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  )GCTF( الدولية المقامة من المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهابالعمل ورشة 

 )OSCE( ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا
 دعم مبادرات المجتمع المدني لتمكين دور المرأةبموضوع "

 الراديكالية ف العنيف والتطرّ مواجهة في سبيل 
 "إلى اإلرهابالمؤّديين 

 
 م. 2014 /آّيارمايو 14-13، اسطنبول 

 
 

 التوصيات
 
 

لتوصيات التي تقدم بها ل اً تلخيصاألمن والتعاون في أوروبا  منظمةالتابع لالتهديدات عبر الوطنية قسم هذا المستند أعّد 
 قفاموالنظر والال تعكس بالضرورة وجهات هي الوثيقة ويتبن المشاركون هذه لم والمشاركون في ورشة عمل. 

 األمن والتعاون في أوروبا. منظمةوالعالمي لمكافحة اإلرهاب  للمنتدى
 
 

 اعتبارات توجيهيةأوال. 
 

عائلة في ال اللمرأة أن تلعبهيمكن التي ة هامّ الفريدة والتعزيز األدوار سبيل دور مبادرات المجتمع المدني ودعمه في االعتراف بيجب  )1
التطّرف العنيف  مواجهةوذلك من أجل  ،القطاع العام األوسعبإنفاذ القانون وجهات والمجتمعات المحلية والمؤسسات التعليمية و

 والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب.
 

لمؤسسات العاملة في مجاالت الصراع والوقاية من واالنسائية المنظمات والسيما  – منظمات المجتمع المدنيعلى الحكومات االلتفات ل )2
  :ةاآلتيهداف األمع وذلك  – العنف وبناء السالم أو المساعدة اإلنسانية

في ، وذلك والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابللتطّرف العنيف  لظروف المؤدية إلى اإلرهاب والعوامل الدافعةلتطوير فهم أكثر شموال  -
 سياقات معينة؛ 

 ف العنيف؛ لبناء القدرة على مواجهة التطرّ ة يذباوج يةمولتمكين المرأة من وضع استراتيجيات أكثر محلية ومصداقية وش -
والراديكالية التطّرف العنيف  لمواجهةالرامية المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في تطوير وتنفيذ وتقييم السياسات مفهوم تعميم  -

 على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.  المؤّديين إلى اإلرهاب
لمساواة بين الجنسين وحقوق التقبّل لعلى التسامح و ةعشجّ مالالمحتوى والتعاليم تضّمن التأكد من أن النظم التعليمية والمناهج الدراسية ت -

 مجتمع سلمي وفعال.وذلك من أجل إفساح المجال أمام اإلنسان العالمية، بغض النظر عن االختالفات الدينية أو العقائدية، 
 

التطّرف العنيف مواجهة من أجل منظمات المجتمع المدني صفوف بناء القدرات في المقاربات المتعلقة ب ةبعاتموع يلحكومات تشجعلى ا )3
 هاكأدوات، بما فياستغاللها  أو هاطكفل سالمة هذه الجهات الفاعلة وعدم توريتبطرق وذلك ، والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب

 النسائية.المنظمات 
 

التطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى تمكين دور المرأة في مواجهة الرامية لمبادرات المجتمع المدني الضمان أن لحكومات على ا )4
حقوق المرأة في جميع األوقات وليس فقط  المساواة بين الجنسين وحمايةكفالة من خالل ، وذلك حقوق اإلنسانمبادئ متثل لت اإلرهاب

 .التطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب كوسيلة لمواجهة
 

وال يمكن اقتصار  .التطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب مواجهةفي متفاوتة المعقدة والنساء الأدوار بينبغي االعتراف  )5
الصور  التطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب إلىمواجهة صوات النساء وتعزيز دورهّن في أإلشراك  الجهود المبذولة

التطّرف مواجهة يجب خلط الجهود المبذولة لمعالجة دور المرأة في ال وكما النساء كضحايا أو  كأمهات. تصوير مثل الجندرية النمطية 
في هذا النساء تيكية رومانالسماح للنهوض بحقوق النساء والفتيات أو اجوانب غيرها من مع  اإلرهابوالراديكالية المؤّديين إلى العنيف 
الجهات الفاعلة بإمكان المرأة أن تكون من الجناة، وكذلك ين أو المحّرضين أو اإلرهابيمع تعاطف ت أيضاً هي لمرأة فقد تكون االسياق. 

