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 أساسيةرسائل 

لمؤشر المعياري للمرأة  وفقًا ل ،بلدان سجلت األداء األسوأ   10من أصل  5إن   •
والسالم واألمن، تقع في المنطقة العر�ية وهي الجمهو��ة العر�ية السو��ة  

 .والسودان والعراق ولي�يا واليمن

المبذولة في المنطقة العر�ية للتصدي للتطرف العنيف   األولىركزت الجهود   •
�ين الجنسين.   المساواةافتقرت إلى منظور يراعي و ، ةيعلى اإلجراءات األمن

معالجة األسباب الجذ��ة للتطرف  ية االعتراف بأهم تزايدمع مرور الوقت، و
 . اسات والبرامج�ين الجنسين في السي المساواةمنظور   وتعميمالعنيف 

أمثلة  ه في لبنان والمغرب ومكافحتاسترا�يجيات منع التطرف العنيف  تقدم  •
.  جنسينالمبذولة لمراعاة الشواغل المتعلقة بالية على الجهود اإلقليم جيدة

ت منع التطرف  ااسترا�يجيفي قصور الأوجه  منخّفف األردن وتونس  قد و
للتطرف  ية تتصّدى خالل وضع خطط عمل وطنمن ومكافحته، العنيف 
 العنيف. 

الظروف الكامنة  االعتراف بالبلدان ب وُ�نَصحكثيف الجهود. بد من ت ، المع ذلك •
، كما ُ�نَصح باالعتراف بأن  معالجتها بلعنيف واإلرهاب ورف اوراء ا�تشار التط

للذكور   القوالب النمطية الضارةترتبطان بنوع الجنس وتستغالن    الظاهرتينكال 
 .د سواءواإلناث على ح
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 ة ـم مقد

ف العنيف ر التط أّثر انتشار  قد  . و 1ف العنيف واإلرهاب رة في العقود األخيرة موجات من التط ي العرب شهدت المنطقة  
العنف الجنسي   حاالت من   ا أدى إلى معلى النساء والفتيات، م تأثيرًا غير متناسب في اآلونة األخيرة  واإلرهاب  

 والمبكر،   والزواج القسري   ،واالستعباد الجنسي   ، واالستغالل الجنسي   ،اب والعنف القائم على نوع الجنس كاالغتص
العنيف، لتطرف  ل  ضحايا في حين أن الكثير من النساء وقعن  و ل العيش.  بُ التعليم وُس   وانقطاع   ،واالتجار بالبشر 

ة ي المنطقة العرب النساء من جميع أنحاء    أعداد كبيرة من   فقد ُجّنَدت  . في ارتكابه أخريات بدور فاعل  نساء  اضطلعت  
ونشر   األموال، وجمع    التجنيد،   منها أدوار  عدة  لالنضمام إلى تنظيم الدولة اإلسالمية، حيث اضطلعن ب 

 .الحاالت عنيفة في بعض  فاعلة في أعمال ال مشاركة  وال ة،  ي اإلرهاب   شبكاتهن األيديولوجيات المتطرفة العنيفة في  

المعنية  منظمات ال  وكانت. همنع انتشاروالتطرف العنيف حة مكافحاسمة في  اً وفي المقابل، أّدت المرأة أدوار 
في مجال   ةناشطباعتبارها   مكافحة اإلرهاب طليعةعن حقوق اإلنسان في  والهيئات المدافعةحقوق المرأة ب

ية عن المشاركة في الجهود الرسمية الرامية إلى منع ذلك، امتنعت نساء كثيرات في المنطقة العرب ومع. السالم
 في اإلطار غير الرسمي.ة صورمحغير بارزة أو غير معترف بها أو  نوبقيت أدواره ،العنيف ومكافحته التطرف

العنيف في المنطقة العربية، ف لتطرلية وداعمة وضحية باألدوار الواسعة التي تؤّديها المرأة كمتصدّ  واعترافاً 
ة التي تدفع  يت الضوء على الحجج الرئيسالمرأة والسالم واألمن، يسّلط هذا الموجز للسياساأجندة وفي إطار 

في استراتيجية منع التطرف   اعتبارات الجنسينصانعي وصانعات السياسات والجهات الممارسة إلى إدماج 
أخذها في االعتبار عند تعميم منظور المساواة بين  ينبغيلتي التحديات اوالمستوى الوطني، العنيف على 

ات يفي استراتيج منظور المساواة بين الجنسين لتعميم ة عناصر أساسية هذا الموجز أربع ويتناولالجنسين. 
بوصفها االعتراف بالمرأة  )ب(؛  لتطرف العنيفالجنسانية لطبيعة الباالعتراف  )أ( ، وهي:منع التطرف العنيف

؛  رف العنيفلمنع التط ةرأأن تؤديها الم يمكن المتعددة التيدوار األتحديد  )ج(؛ للتطرف العنيف عامالً محتمالً 
 حقوق المرأة. لاستراتيجيات منع التطرف العنيف  عدم انتهاكضمان   )د(

 الجنسين تعميم منظور المساواة بين تالهذا الموجز للسياسات حا يحللفي إطار كل من هذه العناصر األربعة، و
قد والمغرب. و منع التطرف العنيف في أربعة بلدان عربية: األردن وتونس ولبنان واستراتيجياتفي برامج 

ت يامختلفة لوضع سياسات واستراتيج اً ُنهجتمّثل إلجراء دراسات حالة بشأنها ألنها هذه البلدان األربعة  اختيرت
في أنشطة منع التطرف العنيف. ويحدد الموجز  الجنسين المساواة بين منظور وتعميمالعنيف رف منع التط

  لكي تفيلدول العربية إلى اتوصيات متعلقة بالسياسات  توجيهالممارسات الجيدة والثغرات المحتملة بهدف 
  بالتزاماتها الدولية.

 
1 Swiss Peace. Women, Peace and Security and the Prevention of Violence: Reflections from Civil Society in the Context of the Fourth Swiss National 

Action Plan 1325 (September 2019). p. 9 . 
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  وأجندة واألمنوالسالم  المرأةأجندة  دمج . 1
 العنيف منع التطرف  

المرأة  لم تتضمن في البداية أي إشارة إلى أجندة التطرف العنيف مكافحة مكافحة اإلرهاب و مع أن أجندات
  فقد تأثرت يجيات األولى لمكافحة اإلرهاب حتى على ذكر النساء،تأِت االسترات، وفي حين لم  واألمنوالسالم 

 واألمن. والسالم المرأة أجندة ًا بكبير اً أثرت ف العنيفل لمنع التطرخطة العم

هما نشاطان العنيف  رفبأن اإلرهاب والتط 2015 لعامالتطرف العنيف  نعخطة عمل األمين العام لمتقّر و
على  القوالب النمطّية للجنسين  يستغلون نيالعنيف ينلمتطرفشديدًا بنوع الجنس حيث أن ايرتبطان ارتباطًا 

 فيأعلى  نتائَج  تسجلالتي جتمعات مال إلى أنخطة العمل أيضًا  وتشيرمنهجي ويستهدفون حقوق المرأة.  نحو
ركة المرأة  مشاة تعزيز  ميأه ما يدل علىأقل عرضة للتطرف العنيف،  هي المساواة بين الجنسين مؤشرات

في صميم حماية المرأة وتمكينها وضع   إلى الدول خطة العمل تدعوووتمكينها في المجتمع.  ودورها القيادي
سلبًا على   االستراتيجيات والحرص على أال تؤثر هذهمعالجة اإلرهاب والتطرف العنيف، المعنية بستراتيجيات اال

إشارة ال تتضمن سوى و على دور المرأة كصانعة سالم تشددخطة العمل  نتجدر اإلشارة إلى أو حقوق المرأة. 
 المنظمات اإلرهابية. في شاركة المرأة في التطرف العنيف وعابرة إلى م

هذه  إلى مواءمة  في خطة العمل تطرف العنيفل الجنسانية لطبيعة الدور المرأة واالعتراف بويؤدي إدراج 
والسالم  ة المرأألجندة تاريخي القرار ال، وهو )2000( 1325 التابع لألمم المتحدة منأل ة مع قرار مجلس اطالخ

  خطة  يؤدي إلى مواءمةبشكل منهجي في جهود بناء السالم. كما المرأة  شراكالذي يؤكد على ضرورة إواألمن، 
الذي يشجع الدول األعضاء على إشراك  )2014( 2178قرار الالعمل مع عدد من قرارات مجلس األمن، مثل 

منها تمكين  بطرق التطرف العنيف،  مكافحةفي  ذات الصلةوالجهات الفاعلة غير الحكومية ية حل لما المجتمعات
والمنظمات   المرأةعلى أهمية مشاركة  د، الذي أك)2015( 2242قرار ال، وفي المجتمع المدني النسائية الفئات

قرار  ويؤكد الالعنيف.  والتطرفاستراتيجيات لمكافحة اإلرهاب  عملية وضعفي  وضمان دورها القيادي النسائية
تأثير بشأن راعي الفوارق بيَن الجنسين وبيانات تُ ثًا وبح  يجب أن تتضمن السياسات والبرامج أن 2242

 مكافحة اإلرهاب على حقوق المرأة والُمنظمات النسائية. استراتيجيات

 ومكافحتهتطرف العنيف منع البالمعنية  ات والبرامجسياستزايد عدد ال ، 2242قرار مجلس األمن  اعتمادمنذ و
بأجندة واألمن والسالم المرأة أجندة ربط إلى الدعوات الجنسين، وتزايدت  المساواة بين منظور تراعيالتي و

  الناجمة عن استراتيجياتاألضرار  درءل. واعُتبرت هذه الدعوات ضرورية 2ومكافحتهمنع التطرف العنيف 
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الجنسين وحقوق  حقوق  ال تراعي اعتبارات الجنسين وال تأخذى رخأستراتيجيات أمنية وامكافحة اإلرهاب 
 مع مبادئ بناء السالم وحقوق اإلنسان.  تتوافقتدابير أمنية   ولوضع وتنفيذ، 3في االعتبارالمرأة 

.  قومي األمن ال تحقيق أهداف يتمثل جوهريًا في جندة منع التطرف العنيف ألفإن الغرض الرئيسي مع ذلك، و
حقوق المرأة وتمكينها. وفي هذا السياق،  إزاءضيق  هجٍ نَ  إلى اتباعنع التطرف العنيف ت متدخال تميل ،الذ

عمل    لمنع التطرف العنيف بدالً من اعتبارها إطارَ  سبيالً واألمن والسالم المرأة أجندة  اعتباراّتجهت الدول إلى 
ف رمنع التط في إطارواألمن لسالم اوالمرأة أجندة  إدراجقلق من أن يؤدي هناك  يزال  الو .4ابحّد ذاته هام

ُمجّرد صبح يسأنه مما يعني المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مفهوم  إضفاء الطابع األمني علىالعنيف إلى 
أجندة  نعالقة بيال النظر إلىمن المهم عدم  لذلكمشروعة في حد ذاته.  وسيلة لتحقيق أمن الدولة، وليس غايةً 

متبادلة، فأجندة المرأة والسالم واألمن ينبغي عالقة   بوصفهامنع التطرف العنيف أجندة من وواألوالسالم المرأة 
 العكس. وليس  وترشدها منع التطرف العنيف أجندةى أن تؤثر عل 

مكافحة  سياق المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في  عن نقالً و
من  العديد يؤثرمن الممكن أن ، من الباحثات والناشطات في مجال حقوق اإلنسانيد ، فضالً عن العداإلرهاب

على المساواة بين الجنسين مكافحته تأثيرًا سلبيًا السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بمنع التطرف العنيف و 
إزاء   بالغقلق  نع حقوق اإلنسان مجلس إلى المقررة الخاصة في تقريرها األخير  رتفقد عبّ وحقوق المرأة. 

