــدر كبيــر مــن االهتمــام بأعــداد النســاء يف اجلماعــات
ٌ
أثرهــن فيهــا ،جنــد أن القليــل مــن
اإلرهابيــة والوقــوف علــى
َّ
اهتمــت باألســباب احلقيقيــة والواقعيــة
البحــوث فقــط التــي
َّ
الختيــار النســاء مغــادرةَ هــذه اجلماعــات واالنفصــال عنهــا.
إن دوافــع النســاء إلــى تــرك اجلماعــات القوميــة أو اجلماعــات
األحــزاب الشــعبية ،لهــا
اليمينيــة املتطرفــة التــي تدعــم بقــوة
َ
أوجــه مختلفــة ،منهــا :خيبـ ُة األمــل يف عــدم التــزام جميــع أفــراد
ُ
اجلماعــة التزا ًمــا تا ًّمــا وعمي ًقــا بالقضيــة ،أو بســبب توقُّعــات لــم
تتح َّقــق ،والشــعور املـ ُّـر باخليانــة ،وال سـ َّيما لــدى النســاء الالتــي
انض َمم ـ َن إلــى أقصــى اليمــن املتطــرف علــى أمــل العثــور علــى
صحيــة ،وبيئــة جيــدة بديلــة عــن ال َعالقــات املضطربة التي
أســرة ِّ
جرائهــا يف أماكـ َن أخــرى .وتغــادر النســاء اجلماعـ ِ
ـات
عانـ َ
ن مــن َّ
أيضــا اســتجاب ًة ملشــاعر األمومــة الف َّياضــة؛ عندمــا
املتطرفــ َة ً
ـف بــات خطـ ًرا مهـ ِّد ًدا ألطفالهـ َّـن.
يشـ ُعر َن أن العنـ َ

تحليل التطرف من منظور الفوارق
االجتماعية بين الجنسيين
ً
ارتباطــا وثيقًــا
يرتبــط التطــرفُ والتطــرف العنيــف واإلرهــاب
بالنــوع االجتماعــي؛ إذ تعانــي النســاءُ والفتيــات معانــا ًة مختلفــة
كــن مــن ضحايــا اإلرهــاب أو مــن
عــن معانــاة الرجــال ،ســواء َّ
اجلنــاة فيــه ،أو كـ َّـن يعمل ـ َن ملنــع التهديــد اإلرهابــي ،أو للتص ـ ِّدي
للمكافحــن لــه .ويف حــن تكــون غالبيــة املتطرفــن العنيفــن مــن
أيضــا أعمـ ً
مهمــة ،وذات أثــر عميــق
الرجــال ،فــإن النســاء يؤ ِّديــن ً
ـال َّ
الســلطات يف منــع
للجماعــات املتطرفــة العنيفــة ،ولكــي تنجــ َح
ُ
التطــرف العنيــف واإلرهــاب ،أو يف التصــ ِّدي لهمــا ،فــإن إدراك
تلــك احلقائــق يُ َعــد أم ـ ًرا ضرور ًّيــا ال يجــوز التهــاون فيــه أب ـ ًدا.
ملحــة إلــى كســر الصــورة النمطيــة عــن
هنــاك إذن حاجــ ٌة َّ
ســبب انضمــام األفــراد إلــى هــذه اجلماعــات والتنظيمــات
اإلرهابيــة ،وال ســ َّيما الصــور النمطيــة التــي تُظهــر النســاء
مجــرد تابعــات ضعيفــات وضحايــا خاضعــات.
أنهــن
علــى
َّ
َّ
وقــد عانــت اجلهــو ُد األوليــة لفهــم أثــر النســاء يف التنظيمــات
جــراء غيــاب
املتطرفــة العنيفــة واجلماعــات اإلرهابيــة مــن َّ
التحليــات الك ِّميــة الســريعة .وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أن
مناصــب قياديــ ًة وتشــغيلية يف بعــض
هنــاك نســا ًء يشــغل َن
َ
التنظيمــات املتطرفــة العنيفــة واجلماعــات اإلرهابيــة ،نالحــظ
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أن أعدادهـ َّـن املنخفضــة نســب ًّيا يف صفــوف املتطرفــن ،غال ًبــا
مــا تــؤ ِّدي إلــى ســوء فهــم مــؤ َّداه أن النســاء غيـ ُـر ذات أهميــة يف
أداء هــذه اجلماعــات عمو ًمــا ،ومــن ثَــم يُنظــر إلــى النســاء يف
هــذه اجلماعــات علــى أنهـ َّـن غيــر مؤثــرات ،وضحايــا ال حــو َل
عملهــن علــى العنايــة بأفــراد األســرة
لهــن وال قــوة ،ويقتصــر
َّ
َّ
ضمــن اجلماعــة املتطرفــة.
قســمت جلن ـ ُة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة ملجلــس أوروبــا
وقــد َّ
عمــ َل املــرأة يف تنظيــم داعــش إلــى ثــاث فئــات رئيســة:
الوكيــات الضروريــات لبنــاء الدولــة ،واملج َّنــدات ،واملقاتــات.
أيضــا التفجيــرات
وشَ ـ ِـم َل العمــل النشــط للمــرأة يف اإلرهــاب ً
االنتحاريــة .ووف ًقــا لبحــث أُجــري يف هــذا اجلانــب كانــت نســبة

