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ملخص

انظر املصطلحات الرئيسية. تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي بإيجاز هو عملية يتم من خاللها تصميم كل مرحلة من مراحل املرشوع لدعم الهدف األوسع للمساواة بني   1
الجنسني.         

 .118-103  ،)1(  25 والتنمية،  االجتامعي  النوع  الذكورية.  وسطوة  كادوات  استخدام  تجنب  العنيف:  التطرف  مكافحة  يف  النساء  إرشاك   .)2017( س.  ديستان،  جيسكار   2 
وايت، ج. )2020(. النوع االجتامعي يف مكافحة التطرف العنيف تصميم الربنامج وتنفيذه وتقييمه: ما وراء األدوات. دراسات يف الرصاع واإلرهاب، 1-24. وينرتبوثام ، إي )2020(. 
ما الذي ميكن أن ينجح )وما مل ينجح( يف مبادرات مكافحة التطرف العنيف التي تركز عىل املرأة والتي تقيم قاعدة األدلة للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته. رويس ورقة 

عرضية. هنتي، ب.، وإيغليستون ، ب. )2018(. األمهات واملرتزقة والوسطاء: النساء يقدمن إجابات عىل األسئلة التي نسينا طرحها. التحديات األمنية، 14 )2(، 123-106.

غري  محوريا  دورا  االجتامعية  والعالقات  االجتامعي  النوع  أدوار  تلعب    
متضح املعامل فيام يتعلق بالية عمل التطرف العنيف. وإن كال االمرين 
يعدان جزء من ضعف املجتمعات واالفراد امام مغريات التطرف العنيف 
ويتم استغالل نقطة الضعف هذه من قبل املنظامت الحاضنة للتطرف 
ان فهم  لديها.  ويف املفهوم نفسه،  التجنيد  الية  العنيف كجزء من 
كأداة  االجتامعي  النوع  واستخدام  املساواة،  وعدم  الجنسني  أدوار 
من  والوقاية  للحامية  املبذولة  الجهود  من  حيويا  جزئا  يعد  تحليلية 
التطرف العنيف. وتجدر اإلشارة اىل ان جهود الوقاية من التطرف العنيف 

لحد االن مل تأخذ مفهوم النوع االجتامعي يف نظر االعتبار دامئا.

يبدو ان املقاربات التي ال تهتم بالنوع االجتامعي قد بدأت تواجه تحديات 
جمة يف السنوات األخرية نظرا ملا يقوم به الباحثون واملنفذون من تطوير 
معرفتهم وأدواتهم البحثية لفهم دور النوع االجتامعي يف التطرف 
العنيف وتنظيمه وكيف ميكن ملامرسات تعميم النوع االجتامعي1 من أن 
 تسهم يف فتح مجاالت جديدة للعمل عىل الوقاية من التطرف العنيف.2

الرسائل الرئيسية لهذا التقرير هي كام ييل: 

عىل  فقط  باملرأة  االجتامعي  الّنوع  مفهوم  يُعنى  أن  ميكن  ال  أوال: 
النوع  مفهوم  يشري  بينام  عمليًّا.  االفرتاض  هذا  شيوع  من  الّرغم 
االجتامعي بصورة عامة اىل األدوار املرتكزة عىل النوع االجتامعي التي 
الناحية  من  الخ.   ... والعائلة  والجامعات  املجتمع  يف  األشخاص  يلعبها 
التطبيقية يستعمل النوع االجتامعي بصورة متبادلة للداللة عىل النساء. 
القائم عىل  بالعنف  للنوع االجتامعي وهرميات )مرتبطة  وهناك أدوار 
النوع االجتامعي( تفعل بصورة محددة جدا للرجال والنساء يف املجاميع 
املرتبطة بالتطرف العنيف. وعىل الصعيد نفسه، فان هناك طرقا مختلفة 
ألرشاك الرجال والنساء بأشكال متفاوتة سويا يف الوقاية من التطرف 
العنيف. ويف حقيقة االمر يجب ان تعمل سياسات الوقاية من التطرف 
العنيف والربامج التي تعنى به عىل ارشاك قضايا حقوق النساء وأدوار 
الرجال يف املجتمع ومفهوم الذكورية وكيف لهذه األفكار ان تشكل 
وبناء  منه.  الوقاية  وسبل  والتطرف  العسكرية  والنزعة  العنف  قضايا 
للتدخل الوقايئ  الذكورية ميثل مدخال رئيسيا  عىل ذلك، فان مفهوم 
من التطرف العنيف وسبيال ألرشاك الرجال يف العمل عىل الوقاية من 
االجتامعي  النوع  يف  املساواة  عدم  مفهوم  يتناول  الذي  التطرف 

وانعدام االمن كعنارص جذرية مسببة للتطرف العنيف. 

العنيف  التّطرّف  من  الوقاية  يف  املرأة  ضم  يكون  أن  من  بّد  ال  ثانيا: 
ذا بعد سيايس وأمنى وأن ال يقترص عىل أدوارها التّقليديّة املحلّيّة، 
فدوافع التّطرّف العنيف متثّل مشكلة معّقدة وتشمل عوامَل متعّددًة، 

التّمكني  عدم  مواضيع  أو  الّسياسية  القضايا  إسكات  بها  يتم  ما  وغالبًا 
القليلة،  املرأة  مشاركات  طريق  من  الّدوافع  هذه  عليها  تقوم  الّتي 
إّن  ولعّل ذلك يكمن يف حساسيّة هذا العمل وردود الفعل املحتملة. 
عدًدا يسريًا من الّدراسات الّتي ركّزت عىل مشاريع الوقاية من التّطرّف 
العنيف قيّمت أثر الربامج املستعملة يف ذلك وعنيت مبشاركة املرأة 
سياق  عن  خارجة  حاالت  دراسة  )يف  العنيف  التّطرّف  من  الوقاية  يف 
العراق والطّابع الغريّب( وناقشت قضيّة مدى ارتباطها مبوضوع التّمكني 
االقتصادّي، والتّمكني العائيّل، وقامت بإزالة تسييس مشاركة املرأة و 
وضعها بالكامل داخل حدود األرسة، فضاًل عن إزالتها لتسييس منهجيّة 
التّطرّف العنيف بشكل عام. املفهوم "السيايس" ويقصد  الوقاية من 
به؛ أن يكون مشتماًل عىل عدٍد من القضايا، نحو: منارصة املواضيع الّذاتية 
واملجتمعية، الثّقة يف املؤسسات، والثقة يف هياكل الحكم، ومشاعر 
الوقاية  مبادرات  يف  املرأة  مشاركة  أن  يعني  وهذا  الذاتيّة.  الكفائة 
الربامج  من  أنّها مستفيدة  عىل  تصاغ  أن  ينبغي  ال  العنيف  التّطرّف  من 
الّتي تركز عىل ›التّمكني االقتصادّي‹ ورشوط كسب العيش/النقود مقابل 
العمل، أو كأّم/زوجة. عىل حني أن العمل يف مجال التّمكني االقتصادي/

سبيل كسب الرزق ميكن أن يكون مدخاًل هاًما للمشاركة مبعناها الواسع؛ 
)ألّن هذا النهج يعطي غطاء بعيدا عن امنية العمل و يدعم املشاركة 
مع املجتمعات املحلية ويوفر منفعة ماديّة للمشاركني أو املستفيدين 
وأرسهم(، لكن ينبغي ان ال يكون الطريقة الوحيدة ملشاركة املرأة أو 

دعوتها للمشاركة يف مشاريع الوقاية من التّطرّف العنيف. 

الّنساء  "كراهيّة  بني  الرابط  عىل  الّضوء  الرصينة  البحوث  تسلّط  ثالثا: 
مدخاًل  ميثل  ما  وهو  العنيف،  والتّطرّف  املرأة  ضّد  والعنف  املفرطة" 
آخَر للعمل يف مجال الوقاية التّطرّف العنيف، ال سيام عند إجراء املزيد 
من البحوث يف مجال التّطرّف العنيف. وترتبط أشكال مختلفة من العنف 
األقليات  مجاميع  ضد  العام،  )باملعنى  االجتامعّي،  الّنوع  عىل  القائم 
أنّهم  إليهم عىل  يُنظر  الّذين  أولئك  العرقية-الدينية املحددة وكذلك 
لتأكيد  كأداة  الجامعات  متارسه  ما  فغالبًا  املثليني(  مجتمع  من  أفراٌد 
الّسيطرة وإيصال أيديولوجياتها وتقاليدها االجتامعية. وهذه االرتباطات 
ذوات أثٍر يف فهم العاملني يف مجاِل الوقاية من التّطرّف العنيف، ويجب 

أن تؤخذ بعني االعتبار عند إعداد الربامج الّتي تعالج أسبابها الجذريّة. 

رابعا: هناك مداخل لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف الوقاية 
من التّطرّف العنيف عىل كّل مستوى من مستويات العمل، ابتداًء من نرش 
الوعي إىل وضع الّسياسات عىل املستوى املركزّي أو الوطنّي، ومن ثم 
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مروًرا بإصالح قطاع األمن، وحامية العمل، وإعداد الربامج املعالجة عىل 
املستوى املحيل، ويف ذلك ال بّد من التّفكري يف هذه املداخل، والتأكّد 
من مالمئتها بطرق مالمئة، لذا فإن هذا التّقرير يسلط الضوء عىل عدٍد من 
نقاط الدخول املشرتكة الّتي حددتها البحوث الحاليّة بشأن تعميم مراعاة 

منظور النوع االجتامعي يف الوقاية من التّطرّف العنيف.

