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العشــرين،  القــرن  ســبعينيات  ظهــر يف  )اجلنــدر( مصطلًحــا حديًثــا  االجتماعــي  النــوع  يُعــدُّ مصطلــُح 
مســتخدًما الكلمــة اإلجنليزيــة )Gender( لوصــف األدوار املبنيــة اجتماعًيــا 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 

ــة عامــة. اجلنســانية ظاهــرة اجتماعي

ومــن املنطلــق الســابق ينظــر إلــى أن اإلرهــاب ظاهــرةٌ ذكورية بامتياز. وبالرغــم من انخراط املرأة يف اإلرهاب 
ــة املؤثِّــرة، ســواء تعلَّــق األمــُر  وقضايــاه إال أنهــا تبقــى يف العمــوم علــى هامــش أحداثــه البــارزة ومشــاهده املهمَّ
بتبنِّيهــا الفكــر املتطــرف، وانضمامهــا إلــى التنظيمــات اإلرهابيــة، ومشــاركتها يف أنشــطتها املباشــرة وغيــر 
املباشــرة، أو برفضهــا للغلــوِّ والتطــرف، وإســهامها يف محاربــة اإلرهــاب، والســعي يف مكافحتــه. وال يخفــى 
ــى  ــًرا للحــدود، ال يقتصــر عل ــا عاب ــا مقلًق ًي ــا احلاضــر حتدِّ ــا يف عصرن أن التطــرف العنيــف واإلرهــاب بات
رة للتهديــدات اإلرهابيــة التــي  ِعــرق أو ديــن أو طائفــة أو قــوم أو بلــد أو فكــر أو جنــس. وإن الطبيعــة املتطــوِّ

َي لهــا قبــل وقوعهــا. ا منَعهــا والتصــدِّ ال ميكــن التنبُّــؤ بهــا جتعــل مــن الصعــب جــّدً

وهــذا التقريــر يتنــاول دراســًة تبحــث يف موضــوع عمــل املــرأة ومشــاركتها يف منــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب 
ومكافحتهمــا، وقــد حاولــت منظمــُة األمــن والتعــاون يف أوروبــا جتســيَر الفجــوة القائمــة يف هــذا املوضــوع، 
للوصــول إلــى دراســة موضوعيــة علــى أُُســس علميــة وواقعيــة. ويكشــف التقريــُر مــدى التــزام منظمــة األمــن 
والتعــاون يف أوروبــا بدعــم نهــٍج يراعــي الفــوارَق بــن اجلنســن الذكــور واإلنــاث يف ِقطــاع األمــن؛ ملنــع 
يــن إلــى اإلرهــاب. وإن أحــَد العناصــر الرئيســة يف حتقيــق اســتجابة  األصوليــة والتطــرف العنيــف املؤدِّ
تراعــي الفــوارَق بــن اجلنســن لتهديــد التطــرف العنيــف واإلرهــاب، تتمثَّــل يف ضمــان حضــور كاٍف للنســاء 
ة يف وضــع السياســة والبرامــج واخلطــط اإلســتراتيجية، وكذلــك املشــاركة يف املهــامِّ العمليــة  ومشــاركة جــادَّ

والتنفيذيــة، وال ســيَّما يف جانــب إنفــاذ القانــون.
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جاذبية داعش اإلرهابية 
يُعــزى كثيــٌر مــن األعمــال اإلرهابيــة يف منطقــة منظمــة األمــن 
ــة، ويف ذروة عمــل  والتعــاون يف أوروبــا إلــى تنظيــم داعــش خاصَّ
تنظيــُم داعــش  اجتــَذب  2014م و2015م  التنظيــم يف عامــي 
ــن  ــن اإلرهابي ــا مــن املقاتل ــر مــن أربعــن ألًف ــى صفوفــه أكث إل
األجانــب مــن جميــع أنحــاء العالــم. وقــد كان عــدٌد كبيــٌر منهــم 
قادًمــا مــن الــدول األعضــاء يف منظمــة األمــن والتعــاون يف 
ر عــدد القادمــن منهــم مــن أوروبــا الغربيــة فقــط  أوروبــا، وُقــدِّ
بُزهــاء ســتة آالف مقاتــل، وبلغــت نســبة النســاء 13% مــن هــؤالء 
ــا  املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب واألفــراد املرتبطــن بهــم، وفًق
ولــي لدراســة التطــرف  لدراســة أجراهــا عــام 2018م املركــُز الدَّ
واإلرهــاب. وعموًمــا يف املتوســط فــإن 17% مــن نحــو عشــرين 
ألًفــا  مــن املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب قِدمــوا مــن منطقــة 

ــا. منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

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

تقدير عدد النساءاملجموع التقديري

13 – 9029 – 150ألبانيا

البوسنة 
19236 – 340والهرسك

1 – 14 – 6كرواتيا

10042 – 232كوسوفو

121 – 146مقدونيا

ال توجد بيانات13 – 30اجلبل األسود

501 – 350صربيا

املصدر: مركز بلغراد للسياسة األمنية، بلغراد 2016

اإلرهاب اليميني واليساري
ودول  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  أنحــاء  انتشــر يف جميــع 
أوروبــا ويف ِبقــاع شــتَّى خطــاٌب متطــرٌف مــن ِقبَــل احلــركات 
وكالــُة  وجــدت  وقــد  األجانــب.  كراهيــة  علــى  التــي حتــرِّض 
االحتــاد األوروبــي للتعــاون يف مجــال إنفــاذ القانــون )يوروبــول( 
أن هــذا التحريــَض بــات كالَوقــود جلماعــات اليمــن املتطــرف 
العنيــف، وأعطــى زخًمــا للجماعــات املتطرفــة التــي عــادت إلــى 
الظهــور بقــوة بعــد عقــود مــن كونهــا حــركاٍت هامشــيًة غيــَر ذات 
تأثيــر، وهــي اآلن تكتســب املزيــَد واملزيــد مــن األتبــاع، وهــم أكثــُر 
انفتاًحــا وَقبــواًل لدوافعهــا، وأكثــر إمياًنــا بأهدافهــا الفكريــة 
واالجتماعيــة. وللنســاء ضلــوٌع واضــح يف أعمــال هــذه احلــركات 
وأنشــطتها، وزادت املهــامُّ واملســؤوليات احملتملــة التــي ميكــن أن 

تتوالهــا النســاء فيهــا.