النســاء اجلانيــات ب َهجمــات انتحاريــة قُرابــة  %15مــن جميــع
الهجمــات االنتحاريــة بــن عامــي 1985م و2006م .إضافــة
َ
إلــى ذلــك ،اضطل َعــت النســاءُ بأعمــال مختلفــة يف اجلماعــات
ً
أعمــال إرهابيــة.
اليمينيــة املتطرفــة التــي ارتكبــت

منظمــات التطــرف العنيــف قــوةَ تأثيــر النــوع
وتتف َّهــم
ُ
االجتماعــي جيــ ًدا ،وتتعامــل مــع املعاييــر والقوالــب النمطيــة
للفــوارق االجتماعيــة بــن اجلنســيني (اجلنســانية) ملصلحتهــا
يف رســائل التوظيــف والدعايــة ،وهــي الرســائ ُل التــي تســتهدف
الرجــا َل أو النســاء علــى وجــه التحديــد .علــى ســبيل املثــال :إن
حملــة اليمــن املتطــرف األملانيــة ( 120ديســيبل) وهــي إشــارة
ـض النســاء
إلــى حجــم أجهــزة اإلنــذار اجليبيــة التــي حتملهــا بعـ ُ
يتعرض ـ َن لهــا
للدفــاع عــن أنفسـ َّ
ـهن مــن املضايقــات التــي قــد َّ
يف الشــوارع واألماكــن العا َّمــة ،تُلقــي باللَّــوم علــى املهاجريــن
والالجئــن ،وحت ِّملهــم مســؤولية القيــام بهــذا العنــف اجلنســي
ـاء إلــى تبــادل خبراتهـ َّـن
يف أوروبــا .ويدعــو موقــع احلملــة النسـ َ
يف التعامــل مــع هــذا العنــف املســتو َرد ،واالنضمــام إلــى
مناهضــة ورفــض أن يُســتب َدل باألوروبيــن البيــض املهاجــرون
الســو ُد القادمــون مــن عمــوم دول إفريقيــا.
ويف إحــدى دعايــات تنظيــم داعــش املص ـ َّورة ناشــدت الدعاي ـ ُة
املســلمني جمي ًعــا لالنضمــام إلــى التنظيــم واإلســهام يف تكويــن
األ َّمــة املســلمة احلقيقيــة ،واالنتمــاء الصــادق إلــى املجتمــع
املســلم .واســتهدفت الدعايــ ُة املســلمات األوروبيــات الالتــي
أســس دينيــة يف بلدانهـ َّـن األصليــة .وقــد
واجه ـ َن التمييــز علــى ُ
أيضــا بإغرائهـ َّـن بفضيلــة أن يصبح ـ َن أمهـ ٍ
ـات
ُجذبــت النســاء ً
فكــر التنظيــم
جليــل املســتقبل مــن األطفــال الذيــن يحملــون
َ
ويؤمنــون بعقيدتــه اجلهاديــة.
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النوع االجتماعي والعدالة الجنائية
ـات العدالــة اجلنائيــة أحاديـ َة اجلانــب يف
غال ًبــا مــا تكــون ِقطاعـ ُ
منظورهــا للفــوارق االجتماعيــة بــن اجلنســيني (اجلنســانية)،

فهــي تتب َّنــى مناه ـ َج تســتهدف يف املقــام األول اجلنــاةَ الذكــور،

مــع جتاهــل الطريقــة املختلفــة الالزمــة للتعامــل مــع املــرأة.
وغال ًبــا مــا تتفاقــم هــذه املشــكل ُة بســبب قلَّــة النســاء العامــات
يف ِقطاعــات العدالــة اجلنائيــة .ويف ســياق اإلرهــاب قــد يخلــق
عــدم الثقــة يف نظــام العدالــة اجلنائيــة ظروفًــا تُفضــي إلــى
ُ
العنــف وســوء املعاملــة .وقــد تكــون التجــارِ ُب الســلبية مــع
اجلهــات النشــطة يف مجــال العدالــة اجلنائيــة ،ومــن ذلــك