 .التطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب مكافحةبولة المعنية لدمؤسسات اغيرها من الرئيسية في مجال األمن و
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من على سبيل المثال ، التطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب مواجهةفي العديد من الطرق فعلياً بتساهم المنظمات النسائية  )6

 خذتتخالل األنشطة المتصلة ببناء السالم وتعزيز الصمود والتماسك االجتماعي وحماية حقوق المرأة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن 
أنها من ضمن على تسمية مثل هذه األنشطة كون فيما يخّص متى تبالتعاون الوثيق مع المنظمات النسائية،  اً،ضحاوموقفاً الحكومات 

 .خطرأو حتى يتسبّب في نتائج عكسية أمراً يجلب  العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابالتطّرف  مواجهة
 

التي و التطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب االستجابات القائمة على األدلة والسياسات لمواجهة اعتمادالحكومات على  )7
التطّرف  أثر مبادرات إشراك المرأة في مواجهةكذلك حول تجنيد، والاإلرهابي والبحوث حول دور الجنسين في التطرف  تعكس أيضاً 

 .العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب
 

لتطّرف العنيف والراديكالية تهم لمنوحين في مواجهوالملشركاء من أجل تدقيق افحص ال برامجعلى الحكومات وضع معايير متسقة و )8
التي ليست معادية و التماسك االجتماعي والتسامحها تلك القيم الخاّصة بالقيم بما في ونتقاسمي مللتأكد من أنهوذلك  المؤّديين إلى اإلرهاب

 لحقوق المرأة.
 

لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى ا إشراك الرجال في تعزيز دور المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مواجهةينبغي  )9
 .هنّ التأكيد على دور اآلباء في دعم تعليم بناتهم وتمكين عن طريق، بما في ذلك على سبيل المثال اإلرهاب

 
 
 

 بناء الملكية المحلية والشراكات مع المنظمات النسائيةثانياً. 
 

في مجتمع خال من  دروالجنر ألدوار الثقافة والدين على فهم متطوّ مبني المنظمات النسائية أن التفاتها إلى ينبغي أن تكفل الحكومات  )10
 .منشغالت بهذا العملالصور النمطية ودون عواقب سلبية على النساء ال

  
عن طريق إعطاء  ، وذلكلتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا لحكومات بناء شراكات محلية وملكية الجهود لمكافحةعلى ا )11

مع التعامل  بدال من ،المراكز الحضرية المنظمات العاملة خارج ة الصغيرة مثل تلكسيساامل مع المنظمات النسائية األلتعل ةولوياأل
ذلك . وقد يشمل في المجتمع مع المنظمات الكبيرة والراسخةفقط أو  ةالمحلي اتالمجتمعدور القيادي في البون ألنفسهم ينسأولئك الذين 

 .هموالتواصل معالشركاء المحليين على للتعرف األم أو تنظيمات رئيسية العمل مع منظمات 
 

على المستوى المحلي لمواجهة  النساء على ممارسات بناءً وذلك الحكومات شراكات حقيقية مع المنظمات النسائية،  ؤّسسينبغي أن ت )12
معالجة كذلك البقاء على علم و الحكوماتوعلى ، دون تقويض الملكية المحلية. طّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابلتا
 خارج.على أنها مسيّرة من الالبرامج هذه عتبرت فعل المجتمع و/أو تشويه سمعة شركاء المجتمع المدني إذا اُ  ودردالمتعلقة ب مخاطرال

 
لوصول إلى باية تسمح منظمات المجتمع المدني النسائ المالية منحالتخصيص المتعلقة بوالعمليات  شروطالأن الضمان لحكومات على ا )13