تهديــًدا  اليســاري  يــزال اإلرهــاُب  م ال  تقــدَّ مــا  إلــى  إضافــة 
ا يف عــدد مــن الــدول الرئيســة املشــاركة يف منظمــة  مســتمّرً
ــه يف  ــول( أن ــُة )يوروب ــا. ووجــدت وكال األمــن والتعــاون يف أوروب
ــه اليســاري %12  عــام 2017م بلغــت نســبة الهَجمــات ذات التوجُّ

مــن عمــوم الهَجمــات الواقعــة يف االحتــاد األوروبــي.

الوقاية وتدابير االستجابة
أو  واإلرهــاب  العنيــف  التطــرف  إلــى  تــؤدِّي  التــي  العوامــل 
بطريقــة  الرجــال  يف  تُؤثــر  إليهمــا  يــة  املؤدِّ الظــروَف  تهيِّــئ 
مختلفــة عــن تأثيرهــا يف النســاء، ومــن هنــا كان مــن الضــروري 
اإلســتراتيجية -ملنــع األصوليــة  ــن اخلطــط  تتضمَّ أن  واملهــم 
النــوع  اإلرهــاب- حتليــَل  إلــى  املفضيــن  العنيــف  والتطــرف 
ــَم  االجتماعــي )اجلنــدر(؛ لتكــون قويــًة وُمســتدامة، وأن تُصمَّ
هــذه اإلســتراتيجيات بطــرق تُظهــر االحتياجــات االجتماعيــة 
مــع  بأســره،  للمجتمــع  والسياســية  والثقافيــة  واالقتصاديــة 
)اجلنســانية(  اجلنســين  بــن  االجتماعيــة  الفــوارق  مراعــاة 

القائمــة. الكثيــرة 
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وليــة واألممية واإلقليميــة واحمللِّية  وقــد أقــرَّ عــدٌد مــن الهيئــات الدَّ
بضــرورة الوقايــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي، وإدمــاج املــرأة 
يــن إلــى اإلرهــاب.  يف مكافحــة التطــرف العنيــف واألصوليــة املؤدِّ
ــرأة ومشــاركتها  ــة متكــن امل ت األمم املتحــدة بأهمي ــرَّ ــك أق وكذل
التطــرف  ملنــع  السياســية؛  وجهودهــا  برامجهــا  يف  وقيادتهــا 
عمــل  خطــة  تدعــو  املثــال:  ســبيل  علــى  ومكافحتــه.  العنيــف 
األمم املتحــدة لعــام 2015م بشــأن منــع التطــرف العنيــف الــدوَل 
ــن مــن أن إســتراتيجيات  األعضــاء يف األمم املتحــدة إلــى التيقُّ
مكافحــة التطــرف العنيــف واإلرهــاب ال تُؤثــر ســلًبا يف حقــوق 
املــرأة. وجتعــل خطــة عمــل منــع التطــرف العنيــف التابعــة لــأمم 
املتحــدة املســاواةَ بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة جــزًءا مــن املجاالت 
األساســية الســبعة التــي تقــوم عليهــا إســتراتيجيُة الوقايــة مــن 

ــي: التطــرف العنيــف واإلرهــاب. وتشــمل مــا يأت
اجلنســين  بــن  االجتماعيــة  الفــوارق  مراعــاة  تعميــم    
)املنظــور اجلنســاني( يف اجلهــود املبذولــة ملنــع التطــرف 

ومكافحتــه. العنيــف 

ــي  ــات الت ــع البيان   االســتثمار يف الدراســات والبحــوث وجم
تُراعــي الفــوارَق بــن اجلنســن، بشــأن وظائــف املــرأة يف 
التطــرف العنيــف، ومــن ذلــك حتديــُد األســباب التــي تدفــع 
العنيفــة  املتطرفــة  للجماعــات  االنضمــام  إلــى  النســاء 
مكافحــة  إســتراتيجيات  تأثيــر  وكذلــك  فيهــا،  واالنتظــام 
اإلرهاب يف حياتهنَّ لتطوير سياســات واســتجابات برامجية 

مســتهدفة وقائمــة علــى األدلــة والبيِّنــات والتحليــالت.

  إشــراك النســاء والفئــات األخــرى املمثَّلــة متثيــاًل ناقًصــا 
القانــون واألمــن. الوطنيــة إلنفــاذ  يف األجهــزة 

  بنــاء قــدرات النســاء ومجموعــات املجتمــع املدني واالرتقاء 
ُــجدية يف جهــود الوقايــة مــن  ة واملـ بهــا؛ للمشــاركة اجلــادَّ

ــف. التطــرف العني

صــة    ضمــان تخصيــص جــزء مــن املــوارد املاليــة املخصَّ
ملعاجلــة التطــرف العنيــف واإلرهــاب لصالــح مشــروعات 
ــن املــرأة علــى النحــو املوَصــى  تلبِّــي احتياجــات املــرأة، أو متكِّ
م  بــه يف تقريــر األمــن العــام الصــادر عــام 2015م واملقــدَّ

إلــى مجلــس األمــن بشــأن املــرأة والســالم واألمــن.

المرأة والتطرف واإلرهاب
مشــاركة املــرأة يف التطــرف العنيــف واإلرهــاب ليســت ظاهــرًة 
والشــبكات  اجلماعــات  يف  النســاء  نِشــَطت  فقــد  جديــدة، 
اإلرهابيــة عبــر التاريــخ، ومــع ذلــك فــإن وجودهــنَّ يف اخلطــوط 

ــد  ــة والتجني ــنَّ بأعمــال الدعاي ــة، واضطالعه ــة امليداني األمامي
ــوًرا يف اجلماعــات  ــروًزا وظه ــَر ب ــح أكث عــات، أصب ــع التبرُّ وجم
ــم. ويف حــن ُوجــد  ــع أنحــاء العال ــة املعاصــرة يف جمي اإلرهابي
اجلماعــات  يف  النســاء  بأعــداد  االهتمــام  مــن  كبيــر  قــدٌر 
اإلرهابيــة والوقــوف علــى أثرهــنَّ فيهــا، جنــد أن القليــل مــن 
ــت باألســباب احلقيقيــة والواقعيــة  البحــوث فقــط التــي اهتمَّ
الختيــار النســاء مغــادرةَ هــذه اجلماعــات واالنفصــال عنهــا. 