خامسا: هناك فرصة إلدماج املرأة والّسالم واألمن وسياسات الوقاية 
الّصعيد الوطنّي واملحيّل. ففي  العنيف وتطبيقها عىل  التّطرّف  من 
كثري من األحيان، ال تناقش خطة العمل الوطنيّة املعنيّة باملرأة والّسالم 
واألمن بشكل جيّل الوقاية من التّطرّف العنيف ومشاركة املرأة فيه )عىل 
الرغم من أن خطّة العمل الوطنيّة الثانية للعراق تتعامل مع املوضوع 
بشكل مبارش(، فضاًل عن أّن العمل يف مجال الوقاية من التّطرّف العنيف 
ميكن أن ينطوي عىل خطورة نكران اسرتاتيجيات املساواة بني الجنسني 
من  الزخم  وزيادة  االجتامعّي  الرّتابط  لبناء  فرصة  فهناك  إدراجها،  أو 
خالل إيجاد مجاالت عمل اسرتاتيجيات مع األخذ بالحسبان التّقدم املحرز، 

واستغالله يف أحد املجالني للّضغط من أجل التغيري يف املجال اآلخر.

يف  املرأة  حقوق  مجال  يف  التّقدم  يكون  األمر  غالب  يف  سادسا: 
العراق وتنفيذ األطر واألجندات املتعلقة بضم املرأة معزولة ومتجزّئة، 
بيد أّن هناك العديد من التقاطعات بني اسرتاتيجية الوقاية من التّطرّف 
أسباب  وتعزى  العراق،  يف  وإدماجها  املرأة  حقوق  وأجندات  العنيف 
العزلة إىل طريقة التّمويل، فهي يف غالب االمر تكون )مقترصة عىل 
بعض املشاريع و بشكل غري معلن(، فضاًل عن انعدام التنسيق بني الجهات 

الفاعلة الّتي تعمل لذلك و ميكن للمنظامت العاملة يف مجال الوقاية 
من التّطرّف العنيف وتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي أن تركّز عىل 
زيادة الزخم املتعلق بضم املرأة يف عمليات صنع القرار والوقاية من 
التّطرّف العنيف بشكل عام من خالل تتبع ودعم جداول أعامل سياسات 
املساواة بني الجنسني الّتي تتقاطع مع عمل الوقاية من التّطرّف العنيف 
واألمن،  والّسالم  باملرأة  املعنيّة  الوطنيّة  العمل  خطة  يتضمن  )وهذا 
ومرشوع قانون ]الناجيات اإلناث[ األيزيديات، والجهود املبذولة العتامد 

مرشوع قانون العنف االرسي من بني جداول أعامل السياسات األخرى(.

سابعا: إّن تركيز برامج الوقاية من التّطرّف العنيف عىل موضوع متويل 
مجال  يف  للناشطني  مخاطَر  يخلق  أن  ميكن  الربامج  و  الّسياسات 
عىل  ويتعني  املرأة،  حقوق  عمل  وألجندة  الجنسني  بني  املساواة 
منفذين الربامج وصانعي السياسات أن يضعوا يف حسبانهم الطّرق 
الّتي ميكن أن تؤدي إىل تفاقم مخاطر زيادة التّطرّف العنيف )أو ضعف 
املجتمع أمام مغريات منظامت املتطرفني العنيفة(، وكذلك املخاطرة 
بالتّقدم املحرز يف مجال املساواة بني الجنسني، فالوقاية من التّطرّف 
العنيف عمل سيايّس ال يأيت من غري مخاطر عىل العاملني والناشطني 
الّذين ينفذونه، فضاًل عن املخاطر األمنيّة، لذا ينبغي الرّتكيز عىل حامية 
الّناشطني القامئني عىل هذه األعامل، والعمل عىل ضامن متويل محدد 
)وطويل األمد( للمجموعات النسائية وإعطاء مساحة لتلك املجموعات 
نفسها لتشكل خطّة عمل الوقاية من التّطرّف العنيف بأطر تدعم الدعوة 

األوسع للمساواة بني الجنسني. 

الصورة 1: أنجام رسول / املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

5

تعميم مراعاة النوع االجتامعي يف الوقاية من التّطرّف العنيف:الفرص يف العراق وخارجه



الرئيسية3 الكلامت 

أخذت تعريفات التطرف العنيف، والوقاية من التطرف العنيف، ومكافحة التطرف العنيف من اسرتاتيجية املنظمة الدولية للهجرة يف العراق يف موضوع الوقاية من التطرف   3
العنيف.

4  تعريف ماخوذ من خليل، ج. وزيوثني، م. )2016(. 'مكافحة التطرف العنيف والحد من املخاطر: دليل لتصميم الربامج وتقييمها'، تقرير رويس وايتهول 2-16، ص 4.

كيفية  حول  املتوافرة  اجتامعيًا  املبنية  األفكار  إىل   )Gender( اإلجتامعي  الّنوع  مفهوم  يشري  اإلجتامعي:  الّنوع 

ترصف األشخاص مبختلف فئاتهم، مبا يف ذلك الّرجال والّنساء، واألدوار الّتي يجب ان يقوموا بها يف املجتمع وما 

البيولوجّي ويتشكل من خالل  الجنس  نوع  اجتامعٌي يختلف عن  اإلجتامعّي موروٌث  الّنوع  إّن  إىل ذلك، وهنا يفهم 

الثقافة، والتاريخ، واألفكار االجتامعية األخرى.  أشياء كثرية مثل: 

طريق  عن  الجنسني،  بني  املساواة  تحقيق  عىل  تعمل  اسرتاتيجية  هو  االجتامعي:  النوع  مراعاة  تعميم 

نُوقش  وقد  املنظمة،  أو  الربنامج  أو  املرشوع  مراحل  من  مرحلة  كّل  يف  واالهتامم  الجهد  هذا   دمج 

الجزء الثاين من هذا التقرير. كثريًا يف 

مصطلح مراعاة فوارق النوع اإلجتامعي: ميكن استخدامه كأداة وصفية ملرشوع أو مؤرش أو برنامج لتسليط الّضوء عىل 

االهتامم بنوع الجنس والعالقات بني الجنسني واألعراف اإلجتامعية، وغالبا ما يُعّد هذا النهج خطوة أوليّة مهّمة بعيًدا 

عن املقاربة العمياء جنسانيا التي ال تأخذ قضايا النوع اإلجتامعي يف االعتبار عىل اإلطالق. تعد مقاربة مراعاة الفوارق 

بني الجنسني طريقة لتعميم أهمية منظور النوع اإلجتامعي. إّن حساسية النوع اإلجتامعي هي ›حساسية‹ لديناميكية 

السلطة، واآلثار والقضايا الّتي تثريها هويات النوع اإلجتامعي يف سياق معني. وهذا يعني يف كثري من األحيان طرح 

أسئلة تتجاوز حدود التقييامت النموذجية املتعلقة باألمن والّتي تأخذ تاريخيًا منظوًرا ذكوريا سائًدا.  

التّطرّف العنيف: مفهوم جديّل غالبا ما يقارن خطأ بالتمرّد، فقد عرّفته املنظمة الدوليّة للهجرة بأنّه ظاهرة تهدف 

إىل دعم أجندة أيديولوجية حرصية أو غري شمولية من خالل الّدعوة إىل أو ارتكاب أعامل العنف، ويف غالب األمر 

بدين  يرتبط  ال  العنيف  الدميقراطية، فالتّطّرف  أو عرقي معارض ملبادئ  دينّي  ترتكز عىل نظرة فوقيّة ذات طابع 

العنيف  التّطّرف  مكافحة  أن  للهجرة  الّدولية  املنظمة  تدرك  مجموعة.  أو  أيديولوجية،  أو  عرقي،  أصل  أو  محدد، 

املنظمة  وتدرج  العنيف،  التطرف  دوافع  مع  للتعامل  مختلفة  طرق  انتهاج  طريق  عن  يكون  أن  يجب  منه  والوقاية 

الوقاية منه. العنيف ضمن قامئة  التّطرّف  التعامل مع  للهجرة  الدولية 

من  نوع  وخلق  العنيف،  التّطّرف  دوافع  مع  للتعامل  القرسية  غري  التّدابري  إىل  يشري  العنيف:  التّطّرف  من  الوقاية 

للعنف املتطرف، وترتكز مشاريع  التعبئة  أو  التطرف والتّجنيد  للخطر، والوقاية من  الّسكان األكرث عرضًة  املرونة بني 

العنيف  التطرف  من  الوقاية  العنيف؛  للتطرف  الهيكلية  الدوافع  عىل  عادة  العنيف  التّطّرف  من  الوقاية  وبرامج 

الجامعات  قبل  من  التّجنيد  أو  االستغالل  أو  التطرف  لخطر  املعرضني  األشخاص  خصائص  أو  أنواع  تحديد  اىل   يسعى 

 املتطرفة، غري  إنّها ال تستهدف األفراد عىل اعتبار شخيّص، وال تُعنى مبواجهة أو تشويه سمعة أو تقويض أفكار أو 

الجامعات املتطرفة نفسها. أساليب 

القرسية  غري  التّدابري  من  واسًعا  طيًفا  تستخدم  الّتي  الربامج  إىل  املفهوم  هذا  يشري  العنيف:  التّطّرف  مكافحة 

