
 
 

 
 

 

 الممارسات الجیدة بشأن المرأة ومكافحة التطرف العنیف

 تقدیم

كثیراً ما تتسم الجھود الرامیة إلى مكافحة التطرف العنیف بعدم إدراج النساء والفتیات، وعدم تعمیم مراعاة 
الرغم من مشاركة بعض النساء والفتیات في التطرف العنیف واإلرھاب، فضالً المنظور الجنساني، على 

عن األدوار التي یضطلعن بھا في مجال الوقایة منھما. وتركز ھذه الوثیقة غیر الملزمة المعنیة بالممارسات 
بناًء على  ، حیث تم إعداد الوثیقة1الجیدة على المرأة والمسائل الجنسانیة في سیاق مكافحة التطرف العنیف

خالصة حلقتي عمل للخبراء الدولیین عقدتا باالشتراك بین المنتدى العالمي لمكافحة اإلرھاب ومنظمة األمن 
حیث جمعتا بین الخبراء والممارسین في میدان مكافحة التطرف العنیف  OSCE،(2والتعاون في أوروبا (

 22-21في إسطنبول بتركیا، و، 2014مایو/أیار  14-13من أعضاء المنتدى وغیر األعضاء، في 
مذكرة أنقرة بشأن الممارسات الحسنة ، في فیینا بالنمسا. وتَستكِمل ھذه الوثیقة 2014أكتوبر/تشرین األول 

الممارسات الجیدة بشأن إشراك المجتمعات المحلیة ، وف العنیفللنھج المتعدد القطاعات لمكافحة التطر
مذكرة أبوظبي حول الممارسات الجیدة للتعلیم ، ولمكافحة التطرف العنیفوالخفارة المجتمعیة بصفتھما أداة 

 .ومكافحة التطرف العنیف

جیع یعد فھم تعقیدات ظاھرة التطرف العنیف من الشروط األساسیة لوضع سیاسات فعالة لمكافحتھ. ویتم تشو
جمیع الدول المعنیة على النظر في استخدام ھذه الممارسات الجیدة غیر الملزمة، مع األخذ بعین االعتبار 
احتیاجات الدولة وظروفھا المحلیة، والتنوع بین مسیراتھا التاریخیة وثقافاتھا، في إطار سعیھا إلى وضع 

ن أیضاً استخدام ھذه الممارسات الجیدة وتنفیذ سیاسات و/أو برامج وطنیة لمكافحة التطرف العنیف. ویمك
متعددة األطراف، سواء في المجاالت التقنیة أو لبناء القدرات البغرض صیاغة وتطویع المساعدات الثنائیة و

في ھذا المجال. كما یجب أن تكون البرامج والسیاسات والقوانین واإلجراءات المنفذة في سیاق تعزیز ھذه 
جمیع القوانین الدولیة ذات الصلة، بما في  إزاءالكامل اللتزامات الدول المعنیة الممارسات الجیدة ممتثلة ب

 3ذلك القانون الدولي العرفي، والقانون اإلنساني الدولي عند االقتضاء، وكذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 .جئینالللوالقانون الدولي 

مرأة والمنظور ) الممارسات العامة بشأن ال1لي: (تتناول الممارسات الجیدة الواردة في ھذه الوثیقة ما یو
العنیف  ) التصدي النخراط النساء والفتیات في التطرف2(والجنساني في سیاق مكافحة التطرف العنیف؛ 

تیات كضحایا ) النساء والف4) تطویر أدوار النساء والفتیات في مكافحة التطرف العنیف؛ و(3(وواإلرھاب؛ 
قد یرى وإلى أن قائمة الممارسات الجیدة ھذه لیست وافیة، تجدر اإلشارة واإلرھاب. وللتطرف العنیف 

عنیة، شریطة المنتدى العالمي لمكافحة اإلرھاب توسیعھا أو تعدیلھا لتأخذ في االعتبار تجارب الدول الم
 الحصول على موافقة اللجنة التنسیقیة للمنتدى.

                                                           
 تم إعداد ھذه الوثیقة بالتعاون مع األمانة العامة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا. 1
بشأن النتائج والتوصیات الصادرة عن اجتماعین للخبراء حول "منع الرادیكالیة  2013نشرت منظمة األمن والتعاون في أوروبا تقریراً عام  2

 مكافحة التطرف العنیف والرادیكالیة اللذین یؤدیان إلىلوتمكینھن ، فیینا)، و"دور النساء 2011دیسمبر/كانون األول  12اإلرھابیة النسائیة" (
الوقایة من اإلرھاب ، فیینا). وقد تناولت المنظمة أیضاً موضوع المرأة في الدلیل الذي أصدرتھ بشأن 2012مارس/آذار  13-14" (باإلرھا

 ، فیینا).2014 (مارس/آذار المجتمعة الخفارةومكافحة التطرف العنیف والرادیكالیة المؤدیین إلیھ: مقاربة 
 وبشكل خاص، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو). 3

https://www.thegctf.org/documents/10162/159884/14Jan02_Ankara%2BMemorandum.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/159884/14Jan02_Ankara%2BMemorandum.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/159884/14Jan02_Ankara%2BMemorandum.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/159885/13Aug09_EN_Good%2BPractices%2Bon%2BCommunity%2BEngagement%2Band%2BCommunity-Oriented%2BPolicing.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/159885/13Aug09_EN_Good%2BPractices%2Bon%2BCommunity%2BEngagement%2Band%2BCommunity-Oriented%2BPolicing.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/159885/13Aug09_EN_Good%2BPractices%2Bon%2BCommunity%2BEngagement%2Band%2BCommunity-Oriented%2BPolicing.pdf
https://www.thegctf.org/group/guest/home/-/document_library_display/1DgF/view/159880?_110_INSTANCE_1DgF_redirect=https%3A%2F%2Fwww.thegctf.org%2Fgroup%2Fguest%2Fhome%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_1DgF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.thegctf.org/group/guest/home/-/document_library_display/1DgF/view/159880?_110_INSTANCE_1DgF_redirect=https%3A%2F%2Fwww.thegctf.org%2Fgroup%2Fguest%2Fhome%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_1DgF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.thegctf.org/group/guest/home/-/document_library_display/1DgF/view/159880?_110_INSTANCE_1DgF_redirect=https%3A%2F%2Fwww.thegctf.org%2Fgroup%2Fguest%2Fhome%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_1DgF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.osce.org/atu/111438
http://www.osce.org/atu/111438
http://www.osce.org/atu/111438
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سات الجیدة األخرى التي أعدھا المنتدى العالمي لمكافحة اإلرھاب، وكما ھو الحال فیما یتعلق بوثائق الممار
 فإن إصدار ھذه الوثیقة سیعقبھا تطویر المنھجیات التنفیذیة الالزمة استرشاداً بتوصیاتھا.

عة "الجنسانیة" تمیِّز ھذه الوثیقة بین النساء كعناصر فاعلة في مكافحة التطرف العنیف من ناحیة، والطبیو
ابعة من نیف، من ناحیة أخرى. فالنساء یتعرضن لتشكیلة متنوعة من التجارب الجنسانیة النللتطرف الع

دي والسیاسي االفتراضات القائمة بشأن األدوار الذكوریة واألنثویة في جانبھا المتعلق بالواقع االقتصا
دوار وق واألواالجتماعي والثقافي. وھذه االفتراضات الجنسانیة المنحى تصوغ الفرص المتاحة والحق

نظور والتوظیف داخل مختلف المنظمات لكل من النساء والرجال. ولذا، فإن ھذه الوثیقة تركز، من م
الجتماعیة التطرف العنیف، على االعتبارات الجنسانیة المؤثرة في تفاعالت المرأة مع منظمات الحیاة ا

 والسیاسیة، ومعاملة المرأة من طرف تلك المنظمات.

 اإلقرار باإلطار األوسع لحقوق اإلنسان الذي تدور ھذه المناقشة في ظلھ. فالدمج العملي من المھم أیضاً و
للنساء والفتیات في جمیع جوانب برامج مكافحة التطرف العنیف ال یمكن أن یتم إال في إطار ھیكلیة أوسع 

المساواة بین تضمن حقوق اإلنسان للنساء والفتیات على وجھ الخصوص، بما یشمل معالجة أسباب نقص 
الجنسین، مثل تبعیة المرأة والتمییز على أساس الجنس والنوع االجتماعي والسن، وغیر ذلك من العوامل 
األخرى. ویجب أن تتبوأ جھود تعزیز وحمایة حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین موقعاً أساسیاً في برامج 

أنواع حقوق اإلنسان، ینبغي تعزیز حقوق اإلنسان واستراتیجیات مكافحة التطرف العنیف، فمثلھا مثل جمیع 
التي تتمتع بھا النساء والفتیات وصونھا في جمیع األوقات، ولیس لمجرد أنھا وسیلة من وسائل مكافحة 

 التطرف العنیف.