خطر  ينطوي على  ألن هذا األمر كوسيلة لتحسين جهود مكافحة اإلرهاب النساءاستخدام على   المتميزالتركيز 
نطاقًا الذي األوسع   الواقع البنيوياالنتباه عن  "النساء"التركيز الضيق على  يصرفاألجندة، حيث تحويل وجهة 
أنه  مماثلة أكّدوا فيها  رسائَل ن وخر آوطرح معلقون . 5والعنف  المساواة بين الجنسين واإلقصاء يسفر عن عدم

عدم   أوجه عالج يحقوق اإلنسان الذي لاألوسع منظور الأسباب عدم المساواة بين الجنسين عن  ينبغي فصل ال
تحقيق   بجهودهذه البرامج ه لحقتالبرامج أو عند تحليل الضرر الذي قد  وضعسواء عند   ، الهيكليةمساواة ال

 .6نسينواة بين الجالمسا

بأن إدراج منع التطرف العنيف في أجندة   موجز النهج الذي يقرال يعتمد هذاوبالرغم من النهج التحذيري أعاله، 
على  على المرأة و متناسبيؤثر بشكل غير  التطرف العنيف هو إقرار بأن الوقتمرور المرأة والسالم واألمن مع 

 اإلرهاب. خطرمنع في  ةأساسي ةجهة فاعل  المرأةأن وبحقوقها األساسية 

 
 المرجع نفسه.  3

4 Gender Action for Peace and Security (GAPS). Prioritise Peace: Challenging Approaches to Preventing and Countering Violent Extremism from a 
Women, Peace and Security Perspective. (2018) p. 2 . 

5 A/HRC/43/46 40، الفقرة . 

6 Jayne C. Huckerby, In Harm’s Way: Gender and Human Rights in National Security, 27 Duke Journal of Gender Law & Policy 179-202 (2020). 
Available at https://scholarship.law.duke.edu/djglp/vol27/iss1/11Huckerby, J. 2020. In Harm’s Way: Gender and Human Rights in National Security . 

https://scholarship.law.duke.edu/djglp/vol27/iss1/11Huckerby


4 

 من المنطقة  ةحال  دراساتعرض أربع 

 1325لقرار مجلس األمن  استجابةً لتصدي للتطرف العنيف لفي بعض الدول العربية  تالتي ُبذلالجهود  تعود
اتخاذ  لتصدي للتطرف العنيف في المنطقة على ل األولىركّزت الجهود  وقدإلى أوائل القرن الحادي والعشرين. 

  مع مرور الوقت تزايدبين الجنسين. ومع ذلك،  المساواة منظوٍر يراعي افتقرت إلى و  ذات طابع أمنيتدابير 
منظور يراعي المساواة بين الجنسين في   وإدراجاالعتراف بأهمية معالجة األسباب الجذرية للتطرف العنيف 

محدودًا ، ومتفاوتًا في المنطقةم واألمن  المرأة والسالكان تنفيذ أجندة ، في حين وبالمثلالسياسات والبرامج. 
في هذا السياق، بذلت . وتنفيذ هذه األجندةفي  في إحراز تقدم مطردم االتجاه العا تمثل، فقد الحاالتفي بعض 

 ،الجنسين في برامج منع التطرف العنيف المساواة بين تعميم منظورلواضحة  اً المنطقة جهود في بلدان عدة
  الموجزالمرأة والسالم واألمن. ويستند هذا  مع أجندةمنع التطرف العنيف ندة واءمة أجبوضوح بمبعضها  قامو

 األردن وتونس ولبنان والمغرب.من  دراسات حالة إلى أربع 

الجماعة اإلسالمية   على تنظيمأول تشريع لمكافحة اإلرهاب بعد مرور عشرة أيام   المغرب، سّن 2003في عام و
  عدد أكبروإصابة  اً شخص  44عن مقتل  تفرمتزامنة في الدار البيضاء أس انتحارية تفجيراٍت المغربية المقاتلة 

،  فيها النساءلم ُتشَرك قسرية اتخاذ تدابير على  في البدايةالرد� على التفجيرات اقتصر من األشخاص. وفي حين 
،  2004عام منذ ومن.  على األالسرعان ما أدركت الحكومة مدى محدودية االعتماد على استراتيجية ال تقوم إ

جديدة ية الهذه االستراتيجاستندت و .في المغرب مكافحة اإلرهابلتيجية متعددة الجوانب ستراا تتبلور ا�خذت
، 2015. وفي عام دينيةهي: تعزيز األمن الداخلي، ومحاربة الفقر، وإجراء إصالحات  ركائز على نظام من ثالث

تجربة المملكة المغربية في "  وثيقة بعنوان التطرف العنيف في لمنعكامل المتعدد األبعاد والمت ُحّدد نهج المغرب
 L’expérience du Royaume du Maroc dans la Prévention et la Lutte)"منع التطرف العنيف ومكافحته

)Violent contre l’Extrémisme7نية ماأل الركيزة  )ب( الدينية؛   الركيزة )أ(: ركائز . ويقوم هذا النهج على خمس
 .التعاون الدولي )ھ(تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون؛  )د( االجتماعية واالقتصادية؛  الركيزة )ج(والقانونية؛ 

 اإلجراءاتمن الواضح أن وخطة عمل وطنية بشأن المرأة والسالم واألمن.  وضععلى  اً المغرب حاليعمل يو
، بما فيها إشراك المرأة في جهود بناء السالم؛ ف العنيفطرمنع التاآلن لاتخذتها الحكومة المغربية حتى  التي

دورًا أكبر؛ والتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛ وتمكين  هنواالستجابة لمطالب الناشطات بإعطائ
جهود المرأة في  المطاِلبة بإشراكجميعها مع الدعوات  تتماشىالمرأة من خالل إصالحات قانونية ومجتمعية، 

 المرأة والسالم واألمن.  أجندةفي  على النحو الواردالعنيف  رفلتطا نعم

بعد أن  استراتيجية وطنية لمنع التطرف العنيف. وقد صيغت هذه االستراتيجية  لبنان، أطلق 2018عام وفي 
مية  إلى تنظيم الدولة اإلسال االنضمامأعداد كبيرة من المتطرفين العنيفين الذين يسعون إلى  دخلت إلى لبنان

. ومنذ األيام األولى من النزاع السوري، واجه لبنان خطر امتداد هذا النزاع إلى  )داعش(في العراق والشام 
التي جاءت نتيجة  الوطنية وضع االستراتيجية الجهود الرامية إلى اللبناني  مجلس الوزراء وقادحدوده. 

 
7 Morocco, (2015). L’expérience du Royaume du Maroc dans la Prévention et la Lutte contre l’Extrémisme Violent. Mission Permanente du Royaume du 

Maroc Genève. Available at http://www. ohchr.org/Documents/Issues/RuleOfLaw/PCVE/Morocco.pdf. Accessed on 24 July 2020 . 
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والمبادرة الوطنية   ،ريةن العام، والحكومة السويسمكتب الممثل المقيم لألمي، ممثلًة بالتعاون بين األمم المتحدة
 . أخرى كيانات دولية، ولمئوية لبنان الكبير

الحوار ومنع  )أ(: ركائز االستراتيجية الوطنية على تسع وترتكز
العدالة وحقوق  )ج( لحكم الرشيد؛اتعزيز  )ب(  ؛نشوب النزاعات

 وإشراك الريفيةو التنمية الحضرية )د( ؛اإلنسان وسيادة القانون
 ؛وتمكين المرأة سينالمساواة بين الجن )ھ( ؛المجتمعات المحلية

التنمية االقتصادية  )ز(  ؛التعليم والتدريب وتنمية المهارات )و(
االستراتيجية والمعلوماتية  االتصاالت )ح( ؛فرص عمل إيجادو

 الشباب.  تمكين )ط( ؛االجتماعيووسائل التواصل 

 1325م لتطبيق القرار رق نانيةلبالوتتضمن خطة العمل الوطنية 
خمس  )2022-2019( الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة

األربع لقرار مجلس  الركائز في إطارأولويات استراتيجية تندرج 
  ؛في صنع القرار على جميع المستويات المشاركة )أ(: 1325األمن 

ف لعنوقاية النساء والفتيات من ا ) ج( ؛منع نشوب النزاعات  )ب(
اإلغاثة   ) د( منه؛لمبني على النوع االجتماعي وحمايتهن ا

المرأة والسالم واألمن بدور  أجندةإذ تعترف  ،تآزٍر واضحة أوجهُ  الوثيقتين. وبين  القانونياإلطار  )ھ( ؛واإلنعاش
للتصدي اتخاذ إجراءات الخطتان إلى  ، تدعووبالمثلبالتطرف العنيف ومنعه.  ات المتعلقةالمرأة في صنع القرار

التصدي النتهاكات  من أجل  وتوسيع نطاقهاتعديل القوانين اللبنانية وإلى  نوع الجنسأساس القائم على لعنف ل
 حقوق المرأة. 

 أطلقها التي سامحان حول التعمّ  برسالة اً كملت الحقلمكافحة اإلرهاب استُ  ةخط األردنوضع ، 2014في عام و
بين ز المبدأ التوجيهي المشترك يركّ ومنع التطرف العنيف. لاألردن د هوج وتوجه هاتان الوثيقتان. 8األردن ملك 

  وال تحلل الخطةعلى النهج األمني. بوضوح ويشّدد  ،والمؤسسات الدينية القادة الدينيينعلى دور الوثيقتين 
كَر دور  . وال ُيذهيك عن التمييز بين الجنسين قضايا المساواة، نا  ذلك في بما،  األساسيةالهياكل االجتماعية 

نشاطًا في  تعزيز دور الواعظات وجعلهن أكثر في الخطة سوى مرة واحدة في معرض الحديث عن  لمرأةا
 على المجتمع. التأثير

المرأة واألمن  ( 1325الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم ، أصدر األردن  2018في عام و
لخطة بالتنسيق مع مختلف ا تصميمأة ية األردنية لشؤون المروقد توّلت اللجنة الوطن. 2021-2018 )والسالم

يات األمنية للتحد لالستجابة هذه الخطة وقد ُوضَعت  الهيئات في القطاع العام وقطاع األمن والمجتمع المدني.
تدفق  في أعقابمية إلى الحفاظ على االستقرار واألمن  راجهودها ال ولدعموالعسكرية التي تواجهها البالد 

 داعششهدت المنطقة ظهور تنظيم وفي الوقت نفسه،  في البلدان المجاورة. الفارين من النزاعاتجئين الال

 
يوليو  / وزتم 22ي ف تم االطالع عليها ./فلتطرا-لمواجهة-الوطنية-الخطة -تنشر-الغد/alghad.com//:. 2016يونيو  / حزيران 15الغد في  صحيفةشرت في نُ  8

2020 . 