إن دوافــع النســاء إلــى تــرك اجلماعــات القوميــة أو اجلماعــات 
اليمينيــة املتطرفــة التــي تدعــم بقــوة األحــزاَب الشــعبية، لهــا 
أوُجــه مختلفــة، منهــا: خيبــُة األمــل يف عــدم التــزام جميــع أفــراد 
عــات لــم  ــا وعميًقــا بالقضيــة، أو بســبب توقُّ اجلماعــة التزاًمــا تاّمً
ــق، والشــعور املــرُّ باخليانــة، وال ســيَّما لــدى النســاء الالتــي  تتحقَّ
انضَممــَن إلــى أقصــى اليمــن املتطــرف علــى أمــل العثــور علــى 
يــة، وبيئــة جيــدة بديلــة عــن الَعالقــات املضطربة التي  أســرة صحِّ
ائهــا يف أماكــَن أخــرى. وتغــادر النســاء اجلماعــاِت  عانــَن مــن جرَّ
املتطرفــَة أيًضــا اســتجابًة ملشــاعر األمومــة الفيَّاضــة؛ عندمــا 

. ًدا ألطفالهــنَّ يشــُعرَن أن العنــَف بــات خطــًرا مهــدِّ

تحليل التطرف من منظور الفوارق 
االجتماعية بين الجنسيين

يرتبــط التطــرُف والتطــرف العنيــف واإلرهــاب ارتباًطــا وثيًقــا 
بالنــوع االجتماعــي؛ إذ تعانــي النســاءُ والفتيــات معانــاًة مختلفــة 
عــن معانــاة الرجــال، ســواء كــنَّ مــن ضحايــا اإلرهــاب أو مــن 
ي  ــي، أو للتصــدِّ ــد اإلرهاب ــع التهدي ــَن ملن ــنَّ يعمل ــه، أو ك ــاة في اجلن
للمكافحــن لــه. ويف حــن تكــون غالبيــة املتطرفــن العنيفــن مــن 
ــة، وذات أثــر عميــق  يــن أيًضــا أعمــااًل مهمَّ الرجــال، فــإن النســاء يؤدِّ
للجماعــات املتطرفــة العنيفــة، ولكــي تنجــَح الســلطاُت يف منــع 
ي لهمــا، فــإن إدراك  التطــرف العنيــف واإلرهــاب، أو يف التصــدِّ

ــًدا. ــه أب ــاون في ــا ال يجــوز الته ــًرا ضرورّيً ــد أم ــق يَُع ــك احلقائ تل

النمطيــة عــن  الصــورة  إلــى كســر  ــة  إذن حاجــٌة ملحَّ هنــاك 
والتنظيمــات  اجلماعــات  هــذه  إلــى  األفــراد  انضمــام  ســبب 
النســاء  تُظهــر  التــي  النمطيــة  الصــور  اإلرهابيــة، وال ســيَّما 
خاضعــات.  وضحايــا  ضعيفــات  تابعــات  د  مجــرَّ أنهــنَّ  علــى 
ــر النســاء يف التنظيمــات  ــة لفهــم أث وقــد عانــت اجلهــوُد األولي
اء غيــاب  مــن جــرَّ اإلرهابيــة  العنيفــة واجلماعــات  املتطرفــة 
يــة الســريعة. وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أن  التحليــالت الكمِّ
بعــض  يف  وتشــغيلية  قياديــًة  مناصــَب  يشــغلَن  نســاًء  هنــاك 
التنظيمــات املتطرفــة العنيفــة واجلماعــات اإلرهابيــة، نالحــظ 
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ــا  أن أعدادهــنَّ املنخفضــة نســبّيًا يف صفــوف املتطرفــن، غالًب
اه أن النســاء غيــُر ذات أهميــة يف  مــا تــؤدِّي إلــى ســوء فهــم مــؤدَّ
ــى النســاء يف  ــم يُنظــر إل ــا، ومــن ثَ أداء هــذه اجلماعــات عموًم
ــا ال حــوَل  ــرات، وضحاي ــر مؤث ــنَّ غي ــى أنه هــذه اجلماعــات عل
لهــنَّ وال قــوة، ويقتصــر عملهــنَّ علــى العنايــة بأفــراد األســرة 

ضمــن اجلماعــة املتطرفــة. 

ــا  ــس أوروب ــة ملجل ــُة مكافحــة اإلرهــاب التابع ــمت جلن وقــد قسَّ
رئيســة:  فئــات  ثــالث  إلــى  داعــش  تنظيــم  يف  املــرأة  عمــَل 
ــدات، واملقاتــالت.  الوكيــالت الضروريــات لبنــاء الدولــة، واملجنَّ
ــرات  ــا التفجي ــرأة يف اإلرهــاب أيًض ــل النشــط للم ــِمَل العم وَش
االنتحاريــة. ووفًقــا لبحــث أُجــري يف هــذا اجلانــب كانــت نســبة 
ــع  ــة 15% مــن جمي ــة ُقراب ــات بَهجمــات انتحاري النســاء اجلاني
إضافــة  و2006م.  1985م  عامــي  بــن  االنتحاريــة  الهَجمــات 
ــت النســاءُ بأعمــال مختلفــة يف اجلماعــات  ــك، اضطلَع ــى ذل إل

اليمينيــة املتطرفــة التــي ارتكبــت أعمــااًل إرهابيــة.