وأخیراً، یمكن للدول أن تستفید أیضاً من تدارس بعض األسئلة المحوریة التي تشمل ما یلي: كیف تقوم 
ھل یعرف وملیاً بتسھیل المبادرات، وخاصة أن الكثیر منھا یتأسس بشكل مستقل عن الحكومة؟ الحكومات ع

ما مقدار والقائمون على المبادرات والمنظمات المعنیة كیف یحصلون من حكوماتھم على الدعم الالزم؟ 
لى قدر معین إذا حافظت عأفضل تحقق بعض المشاریع نتیجة  لالبروز العلني المالئم للدعم الحكومي، وھ

 تتمتع الحكومات بالقدرات الالزمة لتقدیم الدعم الفعال للجھود األھلیة؟ وھلمن االستقاللیة؟ 

 الممارسات الجیدة

 الممارسات العامة بشأن المرأة والمنظور الجنساني في سیاق مكافحة التطرف العنیف -أ

الجنساني في تصمیم وتنفیذ ورصد إدراج النساء والفتیات وتعمیم مراعاة المنظور  :1الممارسة الجیدة 
، وتقییم جمیع السیاسات والقوانین واإلجراءات والبرامج والممارسات المتعلقة بمكافحة التطرف العنیف

حیث یؤدي ذلك إلى تحسین تصمیم وتنفیذ وتقییم الجھود الرامیة إلى مكافحة التطرف العنیف، كما أنھ یوفر 
زیز األدوار الفریدة والمھمة التي تضطلع بھا النساء والفتیات في موارد إضافیة لھذه الجھود من خالل تع

یضمن أن جھود مكافحة التطرف العنیف تعالج دراج ھذا اإل یضاف إلى ذلك أنومكافحة التطرف العنیف. 
تطرف اإلناث ومختلف طرق مشاركة النساء والفتیات في جمیع أشكال ومظاھر التطرف العنیف 

نظر النھج الشاملة لمكافحة التطرف العنیف أیضاً في أوجھ االختالف في تأثیر واإلرھاب. كما یجب أن ت
مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف على النساء والفتیات، وأن تعطي صورة أشمل عن الھواجس األمنیة، 

ي بما یشمل االنطباعات داخل المجتمعات المحلیة التي یجري فیھا التحول إلى التطرف حیثما قد یجدر السع
یضاف إلى ذلك أن عالقات األسرة والمجتمع من العوامل الحاسمة في عملیة التحول وإلى زیادة إشراكھن. 

 إلى التطرف، وھي عملیة دینامیكیة یشترك فیھا الرجال والنساء على حد سواء.

ینبغي أن تولي جھود مكافحة التطرف العنیف االنتباه إلى نوع جنس المشاركین، واألعراف والتوقعات و
المجتمعیة المترتبة على االنتماء إلى جنس الذكور أو اإلناث في ھذه المجتمعات. إن االنتباه إلى طرق تشكل 

امج مكافحة التطرف العنیف التي حیاة األفراد باألعراف الجنسانیة من شأنھ أن یسھم في تحسین تصمیم بر
من فھم البرامج التي تستھدف الرجال واالستجابة لھا. ذلك تستھدف النساء، ومن المرجح أیضاً أن یعزز 
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ویجب على تصمیم مشاریع مكافحة التطرف العنیف أن یستخدم تقییم االعتبارات الجنسانیة بشكل خاص 
األعراف الجنسانیة والنزاعات، مع تسلیط الضوء على عند إقامة حلقة وصل عملیة بین البحوث حول 

الصلة المحتملة بین ھذه األعراف ودوافع التطرف العنیف والكیفیة التي یتم بھا تأطیر النزاعات التي ینخرط 
فیھا المتطرفون العنیفون. ویمكن أیضاً االستفادة من التحلیالت والبیانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن 

لمحلیة واألدوات والنتائج ذات الصلة للمساعدة في إنجاح مبادرات مكافحة التطرف العنیف المجتمعات ا
 وتفادي آثارھا الثانویة غیر المقصودة التي قد تضر بعالقات الثقة في المجتمعات المحلیة.

تطرف التأكد من أن جھود مكافحة التطرف العنیف تجابھ تورط النساء والفتیات في ال :2الممارسة الجیدة 
العنیف، بما یشمل تحدید الدینامیكیات الجنسانیة التي لھا دور في التحول إلى التطرف المؤدي إلى اإلرھاب 

وینبغي أن تركز جھود مكافحة التطرف العنیف على منع وقوع  ومنع ھذا التحول في النساء والفتیات.
أو االنضمام إلیھا أو دعمھا. وتتورط صفوف التطرف العنیف واإلرھاب،  فيالنساء والفتیات فریسة للتجنید 

النساء والفتیات في التطرف العنیف عبر مجموعة واسعة من األدوار، حیث قد تكون مشاركتھن مباشرة، 
من خالل تجنیدھن في الجماعات اإلرھابیة أو انضمامھن إلیھا بغرض ارتكاب العنف اإلرھابي (مثل 

دوراً  أیضا تؤدي النساء والفتیاتوط وإعداد الھجمات. االنتحاریات)، أو تكون عبر االشتراك في تخطی
 تعبویاً عبر تجنید النساء والفتیات األخریات، وخاصة في صفوف أقرانھن، وكذلك تجنید الرجال والفتیان.

وفي بعض البیئات، قد تصبح النساء والفتیات أكثر تأثراً بنداء اإلرھاب، وذلك بسبب نقص المساواة، 
جنساني، والتھمیش، وانعدام الفرص. كما قد تتولد المظالم حیثما تشعر النساء والفتیات والعنف الجنسي وال

بأنھن تضررن من جراء سیاسات مكافحة اإلرھاب، ومن ذلك مثالً إذا كانت المرأة أو الفتاة جزءاً من 
فحة جماعة تشعر بأنھا استھدفت بشكل مفرط وغیر تناسبي، أو إذا فقدت أحد األقارب في سیاق مكا

یضاف إلى ذلك أن شرف النساء والفتیات قد یصبح محركاً یدفع الرجال والفتیان إلى ارتكاب واإلرھاب. 
أعمال العنف إلثبات ذكورتھم واالنتقام من المظالم المزعومة. ومن ناحیتھم، یلجأ المتطرفون العنیفون 

لمرأة، من أجل استھداف النساء بشكل متزاید إلى استغالل تلك المظالم واالفتراضات حول دور الرجل وا
والفتیات وضمھن إلى صفوفھم، وتسخیرھن في التعبئة لھم ودعم أنشطتھم بمختلف الطرق. وتستدعي 

 مكافحة ھذه الظاھرة أن یتم تصمیم برامج متمیزة تراعي تحدیداً احتیاجات النساء والفتیات.

وتعزیزھا، بوصفھن من أصحاب المصلحة  االعتراف بمختلف أدوار النساء والفتیات :3 الممارسة الجیدة
المحلیة، وأوسع  البیئةاألساسیین في مكافحة التطرف العنیف، بما یشمل تطویر مناھج تتمیز بأنھا أقرب إلى 

 ومصداقیة، وأشد فعالیة وتناغماً مع بیئتھا. شمولیة

بھا النساء ویتمیز نھج مكافحة التطرف العنیف الفعال بأنھ یقر باألدوار المھمة والمتنوعة التي تضطلع 
دائھن لتلك األدوار، على جمیع المستویات، بما في ذلك مستوى األسرة والمجتمع أوالفتیات، ویشجع على 

اع الحكومي، بما یشمل مجال المحلي، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعلیمیة، والقطاع الخاص، والقط
األمن واالستخبارات وإنفاذ القانون. وألن النساء والفتیات جزء أساسي من األسرة والمجتمعات المحلیة، 
فإن لھن مساھمات حیویة في تكوین الفھم األوسع للسیاقات المحلیة المحیطة بجھود مكافحة التطرف العنیف، 

ه، والعوامل المحركة لھ، ویمكن لھن المساعدة في صیاغة بما یشمل جمیع أشكال ھذا التطرف ومظاھر
وبمستویات  والشموليوتنفیذ استجابات لمكافحتھ مصممة خصیصاً لالرتقاء ببعد تلك االستجابات المحلي 

مصداقیتھا وتناغمھا مع بیئتھا المحلیة، بما یعزز بالتالي من استدامتھا وفعالیتھا، وھي كلھا أمور مفیدة ألن 
لتطرف العنیف الفعالة التي تراعي االعتبارات الجنسانیة تتطلب التصدي بشكل أفضل لجھود مكافحة ا

التجنید المحلیة التي تستغل العوامل الجنسانیة، والدینامیكیات الجنسانیة التنظیمیة، والدینامیكیات الجنسانیة 
 المحلیة، وغیر ذلك من االحتیاجات واالعتبارات المحلیة.