الّذين يحتمل  تركز عىل األفراد  أنشطة  العنيف  التّطرّف  الوقاية من  برامج  العنيف، وتشمل  التّطرّف  ملعالجة دوافع 

كًل  يف  ممكًنا  ذلك  فيه  يكون  الّذي  الحّد  وإىل  العنيفة،  املتطرفة  الجامعات  يف  لالنخراط  عرضة  أكرث  يكونوا  أن 

أو أساليب الجامعات املتطرفة نفسها.  أو تقويض أفكار  موقع،4 فضاًل عن مواجهة أو تشويه سمعة 
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املقدمة

انظر التقرير الدويل لحقوق األقليات بقلم هيجل، ل. )2016( أزمة النزوح يف العراق: األمن والحامية.  5

النوع  منظور  لتعميم  املتاحة  الفرص  عىل  الضوء  يلقي  التّقرير  هذا 
اإلجتامعي يف برامج واسرتاتيجيات الوقاية من التّطرّف العنيف، مع اإلشارة 
بصورة خاصة للعراق، وجاء التقرير عىل ثالثة أقسام؛ قّدم القسم األول 
مراجعة للدراسات الّسابقة يف ما يخص تعميم منظور النوع االجتامعي، 
التّطرّف  الّنوع االجتامعّي والوقاية من  مركزًا عىل األبحاث الحديثة حول 
العنيف، ودور العنف القائم عىل الّنوع االجتامعي يف أنشطة ومنظامت 
والوقاية  العنيف  التّطرّف  يف  الّذكوريّة  دور  عن  فضال  العنيف،  التّطرّف 
من التّطرّف العنيف، فيام حّدد القسم الثاين تعميم مراعاة منظور النوع 
االجتامعي مستكشًفا تفعيله يف سياق الوقاية من التّطرّف العنيف، وركّز 
القسم الثالث عىل السياق العراقّي مسلّطًا الّضوء عىل فرص املشاركة 
الّسياسية عرب االسرتاتيجية الوطنيّة للوقاية من التّطرّف العنيف، وخطّة عمل 
املرأة والّسالم واألمن، والعمل عىل دعم الّناجيات من العنف الجنيّس من 
بعد سيطرة املتطرفني عليهم، وقد اعتمد التقرير عىل البحث املكتبي 
للدراسات األكادميية واملفتوحة املصدر يف قضيّة تعميم مراعاة منظور 
النوع االجتامعي يف الوقاية من التّطرّف العنيف عىل مستوى العامل، 

فضاًل عن تحليل فرص الّسياسات يف الّسياق العراقّي.

الرّصاعات  بسبب  األمد،  طويلة  العنيف  التّطرّف  مع  العراق  تجارب  كانت 
والنزاعات العسكريّة الّتي سبقت عام )٢٠٠3( فضال عن الجامعات املتشددة 
الّتي ظهرت يف اآلونة األخرية، فقد اتّخذت الّدولة اإلسالميّة يف العراق 
والّشام أو ما يطلق عليها بـ)داعش( التّطرّف العنيف منهًجا لها بعد أن 
نفذت هجامت إرهابية يف أجزاء كثرية من العراق، وسيطرت عىل مساحات 
شاسعة من األرايّض العراقيّة والسوريّة خالل املّدة الزمنية ما بني )٢٠١٤-

٢٠١٧( يف اعقاب سيطرتها عىل نينوى، ومارست عنفا شديدا، مبا يف 
ذلك العنف الّشديد بني الجنسني يف هذه املناطق ماّم 

النطاق يف نينوى وأماكن أخرى، وقد قدر تقريٌر  أّدى إىل نزوح واسع 
للنازحني  التّقديري  العدد  األقليّات  لحقوق  الدوليّة  املنظمة  عن  صادٌر 
شخص.5 مليون   3.2 بنحو   )٢٠١٤( عام  يف  داعش  نشاط  ذروة  يف   داخليًا 

اعتمد تنظيم داعش عىل العنف القائم عىل الّنوع االجتامعّي، فضاًل عن 
املعايري واألدوار االجتامعية؛ لدعم جهاز الحكم واألمن، وتجنيد االفراد لعضويّة 
التنظيم محليًا ودوليًا، ودعم االقتصاد الّسيايّس لداعش وأراضيها، وال ميكن إن 
ننىس أن هذا شمل حملة واسعة الّنطاق من اإلبادة الجامعية ضّد مجتمعات 
 األقليّات، والعنف الجنيّس املرتبط بالّنزاع ضّد األيزيديات ونساء األقليّات األخرى 

)مبا يف ذلك االستعباد الجنيّس(. 

قصرية  احتياجات  هنالك  زالت  ما  داعش،  حكم  تلت  الّتي  الحقبة  ويف 
وطويلة االمد عىل حّد سواء يف أجزاء من العراق التي بسطت داعش 
الّنازحون  يسعى  احتياجات  هناك  زالت  فام  سابقا.  عليها  هيمنتهم 
مثال  فيها.  الّنظر  توجب  جنسانيّة  قضايا  تتضمن  عودتهم  عند  إليها 
الخاصة  القضايا  من  الكثري  نساء  ترأسها  الّتي  األرس  مواجهة  لذلك 
لعودة  املستمرة  املخاطر  عن  فضاًل  للعودة،  سعيهم  مرحلة  يف 
أو تطور أشكاال أخرى  البالد،  نائية من  أجزاء  تتجمع يف  ان  داعش من 
العنيف. ميكن لداعش أن تكون دراسة حالة عن  التنظيم املتطرف  من 
تركّز  أيديولوجياتهم ومامرساتهم  إن  اذ  العراق  العنيف يف  التّطّرف 
عىل مركزية العالقات بني الجنسني بأعراف وأدواٍر تفيض إىل التّطرّف 
العنيف وأسسه األيديولوجية، لذلك من الرّّضوري أن يُؤخذ بعني االعتبار 
العنيف يف  التّطّرف  رّد عىل  أّي  بعناية وجديّة يف  االجتامعي  الّنوع 
ضعف  نقاط  ألي  الفجوة  وردم  للوقاية  املبذول  الجهد  ويف  البالد، 
مستقبلية تؤول للتطرف العنيف بجميع أشكاله، إذ ما زال العراق يواجه 

باألمن والحكم.  تتعلق  مشكالت قدمية وجديدة 

الصورة 2: رابر عزيز / املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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الجزء األول: ملاذا يرتبط الّنوع االجتامعي بكيفية فهمنا

 للتّطرف العنيف والوقاية منه يف العراق؟

ندونغو وشادونج )2017(، وذكر ايضا يف إيفات، أوال )2019( الوقاية من/مكافحة برامج التطرف العنيف عىل الرجال والنساء والفتيان والفتيات. تقرير ك 4 د.  6

وكام الحظ البحث الذي يسلط الضوء عىل ديناميكيات التوظيف يف منطقة حوض بحرية تشاد، ميكن أيضا ربط أسباب انضامم النساء إىل منظامت التطرف العنيف يف منطقة   7
حوض بحرية تشاد، أو ضعفهن أمام مغريات منظامت التطرف العنيف يف منطقة حوض بحرية تشاد، بعدم املساواة بني الجنسني. هناك حاجة إىل املزيد من البحوث ذات 
الصلة بالسياق العراقي الستكشاف ما إذا كانت الديناميكيات املامثلة هذه قد ساهمت يف استيعاب املرأة لألدوار داخل داعش وكيف. ملناقشة حول حوض بحرية تشاد، انظر 

تقرير املنظمة الدولية للهجرة )2021( ألبعاد النوع االجتامعي لفك االرتباط والنأي بالنفس وإعادة اإلدماج واملصالحة يف منطقة حوض بحرية تشاد.

ريفكني، إم آر، وود، إي جيه )2021(. منط العنف الجنيس للدولة اإلسالمية: األيديولوجية واملؤسسات والسياسات واملامرسات. مجلة دراسات األمن العاملي، 6 )2(.  8

)2019( فهم دور النوع االجتامعي يف منع ومكافحة التطرف العنيف والتطرف الذي يؤدي إىل اإلرهاب املامرسات الجيدة إلنفاذ  تقرير منظمة األمن والتعاون يف أوروبا   9
القانون.

الهور، ن. )2018( التمكني أو القهر: تحليل لرسائل داعش املتعلقة بالنوع االجتامعي . تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة.  10

هناك جدل واسع حول سبب كون الّنوع االجتامعي جزءا مهاًم يف فهم 

برامج   إطار  فضمن  منه،  الوقاية  وكيفية  العنيف  التّطرّف  وجود  سبب 

الوقاية من التطرف العنيف أو الحلول السياسية له، تعتمد الحجج الّداعية 

عىل رضورة إدراج منظورات النوع االجتامعي يف بعض األحيان عىل قضايا 

تتعلق بالعدالة وحقوق اإلنسان واملساواة، فضاًل عن حّق الجميع )مبا 

يف ذلك املرأة( يف املشاركة والّشمول يف جميع مجاالت السياسة. ال 

شك يف إّن هناك حجج أخرى أكرث فعاليّة إذ تركّز عىل املساهامت الّتي 

من املمكن أن يقّدمها الّناس بشتّى أجناسهم ألجل الوقاية من التّطرّف 

العنيف، عىل حني يركز آخرون عىل مركزيّة العالقات بني الجنسني وأوجه 

عدم املساواة بوصفها تشري إىل الدوافع الكامنة وراء التمييز ضّد املرأة 

الّتي ميكن أن تظهر بطرق هيكلية وفردية، ففي مجمل القول: إّن دمج 

منظور الّنوع االجتامعي يف كيفية فهم العوامل املؤثرة عىل العنف 

الجنيّس، وكيفية وضع الربامج وتفعيل العنف ضّد املرأة يعمل بطريقة 

تعالج أوجه عدم املساواة بني الجنسني وتعزز عمل الوقاية من التطرف 

العنيف. وإن العمل يف مجال الوقاية من التّطرّف العنيف الّذي ال يأخذ 

يف االعتبار أدوار الجنسني واملعايري لذلك وعالقات القوة بني الجنسني 

سيفشل يف معالجة الدوافع الهيكلية والفردية الشاملة للتطرف العنيف.