النــوع  تأثيــر  قــوةَ  العنيــف  التطــرف  منظمــاُت  ــم  وتتفهَّ
االجتماعــي جيــًدا، وتتعامــل مــع املعاييــر والقوالــب النمطيــة 
للفــوارق االجتماعيــة بــن اجلنســين )اجلنســانية( ملصلحتهــا 
يف رســائل التوظيــف والدعايــة، وهــي الرســائُل التــي تســتهدف 
الرجــاَل أو النســاء علــى وجــه التحديــد. علــى ســبيل املثــال: إن 
ــة )120 ديســيبل( وهــي إشــارة  ــة اليمــن املتطــرف األملاني حمل
إلــى حجــم أجهــزة اإلنــذار اجليبيــة التــي حتملهــا بعــُض النســاء 
ــا  ضــَن له ــي قــد يتعرَّ ــاع عــن أنفســهنَّ مــن املضايقــات الت للدف
ـوم علــى املهاجريــن  ــة، تُلقــي باللَـّ يف الشــوارع واألماكــن العامَّ
ــام بهــذا العنــف اجلنســي  لهــم مســؤولية القي والالجئــن، وحتمِّ
يف أوروبــا. ويدعــو موقــع احلملــة النســاَء إلــى تبــادل خبراتهــنَّ 
إلــى  واالنضمــام  املســتوَرد،  العنــف  هــذا  مــع  التعامــل  يف 
ــض املهاجــرون  ــن البي ــتبَدل باألوروبي مناهضــة ورفــض أن يُس

الســوُد القادمــون مــن عمــوم دول إفريقيــا. 

ــُة  رة ناشــدت الدعاي ويف إحــدى دعايــات تنظيــم داعــش املصــوَّ
املســلمن جميًعــا لالنضمــام إلــى التنظيــم واإلســهام يف تكويــن 
املجتمــع  إلــى  الصــادق  واالنتمــاء  املســلمة احلقيقيــة،  ــة  األمَّ
الالتــي  األوروبيــات  املســلمات  الدعايــُة  واســتهدفت  املســلم. 
واجهــَن التمييــز علــى أُســس دينيــة يف بلدانهــنَّ األصليــة. وقــد 
ــاٍت  ــة أن يصبحــَن أمه ــنَّ بفضيل ــا بإغرائه ــت النســاء أيًض ُجذب
جليــل املســتقبل مــن األطفــال الذيــن يحملــون فكــَر التنظيــم 

ويؤمنــون بعقيدتــه اجلهاديــة.

النوع االجتماعي والعدالة الجنائية
غالًبــا مــا تكــون ِقطاعــاُت العدالــة اجلنائيــة أحاديــَة اجلانــب يف 
ــة بــن اجلنســين )اجلنســانية(،  منظورهــا للفــوارق االجتماعي
ــاةَ الذكــور،  ــى مناهــَج تســتهدف يف املقــام األول اجلن فهــي تتبنَّ
مــع جتاهــل الطريقــة املختلفــة الالزمــة للتعامــل مــع املــرأة. 
وغالًبــا مــا تتفاقــم هــذه املشــكلُة بســبب قلَّــة النســاء العامــالت 
يف ِقطاعــات العدالــة اجلنائيــة. ويف ســياق اإلرهــاب قــد يخلــق 
عــدُم الثقــة يف نظــام العدالــة اجلنائيــة ظروًفــا تُفضــي إلــى 
مــع  الســلبية  التجــاِرُب  تكــون  وقــد  املعاملــة.  وســوء  العنــف 
ذلــك  ومــن  اجلنائيــة،  العدالــة  مجــال  النشــطة يف  اجلهــات 
هــذه اجلهــاُت  ترتكبــه  الــذي  العنــف  أو  التمييــُز اجلنســاني 
الفاعلــة، قــد تكــون دافًعــا إلــى التطــرف العنيــف واإلرهــاب 
لــدى كلٍّ مــن النســاء والرجــال. إضافــة إلــى مــا ســبق، قــد 
اجلنائيــة  العدالــة  نظــام  يف  اجلنســن  بــن  الفَجــواُت  تُتيــح 
مزايــا إســتراتيجية وتكتيكيــة للتنظيمــات العنيفــة املتطرفــة، 
مثــل تلــك املســتخلصة مــن االفتراضــات القائمــة علــى اجلنــس 
بــأن املــرأة أكثــُر ســلميًة، أو أنهــا  أقــلُّ عرضــًة لالنتظــام يف 
التطــرف واالنتمــاء إلــى اإلرهــاب. وتســتغلُّ تلــك التنظيمــات 
مؤسســات  ملفاجــأة  وأنشــطتها  أعمالهــا  يف  الفَجــوات  هــذه 

مكافحــة اإلرهــاب مبــا ال تتوقعــه.

المرأة ومنع التطرف
العنيــف  التطــرف  مــن  الوقايــة  مبــادراُت  تتســَم  أن  ينبغــي 
بالشــمول، وأن تراعــَي العوامــَل املختلفــة التــي تدفــع الرجــاَل 
والنســاء إلــى التطــرف، ويجــب أن تكــوَن مناهــُج منــع التطــرف 
ــى معاجلــة األســباب األساســية  ــة إل ــف واإلرهــاب الهادف العني
ذلــك  إلــى  وإضافــة  االجتماعــي.  للنــوع  اســًة  حسَّ للعنــف 
ــة إلدراج أصحــاب املصلحــة  ــُل األولوي ــا جع ــا أيًض ــي عليه ينبغ

النســاء، يف تطويرهــا وتنفيذهــا.  الرئيســن، وال ســيَّما 

 قــد تكــون املوظفــات باملالبــس الرســمية أكثــَر فاعليــة يف جهــود 
جمــع  ويف  ومكافحتهمــا،  واإلرهــاب  العنيــف  التطــرف  منــع 
ــة عــن التهديــدات األمنيــة، إذ متنــع الفــروق  املعلومــات املهمَّ
بــن اجلنســن والتوقعــات الثقافيــة الرجــاَل مــن الوصــول إلــى 