الخامسة الجنسينالركيزة  بين  المساواة   : 
 وتمكين المرأة

بش  توعية .1 الدستورية    احقوقهأن  المرأة 
على   العنيف  التطرف  ومخاطر  والقانونية 

 . ةواألسر الفرد مستوى

بالمرأة من أجل   .2 المتعلقة  تعديل التشريعات 
وال العدالة  أشكال  تحقيق  جميع  على  قضاء 

 . االتمييز ضده

األنشطة   .3 في  المرأة  مشاركة  تشجيع 
 االجتماعية والثقافية واإلنمائية. 

ع .4 في  المرأة  مشاركة  صنع تشجيع    مليات 
 القرار وصنع السياسات. 

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1/
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التطرف العنيف.   انتشار أدى إلى ، مماحدودالرف عبر تطاألردن تصعيدًا لل  وشهدوغيره من الجماعات المتطرفة، 
الذي   )2015( 2242مجلس األمن  األردنية بصورة خاصة إلى االستجابة لقرارالوطنية خطة العمل وتسعى 

 . ومكافحتهطرف العنيف في منع الت سياً رئي اً يسّلط الضوء على دور المرأة باعتبارها شريك

والحماية من والعنف التطرف  الوقاية من )ب( ؛ المشاركة )أ( :ركائز أربعالعمل الوطنية األردنية على  خطة  وتقوم
بناء   )د(؛ ألزمة الالجئين استجابةً وإعادة اإلعمار كاإلغاثة و افيتعال )ج(؛ االجتماعينوع الالقائم على العنف 

  اً مترابطة ترابط ومع أن جميع الركائز. والشابات  الشباب فئاتومشاركة المجتمع المدني والتوعية و القدرات
لتطرف  معالجة قضية ا وفي إطار. ركيزةكل  ضمنمنفصلة  الستراتيجية من األهداف اال د مجموعةوثيقًا، ُتحد� 

إلرهاب والتطرف العنيف  لباألثر غير المتناسب  االعتراف هما ن رئيسيينيتركّز خطة العمل على مجالالعنيف، 
 بدور المرأة في منع التطرف العنيف. االعتراف، وعلى النساء والفتيات

وقوع   ، بعد2016في عام  9االستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف واإلرهاب تضعَ وُ  قدف، تونسفي ما أ
ذالقوات العسكرية والمدنيين.  ضد  األعمال اإلرهابيةسلسلة من  التوجيه العام  تحتهذه االستراتيجية  وُتنف�

بشأن مكافحة اإلرهاب  )2015( 26من القانون  66 بموجب المادة نشئتأللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب، التي 
درج هذه وتن، واإلرهاب لتطرف العنيفللتصّدي ل أهدافًا واسعةهذه االستراتيجية  تحددووغسل األموال.  

 . واالستجابة  والمالحقةهي: الوقاية والحماية  ركائز أربع األهداف في

معالجة األسباب الجذرية للتطرف من خالل سن تشريعات لمقاضاة   هو، أي الوقاية، الركيزة األولىهدف و
واالقتصادية. والظروف االجتماعية ميش التهة معالجلووضع سياسات  يةالتحريض على األعمال اإلرهاب

في مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف.  واالستخباراتدور جهاز األمن برز تُ ف، أي الحماية، ةالثاني كيزةالر أما
مراقبة الحدود وحماية الضحايا. أصحاب المصلحة لالتواصل بين مختلف وإلى تعزيز التدابير  وتهدف أيضاً 

 تعزيزو ،التخطيط لألعمال اإلرهابية وتنفيذها منعن، بهدف ، حول األم المالحقة، أي ةالثالث الركيزةتمحور تو
من جديد ز ركتوالسابقة  ي تكّمل الركائز، فهاالستجابة ، أي ةواألخير ةالرابع الركيزةمالحقة مرتكبيها. أما 

وتشديد   ،والدولي التعاون الوطني وتعزيزتعزيز استجابة الدولة من خالل إنشاء نظام إنذار مبكر،   على
 األمنية.  يرالتداب

واألمن   المرأة" 1325لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي  2022-2018خطة العمل الوطنية  كما ُوضَعت في تونس
مدت  وتولي خطة العمل الوطنية، التي اعتُ بما سبق.  اً وثيق اً ترتبط ارتباطوهي ، 10والقرارات المكملة له "والسلم

تؤديها  يمكن أن تعترف بمختلف األدوار التي و بقضايا منع التطرف واإلرهاب.   خاصاً  ، اهتماماً 2018في عام 
  للتخفيف من خطرمرتكبة أو ضحية أو شريكة في إيجاد حلول  بوصفهاالمرأة في مجال التطرف واإلرهاب، 

عدالة  ليات الالجنسين في عم المساواة بين منظورلعمل الوطنية على تعميم مراعاة تركز خطة ا، لذااإلرهاب. 
  العائدين. إدماجعلى دور المرأة في منع التطرف العنيف وإعادة و، يةاالنتقال

 
 . http://www.cnlct.tn//wp-content/uploads/2018/11/Strategie.pdf: )2016( على االستراتيجية الوطنية التونسية لمكافحة التطرف واإلرهاب  لالطالع 9

 .والقرارات المكملة له " المرأة واألمن والسلم "  1325لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي  2022-2018خطة العمل الوطنية  10
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Tunisia%20NAP%20(2018-2022)%20-%20Arabic.pdf . 

http://www.cnlct.tn/wp-content/uploads/2018/11/Strategie.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Tunisia%20NAP%20(2018-2022)%20-%20Arabic.pdf
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ة:  ر�ينطقة العفي الم التطرف العنيف  منع . 2
المساواة   تعميم مراعاة منظورل ٌج ُنه

 ين الجنس �ين

طرف الَعنيف  لت  اً قفووة. على عدٍد من البلدان العربي  ثقيالً  عبئاً ألقى اإلرهاب َوالت� ر اإلرهاب العالمي، سج� لمؤش�
رق األوسط َوشمال أفريقيا أكبَر عَدٍد من الوفيات بيَن عامَي  ، حيُث فاَق عدد الوفيات  2018و 2002منطقة الش�

فت أربع2018. َوفي عام 11في المائة من إجمالي الوفيات في العالم 42 يمثلمما  ،حالة 700,93   بلدان ة، ُصن�
بة حسب عدد الوفيات(باإلرهاب  البلدان العشرة األكثر تأثراً ة من بينِ بيفي المنطقة العر  العراق هيو، )والمرت�

امنة التي احتّلت المراتب(واليمن والجمهورية العربية السورية والصومال  ادسة َوالث� ابعة َوالس� على   الثانية والر�
فوَن العنيفون الَمرأ وقد. )التوالي  اً سالح االغتصاب ، واستخدموا متزايد على نحوة َوحقوقها استهَدَف الُمتطر�

رهاِب.  ساء جنسيّ  واسُتعبَدتلال� ومن   تجنيد العناصر واستبقاءهم، من أجل تزويدهّن إلى المقاتلين، مما عزز اً الن�
ا عن طريقِ بيعهن� في أسواق   أجل جمع . ففي   منأو  الرقيقاألموال إم� جمهورية لاالفدية التي تدفعها ا�سرهن�

 .12اً جنسيّ  األيزيدياتآالف الن�ساء  داعشَوالِعراق مثالً، اسَتعَبَد تنظيُم  العربية السورية

ة تعميم مراعاة منظور  ألف. منع  في استرا�يجيات المساواة �ين الجنسينَأهميَّ
طرف العنيف في المنطقة العر�ي   ةالتَّ

مؤشرات   فيأعلى  نتائَج تسجل التي أن� الُمجتمعات ى إلالتطرف العنيف  نعخطة عمل األمين العام لم تشير
مييزا ُر عدم الُمساواة َوالت� ف العنيف. ويوف� طر� بيَن الجنسين  المنهجيان لُمساواة بيَن الجنسين هي أَقّل ُعرضًة للت�

ِف في الُعنف َوُيعد� استخدام العنف القائم على  بعُه   اً شائع اً نوع الجنس تكتيكأساس ُتربًة َخصبًة للتطر� تت�
فة العنيفة.   باالستناد إلى 2019مؤّشر المرأة والسالم واألمن لعام  بلدًا على 167ُصّنف  وقدالجماعات الُمتطر�
دماج والعدالة واألمن أةثالثة أبعاد أساسية لرفاه المر رق األوسط َوشمال   . هي اال� داء منطقة الش� ن� ا� ن ا� وتَبي�

مستويات العنف المنظم َوالقوانين  ارتفاع كبيٍر إلى  إلى حديعوُد عام، وهذا كل بش اً أفريقيا ضعيف نسيبّ 
ة التي ُتضعف المرأة و دما اً غالبالتي التمييزي� الت اال� ة ة بلدان. كما ُصن�فت خمس13جما تقترن بانخفاض ُمعد�  ،عربي�

  حسباألسوأ أداًء    ةالعشر البلدان  من بينِ  ،اليمنالجمهورية العربية السورية والسودان والعراق وليبيا ووهي 
ر.  األكثر  البلدانمن بين   واعُتبَرت ثالثة من هذه البلدان، وهي الجمهورية العربية السورية والعراق واليمن،المؤش�

ر رهاب.وابيَن اضطهاد المرأة  مؤشر اإلرهاب العالمي، مما يدل� على ارتباط ملحوظ باإلرهاب حسب اً تأث�  ال�
 

11 Institute for Economics and Peace. Global Terrorism Index. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism (2019) . 

12 Strasser, Fred, “Women and Violent Extremism: A Growing Threat Demands Concerted Action”. United Institute of Peace (2015) . 

13 Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Women, Peace and Security Index 2019/20. (2020), p. 13 . 
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ف الَعنيفعلى المرأة و دي علىتعالَوُيشيُر  طر�   ،حقوقها، والعالقة بيَن مؤشرات الُمساواة بيَن الجنسين َوالت�
فين بديناميات  ِة تعميِم ُمراعاة منظور  سينالمساواة بين الجنَوتالُعب الُمتطر�   المساواة بين الجنسينإلى ا�همي�

ف الَعنيف.  طر� على نحو   تضطلع  أن المرأة قيقةحعالج وأن ت الُمبادرات ذهه بد أن تقرّ  والفي ُمبادرات منع الت�
ف العنيف. َومع ذلك، لطالما اعُتبر اإلرهاُب  متزايد بدور المرتكبة أو المتصّدية ألفعال طرف العنيف   التطر� َوالت�

جال. و اً لمكافحتهما حكر المبذولةالجهود فضالً عن  واضحة في  أن األطر الدولية شهدت نقلة نوعية  مععلى الر�
تتجاهل البحوث  ما اعتبر تمكين المرأة أمرًا حاسمًا لتحقيق السالم المستدام، كثيرًا  التصدي للتطرف العنيف، إذ

ة، رك�زت الجهود المبذولة لمعالجة هذه  ربيَوفي المنطقة الع لتطرف العنيف.والممارسات األبعاد الجنسانية ل
دا رجِة اال�ولى على الت� رهاب القضايا بالد� ة لمكافحة اال� بيَن  المساواةافتقرت إلى منظور ُيراعي وبير األمني�

  بين الجنسينالمساواة سياساٍت شاملة ُتراعي  العربية حاليًا إلىمنطقة فعلى سبيل المثال، تفتقر الالِجنسين. 
ة عنيفة كتنظيِم  انخرطواتتناول عودة األفراد الذيَن و فة أو ا�رهابي� . وال ُتشارُك العديُد  داعش في جماعاٍت متطر�

طرف العنيف، في حينِ رسميفي الجهود ال ةالعربي المنطقة ساءمن ن ين رجاُل  يحتكرة التي تهدف إلى منع الت� الد�
. وبما أن� الَعديد من ُمبادرات منع العنيف ة في برامج منع التطرفياألدوار الرئيس المحليةالمجتمعاِت  قادةوَ 

ف ال طر� إلى   فقد يؤدي هذا األمر ،لى جنس اإلنسان َوحقوقهِ َعنيف ال تستند بما فيِه الكفاية إلى إطاٍر قائٍم ع الت�
ة الس�  ةَتفاقم الديناميات الجنساني� مييز. ذلك في بما ،لبي�  أوجه عدم الُمساواة بيَن الجنسين َوأشكال الت�

ف العنيف أجل �ين الجنسين من ةالمساوالمنظور المراعية األولويات  .باء طرُّ  منع التَّ

ول العربي ُتَعدّ  ف مشاركة الد� طر� ع ة في منع الت�  :ما يلي الُمعتمدة جالُنهُ . َوتشُمُل ة َوُمتفاوت ةالعنيف متنو�
ة مواصلة التركيز )أ( ة على حساب البرامج الوقائي� دابير األمني� ات يقوُدها الن�شاط   )ب(؛ على الت� اعتماد استراتيجي�
عبيا طرف العنيف منفصلةُمشاركة الُحكومة في برامج  )ج(؛ لش� طرف العنيف  )د (؛ لمنع الت� إدراج مفاهيم منع الت�

ة لمكافحة اإلرهابفي االستراتيجيات  طرف   استراتيجيات وضع )ھ(؛ الوطني� ة قائمة بذاتها لمنع الت� وطني�
ة ة استراتيجي� عودية الس� المملكة العربي لدىفعلى سبيل الِمثال،  العنيف. جال " على تقوم المحاورة ثالثي� الر�

ة هني� ة "َواألموال َوالذ� ة لمحاربة  منهاإجراءات مجموعة . َوتشمُل هذه االستراتيجي� اٍت عسكري� استراتيجي�
ة َوا�خرى على شبكة اإلنترنت لتعزيز   .14عايةَومنع انتشار الد�  االعتدالاإلرهابيين، َومبادرات ا�عالمي�

ربي ما في العراق، فقد عملت وزارة الت� َوشركاء  )اليونسكو(ة مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ا�
ف العنيف من خالل التعليم في الَمدارس  بشأنآخرين لتنفيذ مشروعٍ رائٍد  طر� في   الرسمية االبتدائيةمنع الت�

ة  ، ما من قاعدبذاتها لمنع التطرف العنيف القائمة . وفي ما يتعل�ق باالستراتيجيات15الموصل ة بياناٍت مركزي�
ف العنيف. فقد وضع كل� من طر� ة بشأن منع الت� في ، جميعلل متاحة   اً المغرب خططلبنان و لخطط العمل الوطني�

ة بشأن  حين أن  . ناً ل عشرها نلم ت ولكنها 2016عام  منع التطرف العنيف فيالجزائر وضعت خطة عمل وطني�

 
14 The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, Washington D.C. (2019). Saudi Arabia and Counterterrorism. Available at 

https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/SAUDI%20ARABIA%20AND%20COUNTERTERRORISM.pdf. Accessed on 24 July 2020 . 

15 UNESCO. Prevention of Violent Extremism Through Education. Available at https://en.unesco.org/fieldoffice/baghdad/PVE-E. Accessed on 24 July 
2020 . 

https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/SAUDI%20ARABIA%20AND%20COUNTERTERRORISM.pdf
https://en.unesco.org/fieldoffice/baghdad/PVE-E
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  مبادئبشأن  للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة األمم المتحدة التوجيهية الصادرة عن هيئة مذكرةل ل اً ووفق
ف العنيف، فإن� تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين لتعميم مراعاة منظور  وأبعاد وأولويات طر� هذا  منع الت�

ة  تااللتزاما باالستناد إلى ،المنظور ولي� طرف العنيف في منع لحقوق اإلنسانالد� ضروري من أجل: منع  ، هو أمرالت�
ةالجنسانية اآلثار  لبي� الجذرية للتطرف العنيف   سباباألَوتحديد  والتصدي لآلثار التي تحدث بالفعل؛ ؛الس�

ةوالمجندين المحتملين فيه وأهدافه وضحاياه ب نهجٍ  من مختلف الجهات الفاعلة كجزٍء من  واالستفادة ؛دق�
ى ف العنيفلمنع التطر شامل ة بين الجنسين ايراعي المساوتزال الجهود المبذولة إلدراج منظور  ال اآلن،. َوحت�

ف العنيف مخصصة  استراتيجيات في تتمحور  "ما ُتعتبُر هذه الجهود أنشطة منفصلة  اً . َوغالبلةمنعزو منع التطر�
ة منفصلة عن الجه "حول المرأة ئيسوالتزاماٍت ثانوي�   اً يزال العمُل جاري . وفيما ال16لمنع التطرف العنيفة  يود الر�

نحاِء الِمنطقة االلتزاممن  متفاوتةُمستوياٍت ب ة  خطط ظهورفإن�  ،في جميعِ ا�   بشأن أجندة المرأةعمل وطني�
على مدى  ةالدول العربيفي  لمكافحة التطرف العنيف بيَن الجنسين المساواةَوخطط ُتراعي   والسالم واألمن

أجنداتها المعنية بإدماج الفوارق بيَن الجنسين في لهذه الدول ُمتزاِيد ال يدل على االلتزامالثالثة الماضية  العقود
 . بمكافحة التطرف العنيف

ة على حقوق المرأة تخفيف اآلثار   ل�يَّ  السَّ

ن�  لقد فة إلى حد� ما في  هقيل ا� غم من نجاحِ الجماعات المتطر� المعايير  و النساء ر واستغاللخيتسعلى الر�
ة ن�  ،والديناميات الجنساني� ف العنيف لم  برامجفا� بل كانت في ، على نحو معّمق القضاياهذه عالج ت منع التطر�

ويعتبر البعض أن البرامج كثيرًا  .نوع الجنسأساس رها مستندة إلى افتراضات قائمة على  كثير من األحيان تعتب
ف  .17املها مع المرأة، ما يحّد بالتالي من فعاليتهاما تكون محدودة في تع طر� وبما أن� الَعديد من ُمبادرات منع الت�

إلى َتفاقم   يمكنها أن تؤدي، سان َوحقوقهِ الَعنيف ال تستند بما فيِه الكفاية إلى إطاٍر قائٍم على جنس اإلن
ة لبي� ة الس� مييزواة بيَن الجنسيأوجه عدم الُمسا  ذلك في بما ، الديناميات الجنساني�  .18ن َوأشكال الت�

بشكل   التي تستهدفهاالمرأة  )أ(: العنيف على المرأة، فهي رفأما المجاالت التي يمكن أن يؤثر فيها منع التط
للسياسات   الجانبيةالمرأة التي تعاني من العواقب  )ب(نقاط ضعفها وخبراتها؛  ال تقّدرمباشر السياسات التي 

على المرأة والعبء  االجتماعيةلخدمات ل المتزايد األمني الطابع تأثير )ج(رة الذكور؛ األس أفرادإلى الموجهة 
 .19دور صنع القرارأفي  عدم تمثيل المرأة )ھ (بة؛ التأثير الجنساني لسياسات المراق )د(الناجم عنه؛  

تمكين المرأة على أنه   لىإ النظرأي  ،المرأة وحقوقها وإضفاء الطابع األمني على استغالل  قد يكون من المضرو
خارج يفقد أهميته   يمكن أنف، وإذا اعُتبر تمكين المرأة مهمًا لألمن بالدرجة األولىوسيلة لتحقيق غاية معينة. 

الحكومات حقوق المرأة عند التفاوض مع الجماعات السياسية أو  وبالتالي ُيخشى أن تقايض، السياقهذا 
ائي للتحدث أو العمل ضد بعض الجماعات المتطرفة، ولم يتم  رأة بشكل انتقتم تمكين الم إذاوبالمثل، . العسكرية

ن إعالوًة على ذلك، و. لن يكون تمكينها قد تحقق بالفعلجتمع، فتمكينها للتعامل مع السلطات الهيكلية داخل الم
 

16 UN Women. Guidance Note on Gender Mainstreaming Principles, Dimensions and Priorities for PVE. (2019) p. 7 . 

17 UN Women. Meeting of Experts of the North Africa Regional Platform. (April 2019), p. 3 . 

18 UN Women. Guidance Note on Gender Mainstreaming Principles, Dimensions and Priorities for PVE. (2019) p. 8 . 

19 UN Women. Meeting of Experts of the North Africa Regional Platform. (April 2019), p. 3 . 
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التطرف  الجهود المبذولة للربط بين حقوق المرأة ومكافحة اإلرهاب ومنعمع   حساس شكلبلم يتم التعامل 
 .20لنساءردة فعل سلبية ضد ا المتطرفين العنيفينلدى هذه الجهود  ثير قد ت، فالعنيف

ضمان عدم إهمال المرأة عند وضع خطط  لفي المغرب، أّدى الناشطون في مجال حقوق المرأة دورًا إيجابّيًا و
وأنشطة  ،طرف العنيفة التمكافح إدماجاالستراتيجية المنقحة في المغرب إلى  فقد أدت لمنع التطرف العنيف. 

المساواة بين منظور إدماج إلى  اً أدت أيضو، في الخطط الوطنية ذات الصلة ،الحقاً  منع التطرف العنيف
  نفسهاإلثبات  ةواإلسالمي ةالعلماني المرأة الدافع األساسي لهذا التغيير عمل كان وإشراك المرأة. و الجنسين

ركزت مجموعات النساء العلمانيات على الخطابات  ففحين .كعاملة مناسبة لمواجهة التطرف المتزايد
انون األسرة، قامت النساء اإلسالميات بحمالت من أجل قبول النساء  الديمقراطية، والضغط من أجل إصالح ق

 بقدرتهّن على الوعظ في المساجد التي تسيطر عليها الدولة. الدينية واالعتراففي مناصب القيادة 

تيح التدريب الديني مع أن وفي كلتا الحالتين، قد  النسائية  األهلية نظماتومع أن المللنساء المغربيات،  قد ا�
حسبما تفيد األدلة، لم يصل األمر إلى درجة   تنفيذ برامج منع التطرف العنيف،لمع الحكومة المغربية عملت 

منع  الستراتيجية المغربية بشأن ل نيةالركيزة األمنية والقانو تشير  النساء بشأن التدابير األمنية. والالتشاور مع 
من حيث  (السياسية للمرأة   نسبة المشاركةتزال  ال. وو إلى مشاركتهاأ المرأةالتعامل مع التطّرف العنيف إلى 

وعلى هذا النحو، فإن قيادة المرأة ومشاركتها في الحكومة  .21أقل من المتوسط العالمي )برلمانيالتمثيل ال
 انيفسح –منع التطّرف العنيف لخطيط في الت حقوق المرأة انتهاكلضمان عدم  ضروري وكالهما –واألمن 

 لتحسين. ل مجاالً 

المساواة بين الجنسين في رصد وتقييم السياسات والبرامج واإلجراءات   إدماجوفي لبنان، تدعو الخطة إلى 
هذا  إن ويات، فعلى جميع المستمشاركة المرأة  ة إلى ضمان الدعوالمتعلقة بمنع التطّرف العنيف. وباإلضافة إلى 

تخذ تُ التعّدي على حقوق المرأة أثناء مكافحة التطرف العنيف ما لم بأنه يمكن  اً ضمني اً عتبر اعترافيُ  اإلدماج
 ثار الضارة.تدابير للتخفيف من هذه اآل

افحة اإلرهاب الخطة األردنية لمك التي تضمنتها الحقًا أوجه القصور الوطنية األردنيةالعمل خطة وقد عالجت 
التطرف  ، بأنوضعهامنذ  ،ت خطة العمل الوطنيةفقد اعترف ثار الضارة على المرأة. الحد من اآلما يتعلق ب في

ذلك صحتهن، وتعليمهن،  في والفتيات على حماية أنفسهن وحقوقهن اإلنسانية، بما النساءالعنيف يعيق قدرة 
احترام حقوق اإلنسان  ب ألردنلمع االلتزام الدولي  طنيةالعمل الوفي الحياة العامة. وتتفق خطة ن ومشاركته
 اً حددم اً ، التي تتضمن هدف22)2025-2016(مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان  وتتماشىوتعزيزها، 

 العمل . وتتضمن خطة)2025-2020(مع االستراتيجية الوطنية للمرأة و، تهاوحمايحقوق المرأة تعزيز بشأن 
إلى منع   الرامية اإلجراءات ذلك في بما، جراءات وتقييمهاشامل لرصد اإلنظام لوضع  اً ية خططالوطنية األردن

هذه التحركات هي خطوات إيجابية للتخفيف من اآلثار الضارة  ومما ال شك فيه أن التطرف العنيف. 