م أن إشراك النساء والفتیات یوّسع نطاق برامج مكافحة التطرف العنیف، حیث أن یضاف إلى ما تقدو
نفوذھن وتأثیرھن یأخذ أشكاالً متنوعة، ومنھ النفوذ والتأثیر على النساء األخریات والشباب المعرضین 

ة ینشئ ت المتعددلخطر التحول إلى التطرف العنیف. إن إشراك وتمكین النساء والفتیات في مختلف القطاعا
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تبني الثقة مع الجمھور، كما یؤسس لتمیز المجتمع ككل بالتماسك والقدرة على الصمود. شاملة مؤسسات 
، إذ تُبیّن البحوث أن ضمان الشاملةویعد ذلك صحیحاً بشكل خاص فیما یتصل بإصالحات القطاع األمني 

تلك األجھزة أكثر استجابة  مشاركة المرأة على قدم المساواة في األجھزة األمنیة یسھم في ضمان أن
 الحتیاجات المجتمع المحلي المتنوعة.

حمایة حقوق اإلنسان للنساء والفتیات، بما في ذلك المساواة، وعدم التمییز، والمشاركة  :4الممارسة الجیدة 
ط النساء والفتیات أو تحولھن إلى مجرد أدو  ات.المتكافئة، وضمان أن جھود مكافحة التطرف العنیف ال تُنمِّ

إن تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان للمرأة جزء ال یتجزأ من جھود إشراك النساء والفتیات وتعمیم مراعاة 
المنظور الجنساني في جھود مكافحة التطرف العنیف. وكثیراً ما تشكل الھواجس المتعلقة بحقوق اإلنسان 

لعنیف، فضالً عن تسببھ في بعض الخاصة بالمرأة الدافع الذي یحفزھا على المشاركة في مكافحة التطرف ا
الصعوبات التي تكتنف تلك المشاركة. فعلى سبیل المثال، قد یؤدي وقوع النساء والفتیات ضحیة لإلرھابیین 
إلى تحفیزھن على المشاركة في مكافحة التطرف العنیف، ولكن التمییز القائم على االعتبارات الجنسانیة 

المتكافئة، وتجب معالجة ھذه العوائق من أجل تمكین النساء والفتیات والتنمیط قد یعیق مشاركتھن الكاملة و
من المساھمة بشكل آمن ومثمر في جھود مكافحة التطرف العنیف، بشرط أن یتم ذلك بطرق متنوعة 

 ومتباینة، تراعي التفاوتات الكبیرة في مجال حقوق المرأة والمساواة الجنسانیة.

فتیات عرضة لتحویلھن إلى أدوات وتقویض حقوقھن في سبیل تحقیق ففي بعض البیئات، تكون النساء وال
مع النساء  لعالقاتھاأھداف مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف. واستخدام الحكومات، الحقیقي أو المتخیل، 

والفتیات ألغراض أمنیة (بغرض جمع المعلومات االستخباراتیة، مثالً) قد یُولِّد حالة من عدم الثقة ویأتي 
ائج عكسیة لجھود مكافحة التطرف العنیف. كما أن الربط بشكل جلي بین حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء بنت

 والفتیات وأجندة مكافحة التطرف العنیف یمكن أن یجعل منھن أھدافاً للمتطرفین العنیفین.

على النساء  منع ومعالجة آثار التطرف العنیف واإلرھاب المباشرة وغیر المباشرة :5الممارسة الجیدة 
كثیراً ما تستھدف الجماعات المتطرفة العنیفة واإلرھابیة النساء والفتیات في إطار العنف  والفتیات.

الجنساني، بما في ذلك عملیات االختطاف والزواج القسري، والعنف الجنسي، والحمل القسري، واالعتداء 
والتعدي على حق الفتیات في الحصول على ، النسائیةعلى النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان والقیادات 

. ومن الضروري منع ھذه االعتداءات وتوفیر الحمایة للنساء تنقلھنالتعلیم، وفرض القیود على حریة 
المساعدات  ووضعوالفتیات األكثر عرضة لمخاطرھا، ورفض القبول المجتمعي لھا، ومالحقة مرتكبیھا، 

كسب العیش للنساء الناجیات. وھذه الجھود ال توفر فحسب الالزمة لمعالجتھا، بما یشمل توفیر فرص 
التحسینات المھمة في مجال األمن اإلنساني، ولكنھا تؤدي كذلك إلى تعزیز التماسك االجتماعي وقدرة 
المجتمع على الصمود، وذلك في المجتمعات المحلیة المتضررة من التطرف العنیف والعنف اإلرھابي. 

ھذه اآلثار تُمكَّن النساء والفتیات من االنخراط بشكل آمن ومثمر في أنشطة یضاف إلى ذلك أن معالجة 
 مكافحة التطرف العنیف.

إشراك الرجال والفتیان في تعمیم مراعاة المنظور الجنساني، وتعزیز مشاركة النساء  :6الممارسة الجیدة 
عد المشاركة الكاملة والنشطة من ت لمنعھ ومواجھتھ. الشاملةوالفتیات في مكافحة التطرف العنیف، والجھود 

طرف الرجال والفتیان عامالً أساسیاً في تعمیم مراعاة المنظور الجنساني وتعزیز دور النساء والفتیات في 
للنساء والفتیات في السیاقات التي  حیزمكافحة التطرف العنیف. فإشراك القادة الذكور یساعد على إیجاد 

یھیمن علیھا الذكور في مختلف المجاالت األخرى، بما في ذلك المجتمعات المحلیة والحكومة. ویؤدي 
الرجال والفتیان كذلك أدواراً حاسمة في دعم النساء والفتیات داخل أسرھم، وذلك مثالً من خالل تشجیع 

، والجھود المبذولة لتشجیع مراجعة عنفدون بذلك تسویة النزاعات تعلیم أقاربھم اإلناث وتمكینھن. ویشمل 
النزعة الذكوریة والقوالب النمطیة عن المرأة، وتقلیص التعرض لمشاھد العنف في المنزل والتي من شأنھا 
تغذیة قبول المجتمع للعنف. وأخیراً، یمكن للرجال أن یعملون جنباً إلى جنب مع النساء من أجل إتاحة 

 إلشراكھن في جھود مكافحة التطرف العنیف، مثل الخفارة المجتمعیة. المجال
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دمج آلیات الرصد والتقییم التي تراعي المنظور الجنساني في سیاسات وبرامج مكافحة  :7الممارسة الجیدة 
سوف تتحسن فعالیة جمیع جھود مكافحة التطرف العنیف من  التطرف العنیف من أجل تعزیز فعالیتھا.