اجلهــات
التمييــ ُز اجلنســاني أو العنــف الــذي ترتكبــه هــذه
ُ
الفاعلــة ،قــد تكــون داف ًعــا إلــى التطــرف العنيــف واإلرهــاب
لــدى ٍّ
كل مــن النســاء والرجــال .إضافــة إلــى مــا ســبق ،قــد

ــوات بــن اجلنســن يف نظــام العدالــة اجلنائيــة
تُتيــح
الفج ُ
َ
مزايــا إســتراتيجية وتكتيكيــة للتنظيمــات العنيفــة املتطرفــة،

مثــل تلــك املســتخلصة مــن االفتراضــات القائمــة علــى اجلنــس
أكثــر ســلمي ًة ،أو أنهــا أقــ ُّل عرضــ ًة لالنتظــام يف
بــأن املــرأة
ُ
التطــرف واالنتمــاء إلــى اإلرهــاب .وتســتغ ُّل تلــك التنظيمــات
الفجــوات يف أعمالهــا وأنشــطتها ملفاجــأة مؤسســات
هــذه
َ
مكافحــة اإلرهــاب مبــا ال تتوقعــه.

المرأة ومنع التطرف
مبــادرات الوقايــة مــن التطــرف العنيــف
ينبغــي أن تتســ َم
ُ
تراعــي العوامــ َل املختلفــة التــي تدفــع الرجــا َل
بالشــمول ،وأن
َ
والنســاء إلــى التطــرف ،ويجــب أن تكــو َن مناه ـ ُج منــع التطــرف

العنيــف واإلرهــاب الهادفــة إلــى معاجلــة األســباب األساســية
حساســ ًة للنــوع االجتماعــي .وإضافــة إلــى ذلــك
للعنــف َّ

أيضــا جع ـ ُل األولويــة إلدراج أصحــاب املصلحــة
ينبغــي عليهــا ً
الرئيســن ،وال ســ َّيما النســاء ،يف تطويرهــا وتنفيذهــا.

قــد تكــون املوظفــات باملالبــس الرســمية أكثـ َـر فاعليــة يف جهــود

منــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب ومكافحتهمــا ،ويف جمــع
املهمــة عــن التهديــدات األمنيــة ،إذ متنــع الفــروق
املعلومــات
َّ
بــن اجلنســن والتوقعــات الثقافيــة الرجــا َل مــن الوصــول إلــى

محــددة.
مجتمعــات
َّ

ً
مناصــب قياديــ ًة
فضــا عــن ذلــك ،إذا كانــت النســاء يشــغل َن
َ
يف املؤسســات احلكوميــة املســؤولة عــن منــع التطــرف العنيــف
واإلرهــاب ،فــإن ذلــك يســاعد علــى ضمــان أن تقــ ِّد َم هــذه

فهم دور النوع االجتماعي في منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى اإلرهاب

نهجــا كامـ ًـا للمجتمــع ،وتعالــج الدوافــع اجلنســانية يف
اجلهــود ً
التطــرف العنيــف واألصوليــة املؤ ِّديــن إلــى اإلرهــاب.

تجارب وطنية ناجحة
ِ

أتاحــت اإلســتراتيجي ُة الوطنيــة األخيــرة لطاجيكســتان بشــأن
مكافحــة التطــرف العنيــف واإلرهــاب وخطــة العمــل ذات الصلــة
فرصــا لزيــادة مشــاركة املــرأة يف منــع التطــرف العنيــف.
بهــا،
ً
إن مــا يقــرب مــن مليــون شــخص معظمهــم مــن الذكــور هــم
مهاجــرون يعملــون خــارج طاجيكســتان ،مــا يجعــل مــن الضروري
إشــراكَ النســاء يف مثــل هــذه اإلســتراتيجيات؛ ألن كثيــرات
ـام القائــم الرئيــس بأعمــال الرعايــة لعائالتهـ َّـن.
تو َّلـ َـن مهـ َّ