. وقد يشمل هذا تعديل متطلبات تقديم التقارير ضعفضة للوفي المناطق المعرّ  القاعدي التمويل، وال سيما على المستوى الشعبي
ومطالبة كبرى الجهات الممنوحة بتوزيع بعض من األموال بشكل  ؛لمنظمات النسائيةلمحدودة التعكس القدرات المؤسسية لوالمراجعة 

من  أيضاً تكون منظمات المجتمع المدني النسائية لضمان أن  ةالممنوحالجهات  ةمراجعة محفظولمنظمات المحلية؛ منح صغيرة على ا
االنضباط تتطلب  لية المؤّديين إلى اإلرهابلتطّرف العنيف والراديكاا لمواجهةالرامية ؛ واالعتراف بأن بعض الجهود الجهات المستفيدة

 ع على المدى الطويل.يرامشفي تنفيذ الالزمني 
 

من نشطة على المستوى المحلي األلقيام بايجب على الحكومات وضع اإلطار القانوني والسياسي الذي يسمح للمرأة والمنظمات النسائية  )14
ف من أن توصف خوّ تضة للخطر دون المعرّ وساط المجتمعية في األ إلى اإلرهابلتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين ا مواجهةأجل 

 .اً مادي اً م دعمبأنها تقدّ 
 

الجهود الربط بين ن على الحكومات يتعيّ  لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا ستدامة الزخم والجهود لمواجهةال اً ضمان )15
 الرسمية لمواجهةغير المرأة والربط بين جهود  ؛لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا مواجهةالخاصة بالمحلية والوطنية 

جهود المرأة المحلية وكذلك الربط بين  ؛بنفس الهدفواألنشطة الرسمية وبين  لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا
جدول األعمال الدولي بشأن المرأة والسالم واألمن؛ بين و المؤّديين إلى اإلرهابلتطّرف العنيف والراديكالية امواجهة الخاصة ب

 ة).(مثل التعليم والصحّ  لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابامواجهة المتصلة بوالمبادرات في مختلف القطاعات 
 

ومقدمي خدمة بديلة في المجتمعات  اءوسطئية القيام بها كاألدوار الرئيسية التي بإمكان المنظمات النساتلك يجب تشخيص ودعم  )16
أفراد األسرة في حالة (على سبيل المثال،  لها الذكر الوصييل األسرة أو مععدم وجود فإن في بعض السياقات، . وضة للخطرالمعرّ 
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هجمات إرهابية) يجعل من الصعب لضحايا اللواتي وقعن أو للنساء  ينمتوفالأو  محتجزينلواتي يكون أقرباؤهن من اإلرهابيين الالاإلناث 
يمكن للمنظمات كما . ةإجراميعن وقوع أنشطة لسلطات تبليغ اعلى النساء تأمين لقمة العيش والوصول إلى الرعاية الصحية األساسية أو 

بناء الثقة (العنيفة) وذلك من أجل  فةعلى الجماعات المتطراعتمادها األسر والمجتمعات أو عدم تهميش على ضمان المساعدة النسائية 
 ضة للخطر.المعرّ  يةمجتمعوساط الاأل في

 
 

 لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا بناء القدرات للنهوض بدور المرأة في مواجهةثالثاً. 
 

لتطّرف العنيف ا مجاالت مثل مكافحةاللمنظمات النسائية في دى التمويل لبرامج التدريب وبناء المهارات لفي اولوية إعطاء األينبغي  )17
ية شعبية تقودها لمؤسسات أساسالتدريب تاحة بذل جهد خاص إلويجب وتعزيز التعليم وبناء السالم.  والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب

 خارج المراكز الحضرية.من و/أو منظمات غير مسجلة النساء 
 

م اللغات للتعامل مع النصوص تعلّ و ،لسراتالالتواصل وو ،مهارات التفكير النقدي على وجه الخصوصينبغي أن يشمل بناء القدرات  )18
 المتطرفة العنيفة.مراسالت التقنية لمساعدة النساء على االنخراط مع وسائل االعالم االجتماعية للتخفيف من ال اتالدينية، والكفاء

 
 لتطرف العنيف. ويشملل تهنّ تبادل الموارد والخبرات واالهتمامات في مواجهمن لنساء تمكن اوأماكن آمنة  تدياتمن حاجة إلى دعمثّمة  )19