 
20 UN Women and the Jordanian National Commission for Women. Women and Violent Radicalisation in Jordan. (2016) p. 16 . 

21 Georgetown Institute for Women, Peace and Security, “Women, Peace and Security Index 2019” . 

22 Hashemite Kingdom of Jordan. Comprehensive National Plan for Human Rights (2016-2025). Available at 
http://jordanembassy.or.id/_2file_obj/pdf/Comprehensive-National-Plan-for-Human-Rights.pdf. Accessed on 24 July 2020 . 

http://jordanembassy.or.id/_2file_obj/pdf/Comprehensive-National-Plan-for-Human-Rights.pdf
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شمل  لعنيف التي تمنع التطرف ا إجراءاتغالبية إال أن الستراتيجيات منع التطرف العنيف على حقوق المرأة، 
الوطنية األردنية بشأن المرأة والسالم واألمن وليس في  العمل ت فقط في خطة درَج ا�  ن قدبه تتعلق وأالنساء 

ومن  . وإضفاء الطابع األمني عليهاحقوق المرأة  استغاللؤدي إلى يقد  ، مما الخطة األوسع لمكافحة اإلرهاب
منع التطرف   بشأن عملالالوطنية وخطة  االستراتيجيةفي  رأةالم إدماجالوطنية األردنية  العمل خطة أهداف
 . التقليل من هذا الخطرشأنه ، ما من العنيف

 النساء ، تعترف خطة العمل الوطنية في تونس بأهمية المساواة بين الجنسين. فهدفها الرئيسي هو تمكين  وبالمثل 
القائم على مكافحة العنف  ي استقرار البالد، و والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء السالم الدائم، والمساهمة ف 

 العمل  ، وحماية المجتمع من النزاعات والتطرف واإلرهاب. ومن خالل المجاالت الخمسة لخطة نوع الجنس أساس  
بشكل   الوثيقة ركز  ت ،  )الوقاية، والحماية، والمشاركة، وبناء السالم، وإعادة اإلعمار والتواصل والدعوة ( الوطنية 
وتعترف واألسباب الجذرية للتطرف.    نوع الجنس أساس  القائم على  رية للعنف  جة األسباب الجذ معال على    متوازن 

 مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق المرأة.ب بأهمية النهوض بحقوق المرأة و   هذه الخطة 

 الدوافع الجنسانية للتطرف العنيف   

من ناحية والتطرف العنيف من ناحية أخرى ليست  ن والعنف ضد المرأة  إن العالقة بين عدم المساواة بين الجنسي 
ن للتطرف  ي ن تحذيريت ي عالمت المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة    عدم   إذ يمثل ه واحد  ا عالقة بسيطة أو باتج 

همية من أجل  غ األ بال   اً أمر   عد� وفهم هذه العالقة يُ   . 23مباشرة له   ونتائَج على المشاركة فيه     محفزة ، وعوامَل العنيف 
أن    أكد ،  2015التطرف العنيف لعام    نع لم تدخالت فعالة لمنع التطرف العنيف. وفي خطة عمل األمين العام  القيام ب 

ويلفت    . 24أقل عرضة للتطرف العنيف   هي   مؤشرات المساواة بين الجنسين   في   أعلى   تسجل نتائَج المجتمعات التي  
  العنيف   الذكوري الطابع  و ،  والدوافع الجنسانية للنزاع المسلح   ، الهيكلية اواة  المس   عدم   أوجه األمين العام االنتباه إلى  

نوع  أساس  القائم على  فالمعدالت المرتفعة للتمييز والعنف    . 25العنيف في تعزيز التطرف    وإلى دورها جميعاً   المهيمن 
كانت من    اليمن والعراق و السورية    الجمهورية العربية   فيها التطرف. والجدير بالذكر أن   ينتشر بيئة    تنشئ   الجنس 

  باإلرهاب تأثرًا  ، فضالً عن أنها من بين الدول األكثر  2019البلدان األسوأ أداًء في مؤشر المرأة والسالم واألمن لعام  
شريع  وتفتقر إلى ت ،  27المرتبة األخيرة في مؤشر المرأة والسالم واألمن   تحتل   فاليمن   . 26لمؤشر اإلرهاب العالمي   اً وفق 
مشاركة المرأة في االقتصاد  دون  زات الرسمية واالجتماعية  التحي�   وتحول االغتصاب؛  ال تجّرم  و   سري األ عنف  ن ال بشأ 

والعنف القائم على  إلى تشريعات قوية تتناول العنف الجنسي    وتفتقر الجمهورية العربية السورية   أو السياسة. 
  إلى إلى حد كبير  ويعود هذا األمر    ، مع في المجت   بالكامل   المرأة من المشاركة   اسُتبعَدت ، وقد  نوع الجنس أساس  

 . 28ة الصراع المستمر والقيود القانونية واالجتماعي 
 

23  Johnston, Melissa., True, Jacqui and Benall, Zineb. “Gender Equality and Violent Extremism: A Research Agenda for Libya”. UN Women and 
Monash University. (November 2019), p. 11. 

24 A/70/674, para. 53 . 

25 A/HRC/43/46, para. 39 . 

26 Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Women, Peace and Security Index 2019/20. (2020), p. 13 . 

 . 22المرجع نفسه، ص.   27

 . 4المرجع نفسه، ص.   28
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مثل عدم  إلى أسبابه الجذرية المحتملة  ما يتعلق بتطرف المرأة، فتشير منظمة األمن والتعاون في أوروبا فيما أ
االقتصادية، وانعدام الفرص  عنف ضد المرأة، ونقص الفرص التعليمية و: البين الجنسينوالتمييز  المساواة
جد البنك الدولي وقد و. 29للمرأة لممارسة حقوقها المدنية والسياسية والمشاركة في العملية السياسيةالمتاحة 

باألفراد األجانب الذين ينضمون إلى الدولة اإلسالمية تتعلق بنقص االندماج   اً أن العوامل األكثر ارتباط
ة  المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماي الذي قدمه تقريرال يتضمنو. 30قامتهم االجتماعي واالقتصادي في بلدان إ

دعوة موّجهة إلى الجمعية العامة  2009حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب لعام 
 .31لإلرهاب هدفاً التي تجعل النساء  الجنسين المساواة بينعدم مسألة الحكومات لمعالجة  إلى

ية السياسية واالقتصاد إلى أن كراهية النساء جزء ال يتجزأ من األيديولوجية والهو اً ضبحاث أيوتشير األ
المتغيرة   الجنسين السياسي واستراتيجيات التجنيد للجماعات المتطرفة العنيفة التي تسعى إلى وصم أدوار

. 32المرأة كتهديدا ترى تمكين ألنه وبإلحاق العار بالمرأةنوع الجنس أساس والتهديد بممارسة العنف القائم على 
في المجتمع. على ووجودها   تأثير المرأةالحد من حول مفاهيم تسعى هذه المجموعات إلى تعبئة المجندين و

مثل الفصل بين   بالجنسينرجعية متعلقة  اً ليبيا أهدافوتونس سبيل المثال، روجت الجماعات المتطرفة في 
  .33"التقليدي"الزواج  شجيعوت، من تواجد النساء في األماكن العامةالجنسين، وضبط مالبس النساء، والحد 

إلى جانب  و. 34ُينظر إلى االعتداءات على الجهات الفاعلة في مجال حقوق المرأة على أنها إنذار مبكر للعنف كما
ن  أ 1325تطرف، وجدت دراسة عالمية قائمة على تنفيذ قرار مجلس األمن كأسلوب لل  يالجنس استخدام العنف

هجمات على حقوق النساء والفتيات،   ينطوي علىفة العنيفة عبر المناطق كل تقدم تحرزه الجماعات المتطر
. وبالتالي، تشكل المواقف 35أجسادهن بشأنحقهن في التعليم، والحياة العامة واتخاذ القرار ذلك  في بما

 له.  نتيجةً وللتطرف العنيف  محركاً  هاالداعمة للعنف ضدوالمعادية للمرأة 

غير أن الدوافع الجنسانية للتطرف العنيف ال تقتصر على تعزيز األفكار التقليدية لألنوثة واألدوار المجتمعية 
 إلى في استراتيجيات التجنيد والدعاية لديها الجماعات المتطرفة دعتالمحدودة للمرأة. باإلضافة إلى ذلك، 

الرجال بالهيمنة  شعورعلى  مثالً يم الدولة اإلسالمية تنظ الذكورية المبنية اجتماعيًا. فقد شدد اعتماد الذهنية
 تغري الجماعات المتطرفة. باختصار، 36الذكورية والقوة على النساء، وعلى دورهم كحماة، وأولياء، ومعيلين

 من االنتهاكات. "نسائهم"الذكورية التقليدية وحماية الذهنية كوسيلة لتأكيد يها إلالنضمام باالرجال 
 

29 Organization for Security and Co-operation in Europe. Women and Terror Radicalisation Final Report. (2013), p. 3 . 

30 World Bank Middle East and North Africa Region, “Economic and Social Inclusion to Prevent Violent Extremism”, MENA Economic Monitor. (2016), p. 9 . 

31 Scheinin, Martin. “Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering 
Terrorism”. (2009), para. 32-33 . 

32 Johnston and others, “Gender Equality and Violent Extremism: A Research Agenda for Libya”, p. 8 . 

33 Kallel, Salim. “The Relationship Between Violence Against Women and Violent Extremism”. UN Women and Monash University. (2020), p. 6 and 
Johnston and others, “Gender Equality and Violent Extremism: A Research Agenda for Libya”, p. 40 . 

34 Johnston and others, “Gender Equality and Violent Extremism: A Research Agenda for Libya”, p. 8 . 

35 United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT). Reference Guide: Developing National and Regional Action Plans to Prevent Violent Extremism. 
p. 34 . 