دة. مجتمعــات محــدَّ

فضــاًل عــن ذلــك، إذا كانــت النســاء يشــغلَن مناصــَب قياديــًة 
يف املؤسســات احلكوميــة املســؤولة عــن منــع التطــرف العنيــف 
َم هــذه  تقــدِّ أن  ذلــك يســاعد علــى ضمــان  فــإن  واإلرهــاب، 
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اجلهــود نهًجــا كامــاًل للمجتمــع، وتعالــج الدوافــع اجلنســانية يف 
يــن إلــى اإلرهــاب.  التطــرف العنيــف واألصوليــة املؤدِّ

تجاِرب وطنية ناجحة 
ــرة لطاجيكســتان بشــأن  ــة األخي أتاحــت اإلســتراتيجيُة الوطني
مكافحــة التطــرف العنيــف واإلرهــاب وخطــة العمــل ذات الصلــة 
ــادة مشــاركة املــرأة يف منــع التطــرف العنيــف.  بهــا، فرًصــا لزي
إن مــا يقــرب مــن مليــون شــخص معظمهــم مــن الذكــور هــم 
مهاجــرون يعملــون خــارج طاجيكســتان، مــا يجعــل مــن الضروري 
إشــراَك النســاء يف مثــل هــذه اإلســتراتيجيات؛ ألن كثيــرات 

 . ــَن مهــامَّ القائــم الرئيــس بأعمــال الرعايــة لعائالتهــنَّ تولَّ

هــات علــى اإلرهــاب التابعــة  وقــد وصلــت حملــُة اآلبــاء واألمَّ
ملكتــب برنامــج منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا يف دوشــانبي، 
منــع  علــى  والتدريــب  الوعــي  مســتوى  رفــَع  تســتهدف  التــي 
ــت  ــى اإلرهــاب، وصل ــن إل ي ــة املؤدِّ ــف واألصولي التطــرف العني
أكثــر مــن ثمانيــة آالف مســتفيد، نصفهــم تقريًبــا مــن  إلــى 
النســاء. وأثبــت املشــروُع أن إشــراَك أفــراد املجتمــع الذيــن غــادر 
أقاربهــم، مثــل املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب، يُســهم بأصــواٍت 
ذات مصداقيــة يف هــذه املجتمعــات؛ إذ إنهــم قــادرون علــى رفــع 
الوعــي واملســاعدة علــى نشــر اخلطــاب املضــادِّ واملقنــع باعتمــاد 
طريقــة ســرد القصــص. وأتــاح التدريــُب يف إطــار حملــة اآلبــاء 
الشــرطة  ــاط  لضبَّ جيــدة  فرًصــا  اإلرهــاب  علــى  واألمهــات 
ـي، واكتســاب فهــم أوضــح  للتواصــل مــع أفــراد املجتمــع احمللِـّ

وأعمــق الحتياجاتهــم، وحتســن َعالقاتهــم بهــم.

وتشــمل هــذه اإلســتراتيجيُة خطــة عمــل حتتــوي علــى أنشــطة 
دة لتعزيــز عمــل املــرأة يف منــع التطــرف العنيــف. وتُعنــى  محــدَّ
هــذه األنشــطُة ابتــداًء برفــع الوعــي مبخاطــر التطــرف العنيــف، 
فضــاًل عــن خطــوات عمليــة لزيــادة مشــاركة املــرأة يف املجالــس 

احمللِّيــة ومؤسســات إنفــاذ القانــون.

 ويف كوســوفا تعمــل بعثــُة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا 
علــى تدريــب ضابطــات الشــرطة يف مجــال مكافحــة التطــرف 
العنيف، ضمن إســتراتيجية البالد التي تســعى إلى تعزيز املهامِّ 
ــة مبختِلــف ممثِّلــي املجتمــع )الرجــال، والنســاء،  الوقائيــة اخلاصَّ
حفيــن(.  والزعمــاء الدينيــن، ومســؤولي إنفــاذ القانــون، والصَّ
ويف أواخــر عــام 2018م كان نحــو خمســة وثالثــن مشــروًعا 
ــذ. وبواســطة  ــد التنفي ــف واإلرهــاب يف قي ــع التطــرف العني ملن
م املشــروُع  سلســلة مــن جلَســات عمــل لضابطــات الشــرطة، قــدَّ

التــي  واإلرهــاب،  العنيــف  التطــرف  عــن  َالضروريــة  املعرفــة 
ــل جميــع وَحــدات الشــرطة  ميكــن تبادلهــا واســتخدامها مــن ِقبَ
صــات  بــون ذوو التخصُّ صــة يف كوســوفا. وعــرض املدرِّ املتخصِّ
املختلفــة علــى ضابطــات الشــرطة وجهــاِت نظرهــم املتنوِّعــة 
ــن  ي ــة املؤدِّ ــع التطــرف العنيــف واألصولي ــز من ــة تعزي عــن كيفي

ــاء أداء اخلدمــة أو خارجهــا. ــى اإلرهــاب، ســواء يف أثن إل

ــت ضابطــاُت الشــرطة تدريًبــا  ويف مختِلــف الــدورات التدريبيــة تلقَّ

متميِّــًزا علــى نهــج جديــد يعتمــد علــى عــدد مــن األســس هــي: 

كيفيــُة تشــجيع مشــاركة املجتمــع ومتكينــه من منــع التطرف   
ــا  العنيــف واإلرهــاب، مــع االهتمــام بتمكــن النســاء عموًم
مــع األفــراد  للتعامــل  هــات خصوًصــا يف املجتمــع؛  واألمَّ

ضــن خلطــر التطــرف والتأثيــر فيهــم. املعرَّ

ــة مــن أصحــاب  حتســُن التواصــل مــع مجموعــات مختلف  
والدعــاة  والشــيوخ  هــات  واألمَّ اآلبــاء  ومنهــم  النفــوذ، 
ــات  ــز َعالق ــمولية وتعزي ــار الشُّ ــون؛ إلظه ــاء الديني والزعم
أكثــر ثقــًة بــوكالء الدولــة، وكذلــك لتعزيــز التســامح يف 
ــز والتمييــز  املجتمعــات وعبرهــا؛ ملنــع االســتقطاب والتحيُّ