وقــد وصلــت حملــ ُة اآلبــاء واأل َّمهــات علــى اإلرهــاب التابعــة
ملكتــب برنامــج منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا يف دوشــانبي،
التــي تســتهدف رفــ َع مســتوى الوعــي والتدريــب علــى منــع
التطــرف العنيــف واألصوليــة املؤ ِّديــن إلــى اإلرهــاب ،وصلــت
إلــى أكثــر مــن ثمانيــة آالف مســتفيد ،نصفهــم تقري ًبــا مــن
النســاء .وأثبــت املشــرو ُع أن إشــراكَ أفــراد املجتمــع الذيــن غــادر
أقاربهــم ،مثــل املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب ،يُســهم بأصـ ٍ
ـوات
ذات مصداقيــة يف هــذه املجتمعــات؛ إذ إنهــم قــادرون علــى رفــع
الوعــي واملســاعدة علــى نشــر اخلطــاب املضــا ِّد واملقنــع باعتمــاد
ـب يف إطــار حملــة اآلبــاء
طريقــة ســرد القصــص .وأتــاح التدريـ ُ
لضبــاط الشــرطة
فرصــا جيــدة
واألمهــات علــى اإلرهــاب
ً
َّ
للتواصــل مــع أفــراد املجتمــع احمللِّــي ،واكتســاب فهــم أوضــح
وأعمــق الحتياجاتهــم ،وحتســن َعالقاتهــم بهــم.
وتشــمل هــذه اإلســتراتيجي ُة خطــة عمــل حتتــوي علــى أنشــطة
محـ َّـددة لتعزيــز عمــل املــرأة يف منــع التطــرف العنيــف .وتُعنــى
هــذه األنشــط ُة ابتــدا ًء برفــع الوعــي مبخاطــر التطــرف العنيــف،
فضـ ًـا عــن خطــوات عمليــة لزيــادة مشــاركة املــرأة يف املجالــس
احمللِّيــة ومؤسســات إنفــاذ القانــون.
ويف كوســوفا تعمــل بعثــ ُة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا
علــى تدريــب ضابطــات الشــرطة يف مجــال مكافحــة التطــرف
العنيف ،ضمن إســتراتيجية البالد التي تســعى إلى تعزيز املها ِّم
اخلاصــة مبخت ِلــف مم ِّثلــي املجتمــع (الرجــال ،والنســاء،
الوقائيــة
َّ
والصحفيــن).
والزعمــاء الدينيــن ،ومســؤولي إنفــاذ القانــون،
َّ
مشــروعا
ويف أواخــر عــام 2018م كان نحــو خمســة وثالثــن
ً
ملنــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب يف قيــد التنفيــذ .وبواســطة
سلســلة مــن جلَســات عمــل لضابطــات الشــرطة ،قـ َّـدم املشــرو ُع

املعرفــة َالضروريــة عــن التطــرف العنيــف واإلرهــاب ،التــي
وحــدات الشــرطة
ميكــن تبادلهــا واســتخدامها مــن ِقبَــل جميــع َ
التخصصــات
املتخصصــة يف كوســوفا .وعــرض املد ِّربــون ذوو
ِّ
ُّ
ِ
املختلفــة علــى ضابطــات الشــرطة وجهــات نظرهــم املتن ِّوعــة
عــن كيفيــة تعزيــز منــع التطــرف العنيــف واألصوليــة املؤ ِّديــن
إلــى اإلرهــاب ،ســواء يف أثنــاء أداء اخلدمــة أو خارجهــا.
ـات الشــرطة تدري ًبــا
ويف مخت ِلــف الــدورات التدريبيــة تل َّقــت ضابطـ ُ
متم ِّيـزًا علــى نهــج جديــد يعتمــد علــى عــدد مــن األســس هــي:
كيفيـ ُة تشــجيع مشــاركة املجتمــع ومتكينــه من منــع التطرف
العنيــف واإلرهــاب ،مــع االهتمــام بتمكــن النســاء عمو ًمــا
خصوصــا يف املجتمــع؛ للتعامــل مــع األفــراد
واأل َّمهــات
ً
املعرضــن خلطــر التطــرف والتأثيــر فيهــم.
َّ
حتسـ ُـن التواصــل مــع مجموعــات مختلفــة مــن أصحــاب
النفــوذ ،ومنهــم اآلبــاء واأل َّمهــات والشــيوخ والدعــاة
والزعمــاء الدينيــون؛ إلظهــار الشُّ ــمولية وتعزيــز َعالقــات
أكثــر ثقــ ًة بــوكالء الدولــة ،وكذلــك لتعزيــز التســامح يف
املجتمعــات وعبرهــا؛ ملنــع االســتقطاب والتح ُّيــز والتمييــز
وصــوره.
بجميــع أنواعــه ُ
الصراعــات
إتاحــ ُة املهــارات يف علــم النفــس وإدارة
ِّ
االجتماعيــة لتســهيل التواصــل مــع األفــراد املتقلِّبــن أو
الشــباب
املصابــن بص َدمــات نفســية ،وعلــى رأس هــؤالء
ُ
املعرضــون خلطــر التطــرف وضحايــا العنــف وســوء املعاملــة.
َّ
تعزيــز املعرفــة بكيفيــة معاجلــة احلــاالت الفرديــة للتطرف،
ومــن ذلــك تصميــ ُم الرســائل بالطــرق التقليديــة ،وعلــى
مواقــع اإلنترنــت املختلفــة ،ووســائل التواصــل االجتماعــي،
التــي تتيــح خيــا ًرا بديـ ًـا لألفــراد املتض ِّرريــن ،أو تشــجيع
التقييــم النقــدي للدعايــة الدينيــة.