36 United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT). Reference Guide: Developing National and Regional Action Plans to Prevent Violent Extremism. 
p. 34 . 
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في المغرب على اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية،   العنيف التطرفمكافحة   ةاستراتيجيصر عنايركز أحد 
  انجذابهم إلىل عيش المغاربة وظروفهم ستقلل من بُ تحسين ُس الرامية إلى  من فكرة أن المبادرات  انطالقاً 

  برامج لتمكين المرأة اجتماعياً عدد من اإلصالحات القانونية وال ُنّفذالتطرف العنيف. وفي إطار هذه الركيزة، 
  تنقيحات تقدميةالملك محمد السادس  أقر ،2004على وجه الخصوص، في عام و. 37واقتصادياً  وسياسياً 

اإلصالحات للمرأة   وأتاحت. اً واقتصادي اً لمدونة األسرة المغربية التي كانت مفيدة في تمكين المرأة اجتماعي
. 38ات على قدم المساواة مع الرجلرة الطالق والحق في وراثة الممتلكة متساوية في األسرة، وسلطة لمباشمكان

وقيل إن اإلصالحات تظهر  البيضاء،في الدار  2003من هجمات  ةزفترة وجياإلصالحات بعد  وُنفّذت
بتمكين المرأة في محاربة اإلرهاب ألن تزويد المرأة بمكانة أقوى في األسرة سيسمح لها   اً استراتيجية والتزام

 .39الجة القضايا التي يمكن أن تتحول إلى محفزات للتطرفبمع

واآلليات   العديد من المؤسسات كُّلَفتاالستراتيجية الوطنية اللبنانية لمنع التطرف العنيف، وفي ما يتعلق ب
تالعب المنظمات المتطرفة العنيفة بمعايير المساواة   يةكيف وبدراسة جنسينل للصور النمطية امكافحة ب الوطنية

يمكن أن   بين الجنسينالراسخة عدم المساواة أوجه و  الجنسانية أن المعاييرمما يدل على وعيها بن الجنسين، بي
ريادة األعمال  منها لٍ بُ بُس  للمرأةلتمكين االقتصادي وتشدد االستراتيجية على اتسهم في انتشار التطرف العنيف. 

الجنسانية  األساليبإلى  اً اللبنانية أيض تراتيجيةس اال تشير ومن بين األنشطة االقتصادية األخرى ذات الصلة. 
القائم العنف تدعو وزارة الدولة السابقة لشؤون المرأة إلى معالجة والتي تعتمدها الجماعات المتطرفة العنيفة، 

 الذي تمارسه المنظمات المتطرفة العنيفة. نسعلى أساس نوع الج

لتي تزيد من  ة تسلط الضوء على العوامل الهيكلية األساسية اوبالمثل، فإن خلفية خطة العمل الوطنية التونسي
للعنف ضد النساء والفتيات  تمّهدتحدد العالقة بين المعايير االجتماعية الهيكلية التي واإلرهاب.  مخاطر

  ةتهيئل سبيالً في مجال الوقاية، تسلط الخطة الضوء على أهمية التعليم  وبالتالي،والمعايير التي تعزز التطرف.  
فتيات كمؤشر ضمن أنظمة اإلنذار  وال النساءانتشار العنف ضد  اعتبار ذلك في بماالتسامح والسالم،  من ثقافة

من خالل   تونسرؤية التنمية في من أجل النهوض بالدولة   التي تبذلها جهودل ل تكملةً الوثيقة  وُتعتَبر هذهالمبكر. 
 امح. عزيز الحوار والتسعلى نبذ التطرف وتحفز البالد تعزيز دور المرأة في 

الصور   تمثل كيف  ذلك  في  بما آلثار الجنسانية للتطرف العنيف،  ا   الوطنية األردنية بوضوح العمل  تحدد خطة  و 
سلط الضوء على وت تسهم في التطرف العنيف وتتفاقم بسببه.    النمطية الرجعية والعنف ضد المرأة عوامَل 

ستخدم يُ "على األعمال اإلجرامية، بل    الجنسي يقتصر العنف  الجنسانية للمتطرفين العنيفين، حيث ال   األساليب 
 " وحقوقها الجنسية واإلنتاجية  ل عيشها بُ وُس يديولوجية تسمح باضطهاد المرأة والسيطرة على حياتها  لفرض أ 

البغاء القسري، و الجنسي، واالتجار بالبشر،    االستعباد من خالل    ] ... [ لتوليد الدخل في اقتصاد الظل  " وكوسيلة  
تتضمن   العنيف، للتطرف    الجنسانية   ساليبواأل لمكافحة الجذور  . و " خالل الفدية، وما إلى ذلك ابتزاز األسر من  و 

لرسائل الذكورية والتصدي ل الوطنية األردنية مبادرات مقترحة لمكافحة الصور النمطية الجنسانية    العمل   خطة 
قادة الفكريين وقادة المجتمع ادة الدينيين وال إلى حملة مع الق   فهي تدعو مثًال المفرطة للجماعات المتطرفة. 

 
37 Couture, “A Gendered Approach to Countering Violent Extremism”, p. 26 . 

 . 29المرجع نفسه، ص.   38

 . نفسه المرجع 39
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 الخطاب   وتقترح الخطة لخاطئة والقوالب النمطية المتعلقة بالمرأة والرجل والدين والتقاليد.  لمعالجة المفاهيم ا 
ه الديني الموسع من خالل تصميم الخطب الدينية والرسائل اإلعالمية.   المجتمعات المحلية إلى  هذه الرسائل    وتوج�

 دور المرأة في منع التطرف العنيف.المفرطة للجماعات المتطرفة وتؤكد على  ك في الرسائل الذكورية  وتشك 

 للتطّرف العنيف  عامالً بوصفها المرأة  

فقد   –العديد من الكتابات المتعّلقة بالمرأة والتطّرف العنيف على افتراضات محدودة بشأن دور المرأة ركّزت 
  بأدوارا القيام كصانعة سالم. ولكّن المرأة يمكنهأو الجماعات المتطّرفة،  يديعلى أكضحية تعاني  إما وصفتها
أو مسؤولة تعبئة أو مؤيدة أو مرتكبة جرائم. وال ُيحصر دور المرأة في فئة  متعاطفة بوصفها في العنف  ناشطة

نوع أساس  قائم علىالعنف الواحدة. على سبيل المثال، يمكن أن تقع النساء والفتيات ضحايا للعنف الجنسي أو 
 .40مرتكبات للتطّرف العنيفالالت وممو� الدات وجن� مال بدور في الوقت نفسه يضطلعن، وأن الجنس

في الجماعات   اً شطان  اً إلى أّي مدى تستطيع المرأة أن تكون عضو هاوسقوطوأظهر صعود الدولة اإلسالمّية 
المعلومات  المالّية، وجمع ة واللوجستيالشؤون ولتجنيد، توّلت المرأة دورًا فّعاالً في اقد المتطّرفة العنيفة. ف

في ، تّم 2016في عام و. 41القوانين األخالقية، والقتال والتفجير االنتحاري  وإنفاذ ستطالعاالاالستخبارية، و
الوالء إلى الدولة اإلسالمّية وكّن يحصلن على مواد أعلّن  مؤلفة فقط من نساءتفكيك خلّية متطّرفة  المغرب 

خاّصة بالمرأة لتساهم في الخالفة وتدعم   دولة اإلسالمّية أماكنَ . وأنشأت أيضًا ال42متفّجراتاليائّية لصنع كيم
المرأة في الدولة اإلسالمّية   وُجّنَدت. 43أيديولوجّيتها المتطّرفة من دون أن تشارك في األعمال العدائّية المباشرة

متجّذر و أكثر اكتماالً مجتمع  عّلمة وممّرضة لتكوين أسر وتنمية جنسانّية تقليدّية، كزوجة وأّم وملتؤدي أدوارًا 
. وقد سّهلت المرأة  44الذكورّية المفرطة واألنوثة التقليدّية الذهنية اإلسالمّية عنلدولة لالمثالّية  المفاهيمفي 

 .45األوالد  تطّرفأيضًا 

كترونية لحدى الدراسات عن الجماعات اإلمّجِندة فّعالة. فقد أظهرت إبدورها  أّنهاعند تجنيدها أثبتت المرأة و
أقوى من الرجال، ما يجعلهّن أكثر فعالّية من  المؤّيدة للدولة اإلسالمّية أّن المجّندات لديهّن ارتباط بالشبكة

بتسخير الصورة النمطّية   اإلرهابيةلجماعات . ولقد قامت ا46نظرائهّن الذكور في نشر رسالة الدولة اإلسالمّية 
 .47منّظماتها تدّل على طابعها الحميد والسلمّي لمرأة، مّدعية أّن مشاركة المرأة في ل  "السلمّية"

 
40 Johnston and True, “Gender Equality and Violent Extremism: Libya, Tunisia and Morocco”, p. 7 . 

41 Johnston and True, “Misogyny and Violent Extremism: Implications for Preventing Violent Extremism”, p. 2 . 

42 Deutsche Welle. “All-Female ‘Islamic State’ Cell Arrested in Morocco”. (3 October 2016). Available at https://www.dw.com/en/all-female-islamic-
state-cell-arrested-in-morocco/a-35948566. 

43 Van Leuven, Dallin, Mazurana, Dyan, and Gordon, Rachel. “Analysing the Recruitment and Use of Foreign Men and Women in ISIL through a Gender 
Perspective”. Foreign Fighters Under International Law and Beyond. (2016), p. 103 . 

 . نفسه المرجع 44

45 Cited in UN Women, “Guidance Note on Gender Mainstreaming Principles, Dimensions and Priorities for PVE”, p. 42 . 

46 Bigio, Jamille, and Vogelstein, Rachel. “Women and Terrorism. Hidden Threats, Forgotten Partners”. Council on Foreign Relations. (2019), p. 5 . 

47 Couture, K.L. “A Gendered Approach to Countering Violent Extremism. Lessons Learned from Women in Peacebuilding and Conflict Prevention 
Applied Successfully in Bangladesh and Morocco”. Foreign Policy at Brookings. (2014), p. 10 . 

https://www.dw.com/en/all-female-islamic-state-cell-arrested-in-morocco/a-35948566
https://www.dw.com/en/all-female-islamic-state-cell-arrested-in-morocco/a-35948566
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االعتراف بجميع أدوار المرأة كعامل للتطّرف العنيف حديث النشأة. على سبيل   يزال الة، في المنطقة العربيو
إلى   إال القليل من االهتمامه يوج� ، لم داعشثيل القوي للمرأة المغربّية بين المهاجرات إلى المثال، بالرغم من التم

. إّن  48الدولة اإلسالمّية بالمقارنة مع نظرائها الذكور تسيطر عليهاالمرأة وهجرتها إلى األراضي التي  تطرف
الذي بدأ في المغرب موّجه إلى السجناء السلفّيين الجهادّيين لتعليمهم تفسيرات معتدلة  "مصالحة"برنامج 

من مجمل  في المائةادة دمجهم في المجتمع. ومع أّن نسبة النساء تشكّل خمسة للنصوص الدينّية ودعم إع 
. وهذا يشير إلى أّن المحّركات الجنسانّية 49المبادرة، لم ُتشَمل المرأة في المدانين بتهم تتعلق باإلرهاب السجناء

 ، لم تؤخذ كّليًا في االعتبار. ها المرأة في األنشطة المتطّرفةؤديللتطّرف، والمجموعة الواسعة من األدوار التي ت

لمتطّرفة  المرأة كعضو متطّوع في الجمعّيات ا بدورالوطنّية األردنّية اهتمامًا ضئيالً  العمل ، تبدي خّطةوبالمثل
  لدى مناقشة تأثير التطّرف العنيف على المرأة، نّصت خطةو. تطرف المرأةالظروف المؤّدية إلى بالعنيفة أو 

نساء والفتيات المستعبدات قد اسُتخدمن كدروع بشرّية وانتحارّيات، ولكن الوطنّية األردنّية على أّن ال العمل
 تطّرفة العنيفة أو التي شاركت في أعمال عنيفة بكامل إرادتها. ُتذكر المرأة التي انضّمت إلى الجمعّيات الم لم

المنظّمات غير الحكومّية  المتزايدة في  متشّددةالخطابات الفي تونس، تشير خّطة العمل الوطنّية إلى أّن و
كانا محّركين  همعادة تأهيل إلحلول متاحة من مناطق النزاع من دون واإلرهابيات اإلرهابّيين  والمساجد وعودة

خّطة على ضرورة توفير الخدمات المناسبة لحماية المرأة ضحّية العنف التشّدد و . رئيسيين لوضع هذه الخطة
الخّطة  تدعو واء أنظمة إنذار مبكر ترتكز على دور المرأة واألطفال في الجماعات اإلرهابّية. وتدعو إلى إنش

والطرق التي   طرفللت اتمعّرض بعض النساءجعل عوامل التي ت الفي اللبنانّية لمنع التطرف العنيف إلى البحث 
 تستخدمها الجماعات المتطّرفة العنيفة لتجنيد المرأة. 