أنواعــه وُصــوره. بجميــع 

راعــات  الصِّ وإدارة  النفــس  علــم  يف  املهــارات  إتاحــُة   
أو  املتقلِّبــن  األفــراد  مــع  التواصــل  لتســهيل  االجتماعيــة 
املصابــن بصَدمــات نفســية، وعلــى رأس هــؤالء الشــباُب 
العنــف وســوء املعاملــة. التطــرف وضحايــا  ضــون خلطــر  املعرَّ

تعزيــز املعرفــة بكيفيــة معاجلــة احلــاالت الفرديــة للتطرف،   
ومــن ذلــك تصميــُم الرســائل بالطــرق التقليديــة، وعلــى 
مواقــع اإلنترنــت املختلفــة، ووســائل التواصــل االجتماعــي، 
ريــن، أو تشــجيع  ــاًل لأفــراد املتضرِّ ــاًرا بدي التــي تتيــح خي

ــة. ــة الديني ــم النقــدي للدعاي التقيي

اعتبارات الفوارق االجتماعية بين الجنسين 
الفــوارق  العتبــارات  القانــون  إنفــاذ  مؤسســات  دمــُج  يَُعــد 
عملهــا  يف  )اجلنســانية(  اجلنســين  بــن  االجتماعيــة 
ــا، لــذا  اإلســتراتيجي ملنــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب أمــًرا مهّمً
ينبغــي أن يكــون يف قائمــة األولويــات. ولهــذا الســبب يحتــاج 
قــادةُ مؤسســات إنفــاذ القانــون إلــى فهــم كامــل ملزايــا دمــج 
يــن  هــذه االعتبــارات يف منــع التطــرف العنيــف واألصوليــة املؤدِّ
إلــى اإلرهــاب، وكذلــك اخلطــوات التــي ميكــن اتخاذهــا للقيــام 
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بذلــك. وممــا يســتطيع هــؤالء القــادةُ عملــه يف هــذا املضمــار، 
ــي: ــا يأت م

ــى إقامــة  ــي تهــدف إل دة الت ــة احملــدَّ ــُر برامــج التوعي تطوي  
ن  َعالقات مع النســاء يف أوســاط األقلِّيات، ويجب أن تتكوَّ
ــان املســاواة يف  ــن النســاء والرجــال؛ لضم ــن كلٍّ م ــرٌق م ِف

ــى كلِّ مســتفيد مــن اجلنســن. الوصــول إل

املنظــور  دمــَج  ل  تُســهِّ داخليــة  هيــاكَل  إنشــاء  اقتــراُح   
»اجلنســاني« يف منــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب عنــد 
إجــراء مراجعــة مؤسســية، وإعــادة هيكلــة املؤسســات، وقــد 
يشــمل ذلــك تعيــَن خبــراء للشــؤون »اجلنســانية« يف ِفــرق 
صــة بالعمــل علــى  التواصــل املجتمعــي، ويف ِفــرق متخصِّ

نــزع التطــرف واإلرهــاب.

إقامــُة اجتماعــات منتظمــة بــن ِفــرق املشــاركة املجتمعيــة   
والضبَّــاط العاملــن علــى منــع التطــرف العنيــف واإلرهاب؛ 
تفاهــم  وجــود  وضمــان  لــة،  الصِّ ذات  املعلومــات  لتبــادل 

متبــاَدل بخصــوص فوائــد إقامــة الَعالقــات املجتمعيــة.

اجلنســين  بــن  االجتماعيــة  الفــوارق  اعتبــارات  تعميــُم   
وللقيــام  يطوِّرونهــا،  التــي  البرامــج  كلِّ  )اجلنســانية( يف 
بذلــك يحتاجــون إلــى إجــراء حتليــل »جنســاني« يشــمل 
البرنامــج  تقييــم  مــن  بــدًءا  البرنامــج،  مراحــل  جميــَع 

والتقديــر.  الرصــد  إلــى  ووصــواًل 

وتقييــم  القياســيَة  التشــغيل  إجــراءاِت  أن  مــن  ــن  التيقُّ  
اجلنســن. بــن  االختالفــات  مُتثِّــل  املخاطــر 

ضابطــات  جتنيــد  لزيــادة  إســتراتيجيات  علــى  العمــُل   
نــزع  فــرق  يف  الضابطــات  إشــراُك  وينبغــي  الشــرطة، 
األصوليــة ومكافحــة اإلرهــاب، وتشــجيعهنَّ علــى تعزيــز 

باملوضــوع. املتصلــة  ومعارفهــنَّ  مهاراتهــنَّ 

ــرم حقــوَق النســاء والرجــال  ــي حتت ــة العمــل الت ــُز بيئ تعزي  
»اجلنســانية«. النمطيــة  القوالــب  مــن  وتخلــو  مًعــا، 

وضُع سياســة عدم التســامح املطلق بإزاء التحرُّش اجلنســي،   
بــن  باملســاواة  ــة  الســلوك اخلاصَّ لقواعــد  نــة  ُمدوَّ ووضــع 
اجلنســن وعــدم التمييــز؛ لضمــان أن يكــوَن جميــع املوظفــن 

ســية الوثيقــة. ــة بهــذه االلتزامــات املؤسَّ ــى دراي عل

العمــُل علــى أن يشــمَل التدريــب علــى النــوع االجتماعــي   
)اجلنــدر( فيمــا يتصــل مبنــع التطــرف العنيــف واإلرهــاب 

بالنــوع  ـق  املتعلِـّ ولــي  الدَّ الهيــكل  علــى  ــة  عامَّ نظــرًة 
االجتماعــي )اجلنــدر( ومنــع التطــرف العنيــف. ومــن ذلــك 
جميــع القــرارات ذات الصلــة الصــادرة عــن مجلــس األمــن، 
والوثائــق اإلســتراتيجية لــأمم املتحــدة ومنظمــة األمــن 

والتعــاون يف أوروبــا.