أصبحت قضيّة النوع االجتامعّي يف السنوات املنرصمة قضيًّة محوريًّة 

يف منهج فهم التّطرّف العنيف، وكيفية الوقاية منه، وهذا يأخذ شكلني 

مًعا يف بعض األحيان مام يتطلب مسارين منفصلني من البحث والربمجة، 

منظامت  داخل  االجتامعي  الّنوع  ديناميكيات  فهم  عىل  أحدهام  يركز 

التّطرّف العنيف والطّريقة الّتي يعّد بها التّطرّف العنيف "نشاطًا جندريًّا 

باملجاميع  يتأثرون  و  يشاركون  والّرجال  الّنساء  إّن  يعني  للغاية،"6 ماّم 

الجنسني  أدوار  بناًء عىل  تجنيدهم  يتم  املتطرفة بشكل مختلٍف،7 وقد 

إىل  الّناس  تجذب  الّتي  الّدفع/الجذب  عوامل  أّن  )مبعنى  واملعايري 
االجتامعي(،8 النوع  عىل  مبنية  عوامل  هي  العنيف  التّطرّف   منظامت 

كام  منها،   وتستفيد  االختالفات  هذه  املتطرفة  املنظامت  وتفهم   

عىل  القائم  العنف  عىل  داعش(  ضمنها  )من  املنظامت  هذه   تعتمد 

الّنوع االجتامعّي لتهديد األشخاص وإكراههم عىل مختلف خلفياتهم، 

وبذلك  العراقّي،  الوضع  يف  املعامل  واضحة  الديناميّات  هذه  وكّل 

التّطرّف العنيف  اتّباع نهجا يراعي الفوارق بني الجنسني ملواجهة  فإّن 

داخل العراق أمر غاية يف األهميّة. يركز املسار اآلخر عىل دور املرأة 

النوع  منظور  مراعاة  تعميم  وفرص  العنيف  التّطرّف  من  الوقاية  يف 

العنيف،  التّطرّف  من  الوقاية  عىل  يركّز  الّذي  العمل  يف  االجتامعي 

التّقرير يعنى باملسارين، مع اإلشارة إىل الوضع العراقي  فمدار هذا 

والفرص املتاحة لتعميم الّنوع االجتامعي. 

أدوار الجنسـني داخـل املجاميع املتطرفة 

االفرتاض القائم إن الرّجال هم إىل حّد كبري محرضون عىل التّطرّف العنيف، 

وإّن الّنساء ضحايا مستسلمة، لكن الواقع عىل مستوى العامل والعراق 

يروي قصة مختلفة. يف العراق، يعّد هذا التّحليل ذو صلة بفهم وظيفة 

التّطرّف العنيف واملنظامت املتطرفة العنيفة، ويف إعطاء فهم مستمٍر 

التحديات األمنية املستقبلية.  بينام يتعاىف املجتمع يف مواجهة  له 

يف عام ٢٠١٨، وجدت دراسة إّن الّنساء يشكلن ١3٪ من املقاتلني األجانب 
 أو املنتسبني يف صفوف داعش سواء كانوا يف سوريا أم يف العراق،9

يف حني لعنب أخريات إىل حّد كبري أدواًرا منزليّة كأّم وزوجة يف املجتمع 

الّداعيّش، فضاًل عن مامرستهن للتّحريض عىل العنف أو سّنه والحفاظ 

فرضه   عىل  داعش  يهدف  الّذي  والّسيايس  االجتامعي  النظام  عىل 

اللّوايت كان عدد منهن منتميات  الّنساء  أمر واضح يف مخياّمت  وهو 

إىل داعش؛ ولذا فالّنساء قد تلعنب دوًرا يف التّطرّف أوسع بكثري من دور 

العنيف، وقد أسهمت املنظامت  التّطرّف  الضحية يف سياق منظامت 

التجنيد  الّدور بشكل أوسع كجزء من اسرتاتيجية  بإيصال هذا  املتطرفة 

من  داعش  داخل  للمرأة  األسايس  الّدور  إىل  ينظر  كان  بها.10  الخاصة 

للمقاتلني  كزوجات  الّنساء  واضعا  الجنسني،  بني  الّشديد  الفصل  منظار 

داخل املنزل أو املجال الخاّص، ومع ذلك يتطلّب هذا الفصل من الّنساء 

غري  عدٌد  أستُخدم  لذا  للمنظمة،  األمنّي  الجهاز  يف  أدواًرا  تتوىل  أن 

وجمع  الترّبعات،  وجمع  االستخباريّة،  املعلومات  لجمع  منهن  قليل 

)الّرجال أو الّنساء( لتجنيدهم الرتكاب العنف )بشكل عاّم، أو ضّد الّنساء 
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https://gsdrc.org/publications/preventing-countering-violent-extremism-programming-on-men-women-boys-and-girls/
https://publications.iom.int/books/gendered-dimensions-and-lake-chad-basin-region-disengagement-disassociation-reintegration
https://publications.iom.int/books/gendered-dimensions-and-lake-chad-basin-region-disengagement-disassociation-reintegration
https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/420563_1.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/420563_1.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/420563_1.pdf
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/6/empowerment-or-subjugation
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/6/empowerment-or-subjugation


األخريات عىل وجه التّحديد(، ولتنفيذ القوانني واألعراف والّسلوكيات الّتي 

تتامىش مع أيديولوجيات املنظمة،11 فضاًل عن استخدام عدٍد آخر منهن؛ 

لريبني أطفااًل يكونون من مؤيدي املنظامت املتطرفة. إن مثال داعش 

هو عرض رصيح ملدى أهمية الّنوع االجتامعي يف أيديولوجية وحوكمة 

وأمن املنظامت املتطرفة العنيفة، واالعتامد عىل الّرجال والّنساء للعب 

أدوار محددة، ورؤية هذه األدوار كجزء أسايس من وظيفة املجموعة 

املتطرفة العنيفة واستدامتها. 

الجنسني،  بني  الفوارق  تراعي  منهجيّة  تُتّبَع  أن  باالهتامم  الجدير  من 

وتوسيع نطاق فهم اإليذاء الّناتج من التّطرّف العنيف واملنظامت املتبنية 

أن يكونوا  له، وعىل ذلك فالّرجال والّنساء عىل حدٍّ سواء من املمكن 

داعمني للعنف أو تنفيذه،12 بيد أنّهم يف الوقت نفسه من املمكن أن 

الّنوع  القامئة عىل  يكونوا ضحايا من خالل هجامت العنف املستهدفة 

االجتامعي من خالل التّجنيد القرسّي واإلكراهّي )ماّم يجعل بعض األشخاص 

ضحية ومرتكبا للعنف يف آن واحد(. إّن فهم الطّرق الّتي ميكن أن يقع 

بها الرّجال والفتيان ضحايا أمٌر أسايسٌّ يف إعادة التّأهيل بني الجنسني، 

واملصالحة، وعمليات بناء الّسالم يف أعقاب نشاط التّطرّف العنيف يف 

وإعادة  االنتعاش  يكون  قد  إذ  بالحسبان  تؤخذ  أن  من  بّد  ال  العراق  حالة 

اإلعامر يف أعقاب حكم املجاميع املتطرفة عرضة للخطر، إذ من املحتمل 

أن يكون عدٌد من الرّجال والّشباب قيد التّجنيد بيد أنّهم غري معلن عنهم، 

وهذا يُعرّض برامج الوقاية من التّطرّف العنيف من أن يفقد أثره املنشود. 

الذكوريـة والتّطرّف العنيـف والوقاية منه 

إنّه  يفرتض  أو  الذكوري  بالعنف  األمر  غالب  يف  العنيف  التّطرّف  يرتبط 

وتأثرهم  والّنساء  الّرجال  مشاركة  الية  فان  الحقيقة  يف  به.  مرتبط 

الطرق املفيدة لرؤية  تتمثل إحدى  أكرث تعقيًدا.  العنيف هي  بالتّطرّف 

ذلك يف مناقشة الّذكورية، وهو مجال من مجاالت البحوث الّناشئة يف 

إن  األمر،  مستهل  يف  الّسياسات.13  وصنع  العنيف  التّطرّف  من  الوقاية 

املشاريع  سياق  يف  سيام  ال  أكرث  نرّضيا  يبدو  الذكورية  منظور  إدخال 

املمولة من املانحني التي تركز املؤرشات فيها كثريا من األحيان عىل 

ضامن زيادة الوجود الكمّي للمرأة. يرتبط ذلك جزئيا أيضا بامليل املشرتك 

نحو مساواة النوع االجتامعي مع املرأة القضايا التي تخصها. مع ذلك، 

عىل سبيل املثال، انظر تقرير جينا فايل )2019( النساء يف الدولة اإلسالمية: من الخالفة إىل املخيامت. موجز سياسة املركز.  11

تستخدم بعض التقارير مصطلحات دور ثاليث األركان يف التطرف العنيف: الضحايا والجناة واألدوار الداعمة. بالطبع، ميكن للفرد أن يندرج تحت فئات متعددة يف وقت واحد.   12
)2020( النوع االجتامعي ومكافحة التطرف العنيف يف منطقة كينيا وموزمبيق، تقرير مكتب املساعدة يك4 دي.