 النساء المحلياتوبين  ،لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا التبادل بين المنظمات النسائية العاملة على مواجهة ذلك
 .نفسها في الشتات، وكذلك بين النساء من مجتمعات الشتات والنساء

 
لنساء لدى اا ما تكمن وراء الصعوبات والمثبطات التي كثيرً وبواعث القلق المتعلقة بحقوق اإلنسان معالجة ن على الحكومات يتعيّ  )20

اعة إلى جم مرأةالالحالة حيث تنتمي  ذلك . ويشمللتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا مواجهةفي مجال  هنّ نخراطال
تدابير مكافحة اإلرهاب فيها ق يضاتحيث  ةالحالمكافحة اإلرهاب أو ب الخاصة تمييزيةالمتناسبة و/أو الياسات غير لسوقعت ضحية ل

الخاصة  حقوق اإلنسانلمدافعين عن المتخذة من اتجريم األنشطة المشروعة عن طريق  للمنظمات النسائية يةالتشغيلوالموارد الفضاء 
 .تهاوإدارويل مالتتلقي منعها من المنظمات الصغيرة لعن طريق زيادة حواجز أمام لمرأة أو با

   
 

 لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا في مواجهةأمنها ضمان سالمة المرأة ورابعاً. 
 

لتطّرف ا لنساء والمنظمات النسائية في مواجهةاآلمن لنخراط معالجتها من أجل اال المتعلقة بالجندر ومن ثمّ ينبغي تحديد المخاوف األمنية  )21
ضة للخطر أو المعرّ المحلية إنشاء آليات لحماية النساء في المجتمعات عن طريق ، بما في ذلك العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب

 .اترة من النزاعالمناطق المتضرّ في 
 

 ة فعل المجتمع و/أو االنتقام منالتي هي عرضة بشكل خاص لردّ  من المنظمات النسائية المحليةأخذ النصح واإلرشاد لحكومات على ا )22
على و. لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا لمواجهةوذلك في سبيل وضع البرامج فة العنيفة، الجماعات المتطرّ  طرف

مواجهة على أنها تنصّب في  هاأو توثيقالجهود التي تبذلها المنظمات النسائية أن تصنيف اإلدراك ت ن على الحكوماوجه الخصوص، يتعيّ 
 يأتي بنتائج عكسية. وأ خطراً أمراً قد يكون  لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا

 
منظمات على  خطيرمن الكون يقد  -حة لصغير مُ القطاعات األمنية تبقى حيث  مثل -بعض الحاالت أنه في بينبغي أن تعترف الحكومات  )23

غير توفير فضاء لحكومات كما على ا يأتي ذلك بنتائج عكسية. حتىأو  األجهزة األمنية فيلمشاركة بشكل وثيق االمجتمع المدني 
الجهات عمل مع غيرها من القطاع األمن أو  في نخراطاالعلى بناء قدرة المجتمعات المحلية المستقلة من أجل للمجتمع المدني  ستقطَبمُ 

 الدولة.بالفاعلة 
 
 

 لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا مواجهةفي إشراك المرأة في األسر والمجتمعات خامساً. 
 

أفراد ها ، بما فيهالعنيف ومنعمعالجة التطرف على  ةمبادرات المجتمع المدني لتعزيز الوعي وقدرة األسردعم ن على الحكومات يتعيّ  )24
بين التطرف العنيف شكال المبّكر ألستكشاف االقادرون على ضمان أن أفراد األسرة ذلك الهات. ويشمل األسرة من اإلناث مثل األمّ 

لمنع التطرف العنيف؛ ويتم تشجيعهم على  ماستخدام نفوذهد األسرة اوكذلك بإمكان أفرغيرهم من أفراد األسرة وخاصة األطفال؛ 
 وتلقي المشورة. همالوصول إلى الموارد مثل أماكن آمنة للتعبير عن مخاوف