اج المنظور الجنساني وإشراك النساء والفتیات في آلیات رصدھا وتقییمھا. ویمكن للبیانات خالل إدم
المصنفة حسب نوع الجنس أن تقدم صورة متباینة عن مخرجات أنشطة مكافحة التطرف العنیف وآثارھا 

واإلمكانات، المتفاوتة، بما یسھم في تقییم المكاسب اإلیجابیة في مجاالت مثل المھارات، ومستوى الوعي، 
والتماسك االجتماعي، وقدرة المجتمع على الصمود، وأیضاً لضمان أن مكافحة التطرف العنیف ال تفضي 
إلى تفاقم انتھاكات حقوق اإلنسان بواسطة مختلف األطراف، مثل العنف الجنساني. ولذلك ینبغي أن تدرج 

من المبادرات العامة لمكافحة التطرف الجنس في تقییم كل قائمة على ال یةمعلومات األساسالمؤشرات وال
العنیف والمبادرات الساعیة خصیصاً للنھوض بأدوار النساء والفتیات فیھا. فمثالً، ینبغي استخدام المؤشرات 
الكمیة لرصد نسبة الرجال والنساء في الفئات المستھدفة بأنشطة مكافحة التطرف العنیف، فضالً عن عدد 

التطرف العنیف. كما یجب إشراك النساء والفتیات صراحة في  فيتجنیدھن  النساء والفتیات اللواتي یتم
عملیات الرصد النوعي، والتي تتم مثالً من خالل استطالعات الرأي والمقابالت وحلقات النقاش المجتمعیة 

غي . كما ینبهوبعد هوأثناءتنفیذ مبادرات مكافحة التطرف العنیف ومجموعات االستبیان المركزة، وذلك قبل 
إدراج النساء والمجموعات النسائیة في عملیات التقییم المستقل لجمیع جھود مكافحة التطرف العنیف، 
السیما الجھود الساعیة إلى تعزیز دور النساء والفتیات في تلك الجھود. كما یجب على عملیات رصد وتقییم 

في االعتبار أیضاً خصوصیات  برامج مكافحة التطرف العنیف التي تركز على النساء والفتیات أن تأخذ
مكافحة في النساء والفتیات  إشراكالسیاق والقیود العملیة المرتبطة بإشراكھن. ومن المرجح أن جھود 

ستكون بالضرورة عملیة طویلة األجل، لذا یجب وضع معاییر واقعیة وإدامة ھذه المشاركة التطرف العنیف 
نظم محسنة إلدارة األداء والتقییم یمكن أن تضم مؤشرات لقیاس فعالیتھا في كل مرحلة، بما یشتمل على 

 تراعي المنظور الجنساني وبیانات مصنفة حسب نوع الجنس.

 مشاركة النساء والفتیات في التطرف العنیف واإلرھابالتصدي ل -ب

التي تؤدي بناء واستخدام نھج قائم على األدلة لتحدید وتقدیم المعالجة الفعالة للعوامل : 8الممارسة الجیدة 
إن تحلیل األدوار المتباینة للنساء والفتیات  إلى مشاركة النساء والفتیات في التطرف العنیف واإلرھاب.

والرجال والفتیان في التطرف العنیف، وكذلك العوامل التي تجعل كل منھم تحدیداً عرضة لخطر التحول 
یاسات والتدخالت التي من شأنھا معالجة إلى التطرف والتجنید، یعّد من العناصر الحاسمة في تصمیم الس

تعقیدات التطرف العنیف. فكثیراً ما تعیش النساء والفتیات عوامل "دفع" متمیزة تزید من عرضتھن للتطرف 
المتطرفة العنیفة الستھدافھن وتجنیدھن. ومع  المجموعاتوالتجنید، وكذلك عوامل "جذب" محددة تستغلھا 

امیكیات التي تدفع بالنساء والفتیات إلى التطرف العنیف، ولدورھن والتكتیكات ذلك، یعتبر فھمنا قاصراً للدین
التي تستخدمھن النساء والفتیات بعد انضمامھن إلى صفوف التطرف. یضاف إلى ذلك إلى أن عرضة النساء 
والفتیات للمخاطر واالستراتیجیات الخاصة بھن كثیراً ما تتفاوت بتفاوت الظروف الدیموغرافیة 

غرافیة. ویجب بذل المزید من الجھد لتوسیع األدلة المحدودة على مشاركة النساء والفتیات في التطرف والج
العنیف واإلرھاب من أجل تصمیم التدخالت الفعالة، علماً بأن ھذا الجھد یجب أن یشمل إجراء التحلیالت 

ویل اآلخرین إلى التطرف التي تسھم في كشف االستراتیجیات التي توظفھا النساء والفتیات من أجل تح
وتجنیدھم، باإلضافة إلى التحلیالت التي تركز على أدوار النساء والفتیات وما یتعلق بھن من عوامل "دفع" 
و"جذب" قائمة وفاعلة، مع التنبیھ إلى ضرورة أن تتفادى التحلیالت القوالب النمطیة، مثل القول إن النساء 

تنحصر في  ھذه المجموعاتة باإلكراه، أو إن مشاركتھن في إلى المجموعات اإلرھابی تنضموالفتیات 
األدوار التنظیمیة الثانویة. وفي ھذا الصدد، یعّد إشراك الباحثین والممارسین وصناع السیاسات من مختلف 

 التخصصات أمراً حیویاً لتطویر الفھم الدقیق واالستجابات الالزمة القائمة على األدلة.

أن جھود مكافحة التطرف العنیف، بما في ذلك السرد البدیل، تتناول مشاركة  ضمان: 9الممارسة الجیدة 
مصممة  نُھجاینبغي أن تشمل جھود مكافحة التطرف العنیف  النساء والفتیات في التطرف العنیف واإلرھاب.

مشاركة النساء والفتیات في التطرف العنیف واإلرھاب. كما یجب أن تكون للتصدي لوموجھة خصیصاً 
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مصممة لمعالجة العوامل الفریدة التي تؤدي إلى تجنید وتطرف النساء والفتیات، وأن تتعرف على مختلف 
 المتطرفة العنیفة. المجموعاتاألدوار التي تؤدیھا النساء والفتیات في 

)، إضافة یینوغیر الرسم ین(الرسمی ینالدینی والقادةالمجتمع المحلي  وشیوخمن شأن إشراك المدرسات، و
إلى المتطرفات العنیفات السابقات، أن یسھم في تعزیز نجاح جھود منع تجنید وتطرف النساء والفتیات. 
وینبغي إیالء االھتمام لمعالجة احتیاجات الشابات والفتیات المعرضات للخطر. كما توجد حاجة لتطویر 

خاطب النساء والفتیات مباشرة، وخاصة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي. یي لذالبدیل ا لسردونقل ا
وقد تحقق الرسائل الھادفة النجاح المنشود إذا أكدت األدلة الدامغة على ممارسة اإلرھابیین لالعتداءات 

صور یي ذطرف العنیف الواالنتھاكات ضد النساء والفتیات، وفرض القیود علیھن، بما یتناقض مع سرد الت
المواد  صوغللنساء والفتیات حلوالً سحریة لمشكالتھن. وكما ھو حال الرجال والفتیان، یجب العمل على 

التي تقدم للنساء والفتیات توجیھات مصممة لھن خصیصاً بشأن الرد اإلیجابي على رسائل اإلرھابیین، من 
ات وتطویر الرسائل المضادة التي تؤكد على إیجابیقبیل االنخراط في صفوف الناشطین والعمل الخیري، 

إشارات محددة إلى بدائل ملموسة للنساء. ویمكن للمتطرفات  دیلقدم السرد البیالحیاة والمجتمع. كما یجب أن 
بطریقة تحظى بمصداقیة أعلى وتكون أقرب إلى  السرد االعنیفات السابقات اإلسھام في صیاغة ونقل ھذ

 واقع المرأة المعاش.

بما یراعي المنظور  اإلدماجوضع برامج فك االرتباط وإعادة التأھیل وإعادة  :10الممارسة الجیدة 
الجنساني ویلبي االحتیاجات الخاصة للنساء والفتیات اللواتي بدأن المسار المؤدي إلى التطرف اإلرھابي 

دودة فیما یتعلق بدعم النساء خیارات تصمیم البرامج المتوفرة عادة محكانت  أو شاركن في التطرف العنیف.
من المسار المؤدي إلى التطرف، وترك الجماعات المتطرفة، أو إعادة  والفتیات اللواتي یرغبن في الخروج

االندماج في مجتمعاتھن. ومع ذلك، فإن النساء والفتیات المنضویات في الجماعات المتطرفة العنیفة 
عن الرجال. كما أن العوامل التي تؤدي إلى انخراط النساء  واإلرھابیة لدیھن دوافع وأدوار وتجارب تختلف

والفتیات تتباین أیضاً بالتوازي مع تباین أدوارھن في الجماعات اإلرھابیة، والتي تتراوح من دور المقاتل، 
. وعالوة على ذلك، قد تتعرض النساء والفتیات أنفسھن ألعمال العنف، بما والداعمتعاطف موال الُمجنِّدإلى 
من قبل أعضاء الجماعة، أو من قبل عناصر األمن في بعض الحاالت. ولكي تحقق برامج  االنتھاكذلك  في

المنظور الجنساني وأن تتجاوب مع  تراعيالفعالیة، یجب أن  اإلدماجفك االرتباط وإعادة التأھیل وإعادة 
ھذه التجارب المتباینة، فضالً عن تناولھا للعقبات والتحدیات المحددة التي قد تواجھ النساء والفتیات. وینبغي 
أن تنظر البرامج في الطرق التي یمكن للنساء والفتیات على وجھ الخصوص الخروج بھا من ھذه 

 تأخذ بعین االعتبار مختلف االحتیاجات والخبرات المحددة. اجھنإدمالجماعات، مع إعداد خیارات إلعادة 

 تعزیز أدوار النساء والفتیات في مكافحة التطرف العنیف -ج

 خلفیة عامة

بناء قدرات النساء والفتیات للمساھمة بشكل آمن ومثمر في جھود مكافحة  :11الممارسة الجیدة رقم 
عادة ما تؤدي مجموعة من التحدیات، بما فیھا القیود  التطرف العنیف بطریقة تالئم السیاقات المحلیة.