عىل سبيل املثال، انظر: تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة بقلم براون، ك.إي ، دوريسميث ، د. ، رحمن ، ف. ، وترو ، ج. )2020(. الهويات املتضاربة: العالقة بني الذكورية واألنوثة   13
والتطرف العنيف يف آسيا. أو، تقرير بروموندو بقلم فرايد، أ.، الورو، ج.، وباركر، ج. )2020(. الذكورية ومنع التطرف العنيف: إقامة الروابط. بروموندو-الواليات املتحدة.

انظر تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة: جونسنت، إم، ترو، جيه، جوردون، إي، تشيلمريان، واي ، وريفريوس موراليس ، واي )2020(. بناء قاعدة أدلة أقوى: تأثري الهويات واألعراف   14
والعالقات بني الجنسني عىل التطرف العنيف )دراسة حالة يف بنغالديش وإندونيسيا والفلبني(، هيئة األمم املتحدة للمرأة يف آسيا واملحيط الهادئ .

تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة/موناش لتحديد املواقع: جونستون، إم، ترو، جيه، وبيناال، ز. )2019(. املساواة بني الجنسني والتطرف العنيف: أجندة بحثية لليبيا. هيئة األمم   15
املتحدة للمرأة الدول العربية ونظام تحديد املواقع موناش.

فإّن التّحدث يف غرفة أو اجتامع ميلء باملشاركني يف الغالب يكونون 

من الرّجال ما زال يشكل عماًل جنسانيا، وما زالت املواضيع الّتي يناقشها 

البيئات تشكل منظور نوع اجتامعي وهو منظور يركز  الّرجال يف هذه 

فقط عىل قضايا الذكورية أو تجارب الرّجال. 

من  لكلٍّ  املحّددة  واألدوار  االجتامعي  النوع  هويّات  تكون  أن  ميكن 

يف  العنيفة  املتطرفة  للجامعات  افرتاس  عامل  والّنساء  الّرجال 

اسرتاتيجيات التّجنيد الخاصة بها، وقد أكّدت بحوث هيأة األمم املتحدة 

للمرأة يف بنغالديش وإندونيسيا والفلبني هذه الفكرة، وبيّنت كيفية 

أّن  يف  )املتجلّية  املعيلة  الذكورية  مسألة  حول  املعايري  استخدام 

الّرجال يجب أن يكونوا مقدمي الخدمات االقتصادية ألرسهم(، وكذلك 

مفهوم الّنسوية يف سياقات الّزواج التقليدّي، أّما يف وصايا التجنيد 

إذ  االجتامعية،  الطبّقات  عرب  مامثلة  اختالفات  فهناك  والّنساء؛  للّرجال 
مختلفة.14 واقتصادية  اجتامعية  خلفيات  من  والّنساء  الّرجال  تجنيد   تم 

 كام عنت أبحاث هيأة األمم املتحدة للمرأة يف ليبيا بكيفية استغالل 

تجنيدهم  يف  املتطرفة  املجاميع  من  الجندرية  الهويات  هذه 

الّرجال  تستهدف  الّتي  املاليّة  الحوافز  باستخدام  وذلك  لالشخاص، 

ضعفهم  ونقاط  الجنسني  أدوار  إىل  استنادا  مختلف  بشكل  والّنساء 

من ناحية )انعدام األمن االقتصادي للمرأة يف األوضاع غري املستقرة، 

بسبب  آمنة  غري  جعلتها  كمعيلني،  الرجال  بها  يضطلع  الّتي  واألدوار 
الوضع األمنّي كام هو الحال يف ليبيا(.15

من ناحية أخرى، ميكن أن تكون هويّات النوع االجتامعي لكّل من الّرجال 
مدخاًل  األوسع  املجتمع  يف  أو  املحيّل  مجتمعهم  يف  والّنساء 
للمشاركة الهادفة يف العديد من الّسياقات وتضمن إرشاك الّرجال يف 
الحوارات الخاصة مبنظورات النوع االجتامعي الّتي تسعى إىل الوقاية 
العراق وأماكن أخرى؛  العنيف، وهناك بحوث متنامية يف  التّطرّف  من 
لدعم الّرجال عىل تطوير معايري صحيّة تتعلق بالذكورية يف املجتمع؛ 
ملنع العنف القائم عىل الّنوع االجتامعّي وبناء السالم، وهناك دروس 
ميكن استخالصها من هذه الجهود للمشاركة يف الوقاية من التّطرّف 
العنيف أيضا. فإذا كانت األفكار املتعلقة بالذكورية تشكل كيفية تعامل 
الّرجال مع منظامت التّطرّف العنيف، فإن تفريغ هذه األفكار والعمل من 
الّسياسة ومع املجتمع يجب أن يكون جزءا من اسرتاتيجية  خاللها يف 

الوقاية من التّطرّف العنيف يف املستقبل.
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https://icct.nl/app/uploads/2019/10/Women-in-Islamic-State-From-Caliphate-to-Camps.pdf
https://icct.nl/app/uploads/2019/10/Women-in-Islamic-State-From-Caliphate-to-Camps.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15753/892%20_Gender_and_CVE_in_the_Kenya_Mozambique_Region.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/conflicting-identities-the-nexus-between-masculinities-femininities-and-violent-extremism-in-asia
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/conflicting-identities-the-nexus-between-masculinities-femininities-and-violent-extremism-in-asia
https://www.equimundo.org/resources/masculinities-and-preventing-violent-extremism-making-the-connections/
https://www.equimundo.org/resources/masculinities-and-preventing-violent-extremism-making-the-connections/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/conflicting-identities-the-nexus-between-masculinities-femininities-and-violent-extremism-in-asia
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/building-a-stronger-evidence-base-the-impact-of-gender-identities-norms
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/building-a-stronger-evidence-base-the-impact-of-gender-identities-norms
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/building-a-stronger-evidence-base-the-impact-of-gender-identities-norms
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2019/11/Monash_GenderEquality_ViolentExtremism_paper_ART2.pdf
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2019/11/Monash_GenderEquality_ViolentExtremism_paper_ART2.pdf
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2019/11/Monash_GenderEquality_ViolentExtremism_paper_ART2.pdf


الذكورية، الذكورية السامة، والعدائية الجنسية 

ببساطة  الذكورية يشري  أنواعا سلبية. فمفهوم  تكن كلها  الذكورية مل  التقاليد  إن  نتذكر  أن  من املهم  الذكورية: 

الثقافية واالجتامعية. مثال  تتشكل من خالل املثل  بالرجل، وغالبا ما  العليا املتعلقة  إىل املعايري واألدوار واملثل 

عىل ذلك ميكن أن يكون وصف املجتمع لدور األب داخل األرسة عىل انهم معيلني وداعمني ألرسهم ماديا. وهناك 

النساء(.  القوة واالمتياز عىل رجال آخرين )وعىل  الرجال سيكون لديهم  إن بعض  ابعاد لهذا املفهوم مام يعني 

ميكن أن تأيت االعراف الذكورية من مصادر متنوعة، مبا يف ذلك األفكار والعادات الثقافية واملجتمعية، والتعاليم 

األخالقية والدينية، ووسائل اإلعالم، والسياسة وغريها، وهذه األفكار ميكن استغاللها من قبل الجامعات املتطرفة 

يف دعاية تجنيدهم. كام ميكن أن تكون مداخل إيجابية وذات مغزى إلرشاك األفراد واملجتمعات يف جهود مكافحة 

التطرف العنيف، ويف جهود بناء السالم، ويف العديد من املسائل اإليجابية األخرى. مثال، ميكن استخدام األعراف 

الوقاية  أو  الجنسني  بني  للمساواة  منارصين  يكونوا  ان  للرجال  ميكن  كيف  ملناقشة  إيجابية  بصورة  باألبوة  الخاصة 

العنف يف أرسهم ومجتمعهم. من 

الذكورية السامة: ان العادات التي تحوم حول الذكورية تعد مؤذية )للرجال عىل نطاق أوسع( نحو ربط أفكار االعتداء 

أو العنف مبفهوم"كون هذا ميثل فعال رجوليا". كام ميكن للرجولة العسكرية أن تلعب دورا يف تطبيع العنف يف 

املجتمع ويف األماكن الخاصة أيضا، وهذه نقطة مهمة يف العراق بسبب الطبيعة املستمرة للرصاع وانعدام األمن، 

وميكن أن ترتجم الذكورية العسكرية إىل االعراف التي تؤطر مفهوم "املحارب" و"الحامي" ولكنها تؤسس الستخدام 

العنف، مبا يف ذلك األسلحة، ويف حل النزاعات أو املسائل األخرى، وقد عملت كل من منظمتا حقوق املرأة "أسودا" 

والرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية عىل توثيق الرابط بني وجود األسلحة الصغرية والعنف ضد املرأة يف العراق.