 
لحد من وذلك من أجل ا ينمتوفأو ال محتجزينالالعنيفين لواتي يكون أقرباؤهن من المتطّرفين الدعم أفراد األسرة اإلناث  من الضروري )25
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 عن طريقدخل بديل مثل  إلىصول والفرص ف العنيف والتجنيد، بما في ذلك من خالل تقديم المشورة ولتطرّ قابلية أسرهم لو نّ قابليته
 الدعم المالي أو التدريب المهني.تقديم 

 
أو  راً وذك وااالرتباط وإعادة تأهيل المتطرفين العنيفين واإلرهابيين، سواء كان إشراك أفراد األسرة من اإلناث في جميع برامج فكّ  جبي )26

 .ثانإ
 

القضايا ذات  وذلك في، وال سيما النساء والفتيات، المحلية نّ مجتمعاتهلتفات إلى المن اإلناث على اتشجيع القادة وعلماء الدين نبغي ي )27
 ضين للخطر.، أو تقديم المشورة والتوجيه لألفراد المعرّ اتأو مرشد اتكقدوعلى سبيل المثال من خالل العمل  العنيف فالتطرّ ب الصلة

 
  تعزيز التسامحذلك في سبيل الزعماء الدينيين والعلماء، و وبناء التحالفات بين النساء بمن فيهنّ ديانات والمذاهب تبادل بين اليجب دعم ال )28

النساء والفتيات، ذلك العنف الموّجه ضّد العنف اإلرهابي وخاصة  مشترك ضدّ الحتجاج واال الشباب المعّرضين للخطر مع والتفاعل
 .لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاباي المتعلقة بمواجهة قطاع األمنال فعل لتعامل مع ردوداكذلك و

 
المنظمات النسائية بين ، وكذلك القائمة عليهغير وتلك  دينفي المنظمات القائمة على الالعضوات بين النساء ربط الشبكات ينبغي تيسير  )29

 ع.من أجل تعزيز التسامح والتنوّ وذلك ، القائمة عليهغير وتلك  دينالقائمة على ال
 
 

لتطّرف العنيف والراديكالية امواجهة بهدف إشراك المرأة من خالل التعليم وداخل المؤسسات التعليمية سادساً. 
 المؤّديين إلى اإلرهاب

 
 الموظفاتلمؤسسات التعليمية العلمانية والدينية، بما في ذلك من خالل زيادة عدد لوصول النساء والفتيات وتحسين فرص ينبغي تعزيز  )30

من مدى تقليل والظروف عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية المؤدية إلى اإلرهاب؛  خفيضت علىهذا ساعد وقد ي. لهنّ  تدريبالو فيها
 المحلية. نّ ومجتمعاته نّ فة العنيفة في أسرهالمتطرّ محتويات من مواجهة ال نساءوتمكين ال ؛فة العنيفةالمتطرّ محتويات ض للالتعرّ 

 
والديهم أو الطالب وبمشاركة  ف العنيفالتطرّ ب صلةلتعامل مع الحوادث المتعلى اتدريب موظفي المؤسسات التعليمية من الضروري  )31

 لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا مثل مواضيعالمعالجة هذا النوع من التدريب يمكن أن يشمل غيرهم من الموظفين. و
تدريس التربية والعمل المتعلقة بالكليات والجامعات  الدراسية في مناهجالتضّمن يمكن أن تكما و .ختصاصيةها الجندرية االوأبعاد

عن ، بما في ذلك المؤّديين إلى اإلرهاب لتطّرف العنيف والراديكاليةامسألتي الجندر واالجتماعي موضوعات تناول على وجه التحديد 
 دراسات الحالة. طريق

 
 ،تحويل الصراعسبل و ،بين لتعزيز التسامحمدرّ ال/دّرسينقدرات جميع الموبناء  مواد تعليميةإعداد و الدراسية إصالح المناهجيجب  )32

 والوساطة، واحترام حقوق اإلنسان، وخاصة حقوق المرأة. ن،والحوار بين األديا ،وبناء السالم
 

ما بعد توجيهية برامج عن طريق ، مثل هّددينتستهدف الشباب المالتي المحلية  بناتمدارس الدّرسات في متلك ال جهودينبغي دعم  )33
  ضين.والرياضة وأنشطة الفنون لمساعدة الشباب المعرّ  دروسال