القانونیة والمؤسسیة، والھواجس المتعلقة بالسالمة، ونقص الموارد والمھارات، إلى منع مشاركة النساء 
والفتیات الكاملة والفعالة في سیاسات وبرامج مكافحة التطرف العنیف. وفي الكثیر من األحیان، یمكن 

خارج القطاع األمني، وخاصة جھات المجتمع المدني والقطاع الخاص، أن تتفاعل مع للجھات الفاعلة من 
النساء والفتیات وتبني قدراتھن للتغلب على ھذه الحواجز. ومن جانبھا، یمكن للحكومات دعم ھذه الجھود 

 من خالل تقدیم التنسیق وتوفیر الموارد، بما في ذلك موارد التدریب والتوعیة.

لجھود الرامیة إلى توسیع قدرة النساء والفتیات على المساھمة في جھود مكافحة التطرف یجب أن تكون او
العنیف مصممة بحیث تتالءم مع االحتیاجات المحلیة وتركز على مستوى القاعدة الشعبیة. وكثیراً ما 

لتواصل سیتطلب ذلك التركیز على كٍل من المھارات (مثل بناء التحالفات، والتفكیر النقدي، ووسائل ا
االجتماعي، ومھارات التواصل، والوساطة، وتسویة النزاعات)، والمعارف، بما یشمل التوعیة بشأن 
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مكافحة التطرف العنیف تحدیداً، مثل التعرف على العوامل والمؤشرات التي قد تنذر بالنزوع إلى التطرف 
 العنیف.

 من االستفادةیجب على جھود بناء قدرات النساء والفتیات لمواجھة التطرف العنیف أن تعمل على و
المبادرات القائمة في مجاالت مثل المرأة والسالم واألمن، والتنمیة االقتصادیة، والتسامح الدیني وعدم 

یكون بناء الشبكات وإیجاد . وكثیراً ما ھذه المبادرات وتوسیع التمییز، والتثقیف في مجال حقوق اإلنسان
اآلمنة في عداد االستراتیجیات الفعالة لبناء القدرات، حیث أنھا تسمح للنساء والفتیات بتبادل  األماكن

الخبرات في إطار من السریة، وتبادل الممارسات الجیدة، وتطویر الحلول المشتركة، وحشد الموارد 
صات من ھذا القبیل لتسھیل الحوار بشأن مكافحة التطرف لمواجھة ھذه الدینامیكیات. كما یمكن إنشاء المن

 العنیف بین نساء من خلفیات متباینة، بما في ذلك الحوار بین األدیان وبین الثقافات.

ضمان أمن النساء والفتیات المشاركات في مكافحة التطرف العنیف، بما في ذلك  :12الممارسة الجیدة 
بعین االعتبار أن تعریف جھودھن تحت ھذا العنوان قد یكون خطراً ضمن إطار المجتمع المدني، مع األخذ 

في الكثیر من األحیان  یقفنفالنساء، بما في ذلك نساء المجتمع المدني،  یؤدي إلى نتائج عكسیة. قد علیھن أو
على خطوط المواجھة األمامیة في إطار الجھود المبذولة لمنع ومكافحة العنف في أسرھن ومجتمعاتھن 

یة، بما یشمل البیئات االجتماعیة المتسمة بالتقیید واالستقطاب والتقلب. والوقوف في الخطوط األمامیة المحل
كثیراً ما یعرضھن للمخاطر ویخلق عقبات أمام مشاركة النساء والفتیات في جھود مكافحة التطرف العنیف. 

أو تصنیف جھودھن والتعریف بھا وفي سیاقات معینة قد یكون تعاون النساء الوثیق مع األجھزة األمنیة، 
تحت عنوان مكافحة التطرف العنیف بشكل أعم، أمراً بالغ الخطورة أو یفضي إلى نتائج عكسیة. وینطبق 
ذلك بشكل خاص في حالة رفض مبادرات تعزیز مشاركة المرأة بحجة أنھا مبادرات أجنبیة أو تملیھا 

ي حالة انتمائھن إلى جماعة تعتبر نفسھا مستھدفة أطراف أخرى. وقد تستشعر النساء والفتیات بالخطر ف
بسیاسات مكافحة اإلرھاب أو مكافحة التطرف العنیف، بما في ذلك التدابیر غیر المتناسبة و/أو التمییزیة، 

 أو في حالة تعرض أقاربھن الذكور للقتل أو االعتقال.

لنسائیة ومنظمات المجتمع المدني وفي حاالت كھذه، وبشكل أعم، ینبغي االسترشاد بتوجیھات المنظمات ا
العاملة مع النساء عند تصمیم البرامج، بما یشمل كیفیة تسمیة وتوصیف أنشطتھا، والتدابیر األمنیة الالزمة، 

 متعمق ماآلمنة في بناء قدرة المجتمعات المحلیة على الصمود. فلھؤالء النساء والمنظمات فھ األماكنودور 
 للتحدیات األمنیة، ولكیفیة توفیر السالمة واألمان، السیما في مجتمعاتھن المحلیة وألنفسھن. وفرید

دما یتم اعتبار یتعرض أمن النساء والفتیات المشاركات في جھود مكافحة التطرف العنیف أیضاً للخطر عنو
الرد على التطرف العنیف  سیما حقوق المرأة، على أنھا أمر یمكن االستغناء عنھ في سیاقحقوق اإلنسان، ال

تجاھل دور النساء والفتیات في سیاق التطرف العنیف، مما یجعلھن ا النھج یوالتھدیدات اإلرھابیة، فھذ
جاھل الحمایة والعنایة التي تتطلبھا النساء ھذا النھج یت عرضة للتجنید والتحول إلى التطرف، كما أن

 .نیفوالفتیات في إطار مساعي منع انتشار التطرف الع

 القائمة على األسرة والمجتمع المحلي النھج

إشراك النساء والفتیات على المستوى المحلي كمصادر للتأثیر داخل األسرة والمجتمع  :13الممارسة الجیدة 
المحلي من أجل بناء القدرة على الصمود وصیاغة ردود محلیة وفعالة وذات مصداقیة على التطرف 

یمكن للمرأة أن تكون عامالً فاعالً یتسم بفعالیة خاصة في الجھود المحلیة لمكافحة التطرف العنیف،  العنیف.
فھي كثیراً ما تكون في وضع جید لتكون الصوت الناطق باسم مكافحة التطرف العنیف، وذلك لتمیزھا بأنھا 

ا تؤدي المرأة دوراً حیویاً مطلعة على الخصوصیات المحلیة وأن صوتھا موثوق وقوي التأثیر. وكثیراً م
داخل أسرتھا بشكل خاص، وكثیراً أیضاً ما تصبح بمثابة األمین على مخزون ذاكرة المجتمعات المحلیة. 
وبفضل ھذه األدوار وغیرھا، تتبوأ المرأة في كثیر من األحیان أفضل موقع للكشف عن بوادر التطرف 

یضاف إلى ذلك أنھا قد تكون أفضل طرف فاعل وتحجیم ھذه الظاھرة في أسرتھا ومجتمعھا المحلي. 
یستطیع رفع مستوى الوعي وبناء القدرات لدى النساء األخریات في مجتمعھا المحلي، وبالتالي تكون المرأة 
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حتمل أن تشھد حاالت التحول إلى التطرف العامل المحفز الذي یضاعف التأثیر في تلك المجتمعات التي یُ 
 أفرادھاة اإلمكانات الالزمة للكشف عن التحول إلى التطرف العنیف في ویجب منح األسر 4والتجنید.