الرجال والنساء  العدائية الجنسية: هي أفكار متحيزة جنسيا وميكن ألي شخص أن ميتلكها، وهذا يعني إن كال من 

ميكن أن يكون لديهم أفكار متحيزة جنسيا وميكنهم فرض هذه األفكار بالعنف يف بعض األحيان، ولن تدعم جميع 

الجنسني يف أفعالهم  للرجال ان ميرروا مسائل املساواة بني  الواقع ميكن  الجنسني، ويف  النساء املساواة بني 

والسياسية. الشخصية  ومعتقداتهم 

يف  والنساء  للرجال  االجتامعي  النوع  هويات  ان  أخرى،  ناحية  من 
والتفاعل  للمشاركة  مدخال  تكون  ان  ممكن  املحلية  مجتمعاتهم 
اإليجايب يف العديد من األطر ولتؤكد ارشاك الرجال يف األحاديث التي 
تتعلق بالنوع االجتامعي والوقاية من التطرف العنيف، ومبعنى أوسع 
العامل لدعم  العراق ومناطق أخرى يف  ابحاثا متزايدة يف  ان هناك 
مبفهوم  يتعلق  فيام  نضجا  أكرث  اجتامعية  اعراف  تطوير  يف  الرجال 
الذكورية يف املجتمع. ميكن توظيف هذا املفهوم كمدخل للوقاية 
دروس  هناك  السالم.  وبناء  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف  من 
ميكن استخالصها من هذه الجهود للمشاركة يف الوقاية من التطرف 
الرجال  الية تعامل  بالذكورية تشكل  إذا كانت األفكار املتعلقة  العنيف. 
خالل  من  وتحليلها  األفكار  هذه  فك  فإن  املتطرفة،  املنظامت  مع 
منظور سيايس و مجتمعي يجب أن يكون جزءا من اسرتاتيجية الوقاية 

العنيف يف املستقبل. التطرف  من 

مـؤرشات بحثيـة متزايدة عـىل الّصلة بني كراهية 
الّنسـاء العنيفـة والتّطرّف العنيف

مبوضوع  التساهل  بني  الربط  عىل  تركز  متزايدة  بحثية  مؤرشات  هناك 
العنف القائم عىل الّنوع االجتامعي )الّذي متت مناقشته هنا عىل إنّه 
"كراهية عنيفة للّنساء"( والتّطرّف العنيف، وقد استعمل مصطلح ›كراهيّة 
الّنساء العنيفة‹ فيه؛ لإلشارة إىل بحث جونستون وترو )٢٠١٩( الّذي يُعنى 
بالروابط بني التّحيز الجنيّس العدايئ )كراهية الّنساء( ودعم العنف ضّد 

املرأة ومن هنا جاء مصطلح كراهية الّنساء العنيفة.  

يعمل هذا الرّابط عىل عدٍد من املستويات الّتي أخذت مقتطفات منها 
يف هذا البحث، وبعضها يتطلب املزيد من البحث والتّحليل قبل تفعيله 
أو استخدامه يف هذا املجال، عىل حني يُفهم العنف القائم عىل نوع 
الجنس عىل إنّه جزء من منط أوسع نطاقا لعدم املساواة بني الجنسني 
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والطريقة الّتي يتم بها إنفاذ الّسلوك القائم عىل نوع الجنس، ميكن أن 
القائم عىل نوِع الجنس يف منظامت أصحاب العمل أيضا  يكون العنف 

أداة للتجنيد وأداة للسيطرة.

موناش  جامعة  أجرتها  الّتي  البحوث  أظهرت 
وهيأة األمم املتحدة للمرأة الّتي أجريت يف ليبيا 

وبنغالديش وإندونيسيا والفلبني، ما يأيت:

التّحيز 1.  مع  جنب  إىل  جنبا  املرأة،  ضّد  للعنف  الّدعم  ارتبط 

الجنيّس العدايّئ بقوة بدعم التّطرّف العنيف.

ومامرسة 2.  أيديولوجية  من  أساسيًّا  جزًءا  الّنساء  كراهيّة  تعّد 

استخدام  ميكن  إنّه  يعني  وهذا  املتطرفة،  املجموعات 

للمرأة  اإلنسان  وحقوق  السياسية  الحقوق  عىل  الهجامت 

كعالمة تحذيرية لالنخراط يف التّطرّف العنيف.

التّعليم 3.  يف  واملشاركة  املرأة  ضّد  العنف  بني  االرتباط  كان 

املهنّي  التعليم  بني  االرتباط  من  أقوى  العايل  املهني 

وهو  املنخفض  واالقتصادي  االجتامعي  والوضع  العايّل 

التوظيف. لنجاح  محفز  عامٌل  إنه  سابقا  يفرتض  كان   ارتباط 

املصدر: جونستون، إم، وترو، ج. )2019(. كراهية النساء والتّطرّف 

العنيف: اآلثار املرتتبة عىل الوقاية من التّطرّف العنيف.

إّن تجارب العنف وانعدام األمن الّتي متر بها النساء تعد نتيجة مبارشة 

التّجنيد ملنظامت  لنوعهم االجتامعي ومن املمكن أن تلعب دوًرا يف 

األمر  هذا  مناقشة  ميكن  الفردّي  املستوى  فعىل  العنيف،  التّطرّف 

كدوافع للجناة من الرّجال والّنساء، ولكن هناك حاجة إىل بحث اعمق؛ بغية 

الرّتكيز عىل الجوانب الّسياسية والهيكليّة لهذا الرّابط، ومن املهم أن 

نتذكر إّن العنف املرتكب يف األماكن الخاصة )مثل العنف األرسي( والعنف 

16  انظر  افتتاحية يف “الحديث"، الذي يتناول الشأن األسرتايل عىل وجه الخصوص.

17  للحصول عىل أمثلة باملعنى الواسع، انظر: كوكبرين، يس )2004(. استمرارية العنف: منظور جنساين للحرب والسالم. يف ج. هيندمان ودبليو جايلز )محرران.(، مواقع 
العنف: الجنس ومناطق النزاع )الصفحات 24-44(. مطبعة جامعة كاليفورنيا. 

ترو، ج. )2012(. االقتصاد السيايس للعنف ضد املرأة. نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. 

لالطالع عىل تحليل محدد للعراق، انظر: ال عيل، ن. )2018(. العنف الجنيس يف العراق: تحديات السياسة النسوية عرب البالد. املجلة األوروبية لدراسات املرأة، 25 )1(، 27-10. 

تشيلمريان، واي، وتري، ج. )2019(. االقتصاد السيايس لبناء السالم للمرأة. يف ن. ليامي هيربت )محرر(، دليل التدخل وبناء الدولة )الصفحات 323-338(. إدوارد إلغار.

18  انظر عىل وجه التحديد "داعش": ريفكني، إم آر، وود، إي جي )2021(. منط العنف الجنيس للدولة اإلسالمية: األيديولوجية واملؤسسات والسياسات واملامرسات. مجلة 
دراسات األمن العاملي، 6 )2(.

يعرّف  ما  وكثريًا  اآلخر،  أحدهام  يستبعد  وال  متالزمان  والسيايّس  العام 
بـ "الّذئاب  املكلّفون بتنفيذ القانون عدًدا من مرتكبي األعامل اإلرهابيّة 

املنفردة" نتيجة ألعامل العنف الّسابقة الّتي ارتكبوها ضّد الّنساء.16

العنف مع  األنواع من  ارتباط هذه  أن نفهم جزًءا كبريًا عن كيفية  ميكن 
بعضها من خالل رؤيتها عىل أنّها سلسلة متصلة، فإّن ›سلسلة العنف‹ 
مفهوم مفيد طّوره علامء نسويون يوضح كيفية ارتباط األشكال املختلفة 
الّنوع االجتامعي ببعضها البعض.17 فشكل واحد من  للعنف القائم عىل 
العنف يجعل املرأة عرضة ألشكال أخرى، وهذا يعني أن عنفا مثل العنف 
األرسي يف منزل خاّص ال ينظر إليه عىل أنه مبعزل عن االستهداف العام 
للناشطات أو السياسيات، وال عن أنواع عدم املساواة الهيكلية الّتي تعني 
االجتامعي  النوع  عنف  يرتبط  وبذلك  الفقر،  لخطر  عرضة  أكرث  الّنساء  إّن 
وانعدام األمن ببعض، وهذا يعني أيضا أّن أنظمة التّحذير املبكرة املرتبطة 
بالتّطرّف العنيف )أو الّنزاع( ينبغي إن تأخذ بعني االعتبار ارتفاع العنف القائم 
عىل الّنوع االجتامعي باملقارنة مع الّدوافع األخرى للنزاع عىل الرّغم من 

إن هناك حاجة إىل مزيد من البحوث التجريبية لبيان كيفية تفعيل ذلك.

اإلطار  العدايئ جزًءا من  الجنيس  العنيفة والتمييز  الّنساء  تعد كراهية 
كانت  إذا  عام  النظر  بغض  العنيفة18  املتطرفة  للمنظامت  األيديولوجي 
ستصّنف عىل إنّها مجموعات ميينية متطرفة/نازية جديدة، أو منظامت 
متطرفة ذوات أسٍس أيديولوجية دينية متطرفة، ويكرث أن يكون هذا الرّابط 
أكرث وضوًحا يف الطّريقة الّتي ترشع الّسيطرة بها املنظامت املتطرفة 
ال  الّذين  ألولئك  كعقاب  العنف  ومتنح  وسلوكهن  الّنساء  أجساد  عىل 

يلتزمون بقوانينهم األخالقية )وادوار النوع االجتامعي( الصارمة.