 
ف العنيف والتسامح والتماسك االجتماعي، التطرّ بالمتصلة المجاالت في شبكات النظراء بشكل فرص التعليم  تيسيروالدعم توفير يجب  )34

الطالبية السالم دعم إنشاء أندية عن طريق أو  ت،طايوسليُصبحن ُمرشدات وأو الفتيات الشابّات بما في ذلك من خالل تدريب النساء 
 فرق التفاعلي.بناء الو

 
 التعاون بين النساء في المؤسسات التعليمية العلمانية والدينية كوسيلة لتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل.زيادة من الضروري  )35

 
كون تس هتثقيف النساء حول التاريخ الثقافي والديني والسياسي، مع االعتراف بأنالهادفة لمبادرات المجتمع المدني دعم الحكومات على  )36

 فة.المتطرّ  محتوياتتحدي المقارباتهّن الخاّصة ب تشكيلمن  نّ تمكينهوذلك من أجل ، له هناك تفسيرات مختلفة
 

 
 العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابالتطّرف في مواجهة  نّ النساء وإشراكهمن دعم ضحايا اإلرهاب سابعاً. 

 
 رفض اإلفالت من العقاب ذلك النساء والفتيات. ويشملعلى الحكومات تحديد ومعالجة اآلثار المباشرة وغير المباشرة لإلرهاب على  )37

حسب فة مصنّ البيانات الجمع وال اإلغاثة أو المدافعين عن حقوق اإلنسان؛ السياسيات وعمّ والنساء هجمات ضد مدارس البنات على ال
مع  القسريةعالقات المن المولودين ال الدعم الكافي لضحايا العنف الجنسي، فضال عن األطفتوفير و ؛العنف اإلرهابيفيما يتعلق بالجندر 
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 اإلرهابيين.
 

لضحايا. النساء بااالحتياجات الخاصة يعالجون واإلرهاب  العنيف فالتطرّ حاالت لاألّولين  المستجيبينأن ن اضماللحكومات على ا )38
 .فيه إشراك المنظمات النسائية عن طريق، ربما لهنّ  اإلناث وتوفير تدريب كافٍ األولين من مستجيبين الوجود ضرورة  ذلك ويشمل

 
 

فة العنيفة وتعزيز التفاعل بين المتطرّ محتويات مواجهة البهدف وكالء التغيير، بما في ذلك باعتبارهّن ينبغي دعم النساء ضحايا اإلرهاب  )39
الضحايا الحفاظ على حقوق أن يأتي ينبغي كما  ،أن يكون للمرأة صوت في منظمات الضحايامن الضروري جمعيات ضحايا اإلرهاب. 

 في المقام األول. دائماً  همورفاه
 
 

التطّرف العنيف  مكافحةلتصميم وتنفيذ وتقييم التدابير الرامية عملية في  دريالمرأة وتعميم المنظور الجنثامناً. إشراك 
 والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب

 
لتطّرف العنيف والراديكالية ا وتنفيذ ورصد وتقييم الجهود المبذولة لمواجهةعلى الحكومات ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في وضع  )40

الحصص في الهيئات االستشارية والرقابية إنشاء مناصب صنع القرار وألهّم التعيينات  عن طريق، بما في ذلك المؤّديين إلى اإلرهاب
 ذات الصلة.

 
المنتميات نساء الوجهات نظر  أخذ على العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابلتطّرف ا هةباجمالمتعلقة بجميع الجهود قوم تأن يجب  )41

البيانات كما يجب استخدام ، وأخالقية متّسقة وقابلة للتكرارإجراءات  عن طريقجمع المعلومات فمن الضروري خلفيات. إلى مختلف ال
 .للحصر ف العنيفجهود مكافحة التطرّ لب العواقب غير المقصودة تحديد وتجنّ ل درالجناحتياجات فة حسب المصنّ 

 
في مجال المجتمع المدني والحكومة كل من  المبذولة من جهودالرصد وتقييم فعالية عملية في عيّنة مجندرية ينبغي إدراج مؤشرات  )42