اعتبارات الفوارق االجتماعية بين الجنسين

يُ َعــد دمــ ُج مؤسســات إنفــاذ القانــون العتبــارات الفــوارق
االجتماعيــة بــن اجلنســيني (اجلنســانية) يف عملهــا
مهمــا ،لــذا
اإلســتراتيجي ملنــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب أمـ ًرا ًّ
ينبغــي أن يكــون يف قائمــة األولويــات .ولهــذا الســبب يحتــاج
قــادةُ مؤسســات إنفــاذ القانــون إلــى فهــم كامــل ملزايــا دمــج
هــذه االعتبــارات يف منــع التطــرف العنيــف واألصوليــة املؤ ِّديــن
إلــى اإلرهــاب ،وكذلــك اخلطــوات التــي ميكــن اتخاذهــا للقيــام
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بذلــك .وممــا يســتطيع هــؤالء القــادةُ عملــه يف هــذا املضمــار،
مــا يأتــي:
تطويـ ُـر برامــج التوعيــة احملـ َّـددة التــي تهــدف إلــى إقامــة
َعالقات مع النســاء يف أوســاط األقلِّيات ،ويجب أن تتك َّون
ِفــر ٌق مــن ٍّ
كل مــن النســاء والرجــال؛ لضمــان املســاواة يف
الوصــول إلــى ك ِّل مســتفيد مــن اجلنســن.
اقتــرا ُح إنشــاء هيــاك َل داخليــة تُســ ِّهل دمــ َج املنظــور
«اجلنســاني» يف منــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب عنــد
إجــراء مراجعــة مؤسســية ،وإعــادة هيكلــة املؤسســات ،وقــد
ن خبــراء للشــؤون «اجلنســانية» يف ِفــرق
يشــمل ذلــك تعي ـ َ
متخصصــة بالعمــل علــى
التواصــل املجتمعــي ،ويف ِفــرق
ِّ
نــزع التطــرف واإلرهــاب.
إقام ـ ُة اجتماعــات منتظمــة بــن ِفــرق املشــاركة املجتمعيــة
والضبــاط العاملــن علــى منــع التطــرف العنيــف واإلرهاب؛
َّ
الصلــة ،وضمــان وجــود تفاهــم
لتبــادل املعلومــات ذات ِّ
متبــا َدل بخصــوص فوائــد إقامــة ال َعالقــات املجتمعيــة.
تعميــ ُم اعتبــارات الفــوارق االجتماعيــة بــن اجلنســيني
(اجلنســانية) يف ك ِّل البرامــج التــي يط ِّورونهــا ،وللقيــام
بذلــك يحتاجــون إلــى إجــراء حتليــل «جنســاني» يشــمل
جميــ َع مراحــل البرنامــج ،بــد ًءا مــن تقييــم البرنامــج
ً
ووصــول إلــى الرصــد والتقديــر.
ِ
إجــراءات التشــغيل القياســي َة وتقييــم
التيقُّــن مــن أن
املخاطــر ُت ِّثــل االختالفــات بــن اجلنســن.
العمــ ُل علــى إســتراتيجيات لزيــادة جتنيــد ضابطــات
الشــرطة ،وينبغــي إشــراكُ الضابطــات يف فــرق نــزع
وتشــجيعهن علــى تعزيــز
األصوليــة ومكافحــة اإلرهــاب،
َّ
ومعارفهــن املتصلــة باملوضــوع.
مهاراتهــن
َّ
َّ
تعزي ـ ُز بيئــة العمــل التــي حتتــرم حقــو َق النســاء والرجــال
م ًعــا ،وتخلــو مــن القوالــب النمطيــة «اجلنســانية».
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الدولــي املتعلِّــق بالنــوع
نظــر ًة عا َّمــة علــى الهيــكل َّ
االجتماعــي (اجلنــدر) ومنــع التطــرف العنيــف .ومــن ذلــك
جميــع القــرارات ذات الصلــة الصــادرة عــن مجلــس األمــن،
والوثائــق اإلســتراتيجية لــأمم املتحــدة ومنظمــة األمــن
والتعــاون يف أوروبــا.
العمــل علــى اســتهداف النســاء الضابطــات العامــات يف
وحداتهــا
الشــرطة املجتمعيــة ،أو يف دوريــات الشــرطة أو َ
املوجهــة باالســتخبارات ،وتشــجيعهن علــى املشــاركة يف
َّ
ومتخصــص علــى مســت ًوى ٍ
ٍ
عــال يف منــع
تدريــب متقــ ِّدم
ِّ
التطــرف العنيــف واإلرهــاب؛ وذلك لزيــادة احتمال انضمام
وحــدات نــزع األصوليــة ومناهضــة اإلرهــاب.
النســاء إلــى َ
املتخصــص للضابطــات علــى
وقــد يعتمــد هــذا التدريــب
ِّ
الكفايــات العابــرة للثقافــات ،ومراعــاة منظــور النــزاع،
واللغــات املفيــدة للوصــول إلــى أوســاط األقلِّيــات.