من الجدير بالّذكر إّن هذا املجال هو مجال بحثي ناشئ، مع وجود أّدلة 
تجريبية متنامية ولكّنها محدودة، ال سيّام األدلّة الّتي تعمل عىل كيفيّة 
أخرى  جهة  ومن  االجتامعي،  الّنوع  عىل  القائم  العنف  فكرة  تفعيل 
النتائج املهمة يف هذا البحث بفهم العنف القائم عىل  تتمثل إحدى 
الّنوع االجتامعي والّسيطرة عىل الّنوع االجتامعي كجزء من أيديولوجية 
الخاّصة بهم،  التّجنيد  واسرتاتيجيات املنظامت املتطرفة واسرتاتيجيات 
فضاًل عن معالجته من خالل مساعدات العنف القائم عىل الّنوع االجتامعي 
هي  أو  عنيفة  متطرفة  ألعامل  تعرضت  الّتي  للمجتمعات  املقدمة 
مستفيدة من برامج الوقاية من التّطرّف العنيف. مع ذلك، فهناك حاجة 

إىل املزيد من البحث لتفعيل ذلك يف وظيفة آلية التحذير املبكر.
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القائـم  للعنـف  املحتملـة  الّسـلبية  التأثـريات  فهـم 
عـىل النـوع االجتامعـي يف مكافحـة التطـرف العنيف 

منـه  والوقايـة 

من  الوقاية  حلول  و  برامج  يف  االجتامعي  النوع  منظورات  إدماج  إن   
بني  املساواة  لعدم  جذريٌّ  تصحيٌح  إنّه  دامئا  يعني  ال  العنيف  التّطرّف 
بالرتحيب ممن يدافعون عن حقوق  الجنسني، فضاًل عن كونه ال يُحظى 
الجنسني؛ لذلك من املهم  املرأة وتنفيذ جداول أعامل املساواة بني 
أن يكون التفكري يف تأثريات النوع االجتامعي املحتملة للتّطرّف العنيف 
الّسياسات  أعامل  جداول  يف  منه  للوقاية  وسنن  حلول  ترشيع  والية 
وحلول الوقاية مبا يف ذلك اآلثار الّسلبية املحتملة الّتي ميكن أن ترتتب 
عىل الجهود الواسعة ملعالجة عدم املساواة بني الجنسني. إّن املخاطر 
متعددة وميكن التّفكري فيها عىل إنها تأيت عىل ثالثة أشكال مختلفة:

أوال: مخاطر استغالل برامج الوقاية من التّطرّف العنيف للّصور الّنمطية 
واملرأة  الّرجل  عن  الّضارة  النمطية  الّصورة  وتعزيز  تصميمها،  يف 

وأدوارهام يف املجتمع. 

ماّم  باملخاطر،  محفوفا  عماًل  العنيف  التّطرّف  من  الوقاية  اعتبار  ثانيا: 
يعني أن األشخاص الّذين ينفذونه أو ينخرطون فيه قد يواجهون انعدام 

األمن أو التّهديدات أو غريها من املخاطر نتيجة لعملهم. 

أمنيا للجهود املتعلقة باملساواة  العنف ضد املرأة منظوًرا  ثالثًا: اخذ 
بني الجنسني، ومن املمكن ان يكون هذا توثيقا عليهم او إزاحة مشاريع 

اوبرامج وجهود أخرى للمساواة بني الجنسني.

الربامج  تسفر  أن  ميكن  ييل.  فيام  املخاطر  هذه  يف  القول  سيُفّصل 
يشمل  وهذا  متعّددة،  نتائج  عن  االجتامعي  النوع  لالعتبارات  املراعية 
للّصور  املساواة  عدم  أوجه  استخدام  أو  االجتامعّي"  الّنوع  "استغالل 
عن  االجتامعي”  الّنوع  “استيعاب  النتائج  تحقيق  عىل  القامئة  الّنمطية 
طريق العمل حول عدم املساواة بني الجنسني بداًل من معالجتها، وأخريًا، 
التّحول بني الجنسني يشري إىل التحول يف عدم املساواة بني الجنسني 
العنيف  التّطرّف  من  الوقاية  برامج  تصّمم  أن  ميكن  القوة19.   وعالقات 
بطرق تعزز إحدى هذه النتائج أو املخرجات، أو تؤدي إىل تأثريات أخرى 
ثانوية تقود يف الّنهاية إىل تعزيز عدم املساواة بني الجنسني، أو ترّض 
باملرأة وعمل املرأة، فحقيقة األمر إن برامج الوقاية من التّطرّف العنيف 
عىل وجه الخصوص تتعرض لخطر “االستغالل املتعلق بالنوع االجتامعي” 
فمن  كضحية،  أو  كأمٍّ  للمرأة  التّقليدية  األدوار  عىل  كثريًا  تعتمد  ألنّها 
املهم أن تكون هذه الربامج ناقدة يف جميع األوقات لكيفية اعتامد 
الّنساء  عن  النمطية  الصور  عىل  العنيف  التّطرّف  من  الوقاية  مرشوع 

والّرجال وإيجاد طرق لتتحّدى تلك الصور النمطية.

19  انظر تفاصيل هذه الرشوط يف الصفحة 21 من الذكورية- بروموندو يف تقرير منع التطرف العنيف.

يعالج  نهٌج  هو  االجتامعي  الّنوع  نحو  )الجذرّي(  التحويّل  النهج  إّن 
الطويل،  املدى  عىل  الجنسني  بني  املساواة  لعدم  الجذريّة  األسباب 
وميكن أن يستعمل يف بعض األحيان بصورة متبادلة مع "نهج مراعاة 
الّنوع االجتامعي" أو نهج تعميم الّنوع االجتامعي، ولكن بعض البحوث 
هدف  ملناقشة  التحديد  وجه  عىل  استعملته  الّسابقة  الدراسات  أو 
املجتمع،  يف  والفتيات  الّنساء  ووضع  الجنسني،  بني  العالقات  تحويل 

بالذكورية.  الّرجال والفتيان  وعالقة 

األفراد  من  كّل  لها  يتعرض  الّتي  املخاطر  ادناه  الجدول  يف  يتجىل 
العنيف، فضالً  التّطرّف  الوقاية من  بالعمل يف مجال  الّذين يضطلعون 
بني  للمساواة  األوسع  األعامل  جدول  لها  يتعرض  الّتي  املخاطر  عن 
يف  وطئها  من  للتخفيف  الجيّدة؛  العناية  توىل  أن  وينبغي  الجنسني؛ 

العنيف. التّطرّف  الوقاية من  جميع جهود 

الصورة 3: ياد عبدالقادر / املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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جدول: ملخص لآلثار الّسلبية املحتملة عىل أساس النوع االجتامعي لسياسات وقوانني مكافحة األرهاب و الوقاية 
من التّطرّف العنيف والعنف ضّد املرأة 

ميكن أن يحدث تقلص مساحة عمل منظامت املجتمع املدين ومنظامت حقوق املرأة لعدد من 
األسباب املختلفة يف سياق الرتكيز املتزايد عىل التّطرّف العنيف والوقاية منه.

واملنظامت 	  املديّن  املجتمع  ملنظامت  معادية  قانونية  بيئة  بخلق  يتعلق  الرئييس  السبب 
اإلقليميّة للعمل فيها، إذ ميكن أن تعني املراقبة وزيادة اإلجراءات االمنية ان الناشطني الّذين 

يعملون يف قضايا املساواة بني الجنسني مل يعد بإمكانهم القيام بعملهم بأمان.    

ميكن أن تتحول أولويات التّمويل باملثل نحو الرّتكيز بشكل أكرب عىل برامج الوقاية من التّطرّف 	 
العنيف، بداًل من دعم األهداف الواسعة املتعلقة ببناء السالم وعدم املساواة بني الجنسني 

والتمكني السيايس.

تقلص مساحة عمل منظامت املجتمع 
املدين ومنظامت حقوق املرأة

لهذه  الجذريّة  األسباب  معالجة  عىل  العمل  إن  هو  تاُلحظ  أن  يجب  الّتي  املهّمة  العوامل  من 
إىل  والوصول  السياسية،  املصالح  مع  يتقاطع  عماّل  يكون  ما  غالبا  إلنّه  خطري،  عمل  الظّاهرة 
األساسية املتعلقة  القضايا  األرايض، فضال عن  املوارد، والجامعات املسلحة وسيطرتها عىل 

الجنسني. باملساواة بني 

للوقاية  الحلول  من  نقاط مختلفة  ويف  املختلفة  املستويات  من  عدد  عىل  الخطر  هذا  يعمل 
مصالح  ضّد  يعملن  اللوايت  الّنساء  املتطرفة  املنظامت  تستهدف  وقد  العنيف،  التّطّرف  من 
هذه املنظامت باستخدام أشكال عنف النوع االجتامعي، وميكن للمدافعات عن حقوق اإلنسان 
الجنسني،  التّحديد بعدم املساواة بني  القضايا املتعلقة عىل وجه  الدفاع عن  أيضا  والناشطات 
املطالبة  )مثل  وأيديولوجيتها  العنيفة  املتطرفة  املنظامت  لبعض  مبارشا  تحديّا  يشكل  مام 
بالحقوق القانونية(؛ وأخريا، ميكن السرتاتيجيات الوقاية من التّطرّف العنيف أن تستعمل الّنساء 
أدناه عند  )للمزيد عن هذا سيكون يف  الّنساء  كجهات فاعلة رئيسية مام يضعها هدفا لنفس 
معرض الحديث عن ›استغالل عمل املرأة‹(.ميكن متابعة بعض هذه الديناميكيات بشكل جيد من 