سيما ، وال حقوق اإلنسانو الجندرمن ناحية ها تأثيرمدى رصد وتقييم وكذلك  لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا هةابمج
 .المنظمات النسائيةها ، بما فية أيضاً خارجيإدماج المؤشرات اليجب عالوة على ذلك دور المرأة.  يسيرتل يةعاسالالمؤشرات تلك 

 
 

لتطّرف ا مكافحةفي شمولة الم يةقطاعات األمنهيئات الفي تعميم المنظور الجندري زيادة مشاركة المرأة وتاسعاً. 
 العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب

 
لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين ا مواجهةالخاصة بفي األجهزة األمنية والبرامج التدريبية  ونسبتها عدد النساءزيادة لحكومات على ا )43

محافظة وال نساءتجنيد الينبغي معالجة العوائق الهيكلية والثقافية التي تحول دون والمستويات العليا. على ، بما في ذلك إلى اإلرهاب
 .عليهّن وترقيتهنّ 

 
، مثل لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا مواجهةسبيل في صلة بالجندر الجوانب المتعلى ينبغي تدريب موظفي األمن  )44

لتطّرف العنيف والراديكالية ا كيفية التعامل مع المنظمات النسائية في جهودها لمواجهةوف على المرأة؛ يف العنتأثير اإلرهاب والتطرّ 
حقوق اإلنسان؛ وإشراك المرأة في اإلرهاب الخدمات األمنية المستجيبة الحتياجات الجندر وكيفية تقديم و ؛المؤّديين إلى اإلرهاب

 ف العنيف.والتطرّ 
 

، وكذلك حماية رهابياتإبأنهّن  نّ المشتبه فيهبالنساء إنفاذ القانون فيما يتعلق في  اتالمتخصص اتبطاضالنظر في دور اللحكومات على ا )45
 الشهود من النساء واألطفال.

 
من وذلك مكافحة اإلرهاب، مسؤولة عن التلك األجهزة لحكومات إشراك المنظمات النسائية في إصالح األجهزة األمنية، وخاصة على ا )46

محافظة عليهّن وال جنيد النساءتحول  ،لمنظمات المجتمع المدني والمسؤولينداعمة ال اتتدريبالتبادل والل آليات التشاور فضال عن خال
 في القطاع األمني.تمهينهّن و
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الموجهة نحو  اتخفارالمن خالل  لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا إشراك المرأة في مواجهة. عاشراً 
 ات المحليةالمجتمع

 
تحقيق أهداف مشتركة. يجب أن تكون الشرطة نحو شراكات حقيقية مع المنظمات النسائية على أساس السعي  تأسيسالشرطة على  )47

سالمة بفيما يتعلق  نساءللالهموم األوسع لمعالجة الشواغل األساسية وأن تسعى منع اإلرهاب والمتعلقة بحول المخاوف  صريحة
 ألغراض جمع المعلومات االستخباراتية فقط. الشرطة ويجب تجنّب انخراط. ّن المحليةجتمعاتهم
 

لهذه شكل المكان والموقع والوقت وويمكن إحكام الك المرأة في المشاورات الشرطة المجتمعية. اشرالفاعل إل تسهيلالالشرطة على  )48
 بعين االعتبار السياق المحلي.مع األخذ فيها ناجحة الالنساء مشاركة لكفالة االجتماعات 

 
لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى االتهديدات وردود الفعل الممكنة على حاالت توعية النساء حول إدماج مسألة الشرطة على  )49

العنف األسري أو مثل غيرها من القضايا األمنية والمتصلة بالجريمة،  لىالنساء عطالع الرامية إل المبادراتكجزء من  اإلرهاب
 اسة.الحسّ القضايا وغيرها من المسائل مع النساء في هذه  امشاركته طلشرطة الحرص على عدم توري، إال أنه ينبغي لاالعتداء الجنسي

 
من أجل تنويع وذلك ، اواحتياجاته االمنظمات النسائية وقدراتهحقوق المدافعين عن حقوق المرأة األساسية و تحديد الشرطةعلى  )50

 .تهاالشعبية وقادة األساسيالشراكات وتحديد أولويات التعامل مع المنظمات 
 

 
 التطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهاب المرأة واإلعالم واالتصاالت االستراتيجية لمكافحةحادي عشر. 