تحليالت النوع االجتماعي (الجندر)

قبــل تطويــر اخلطــط اإلســتراتيجية والسياســات والبرامــج
ملنــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب ومكافحتهمــا ،ينبغــي إجــراءُ
حتليــل شــامل ودقيــق مــن ِق َبــل اجلهــات النشــطة يف ِقطــاع
اخلاصــة بالســياق بــن
األمــن؛ لتقييــم االختالفــات والثُّغــرات
َّ
النســاء والفتيــات مــن جهــة ،وبــن الرجــال والفتيــان مــن اجلهــة
األخــرى؛ وذلــك لتقييــم كيفيــة تأثيــر ذلــك يف التنفيــذ املســتدام
جلهودهــم .ويســمح حتليــل النــوع االجتماعــي (اجلنــدر) بإجــراء
تقييــم شــامل لالختالفــات بــن النســاء والرجــال يف توزيــع
املــوارد والفــرص والقيــود وهيــاكل الســلطة يف ســياق محـ َّـدد،
وهــو مــا يُ َعــد ضرور ًّيــا لضمــان احتســاب أي اختالفــات بــن
اجلنســن يف العوامــل الدافعــة إلــى التطــرف العنيــف واإلرهــاب
يف مجتمــع محـ َّـدد ،قبــل بــدء أي جهــود تتعلَّــق مبنعهمــا اإلرهــاب
ومكافحتــه؛ إذ إنــه قــد يســاعد اجلهــات النشــطة يف قطــاع
األمــن علــى فهــم الدوافــع املميــزة لالنضمــام إلــى الشــبكات
املتطرفــة واإلرهابيــة.
جوانب ش َّتى منها على سبيل املثال:
وميكن لهذا التحليل تقيي ُم
َ

التحرش اجلنســي،
وض ُع سياســة عدم التســامح املطلق بإزاء
ُّ
اخلاصــة باملســاواة بــن
ووضــع ُمد َّونــة لقواعــد الســلوك
َّ
اجلنســن وعــدم التمييــز؛ لضمــان أن يكــو َن جميــع املوظفــن
املؤسســية الوثيقــة.
علــى درايــة بهــذه االلتزامــات
َّ

تأثيـ ُـر الفــوارق االجتماعيــة بــن اجلنســيني (اجلنســانية)
اخلاصــة مبنظمــات التطــرف
يف إســتراتيجيات التوظيــف
َّ
العنيــف.

العمــ ُل علــى أن يشــم َل التدريــب علــى النــوع االجتماعــي
(اجلنــدر) فيمــا يتصــل مبنــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب

االختالفـــات يف مهـــام الــــنساء والــــرجال يف منظمــــــات
ُ
التطـــرف العنيـــــف املستهـــــ َدفة.

فهم دور النوع االجتماعي في منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى اإلرهاب

ِّ
فــك
التأثيــر احملت َمــل لهــذه االختالفــات يف برامــج
ُ
االرتبــاط ،ونــزع التطــرف ،وإعــادة اإلدمــاج املجتمعــي.
اخلاصــة يف الهيــاكل األســرية ،وكيفيــة
«املهــام اجلنســانية»
َّ
تأثيــر ذلــك يف صمــود أفــراد األســرة يف وجــه جتنيــد
املتطرفــن العنيفــن.
الفجــوات
القيــو ُد والفــرص و ِنقــاط الدخـــــول؛ لتضييـــــق
َ
بــن اجلنســــــن ،ومتكيــــــن املـــــــرأة بخطــط إســـــتراتيجية
دقيقــة للوقايــة.
اآلثار املختلفة احملت َملة للخطط اإلســتراتيجية والسياســات
ُ
اخلاصــة ٍّ
حــد
والبرامــج
بــكل مــن النســاء والرجــال علــى ٍّ
َّ
اآلثــار غيــر املقصــودة أو الســلبية.
ســواء ،ومــن ذلــك
ُ

ِف َرق النوع االجتماعي (الجندرية)

القطــاع األمنــي املشــارِ ِ
علــى مؤسســات ِ
كة يف اجلهــود الراميــة
تســتثمر مــوار َد
إلــى منــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب أن
َ
املفرغــن ملســائل الفــوارق االجتماعيــة
َّ
مخصصــة للموظفــن َّ
بــن اجلنســيني (اجلنســانية)؛ ملســاعدة هــذه املؤسســات علــى
مراعــاة «االعتبــارات اجلنســانية» علــى النحــو املرجــ ِّو يف
عملهــا .ومــن الناحيــة املثاليــة قــد يشــم ُل ذلــك مستشــارين
ذوي خبــرة ودرايــة «جندريــن» متف ِّرغــن ،يعملــون بــدوام كامــل
بصفــة خبــراء تقنيــن يف مجــال التوعيــة ،يف مجمــل عمــل هــذه
املؤسســات املتعلِّــق مبنــع التطــرف العنيــف واألصوليــة املؤ ِّديــن
إلــى اإلرهــاب.