 صانعة سالم  للتطرف العنيف و بوصفها مانعًة المرأة  

  إّن وجود المرأة أساسّي في الجهود المبذولةفللتطّرف العنيف على حقوق المرأة وسالمتها،  العميقلتأثير ل اً نظر
التطرف العنيف، ثّمة حاجة لالستفادة من فهم  ُتعنى بمنع  استراتيجيةفي أّي و . تهومكافح منع هذا الخطرل

ومهاراتها في حشد رأس  ، والمجتمعات ائالتوتأثيرها على الع ،الدينامّيات الجنسانّيةلقضايا الثقافّية ولالمرأة 
 .50أجل السالممن محاورة ك جتماعي للعمل االمال ال

ناشطات من  بوصفهّن العديد من النساء على جبهات القتال ضّد التطّرف العنيف  تتواجدة، في المنطقة العربيو
، في تونس، كانت المرأة . مثالً نسائيةمن خالل منّظمات  ذلك في بمانسان أجل السالم ومدافعات عن حقوق اإل

في التصدي و وممارساتههر الفكر المتطّرف دورًا أساسّيًا في تنظيم مؤتمرات للبحث في مظا ؤديتالمفكّرة 
 .52الخاّصة تهن� روايا نشرولتفكيك روايات اإلرهاب  اً في الجزائر، كانت الروائّيات والكاتبات يكتبَن كثيرو .51لها

 
48 DGAP Report, “Socio-Economic Development and Violent Extremism in Morocco”, p. 11 . 

 . 22المرجع نفسه، ص.   49

50 UNDP, Assessing Progress Made, and the Future Development Approaches to Preventing Violent Extremism. (2018), p. 14 . 

51 Jeblaoui, Emna. “Women’s Roles in Preventing Violent Extremism in Tunisia”. UN Women and Monash University. (2020), p. 8 . 

52 Daoudi, A. “Algerian Women and the Traumatic Decade: Literary Interventions”. Journal of Literature and Trauma Studies, vol. 5,No. 1. (Spring 2016) . 
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هجمات متزايدة على حقوقهّن، أن اختبرن  من ازدياد التطّرف بعد المجتمع المحليفي ليبيا، حّذرت نساء و
الدولة   مع توّسع نفوذالزوجات الطلب على على ارتفاع  ما دّل للمجّندات الغربّيات،  راً كبي اً تدّفق وشاهدن

المرأة من الجهود الرسمّية المبذولة لتفادي   رًا ما اسُتبعَدت كثي، المتعددةوبالرغم من الجهود  .53اإلسالمّية 
، في حالة ليبيا، قيل  أدواٍر اجتماعّية غير رسمّية. مثالً حصرها في التطّرف العنيف ومكافحته، ويستمّر تجاهلها و

 .54لها مقّر رئيسيللدولة اإلسالمّية إلنشاء  اً إضافي اً ، ما أعطى وقتالمجتمع المحليإّنه تّم تجاهل تحذيرات نساء 

ومن الواضح في مختلف االستراتيجيات التي جرى استعراضها في مجال منع التطرف العنيف أن دور المرأة  
  منعُنُهج كثيرًا ما تشير وقدرتها على التأثير كثيرًا ما ُيعتَرف بهما ولكنهما منحصران في دور الزوجة واألم. و

وأخت في المجتمع، لها قدرة خاّصة على كشف التطّرف  رها كأّم وزوجة التطّرف العنيف إلى أّن المرأة، نظرًا لدو
. "االستجابة المبكرة"و "اإلنذار المبكر"في  اً مهم اً في التفكير والتصّرفات في بيئتها الشخصّية وهذا يمنحها دور

يادة مجموعة من وق رصدوفقط دورها في تصميم وتنفيذ  يتجاهلإّال أّن التركيز على دور المرأة في العائلة ال 
لخطر  لأن يضعها في موقف صعب وحّتى أن يعّرضها  اً التطرف العنيف، ولكن يمكنه أيض منعسياسات وبرامج 

ت أيضًا إلى إلقاء اللوم التركيز على األّمها يؤديوإلى السلطات.  وعائلتهامنها التبليغ عن أوالدها  اً كان متوقعإذا 
لمجتمع  للتالي، في البرامج التي تستهدف المرأة كأّم وزوجة وقائدة . وبانأوالده على النساء في حال تطّرف

 .هالتنفيذالمرأة جهة فاعلة في تنفيذ البرامج وليس مجرد امرأة خاضعة ووسيلة ، من المهّم أن تكون يالمحل 

رشدات  مل ي لهو البرنامج التدريبعلى عنصر أساسي   العنيفالتطرف  منعلالحكومة المغربّية  استراتيجية وترتكز
  مهمةالمرشدات الدينّيات  وتتولى .200555في عام  ، وقد أنشأته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمّيةياتالدين

 .56والمساجدالمتطّرف في المدارس القرآنّية لمواجهة الفكر تعزيز االعتدال الديني والتسامح 

  يمرشدة دينّية بين عام 500ّية إلى مرشدة دين 50عدد المرشدات الدينيات من  ارتفعنتيجة لهذا البرنامج، و
والمستشفيات ودور األيتام   سجونالفي  يعملنسلطات دينية وقائدات مجتمعّية  ن. وأصبح 2014و 2005

مكانة اإلرهاب بل لتغيير  لمكافحةليس فقط  اً واسع اً لقي برنامج المرشدات ترحيبو .57والمدارس ودور الرعاية
 ية.غير تقليد اً المرأة بإعطائها أدوار

على    اً أيض ينطوي، ةأدوار جديد  تأديةلمرأة وقدرتها على عن االمنطقة  منمثال وجيه  هذا البرنامج هو  أنومع 
وإلقاء  صلوات الالقرآن كالرجال وُيحّرم عليهّن قيادة  عن  اً صارم اً تدريبال يتلّقين   المرشدات الدينياتف. لبياتس

  الصورة النمطية عن أدوار الجنسين التي تعتبر أنلى إيستند يزعم النقاد أن البرنامج يبدو وكأنه  و. العظات
إلسالم  عن اإيجابية ولطيفة  ، ستعكس صورةالعاطفية والحساسة واألمومية وتحديدًا صورتها أنوثة المرأة، 

  الدينياتالمرشدات  يقتصر دور ،  مساجدالفي  تخطابالقاء إعند و. ةبالميول المتطرف رتبطةالمعتقدات الم ُتبطل

 
53 Bigio and Vogelstein, “Women and Terrorism. Hidden Threats, Forgotten Partners”, p. 8 . 

 المرجع نفسه.  54

55 UN Women, “Meeting of Experts of the North Africa Regional Platform”, p. 6 . 

56 Cited in Couture, “A Gendered Approach to Countering Violent Extremism”, p. 30 . 

57 DGAP Report, “Socio-Economic Development and Violent Extremism in Morocco”, p. 17 . 
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 عزيزتالتقييدات إلى  تؤدي هذههوية المرأة. وقد ما يتعلق بفي  سيما والتوصيل خطاب الدولة الديني  على
 .58هاالقضاء عليمن  بدالً  نوع الجنسأساس واالزدواجية القائمة على النمطية  الصور

لوحيدة التي تذكر دور  الركيزة ا االستراتيجية التونسية لمنع التطرف العنيففي المتعلقة بالمنع ركيزة وُتَعّد ال
وحمايتها حقوق اإلنسان  مبادئ احترام وُيذكَرتعزيز دور المرأة في منع التطرف. ًا خاصًا بهدف  حددتالمرأة إذ 

من خالل خطة العمل الوطنية  عالجت هذه الثغرة أن السلطات التونسية . إالفي الخطة اً أيض حسب االقتضاء
تمثيل  الالسلطات التونسّية الضوء على أهّمية  طل ستالمشاركة،  قًا لركيزةفووالمتعلقة بالمرأة والسالم واألمن. 

هذه الخطة   وتتضمنالعسكرية.  والرتبلمرأة والرجل في السياسة، والقضاء، وتنفيذ القانون المتساوي ل
 دور المرأة في بناء السالم وتسوية النزعات. للنهوض بمجموعة إجراءات 

،  األصعدة جميعسياسات على الى تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات ووضع يتم التركيز علففي لبنان، أما 
من الوعي   اً هذه اإلجراءات بعض وتعكسالسياسات. وضع  دور منظمات المجتمع المدني في بناء السالم و وتعزيز

ن  أمع والتطرف العنيف.  وتنفيذ استراتيجيات منعاألصعدة في تخطيط  جميعأهمية مشاركة المرأة على ب
ل مختلف الُسبُ مباشر  نحو علىالمدني، ال تعالج   ع دور المجتمحوار اجتماعي وتعزيز   إلى إطالقالخطة تدعو 

تكليف إال من خالل بدور المرأة  فاالعتراوال يحصل .  منع التطرف العنيففي أنشطة  التي تتيح للمرأة المشاركة
مخاطر التطرف العنيف  بشأن – المنازلربات سيما  وال –وزارة الدولة السابقة لشؤون المرأة بتوعية النساء 

 لتطرف العنيف. الرصد بوادر  الالزمة والمهارات رفةبالمعفراد عائالتهن وتزويدهن بالنسبة أل

 قدراتأهمية بناء المتعلق بدور المرأة في منع التطرف العنيف  جزءيتناول ال ،خطة العمل الوطنية األردنية وفي
  كافحةومفي بناء السالم  ، لتعزيز دور المرأةالنسائيةمنظمات سيما ال والمحلية، الدني مالمجتمع ال منظمات

ومرّبية كأم  ادورهل اً ، نظرقادرة على التأثير المرأةيؤكد هذا الجزء أن والتطرف العنيف في المجتمعات المحلية. 
ت التطرف عالماأولى والكشف عن  ،يحةوتعليم المفاهيم والقيم الدينية الصح عائلتها وأطفالها،توعية بإمكانها 

بذل ن خالل وزارة الداخلية في األردن لتدريب النساء القائدات على رَحت مبادرة موفي حين اقتُ  الدهن.لدى أو
  لمجتمعلدة  ئالمرأة في المجتمع كأم ومعلمة وقا دورعلى استخدام  ينصّب التركيزجهود لمنع التطرف العنيف، 

 .ومنعه طرفالت لكشف عنالمحلي من أجل ا

من خطة العمل الوطنية األردنية لزيادة مشاركة المرأة وتدريبها   أخرىأجزاء في  تاالقتراحا العديد من  وُقدَمت
بهدف زيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ  تاالقتراحا وقد ُعرَضت هذهفي جميع نواحي قطاع األمن. 