اإلنذار المبكرة لتطرف أبناء األسرة وكیفیة إیصال  عالماتومعالجتھ، بما في ذلك كیفیة التعرف على 
ولي أمر في سبیل مواجھة التطرف العنیف بشكل أفضل. كما ینبغي أیضاً بصفتھا رسائلھا واستخدام نفوذھا 

تتوفر لألسرة إمكانیة االستفادة من الموارد المتوفرة لمساعدة أبنائھا. وعالوة على ذلك، ینبغي دعم أن 
للتجنید الحد من تعرضھن فین واإلرھابیین فیما یتعلق بطرق یالنساء والفتیات من أسر المتطرفین العن

 والتطرف.

ظور الجنساني في جھود إشراك المجتمع إشراك النساء والفتیات وتعمیم مراعاة المن :14الممارسة الجیدة 
المحلي وجھود الشرطة المجتمعیة بغرض مكافحة التطرف العنیف، وذلك من خالل شراكات حقیقیة مبنیة 

وقد أثبتت األبحاث على أن النساء، وخصوصاً األمھات، یتمتعن في األسرة  على الثقة واألھداف المشتركة.
إلى تأثیر إیجابي ضد التطرف العنیف. وقد الحظ الممارسون والمجتمع المحلي بسلطة یمكن ترجمتھا 

تكراراً أن المرأة ھي المتحكمة في مداخل مجتمعھا المحلي، ولھذا ینبغي أن تشارك في إنشاء وتشغیل 
مبادرات مكافحة التطرف العنیف. كما تَبیَّن في المجاالت ذات الصلة أن مشاركة األمھات یسھم في الحد 

لعصابات، في حین یمكن إلدماج المرأة في قوات الشرطة أن یساعد في الحد من االستخدام من التجنید في ا
 5المفرط للقوة، وتخفیض التوترات المجتمعیة وتوفیر فرص الوصول إلى المجتمعات المھمشة.

ما تشرك المجتمعیة أعلى مستویات الفعالیة عند الخفارةتحقق مبادرات إشراك المجتمع المحلي وجھود و
ألسرة في ھذه المشاریع من خالل االعتراف بنفوذھا في ا اشریكبصفتھا یجب إشراك المرأة والمرأة. 

اب المعرضین والمجتمع المحلي واالستفادة منھ، وذلك على سبیل المثال من أجل رفع الوعي، أو إشراك الشب
زة األمنیة ن إلیھا، أو من خالل تجنید المرأة في الشرطة وغیرھا من األجھللخطر، أو بناء شبكات یحالو

شرطة، إقامة لتوسیع نطاق تغطیة ھذه األجھزة وتأثیرھا وفعالیتھا. ویجب على األجھزة األمنیة، وخاصة ال
إجراء  شراكات حقیقیة وبناء الثقة مع المرأة إلشراكھا في مكافحة التطرف العنیف، حیث یستوجب ذلك

على  مناقشات علنیة عن ھواجس المرأة وغیرھا من أفراد المجتمع تجاه جھود منع اإلرھاب. كما یجب
لى إن ذلك األجھزة األمنیة تفادي حصر إشراك المرأة في أغراض مكافحة التطرف العنیف، والسعي بدالً م

ال، ینبغي لى سبیل المثبناء شراكات تتناول مجموعة متنوعة من القضایا ذات الصلة باألمن والجریمة. فع
ن المھم أال أن تعالج األجھزة األمنیة ھواجس السالمة التي تحددھا النساء بشكل عام. وفي نفس الوقت، م
لعنیف، بل ایقتصر التركیز على القضایا األمنیة عند إشراك النساء والمجتمع األوسع في مكافحة التطرف 

باألمور  لتحول إلى التطرف غالباً ما تكون غیر متصلةیجب االعتراف بأن األسباب الجذریة للتجنید وا
 األمنیة.

 المجتمع المدني والشراكات بین القطاعین العام والخاص

علة التي إشراك وتمكین المرأة في المجتمع المدني، وجھات المجتمع المدني الفا :15الممارسة الجیدة 
المصلحة  ات النسائیة، باعتبارھا من أصحابسیما المنظمتعمل في مجال حقوق المرأة وحقوق اإلنسان، ال

المدني  یعّد إشراك المرأة في المجتمع المدني، وجھات المجتمع الحاسمین في مكافحة التطرف العنیف.
یة لضمان الفاعلة التي تعمل من أجل تعزیز حقوق المرأة، وخاصة المنظمات النسائیة، من األمور الحیو

 طرف العنیف.فعالیة واستدامة جھود مكافحة الت

ھذه األطراف بطرق عدة في مكافحة التطرف العنیف، من خالل األنشطة التي تبني القدرة حالیاً تسھم و
على الصمود في وجھ العنف والتعصب، رغم أن ھذه األنشطة لیست موجھة بالضرورة نحو مكافحة 

من النزاعات، وبناء السالم،  التطرف العنیف أو توسم بھذه الصفة. وتشمل األنشطة من ھذا القبیل الوقایة
                                                           

 .7، الممارسة الجیدة المتعدد القطاعات لمكافحة التطرف العنیفمذكرة أنقرة بشأن الممارسات الحسنة للنھج المنتدى العالمي لمكافحة اإلرھاب،  4
www.theGCTF.org. 

الممارسات الجیدة بشأن إشراك المجتمعات المحلیة والخفارة المجتمعیة بصفتھما أداة لمكافحة التطرف المنتدى العالمي لمكافحة اإلرھاب،  5
 .www.theGCTF.org. 5، الممارسة الجیدة العنیف

http://www.thegctf.org/documents/10162/88482/Final%2BAnkara%2BMemorandum.pdf
http://www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Aug09_Community%2BEngagement%2Band%2BCommunity-Oriented%2BPolicing%2BGood%2BPractices%2B%2B%2B.pdf
http://www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Aug09_Community%2BEngagement%2Band%2BCommunity-Oriented%2BPolicing%2BGood%2BPractices%2B%2B%2B.pdf
http://www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Aug09_Community%2BEngagement%2Band%2BCommunity-Oriented%2BPolicing%2BGood%2BPractices%2B%2B%2B.pdf
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والنمو االقتصادي، وإصالح القطاع األمني، وتعزیز حقوق اإلنسان وسیادة القانون، وغیرھا من األنشطة 
الرامیة إلى النھوض بأجندة المرأة والسالم واألمن، فضالً عن تقدیم الخدمات، وخاصة في المناطق المتسمة 

 ستمرار ھذه األنشطة.بنقص التواجد الحكومي. وینبغي تشجیع ا

تعّد المرأة في المجتمع المدني وجھات المجتمع المدني الفاعلة التي تعمل مع النساء في موقع جید لتؤدي و
دور جسر االتصال بنساء المجتمعات المحلیة، حیث تتمتع بقدرة أفضل على الوصول إلى النساء والفتیات 

كافحة التطرف العنیف، وخاصة في حالة النساء والفتیات للتعامل معھن وتمكینھن وبناء قدراتھن في سبیل م
اللواتي قد یكن منعزالت أو مھمشات. ومن الواجب أن تسعى جھود مكافحة التطرف العنیف إلى تمكین 
أصحاب المصلحة ھؤالء على االستفادة من إمكانیة الوصول ھذه. ویمكن لھذه الجھات تقدیم مساھمات 

) المشاركة في مبادرات 1العنیف، ویجب تشجیعھا علیھا، ومنھا ما یلي: (مھمة أخرى في مكافحة التطرف 
) تقدیم المشورة بشأن تصمیم وتنفیذ 3(و؛ والشامل ونشر السرد البدیل وصوغ) 2(والمجتمعیة؛  الخفارة

ق ) دعم رصد وتقییم فعالیة جھود مكافحة التطرف العنیف. ویعد التنسی4(وأنشطة مكافحة التطرف العنیف؛ 
ضروریة لتحقیق اإلشراك والتعاون الفعال في مكافحة التطرف العنیف  رائق اإلشراك الواضحة عناصروط

مع المرأة في المجتمع المدني وجھات المجتمع المدني الفاعلة التي تعمل مع النساء من أجل ضمان سالمتھا 
 واستقاللیتھا ومصداقیتھا.