ولكــي تكــو َن ِ
«الفـ َـرق اجلندريــة» أكثـ َـر قــوة وأبع ـ َد أث ـ ًرا ،ينبغــي
إنشــاءُ طــرق واضحــة وعمليــة إلعــداد التقاريــر يف مؤسســات
ِ
القطــاع األمنــي ،التــي مت ِّكــن كبــا َر القــادة مــن مســاءلة
ِ
الكيانــات عــن مــدى التقـ ُّدم احملـ َـرز ،ورصــد تأثيــر هــذا العمــل

وتقييمــه باســتمرار .ومــن األهميــة الكبيــرة لهــذه اجلهــود دمـ ُج
طــرق اإلبــاغ هــذه «عمليــة إعــداد التقاريــر» يف اخلطــط
اخلاصــة مبنــع التطــرف العنيــف
اإلســتراتيجية الوطنيــة
َّ
واإلرهــاب ومكافحتهمــا ،وكذلــك دمجهــا يف خطــط العمــل
الوطنيــة املتعلِّقــة باملــرأة والســام واألمــن ،وضمــان وجــود
توافــق صريــح بــن هــذه اخلطــط اإلســتراتيجية.

مبادرات بناء القدرات

املرجح أن تتالمس األطرافُ
املعرضة خلطر التطرف العنيف
من
َّ
َّ
واإلرهــاب واملجتمعــات احمليطــة بهــا مــع اجلهــات املؤ ِّثــرة يف ِقطــاع
األمــن ،وال س ـ َّيما أعضــاء ِفــرق إنفــاذ القانــون .ومــن املهــم فه ـ ُم
كيفيــة ارتبــاط قــوة النــوع االجتماعــي (اجلنــدر) بالتطــرف العنيــف
واإلرهــاب ،وتأثيرهمــا يف املجتمعــات التــي يعيــش فيهــا األفــرا ُد
املعرضــون خلطــر التطــرف والتطــرف العنيــف ،أو التــي يتفاعلــون
َّ
َّ
ـراض أن كل طــرف يف قطــاع األمــن لديــه فهـ ٌـم
معهــا .وال ميكــن افتـ ُ
واملتخصصــون بــأن
واضــح لهــذه القــوة ،ولذلــك يُوصــي اخلبــراء
ِّ
تســتثمر الــدو ُل املشــارِ كة يف منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا
َ
موار َدهــا يف مبــادرات التدريــب للجهــات ِ
النشــطة واملؤ ِّثــرة يف
ِقطــاع األمــن؛ بهــدف مراعــاة الفــوارق االجتماعيــة بــن اجلنســيني
(اجلنســانية) يف عملياتهــا ونشــاطاتها.
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وميكــن فهــ ُم نطــاق مشــاركة املــرأة يف التطــرف العنيــف مــن
طريــق مبــادرات بنــاء القــدرات ،وينطــوي هــذا علــى الفــروق بــن
واملهمــات التــي يؤ ِّديهــا النســاء والرجــال
اجلنســن يف الوظائــف
َّ
يف تنظيمــات التطــرف العنيــف ،وكيفيــة اســتخدام هــذه
التنطيمــات ملعاييــر االختالفــات االجتماعيــة بــن اجلنســيني
(اجلنســانية) والقوالــب النمطيــة والقــوة يف التخطيــط لعملياتهــا
ووســائل تنفيذهــا ،ويف جتنيدهــا واســتقطاب األتبــاع واملؤيديــن.