 
النساء  أيضاً تشمل  العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابلتطّرف ا االتصاالت االستراتيجية لمواجهةالضمان أن لحكومات على ا )51

على تقوم اإلرهابية التي تستهدف النساء أو محتويات مواجهة البغرض ، بما في ذلك يناإلرهابيتجنيد الوضات لخطر التطرف المعرّ 
 .محتويات الجندريةأساس ال

 
لتطّرف العنيف والراديكالية ا االستراتيجية لمواجهةالمراسلة وقنوات الموثوق بها المحلية صوات األعلى االعتماد لحكومات على ا )52

سلوكيات وف مقاومة إغراء العنف والتطرّ قادرة على  ئيةنسا اتوقدو ات المحليةالمجتمعئدات ، بما في ذلك قاالمؤّديين إلى اإلرهاب
 ما تجذب الشباب المحرومين. التي غالباً  اتالعصاب

 
مثال عن طريق للخطر،  ةضمعزولة أو معرّ محلية مجتمعات في  النفوذستراتيجيات محلية للوصول إلى النساء كمصادر ينبغي دعم ا )53

 والدراما التلفزيونية، أو الكتيبات. ،والمسرحيات، لراديولستماع نسائية لال نوادي
 

عالم االجتماعية وسائل اإل عن طريقزيادة الكفاءة التقنية للمرأة والمنظمات النسائية على المشاركة من أجل بناء القدرات لحاجة هناك  )54
لوصول إلى الضحايا والناجين وتسليط وابناء ائتالفات ل، بما في ذلك لتطّرف العنيف والراديكالية المؤّديين إلى اإلرهابا في مواجهة

 فة العنيفة.المتطرّ مراسالت الضوء على أصواتهم، ومواجهة ال
 

الفوارق بين الجنسين. بطريقة غير تمييزية تراعي  ف العنيفوالتطرّ لتغطية موضوع اإلرهاب  المحترفين ينبغي بناء قدرات اإلعالميين )55
دور المرأة في وعلى النساء،  العنيف فالتطرّ  تأثيرحول وسائل اإلعالم مسؤولي دعم المنظمات النسائية لتدريب ذلك ويمكن أن يشمل 

 .اتهمرتكبو التطرف العنيف اتمؤيدكمواجهة العنف، وكذلك النساء 
 
 

 جنيد لدى النساء تالوة اإلرهابيراديكالية معالجة الثاني عشر. 
 

 ها، بما فياإلرهابيتجنيد الواإلرهابية راديكالية الفتيات والنساء بشكل خاص لخطر ال عّرضالعوامل التي تومعالجة تحديد  جبي )56
والتجنيد ف المنظمات اإلرهابية الستهداف الفتيات والنساء، ودور عدم المساواة بين الجنسين في تسهيل التطرّ المستخدمة من  محتوياتال

 .اإلرهابي
 

 ف اإلرهابي وتجنيد النساء والرجال.أدوار المرأة في تسهيل التطرّ تحديد ومعالجة يجب  )57
 

الشباب أن تأخذ في  اإلرهابيين في صفوف جنيدف اإلرهابي وتخطر التطرّ الخاصة بمعالجة المجتمع المدني والحكومات جهود على  )58
 ان.الشبّ احتياجات ات بالمقارنة مع لشابّ النساء ااحتياجات مختلف االعتبار 
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أن . يجب اتالعنيف اتاإلرهابيالمتطّرفات أو  تلمعالجة المعتقالإحكام هذه البرامج االرتباط وإعادة اإلدماج أو  ينبغي وضع برامج فكّ  )59
 .اتالسابق اتالعنيف اتالمجتمع والمتطرف اتوشيخ اتوالمعلم اتالديني اتميعضوات األسرة والزعتساعد في هذه البرامج 

 
 ندرستجيبة الحتياجات الجالمخروج" الالنساء على الوصول إلى برامج " دساعالتي تتقديم الدعم لمبادرات المجتمع المدني  ينبغي أيضاً  )60

 .متناسبينالتسريح مع الحماية والدعم البرامج و
 

 