ــى اســتهداف النســاء الضابطــات العامــالت يف  العمــل عل  
ــا  ــات الشــرطة أو وَحداته ــة، أو يف دوري الشــرطة املجتمعي
هــة باالســتخبارات، وتشــجيعهن علــى املشــاركة يف  املوجَّ
ــص علــى مســتًوى عــاٍل يف منــع  م ومتخصِّ تدريــٍب متقــدِّ
التطــرف العنيــف واإلرهــاب؛ وذلك لزيــادة احتمال انضمام 
النســاء إلــى وَحــدات نــزع األصوليــة ومناهضــة اإلرهــاب. 
ــى  ــص للضابطــات عل ــب املتخصِّ ــد هــذا التدري ــد يعتم وق
النــزاع،  منظــور  ومراعــاة  للثقافــات،  العابــرة  الكفايــات 

ــات. ــى أوســاط األقلِّي ــات املفيــدة للوصــول إل واللغ

تحليالت النوع االجتماعي )الجندر(
والبرامــج  والسياســات  اإلســتراتيجية  اخلطــط  تطويــر  قبــل 
ــف واإلرهــاب ومكافحتهمــا، ينبغــي إجــراءُ  ــع التطــرف العني ملن
حتليــل شــامل ودقيــق مــن ِقبَــل اجلهــات النشــطة يف ِقطــاع 
ــة بالســياق بــن  ــم االختالفــات والثُّغــرات اخلاصَّ األمــن؛ لتقيي
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 
توزيــع  النســاء والرجــال يف  بــن  تقييــم شــامل لالختالفــات 
د،  ــاكل الســلطة يف ســياق محــدَّ ــود وهي ــوارد والفــرص والقي امل
وهــو مــا يَُعــد ضرورّيًــا لضمــان احتســاب أي اختالفــات بــن 
اجلنســن يف العوامــل الدافعــة إلــى التطــرف العنيــف واإلرهــاب 
د، قبــل بــدء أي جهــود تتعلَّــق مبنعهمــا اإلرهــاب  يف مجتمــع محــدَّ
ومكافحتــه؛ إذ إنــه قــد يســاعد اجلهــات النشــطة يف قطــاع 
األمــن علــى فهــم الدوافــع املميــزة لالنضمــام إلــى الشــبكات 

املتطرفــة واإلرهابيــة. 

وميكن لهذا التحليل تقييُم جوانَب شتَّى منها على سبيل املثال:

ــة بــن اجلنســين )اجلنســانية(  ــُر الفــوارق االجتماعي تأثي  
ــة مبنظمــات التطــرف  يف إســتراتيجيات التوظيــف اخلاصَّ

العنيــف.

االختالفـــاُت يف مهـــام الــــنساء والــــرجال يف منظمــــــات   
التطـــرف العنيـــــف املستهـــــَدفة.
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فــكِّ  برامــج  يف  االختالفــات  لهــذه  احملتَمــل  التأثيــُر   
املجتمعــي. اإلدمــاج  وإعــادة  التطــرف،  ونــزع  االرتبــاط، 

ــة يف الهيــاكل األســرية، وكيفيــة  »املهــام اجلنســانية« اخلاصَّ  
أفــراد األســرة يف وجــه جتنيــد  تأثيــر ذلــك يف صمــود 

العنيفــن.  املتطرفــن 

ــوات  ــق الفَج ــول؛ لتضييـــ ــاط الدخـــ ــرص وِنق ــوُد والف القي  
بــن اجلنســــــن، ومتكيــــــن املـــــــرأة بخطــط إســـــتراتيجية 

دقيقــة للوقايــة.

اآلثاُر املختلفة احملتَملة للخطط اإلســتراتيجية والسياســات   
ــة بــكلٍّ مــن النســاء والرجــال علــى حــدٍّ  والبرامــج اخلاصَّ

ســواء، ومــن ذلــك اآلثــاُر غيــر املقصــودة أو الســلبية.

ِفَرق النوع االجتماعي )الجندرية(
علــى مؤسســات الِقطــاع األمنــي املشــاِركِة يف اجلهــود الراميــة 
مــوارَد  تســتثمَر  أن  واإلرهــاب  العنيــف  التطــرف  منــع  إلــى 
غــن ملســائل الفــوارق االجتماعيــة  صــة للموظفــن املفرَّ مخصَّ
بــن اجلنســين )اجلنســانية(؛ ملســاعدة هــذه املؤسســات علــى 
يف  املرجــوِّ  النحــو  علــى  اجلنســانية«  »االعتبــارات  مراعــاة 
عملهــا. ومــن الناحيــة املثاليــة قــد يشــمُل ذلــك مستشــارين 
غــن، يعملــون بــدوام كامــل  ذوي خبــرة ودرايــة »جندريــن« متفرِّ
بصفــة خبــراء تقنيــن يف مجــال التوعيــة، يف مجمــل عمــل هــذه 
يــن  املؤسســات املتعلِّــق مبنــع التطــرف العنيــف واألصوليــة املؤدِّ

ــى اإلرهــاب. إل

ــَرق اجلندريــة« أكثــَر قــوة وأبعــَد أثــًرا، ينبغــي  ولكــي تكــوَن »الِف
ــة إلعــداد التقاريــر يف مؤسســات  إنشــاءُ طــرق واضحــة وعملي
مســاءلة  مــن  القــادة  كبــاَر  ــن  متكِّ التــي  األمنــي،  الِقطــاع 
م احملــَرز، ورصــد تأثيــر هــذا العمــل  الِكيانــات عــن مــدى التقــدُّ
وتقييمــه باســتمرار. ومــن األهميــة الكبيــرة لهــذه اجلهــود دمــُج 
اخلطــط  يف  التقاريــر«  إعــداد  »عمليــة  هــذه  اإلبــالغ  طــرق 
العنيــف  التطــرف  مبنــع  ــة  اخلاصَّ الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
العمــل  خطــط  دمجهــا يف  وكذلــك  ومكافحتهمــا،  واإلرهــاب 
وجــود  وضمــان  واألمــن،  والســالم  باملــرأة  املتعلِّقــة  الوطنيــة 

توافــق صريــح بــن هــذه اخلطــط اإلســتراتيجية.