لنجاح  هذه المبادرات ضروريةٌ إال أن التطرف العنيف، منع بوضوح ب ترتبطولم عمليات السالم، في السالم و
  إصالحات قطاع األمن لجعله أكثر شموالً واستجابة حاسمةً  ، قد تكونولذلك. التطرف العنيف منعد جهو

 .59لتخفيف هذه المزالق المحتملة

  

 
 . 18المرجع نفسه، ص.   58

59 UN Women, “Guidance Note on Gender Mainstreaming Principles, Dimensions and Priorities for PVE”, p. 4 . 
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 الخالصة والتوصيات . 3

الجنسانية  دوافع في اللعنيف النظر في منع التطرف ا المساواة بين الجنسينيتطلب تعميم مراعاة منظور 
تقودها إلى  والمسارات التي  فيهوالمشاركة  العنيفوفهم األدوار التي تؤديها المرأة في دعم التطرف  ؛للعنف

جميع على سالم  وصانعةَ  بوصفها مانعًة للتطرف العنيفلمرأة الحيوي لدور الوتحديد  التطرف العنيف؛
وقد ثار الضارة المحتملة لمنع التطرف العنيف على حقوق المرأة. لحد من اآلوا ؛مستويات المجتمع وصنع القرار

بلدان خطوات عّدة حيث اتخذت  في المنطقة العربية الطبيعة الجنسانية للتطرف العنيفبتزايد االعتراف 
دي على المفهوم التقلييتزايد التركيز  في خطط منع التطرف العنيف. ومع ذلك،  الجنسيناعتبارات  إلدماج

 احد هذيويمكن أن  في منع التطرف العنيف. أمًا لها دورٌ أو  بوصفها ضحيةالنساء بالتطرف العنيف، أي  ةلعالق
 فهم أدوارها في إدامة التطرف.  يعيقوأن  في منع التطرف العنيفلمرأة االضيق من إمكانات  المنظور

وإذا ا�ضفي الطابع  في االعتبار  ى المرأة اآلثار المحتملة الستراتيجيات منع التطرف العنيف عل ؤخذ تلم  وإن
الحقائق  ومنعه، فقد يتم تجاهل وتعزيز التطرف العنيف  مكافحةلالمرأة في المجتمع كوسيلة  األمني على أدوار

ثار عتبر الحد من هذه اآليُ  ،الهيكلّية األوسع التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين واإلقصاء والعنف. ولذلك
ة لتعميم  يمن األولويات الرئيسنسان االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلن تطابق أي تدخل مع وضماالضارة 

 في استراتيجيات منع التطرف العنيف. المساواة بين الجنسينمراعاة منظور 

لى إ موّجهة  منع التطرف العنيف  تدابير مكافحة اإلرهاب و   تكون ما    كثيراً وفي دراسات الحالة المذكورة أعاله، 
والخصائص السياسية   ، لعرقي وا   اإلثني االنتماء  و   ،والطبقة االجتماعية   ، العمر   أساس   على  أكثر من النساء لرجال  ا 

االنضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة.  أن تكون المرأة قد ُجّنَدت قسرًا أو ا�جبَرت على    مع افتراض ،  والدينية 
رة نمطية عن صو   أيضاً   يعطي   بلًء على صفات معينة فحسب،  وصمهم بنا ب يتسبب هذا بالتمييز ضد الرجال و  وال 

يحّمل الرجال مسؤولية أفعالهم  اً خطير   اً أساسي  اً ويكشف تحيز   ،مغسولة الدماغ أو   سلبيةً إما    ، فَتظهر المرأة النساء 
ة لعوامل اقتصادي   التطرف العنيف نتيجةً   ما يكون   وكثيراً المشاركة.    في   ويبين النساء غير راغبات العنيفة  

 عد� يُ   ،لذلك و   . 60واالبتعاد عنه العنيف  التطرف  ؛ وهذه هي العوامل نفسها التي تؤدي إلى إزالة  واجتماعية وسياسية 
اتية ؤ الم بالغ األهمية لتقييم الظروف    اً منع التطرف العنيف أمر ل  المساواة بين الجنسين قائم على  اعتماد نهج  

 . 61واألنثوية على التطرف   الذكورية د كيفية تأثير األفكار  تحدي ل التطرف العنيف ولمشاركة النساء والفتيات في  

دفي حين  و دور   سيما تؤديه، والللدور االجتماعي اّلذي  اً أفراد المجتمع، تبع مثل جميعهوية المرأة،  ُتحد�
التركيز المفرط على هذه   من شأن، اً ومؤثر اً سالٍم قوي خطاَب  هذه الهويات وفي حين يمكن أن تشكّلاألمومة، 

 
60 Praxl-Tabuchi, Franziska. “Gendered Pathways to Radicalisation and Desistance from Violent Extremism”. UN Women and Global Centre on 

Cooperative Security. (April 2019), p. 4 . 

61 UN Women, “Guidance Note on Gender Mainstreaming Principles, Dimensions and Priorities for PVE”, p. 42 . 
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عتبر تمكين يُ و. أخرىالمرأة في مجاالت  مساهماتيحجب أن لهويات أن يعزز األدوار التقليدية للجنسين وا
  علىلتخفيف من مخاطر التطرف العنيف لاألهمية  بالغالمجتمع في مستويات جميع الالنساء كقائدات على 

منع التطرف العنيف  برامجالخاصة ب عناصرجميع الفي  المرأة  بد من إشراك والالمرأة والمجتمع ككل. 
السياسات والبرامج   بشأن المعنيات استشارة النساء اً . ومن المهم جدتهاومراجع وإنجازها هاإعداد ذلك في بما

 الفاعلة فيها. نوضمان مشاركته نالتي تؤثر مباشرة عليه

لدول إلدماج منظور متاحة لال فرصةالالثغرات المتعلقة بالمشاركة الرسمّية للمرأة في منع التطرف العنيف  وتبرز
سد  ولما يزيد من فعالّيتها. ، منع التطرف العنيفتها وسياساتها المعنية بأنشطفي جميع  المساواة بين الجنسين

ج أكثر ُنهُ  لوضعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي ع  مشتركةهذه الثغرات، تحتاج الدول العربية إلى بذل جهوٍد 
 التطرف العنيف. لجنسين من أجل منعبين اللمساواة  ومراعية شموالً 

أوجه عدم المساواة المنهجية بين الجنسين ودعم العنف ضد المرأة على المستويين المجتمعي والفردي  وُتَعد
  وتستغّلها ذه العواملالجماعات المتطرفة العنيفة ه . وتكّرسالتطرف العنيف وانتشاره زايدلتة يرئيس عوامَل 

أدوات تقييم المخاطر الخاصة  بد أن تراعي  ، الاستراتيجيات منع التطرف العنيف وعند وضعدين. لحشد المجن� 
  النساء والتمييزبعض المواقف مثل كراهية  ذلك في بمابشكل روتيني،  الجنسانيةمعايير البالتطرف العنيف 

ير الرجعية المعاي معالجةعند و .62ووجهات النظر المتعلقة بموضوع العنف ضد المرأة بين الجنسين الُمبطن
إلى الرسائل  اً التطرق أيض ينبغيالتركيز على المرأة فحسب، بل  ينبغيالجنس، ال  نوع أساس القائمة على

الضارة  الذكورية بينها المفاهيم التقليدية الذكورية الُمفرطة اّلتي تروج لها الجماعات المتطرفة العنيفة ومن 
النظر في مدعوون إلى ت في المنطقة العربية واضعي السياسا فإن. ولذلك، في المجتمعالشائعة و

 التالية: التوصيات

اإلقرار بالحاجة إلى معالجة الظروف األساسية التي تؤدي إلى انتشار التطرف العنيف واإلرهاب والتوعية   •
 الصوردرجٍة عالية من التمييز على أساس الجنس وتستغالن تنطويان على ، واإلقرار بأن الظاهرتين  بذلك

 ؛)اّلتي تطال اإلناث والذكور على حد سواء(الجنسانية الضارة  النمطية

 التطرف منعاستراتيجيات  فياألدوار المتنوعة اّلتي يمكن أن تشغلها المرأة  بشأنتوسيع نطاق البحث  •
 توفير مجال المستويات في جميعلمرأة على الناشطة والطوعية ل المشاركة تفعيل لُسبُ  ذلك في بما، العنيف
 تجنيدوالحؤول دون   ،عن المتطرفين السابقين المتطرف  الطابع إزالة وفي ،منهجينحو  علىالمبكر  اإلنذار

 ؛متطرفين جدد

ه، والبحث في  انتشارمسؤولة عن كللتطرف العنيف وٍة داعمأدوار المرأة ك بشأنتوسيع نطاق البحث  •
 ؛المسارات التي تقود المرأة إلى التطرف

تماشى ي على نحوف بمنع التطرف العني وُتعنى المساواة بين الجنسينر منظوتراعي وضع خطة عمل وطنية  •
  طخط، واالسترشاد بالمصادر التالية في عملية وضع منع التطرف العنيفاألمين العام لمع توصية خطة عمل 

 : المساواة بين الجنسينمنظور  مراعاةبسيما تلك المتعلقة  ال، والعمل الوطنية

 
62  Johnston and True, “Misogyny and Violent Extremism: Implications for Preventing Violent Extremism”, p. 6 . 
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o  الوطنية واإلقليمية لمنع التطرف لمكافحة اإلرهاب بشأن وضع خطط العمل دليل مكتب األمم المتحدة
 العنيف؛ 

o واألبعاد  المساواة بين الجنسينمنظور مراعاة مبادئ  بشأنهيئة األمم المتحدة للمرأة لاإلرشادية مذكرة ال
 لمنع التطرف العنيف. ذات الصلة واألولويات

ستوى الوطني، عبر  منع التطرف العنيف على الم وأجندة من  المرأة والسالم واألأجندة تعزيز التآزر بين  •
 ؛استكشاف أولويات وأدوات واستراتيجيات مشتركة من دون المّس بحقوق المرأة

واالستفادة بشكل منع التطرف العنيف، لوضع خطط عمل وطنية  أساليب بشأنتبادل الخبرات بين البلدان  •
يادات الدينية النسائية تعزيز مشاركة الق مثلها بشكل إيجابي نماذج الخطط الناجحة اّلتي ُينظر إليخاص من  

 ؛ التطرف العنيف في المجتمعات المحلية مخاطرالحد من في القدرة على الصمود وفي بناء في المغرب 

قائدات المجتمع المحلي وأعضاء المنظمات النسائية  ذلك في بما، المجتمع جميع فئات  منإشراك النساء  •
منع التطرف العنيف ورصدها ات وبرامج سسيا  تصميمفي إلنسان والقطاع األمني، ومجموعات حقوق ا

 وتقييمها. 
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