القطاع األمني
إصالح ِ

قــدم هــذا الدليــ ُل عــد ًدا مــن االعتبــارات الرئيســة
لقــد َّ

املتصلــة بإدمــاج النــوع االجتماعــي (اجلنــدر) ومراعاتــه يف
جهــود إصــاح ِ
القطــاع األمنــي ،وال س ـ َّيما إصالحــات العدالــة
ـات أساسـ َّية للــر ِّد علــى التطــرف
اجلنائيــة ،وهــي بــا ريــب مك ِّونـ ٌ

ـارت جتنيـ َد مزيــد مــن
العنيــف واإلرهــاب .وتشــمل هــذه االعتبـ ُ
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مع المجتمع المدني

لــدى املجتمــع املدنــي معرفــ ٌة بالقــدرة احمللِّيــة التــي قــد تكــون
مفيــد ًة ملنــع األعمــال اجلُرميــة ،ومنهــا التطــرف العنيــف واإلرهاب،
ويجــب أن تعم ـ َل الشــرطة ي ـ ًدا بيــد مــع املجتمــع املدنــي؛ وذلــك
لتســهيل اجلهــود احمللِّيــة الراميــة إلــى منعهمــا ومكافحتهمــا
وصـ ً
ـول إلــى القضــاء عليهمــا متا ًمــا .وهــذا يقتضــي فتـ َح خطــوط
التواصــل؛ ملعرفــة األنشــطة التــي تهـ ُّم املجتمعــات حقيقــة ،وينبغــي
أيضــا إشــراكُ املجموعــات النســائية يف هــذا العمــل ِ
بج ِّديــة.
ً
نظــر إلــى مشــاركة املــرأة يف التطــرف
أخيــ ًرا مــن املهــ ِّم أال يُ َ
العنيــف واإلرهــاب ،أو انتمائهــا إلــى هــذه املنظمــات أو
اجلماعــات أو احلــركات بوصفــه جان ًبــا مــن جوانــب عالقاتهـ َّـن
ـات
بالرجــال فحســب ،وإمنــا يجــب رؤيــة النســاء علــى أنهـ َّـن جهـ ٌ
نظــر إلــى
مؤ ِّثــرة لهــا ِكيانهــا
اخلــاص .ومــن املهــ ِّم ً
ُّ
أيضــا أال يُ َ
موحــدة ،فــإن
النســاء والرجــال علــى أنهــم مجموعــ ٌة واحــدة َّ
دواف َعهــم إلــى االنتظــام يف التنظيمــات املتطرفــة العنيفــة قــد
تختلــف اختال ًفــا فرد ًّيــا كبيـ ًرا بــن شــخص وآخــر ،وإضافــة إلــى
ـام التــي يؤ ِّديهــا ك ُّل فريــق مــن الفريقــن يف
ك ِّل ذلــك تختلــف املهـ ُّ
جماعــات مختلفــة متعــ ِّددة.

جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو حفظه في نظام تنزيل،
أو تحويله بأي شكل أو بأية وسيلة – إلكترونية كانت أو آلية ،أو عن طريق نسخه أو تصويره
ضوئياً ،أو تسجيله ،أو غير ذلك  -دون الترخيص الكتابي المسبق من الناشرين .وال ينطبق هذا
التقييد على عمل نسخ رقمية أو مطبوعة من هذا المنشور لالستعمال الداخلي في منظمة األمن
والتعاون في أوروبا ،ولالستخدام الشخصي أو التعليمي في نطاق غير ربحي وغير تجاري،
بشرط اإلشارة إلى منظمة األمن والتعاون في أوروبا بصفتها المصدر.

ISBN 978-3-903128-40-8
إصدارات:
من

قسم التهديدات عبر الوطنية
والتعاون في أوروبا
األمن
منظمة
أوروبا
والتعاون في
أمانة منظمة األمن

العنوان ،A-1010 ،Wallnerstrasse 6 :فيينا ،النمسا

www.osce.org/atu
أبريل  -نيسان 2019
فيينا،

تم نشر هذا الدليل بفضل المساهمة السخية من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية والبعثة
الدائمة إليطاليا لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا .وال يعكس محتوى هذا المنشور ،بما
فيه من آراء ووجهات نظر ونتائج وتفسيرات واستنتاجات ،بالضرورة مواقف الهيئة المانحة،
وهو ليس وثيقة قائمة على اإلجماع .ال تتحمل أمانة منظمة األمن والتعاون في أوروبا أية
مسؤولية مرتبطة بدقة أو شمولية أية معلومات أو تعليمات أو نصائح مقدمة في هذا الدليل
أو أخطائه المطبعية .كما ال تتحمل أمانة منظمة األمن والتعاون في أوروبا المسؤولية عن
أية خسائر أو أضرار قد تنج ّر عن استعمال المعلومات الواردة في هذا المنشور وهي ليست
مسؤولة عن محتويات المصادر الخارجية ،بما في ذلك مواقع الويب الخارجية المشار إليها
في هذا المنشور.

بدعم من:

وزارة الشــؤون اخلارجيــة النرويجيــة والبعثــة الدائمــة
إليطاليــا لــدى منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا.
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فھم دور النوع االجتماعي
في منع ومكافحة التطرف العنيف
والراديكالية المؤديين إلى اإلرهاب
الممارسات الجيدة إلنفاذ القانون

فهم دور النوع االجتماعي في منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى اإلرهاب
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