مبادرات بناء القدرات
ح أن تتالمس األطراُف املعرَّضة خلطر التطرف العنيف  من املرجَّ
واإلرهــاب واملجتمعــات احمليطــة بهــا مــع اجلهــات املؤثِّــرة يف ِقطــاع 
ــُم  ــم فه ــون. ومــن امله ــاذ القان ــرق إنف األمــن، وال ســيَّما أعضــاء ِف
كيفيــة ارتبــاط قــوة النــوع االجتماعــي )اجلنــدر( بالتطــرف العنيــف 
ــراُد  ــا األف ــي يعيــش فيه ــات الت واإلرهــاب، وتأثيرهمــا يف املجتمع
ضــون خلطــر التطــرف والتطــرف العنيــف، أو التــي يتفاعلــون  املعرَّ
معهــا. وال ميكــن افتــراُض أن كلَّ طــرف يف قطــاع األمــن لديــه فهــٌم 
صــون بــأن  واضــح لهــذه القــوة، ولذلــك يُوصــي اخلبــراء واملتخصِّ
تســتثمَر الــدوُل املشــاِركة يف منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا 
واملؤثِّــرة يف  النِشــطة  للجهــات  التدريــب  مبــادرات  موارَدهــا يف 
ِقطــاع األمــن؛ بهــدف مراعــاة الفــوارق االجتماعيــة بــن اجلنســين 

)اجلنســانية( يف عملياتهــا ونشــاطاتها.
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والراديكالية المؤديين إلى اإلرهاب 
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وميكــن فهــُم نطــاق مشــاركة املــرأة يف التطــرف العنيــف مــن 
طريــق مبــادرات بنــاء القــدرات، وينطــوي هــذا علــى الفــروق بــن 
يهــا النســاء والرجــال  ــات التــي يؤدِّ اجلنســن يف الوظائــف واملهمَّ
هــذه  اســتخدام  وكيفيــة  العنيــف،  التطــرف  تنظيمــات  يف 
التنطيمــات ملعاييــر االختالفــات االجتماعيــة بــن اجلنســين 
)اجلنســانية( والقوالــب النمطيــة والقــوة يف التخطيــط لعملياتهــا 
ووســائل تنفيذهــا، ويف جتنيدهــا واســتقطاب األتبــاع واملؤيديــن.

إصالح الِقطاع األمني
الرئيســة  االعتبــارات  مــن  عــدًدا  الدليــُل  هــذا  م  قــدَّ لقــد 
ومراعاتــه يف  )اجلنــدر(  االجتماعــي  النــوع  بإدمــاج  املتصلــة 
جهــود إصــالح الِقطــاع األمنــي، وال ســيَّما إصالحــات العدالــة 
نــاٌت أساســيَّة للــردِّ علــى التطــرف  اجلنائيــة، وهــي بــال ريــب مكوِّ
العنيــف واإلرهــاب. وتشــمل هــذه االعتبــارُت جتنيــَد مزيــد مــن 
النســاء يف عمــل الشــرطة ومناصــب القيــادة، وأن يفهــَم ضبَّــاط 
الشــرطة مــن الذكــور )الرجــال والشــباب( واإلنــاث )النســاء 
والفتيــات( أهميــة وقــوة النــوع االجتماعــي )اجلنــدر( يف العمــل 
لــة الوثيقــة بالتطــرف والتطــرف العنيــف واإلرهــاب.  ذي الصِّ

مع المجتمع المدني
لــدى املجتمــع املدنــي معرفــٌة بالقــدرة احمللِّيــة التــي قــد تكــون 
مفيــدًة ملنــع األعمــال اجُلرميــة، ومنهــا التطــرف العنيــف واإلرهاب، 
ــك  ــي؛ وذل ــد مــع  املجتمــع املدن ــًدا بي ويجــب أن تعمــَل الشــرطة ي
ومكافحتهمــا  منعهمــا  إلــى  الراميــة  احمللِّيــة  اجلهــود  لتســهيل 
وصــواًل إلــى القضــاء عليهمــا متاًمــا. وهــذا يقتضــي فتــَح خطــوط 
التواصــل؛ ملعرفــة األنشــطة التــي تهــمُّ املجتمعــات حقيقــة، وينبغــي 

ــة. ي ــا إشــراُك املجموعــات النســائية يف هــذا العمــل بِجدِّ أيًض

أخيــًرا مــن املهــمِّ أال يُنظــَر إلــى مشــاركة املــرأة يف التطــرف 
أو  املنظمــات  هــذه  إلــى  انتمائهــا  أو  واإلرهــاب،  العنيــف 
اجلماعــات أو احلــركات بوصفــه جانًبــا مــن جوانــب عالقاتهــنَّ 
بالرجــال فحســب، وإمنــا يجــب رؤيــة النســاء علــى أنهــنَّ جهــاٌت 
. ومــن املهــمِّ أيًضــا أال يُنظــَر إلــى  مؤثِّــرة لهــا ِكيانهــا اخلــاصُّ
ــدة، فــإن  النســاء والرجــال علــى أنهــم مجموعــٌة واحــدة موحَّ
دوافَعهــم إلــى االنتظــام يف التنظيمــات املتطرفــة العنيفــة قــد 
تختلــف اختالًفــا فردّيًــا كبيــًرا بــن شــخص وآخــر، وإضافــة إلــى 
يهــا كلُّ فريــق مــن الفريقــن يف  كلِّ ذلــك تختلــف املهــامُّ التــي يؤدِّ
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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.
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النرويجية والبعثة  الخارجية  الشؤون  السخية من وزارة  المساهمة  الدليل بفضل  تم نشر هذا 
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، 
أية  أوروبا  والتعاون في  األمن  أمانة منظمة  تتحمل  ال  قائمة على اإلجماع.  ليس وثيقة  وهو 
الدليل  أو نصائح مقدمة في هذا  تعليمات  أو  أية معلومات  بدقة أو شمولية  مسؤولية مرتبطة 
المسؤولية عن  أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة  أمانة  تتحمل  كما ال  المطبعية.  أخطائه  أو 
أية خسائر أو أضرار قد تنجّر 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.
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