مستوى القواعد الشعبیة إلشراك المرأة في المجتمع إعطاء األولویة للعمل على  :16الممارسة الجیدة 
الممارسات االستفادة من المدني ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق المرأة، من أجل 

لضمان أن جھود مكافحة التطرف العنیف  المحلیة القائمة وتعزیز الشعور بالملكیة لدى المجتمع المحلي.
فإنھ من المھم أن تسترشد الحكومات بتوجیھات النساء المحلیات فیما یتعلق  تنسجم مع السیاق والمكان،

بكیفیة تقییم االحتیاجات واألولویات، وكذلك كیفیة صیاغة االستجابات الفعالة. فالبرامج التي یعتبرھا الناس 
ر ، ویحتمل أن تثیتقویضھاأو  من أعلى، تكون عرضة لنقص الشرعیةمدفوعة من الخارج أو مفروضة 

ردود فعل مضادة أو تفضي إلى نتائج عكسیة، وخاصة في حالة البرامج المعنیة بتعزیز أدوار النساء 
والفتیات في مجتمعاتھن المحلیة. ولھذا، یجب على الحكومات، بما یشمل الحكومات المانحة، ضمان 

تشجیع وتنمیة اإلشراك الصادق للجھات والمنظمات والشبكات المختلفة على المستوى الشعبي من أجل 
الشعور بالملكیة المحلیة. ویمكن تحقیق ذلك اإلشراك في سیاق وضع االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة 

السیاسات، وتصمیم أنشطة مكافحة التطرف العنیف. كما یجب كذلك تطویر  وصوغالتطرف العنیف، 
رة وشباب المجتمع المحلي، الشراكات خارج المراكز الحضریة، بما في ذلك الشراكات مع المنظمات الصغی

االستراتیجیات الفعالة التي تضمن أن جھود مكافحة التطرف  كما أنواألفراد من خارج دوائر النخبة. 
الممارسات المحلیة االستفادة من  تستدعي المحلیة ومستدامة على المدى الطویل البیئةالعنیف متجذرة في 

ني التي تعمل مع النساء، كما تستدعي المساعدة على القائمة في صفوف المرأة ومنظمات المجتمع المد
الربط بین جھودھم من ناحیة، وعملیات مكافحة التطرف العنیف الرسمیة، من ناحیة أخرى، مع السعي في 

 الوقت نفسھ للحفاظ على الملكیة المحلیة.

المدني، ولمنظمات تطویر الھیكل اإلطاري المناسب الذي یسمح للمرأة في المجتمع  :17الممارسة الجیدة 
المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق المرأة، وخاصة المجموعات النسائیة، بالوصول إلى الموارد 

وتحقیقاً للفعالیة، تحتاج المرأة في المجتمع المدني، ومنظمات  وتنفیذ أنشطة مكافحة التطرف العنیف.
الكافي وحیازة الموارد الالزمة لتحقیق النجاح. وتوجد  السیاسي الحیزالمجتمع المدني ذات الصلة، إلى توفر 

حاجة لبناء قدراتھا من أجل تقییم مخاطر معینة والتخفیف منھا، مثل مخاطر ردة الفعل المضادة من األسرة 
والمجتمع المحلي، أو مخاطر التھدید باالنتقام من قبل المتطرفین العنفین. كما ینبغي أیضاً تحدید ومنع 

قد یترتب على تشریعات مكافحة اإلرھاب من آثار سلبیة على أنشطة مبادرات المانحین  ومعالجة ما
ثانیاً، من شأن تحسین شروط وإجراءات توزیع المنح، وومبادرات المجتمع المدني النابعة من حسن النیة. 

مجتمع مثل اشتراطات التدقیق ورفع التقاریر، أن یساعد في تسھیل الحصول على التمویل لمنظمات ال
. ومن االستراتیجیات األخرى ھاأو من أجل التي كثیراً ما تعمل بواسطة النساء والفتیاتدني الصغیرة، الم
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المحتملة أن یشترط على الجھات األكبر حجماً التي تحصل على المنح أن تقدم عدة منح أصغر إلى المنظمات 
لكفیلة بضمان أن مبادرات المجتمع المدني المعنیة المحلیة. وأخیراً، ینبغي أیضاً اعتماد الضمانات القانونیة ا

بالنساء ومكافحة التطرف العنیف قابلة للتنفیذ في المجتمعات المحلیة المعرضة للمخاطر، ومع األفراد 
 المعرضین للخطر، دون الخوف من وصمھم بأنھم من داعمي اإلرھابیین.

 التعلیم

وغیر  النظامیةإشراك الفتیات والشابات من خالل التعلیم، وضمن البیئات التعلیمیة  :18الممارسة الجیدة 
حصى لبناء القدرة على یمكن االستفادة من التعلیم بطرق ال تُ  ، في سبیل مواجھة التطرف العنیف.النظامیة

ویتطلب ذلك  6الصمود والحد من التجنید والتحول إلى التطرف العنیف واإلرھاب بجمیع أشكالھ ومظاھره.
تعزیز إمكانیة الوصول إلى المؤسسات التعلیمیة الرسمیة وغیر الرسمیة، الدینیة والعلمانیة، وحمایتھا 

آمنة للجمیع، بما یشمل الفتیات والشابات. فالتعلیم یعزز إمكانات النساء والفتیات فیما یتعلق  أماكنباعتبارھا 
األقران واألسرة والمجتمع المحلي. وفي ھذا الصدد،  بالمساعدة على بناء القدرة على الصمود في صفوف

، أخرى جملة أمور منیغدو من المھم بشكل خاص أن تتوفر للفتیات والشابات مواد وأنشطة تعلیمیة تغطي، 
 والمسؤولیة المدنیة، والمشاركة المجتمعیة، والتسامح، والحوار بین األدیان، وحقوق اإلنسان. المدنیة التربیة

بالجنس  یعالج التعلیم أیضاً قضایا عدم المساواة بین الجنسین والعوامل المحددة الخاصةینبغي أن و
لك زیادة ذالفتیات والشابات. ویشمل بما في ذلك وسط والجنسانیة، والتي قد تدفع إلى التطرف العنیف، 

میة لتعلیإمكانیة حصول الفتیات والشابات على التعلیم، فضالً عن ضمان مشاركتھن في المبادرات ا
تطرف العنیف المختصة تحدیداً بمكافحة التطرف العنیف. ومثل ھذه التدخالت التعلیمیة الخاصة بمكافحة ال
ات المعرضات الھادفة إلى إشراك الفئات الضعیفة یجب أیضاً أن تلبي االحتیاجات الخاصة بالفتیات والشاب

ستغل الدین أو یي ذلتطرف العنیف القتناع بسرد اللمخاطر. إن تعلیم الفتیات والشابات یقلل من قابلیتھن لال
یضاف و. ھیوتحدھذا السرد ستغل تفسیرات معینة للتاریخ أو السیاسة، ویزودھن باألدوات الالزمة لتحري ی

رف العنیف من التعلیم الرامیة إلى مكافحة التط نُھجوتنفیذ  صوغإلى ذلك أن إشراك الفتیات والشابات في 
ھذا النوع من بالنسبة ألقرانھن والسیاقات والثقافة المحلیة. و النُھجشأنھ أن یحسن أیضاً من مغزى ھذه 

م الرسمیة، یمكن استخدامھ في مواقع أخرى في حالة عدم التحاق الفتیات والشابات بمؤسسات التعلی النھج
 منھا. انسحابھنأو 

 طاع األمنق

ھمشة، زیادة مشاركة المرأة على جمیع المستویات، وخاصة في حالة المرأة الم :19الممارسة الجیدة 
مكافحة  وتعمیم مراعاة المنظور الجنساني في األجھزة األمنیة والسلطات العامة األخرى المشاركة في

ل وتدریب ، بما یشمل أسالیب عميقطاع األمنالإن تعمیم مراعاة المنظور الجنساني في  التطرف العنیف.
ابیر مكافحة ھذه المؤسسات، من شأنھ أن یحسن الفعالیة العملیاتیة لتد شمولیةاألجھزة األمنیة، وتحسین 

ئھا وترقیتھا التطرف العنیف ویعزز من اإلشراف على تلك التدابیر. وزیادة مستویات توظیف المرأة واستبقا
المستویات  رى المشاركة في مكافحة التطرف العنیف، بما في ذلك فيفي قطاع األمن والسلطات العامة األخ

ضاً في تقلیص العلیا، من شأنھ أن یرتقي بعملیات التقییم ویحسن تصمیم االستجابات الفعالة التي تنجح أی
فتیات ھي العواقب غیر المقصودة المترتبة على النساء والفتیات. یضاف إلى ذلك أن مشاركة النساء وال

لعنیف. ا، ولبناء الثقة، وھما عنصران الزمان لمكافحة التطرف المحليلمجتمع شامل لاح إلشراك المفت
اء قدرات القطاع وتستطیع المرأة وجھات المجتمع المدني الفاعلة التي تعمل مع النساء تقدیم المساعدة في بن

من أطر  ھذا النوع من شأناألمني من خالل التدریب، والبحوث، والمشورة الخبیرة بقضایا الجنسانیة. و
كافحة ملمساءلة، أن یساعد أیضاً في تفادي تسبب جھود التشاركیة والخاضعة ل مكافحة التطرف العنیف

 التطرف العنیف في تقویض حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء والفتیات.

                                                           
مذكرة أبوظبي حول الممارسات الجیدة المتعلقة بالتعلیم بمزید من التفصیل في مذكرة المنتدى العالمي لمكافحة اإلرھاب المعنونة  تُعرض 6

 .www.theGCTF.org. الممارسات الجیدة للتعلیم ومكافحة التطرف العنیف

https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_GCTF%2BAbu%2BDhabi%2BMemorandum.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_GCTF%2BAbu%2BDhabi%2BMemorandum.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_GCTF%2BAbu%2BDhabi%2BMemorandum.pdf
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 المضاد للتطرف العنیفالشمولي  السرد

تطرف المضاد للالشمولي  ضمان مشاركة النساء والفتیات في تطویر ونشر السرد :20الممارسة الجیدة 
ي تمكینھا تعّد المرأة في وضع جید إلحداث التغییر، وخاصة على مستوى المجتمع المحلي، وینبغ العنیف.

ن ال، یمكمضاد للتطرف العنیف واإلرھاب. فعلى سبیل المثشمولي  لتستطیع تملّك عملیة تطویر ونشر سرد
یة والدعوة ضد لبدائل اإلیجابلترویج للقیادات المجتمع المحلي النسائیة أن تؤدي دور األصوات الموثوقة ل

خاصة في والعنف. والمنظمات النسائیة، مثل أندیة االستماع للرادیو، توفر مصادر نفوذ وتأثیر مھمة، 
النساء من العنیفات السابقات، و المجتمعات المحلیة المعزولة أو المعرضة للخطر. كما یمكن للمتطرفات

ة، ضحایا اإلرھاب، المساھمة أیضاً في تسلیط الضوء على ما یسببھ اإلرھاب من عنف وصدمات نفسی
 السرد اذوالمساعدة كذلك في توضیح عواقب اإلرھاب على األسرة والمجتمعات المحلیة. وینبغي أیضاً لھ

أن لى التطرف وتجنیدھن للتطرف العنیف. ومن شعالج صراحة تحول النساء والفتیات إیأن الشمولي 
 تناغم بشكل خاص مع أقرانھن وضمن شبكة عالقاتھنشمولي ی ونشر سرد صوغإشراكھن أن یساھم في 

م ببناء قدرات المؤثرة، مثل أوساط الشباب المعرضین للخطر. وقد یستدعي تمكین ھذه الطاقات الكامنة القیا
ل، والتفاعل ، واستراتیجیة التوعیة والتواصالشمولي السردطویر محتوى النساء والفتیات في مجاالت مثل ت

 مع وسائل اإلعالم، بما یشمل الكفاءة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

 ضحایا التطرف العنیف واإلرھاببصفتھن النساء  -د

تحدید ضحایا اإلرھاب من النساء وتقدیم الدعم لھن، مع األخذ بعین االعتبار  :21الممارسة الجیدة 
فالھجمات اإلرھابیة تشكل صدمة ضارة على مجموعة واسعة من األفراد  احتیاجاتھن الخاصة.

والمؤسسات، ولكن أثرھا المباشر األول یكون على الضحایا وأسرھم. ویمكن لمستوى جودة تلبیة 
والعاطفیة للضحایا أن یؤثر بشكل كبیر على مستوى قدرتھم على تحمل الصدمات  االحتیاجات المادیة

وتتطلب اآلثار المتنوعة للتطرف العنیف واإلرھاب على النساء والفتیات، بما في ذلك  7والتغلب علیھا.
جیة االستخدام واسع النطاق للعنف الجنسي وغیره من أشكال العنف الجنساني، في حاالت كثیرة، اتباع منھ

مخصصة للضحایا النساء وعائالتھن، منذ لحظة وقوع االعتداء وحتى استعادة حیاتھن الطبیعیة وما یلیھا. 
ویجب إعداد الجھات المسؤولة عن مساعدة الضحایا وأسرھم، بما في ذلك في قطاع األمن، ونظام العدالة 

ت الالزمة للتعرف على االحتیاجات الجنائیة، وقطاع الصحة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، باإلمكانا
 .ة ھذه االحتیاجاتالنساء وتلبیمن الخاصة بضحایا اإلرھاب 

ت، بما یضع باإلضافة إلى ذلك، فإن غالبیة الھجمات اإلرھابیة تحدث في أماكن تعاني بالفعل من النزاعا
یتعلق بالنساء  وبخاصة فیماقیوداً أكبر على توافر الدعم والخدمات للضحایا، وقدرتھم على االستفادة منھا، 

ات الصلة، والفتیات. ومن شأن تدابیر مثل إدماج المنظور الجنساني في المواد التوجیھیة والتدریبات ذ
جنسانیة وتوفر النساء في صفوف أول المستجیبین للطوارئ، ووضع اإلجراءات التي تراعي االعتبارات ال

لضحایا حایا والشھود النساء، أن یعزز حقوق جمیع اللتحقیقات والمالحقات القضائیة، بما یساعد الض
ضحایا، ویضمن المكافحة الفعالة للتطرف العنیف. وعالوة على ذلك، ینبغي على برامج مساعدة ودعم ال

ن للمساعدة وكذلك شبكات الناجین، أن تضم النساء والفتیات مع األخذ بعین االعتبار التباین في حاجاتھ
عتراف بحقوق ل التي قد تحد من استفادتھن من ھذه البرامج. یضاف إلى ذلك أن االوالحمایة ومعالجة العوام

عنف الضحایا اإلناث ینطوي على اتخاذ تدابیر مثل جمع البیانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن ال
 یاً.یاً وقانوناإلرھابي ورفض إفالت مرتكبي االعتداءات اإلرھابیة على النساء والفتیات من العقاب اجتماع

تسلیط الضوء على النساء من ضحایا التطرف العنیف واإلرھاب، بما یشمل  :22الممارسة الجیدة رقم 
وكما ھو الحال مع جمیع ضحایا التطرف العنیف واإلرھاب، ینبغي  إطار جھود مكافحة التطرف العنیف.

تجریدھن من اإلنسانیة،  إبراز حضور النساء والفتیات للتأكید على مساواتھم في حقوق اإلنسان، ومجابھة

                                                           
عالمي لمكافحة اإلرھاب یتم عرض الممارسات الجیدة المتصلة بتقدیم المساعدة إلى ضحایا اإلرھاب بمزید من التفصیل في مذكرة المنتدى ال 7

 .www.theGCTF.org". مذكرة مدرید حول الممارسات الحسنة لمساعدة ضحایا اإلرھاب بعد الھجوم مباشرة وفي اإلجراءات الجنائیةالمعنونة 

https://www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Sep19_Madrid%2BMemorandum.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Sep19_Madrid%2BMemorandum.pdf
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ضخم وتنشر أصوات النساء ضحایا التطرف العنیف وتعزیز التضامن معھن. ویمكن إلنشاء المنصات التي تُ 
فعالیة مكافحة التطرف العنیف. وكذلك ینبغي توفیر الدعم والمساعدة المتواصلین  ضمان أن یسھم أیضاً في

للضحایا بما یمكنھم من التغلب على المشاكل العاطفیة التي قد تنشأ من مناقشة االعتداء اإلرھابي علیھم في 
ذلك من أھم عناصر یعدّ تحسین التغطیة اإلعالمیة لضحایا اإلرھاب من النساء الراغبات في و الفضاء العام.

نجاح ھذه الجھود، كما یسھم في تسلیط الضوء على الضحایا النساء بشكل أوسع. ویجب تعزیز قدرات 
وسائل اإلعالم لكي تراعي النظرة الجنسانیة في التقاریر اإلخباریة التي تتحدث عن اآلثار التي یتركھا 

وخصوصیتھن، ودورھن المستقل،  اإلرھاب على النساء والفتیات بشكل محدد، مع احترام سریتھن
 وقدرتھن على التعافي من اإلصابات الجسدیة والصدمات العاطفیة.