ليبيا.   الّتي أجريت يف  خالل األبحاث 

لخطر  الّنساء  تعرض  سياقات  هي  املتطرفة  الجامعات  فيها  تنشط  الّتي  الّسياقات  من  العديد 
العنف والرّصاع، وهذا التّهديد له آثار محددة عىل الجنسني بالنسبة للرجال والّنساء، ما يعني أن 
حلول الوقاية من التّطرّف العنيف يجب أن تضع سياق األمن / النزاع يف االعتبار عند تصميم الربامج 

والسياسات، حتى ال تؤدي إىل تفاقم انعدام األمن القائم بالفعل بني الجنسني.20 

العنيف  التّطّرف  من  الوقاية  اعامل 
وأثرها عىل املرأة 

لخطر  الّنساء  إرشاك  إىل  يسعى  الّذي  العنيف  التّطّرف  من  الوقاية  عمل  يتعرض  أن  ميكن 
املرأة  بإن  افرتاضا  هناك  أن  يعني  وهذا  والّنساء،  الّرجال  ألدوار  البديهيّة  األفكار  استخدام 
ا، راعية، مربية، عىل حني يفرتض إن الرجل قاس، حاٍم، معيل، وقائد داخل  ستكون مساملة، أمًّ

األرسة أو املجتمع أو القبيلة أو البلد. 

آلية 	  هي  العنيف  التّطرّف  من  الوقاية  برامج  يف  االجتامعي  للنوع  الرئيسية  االنتقادات  من 
اعتامد تفعيل أدوار محددة للمرأة، وغالبا ما ترتبط باملجال الخاّص والحياة األرسية، وتستعمل 
هذه األدوار يف خدمة أهداف الوقاية من التّطرّف العنيف. من األمثلة عىل هذا االفرتاض ان 
األمهات أو الزوجات يف وضع خاّص لرؤية عالمات التحذير املبكرة للتّطرّف عىل أطفالهن أو 
أفراد األرسة الّذكور اآلخرين، وقد يكون للمرأة دوٌر خاص يف الوقاية من التّطرّف العنيف بهذه 
الطريقة، ولكن من املهم أال يكون هذا الدور الوحيد الّذي ميكن للمرأة ان تلعبها يف الوقاية 
من التّطرّف العنيف، ألن هذا الدور محدود للغاية، كام إنه ينقل املسؤولية إىل الّنساء، عندما 

يكون التّطرّف العنيف ومحركاته مشكلة سياسية معقدة تتطلب حلوال سياسية معقدة.21

إضفاء طابع الرضورة عىل مساهامت 
وأدوار املرأة والرجل 

20  انظر تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة/موناش للنوع االجتامعي والسالم واالمن: جونستون، إم، ترو، جيه، وبيناال، ز. )2019(. املساواة بني الجنسني والتطرف العنيف: أجندة 
بحثية لليبيا. هيئة األمم املتحدة للمرأة الدول العربية والنوع االجتامعي والسالم واالمن الخاص مبوناش.

21   انظر مقالة جيسكار ديستان )2017( إرشاك النساء يف مكافحة التطرف العنيف: تجنب معاملة النوع عىل انه أداة والسطوة الرجولية. النوع االجتامعي والتنمية، 25 )1(، 118-103.
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املدين  املجتمع  ومنظامت  املرأة  حقوق  منظامت  تقوم  بالنزاع،  املتأثرة  االطر  يف 

بأعامل كثرية تسّد الثغرات الّتي ال ميكن للدولة واملنظامت الدوليّة الكبرية سّدها وغالبا 

ما تكون هذه األعامل حيويّة وغري رسميّة لتقديم الخدمات يف الخطوط األمامية. 

عىل سبيل املثال، ميكن افرتاض إن املرأة لديها إمكانية الوصول واملعرفة مبجتمعها 	 

وأفرادها، وميكن اإلستفادة من ذلك يف الوقاية من التّطرّف العنيف باعتباره "دورا 

يف  الّنساء  عىل  إضافيا  عبئا  يضع  ال  الّذي  األمر  االستخبارية"،  املعلومات  لجمع 

خدمة  يف  القيادة  تلك  ويستغل  قيادتهن  أيضا  يقوض  بل  فحسب،  مجتمعاتهن 

الّنساء  هؤالء  يعرض  وهذا  العنيف،  التّطرّف  من  العنيف/الوقاية  التّطرّف  كبح  جهود 

لخطر االفرتاض بأنهن مخربات غري جديرات بالثقة، ويقوض أيضا املكاسب يف القدرات 

والقيادة والثقة والوضع االجتامعي الّتي عملن بجد لتحقيقه يف مجتمعهن.

 إن الرتكيز املتزايد عىل الوقاية من التّطرّف العنيف للممولني قد يؤّدي اىل تقويض 	 

مجتمعاتهن،  يف  النسائيّة  املدين  املجتمع  منظامت  تلعبه  أن  ميكن  الّذي  الّدور 

لجذب  تركيزها  و  تعديلها  املديّن  املجتمع  منظامت  عىل  يتعني  األمر  غالب  ويف 

التّطّرف  من  الوقاية  عىل  والضيق  الرّصيح  الرتكيز  إن  كام  واملناقصات،  املمولني 

العنيف من قبل املمولني يهدد بإزاحة أهداف املساواة بني الجنسني وبناء السالم 

عىل املدى الطويل الّتي يف الغالب ال يتم متويلها بشكل جيد.

ومساهامتها  املرأة  عمل  استغالل 
22 وتنظيمها 

من املهم أن نكون واضحني بشأن ما تهدف إليه برامج الوقاية من التّطرّف العنيف من 

خالل النظر يف مدى تشابه أعامل الوقاية من التّطرّف العنيف والتامسك االجتامعّي وبناء 

الّسالم وأسباب املشاركة مع مجتمعات معينة، واملنطق الّذي تقوم عليه هذه الربامج، 

حتى لو كانت هذه الربامج بحاجة إىل استعامل لغة تخّفف من تركيزها عىل الوقاية من 

التّطرّف العنيف )ألسباب تتعلق باألمن أو الحساسية(. من املهم أال تصبح جهود حقوق 

املرأة واملساواة بني الجنسني "أداة أمنية" يف خدمة العمل ضّد التّطرّف العنيف، وأال 

يصبح هذا العمل عسكريًّا أو أمنيًّا.

إّن بناء مثل هذا االرتباط يف الّسياسة، ويف أذهان الناس، يعرض الناشطات يف مجال 

حقوق املرأة لخطر شخيص أكرب من العنف واالنتقام، ويقوض قضيتهن. 

الجهود  هذه  مثل  فان  وأسرتاليا،  املتحدة  اململكة  مثل  الغربية  البلدان  بعض  يف 

تنطوي أيضا عىل خطر تنفري مجتمعات املهاجرين الّذين يفرتض أنهم معرضون لخطر 

هذه  املبذولة.  والتامسك  الرتابط  لجهود  تقويضا  يعد  بريبة  ومعاملتهم  التّطّرف 

العراق. أيضا بسياقات مختلفة يف  املخاطر توجد 

بناء  برامج  عىل  أمنّي  طابع  إضفاء 
الّسالم والتمكني

22  ملزيد من التحليل املعمق/ التحليل النسوي لهذا، انظر مناقشة نساء السالم: ‘أجندة مكافحة التطرف العنيف تهدد بتقويض النساء اللوايت يحتجن إىل دعم أكرب’.
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http://peacewomen.org/resource/countering-violent-extremism-agenda-risks-undermining-women-who-need-greater-support
http://peacewomen.org/resource/countering-violent-extremism-agenda-risks-undermining-women-who-need-greater-support


الجزء الثاين: ملاذا تدمج منظورات النوع االجتامعي يف الوقاية من 
التّطرّف العنيف؟ ما هي الفائدة؟ كيف نفعل ذلك؟

للحصول عىل نظرة عامة، انظر تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة )2020( تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي: اسرتاتيجية عاملية لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء   23
والفتيات. من أجل التنمية والربامج وأهداف التنمية املستدامة، مذكرة توجيهية لهيئة األمم املتحدة للمرأة )2015( لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف الربمجة اإلمنائية. 

              لالطالع عىل ملحة عامة عن القرار/السياسة العامة يف األمم املتحدة، انظر:
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/How%20We%20Work/UNSystemCoordination/United-Nations-  

reports-and-resolutions-related-to-gender-mainstreaming-en.pdf

24  انظر براون، كاثرين، جني هاكريب، لورا جيه شيربد، )2019( مبادئ تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي وأبعاده وأولوياته يف مجال الوقاية من التطرف العنيف. هيئة األمم 
املتحدة للمرأة.

وبرامج  اسرتاتيجيات  يف  االجتامعي  النوع  منظور  مراعاة  تعميم  إّن 
العنيف مهٌم ألسباب جمة، فهو يعمل  التّطرّف  الوقاية من  وسياسات 
عىل تحقيق هدف واسعٍ  يتمثّل باملساواة بني الجنسني، ويوفر أدوات 
تكفل للرّجال والّنساء إمكانيّة الوصول يف سلم املساواة إىل عمليّات 
املحلية،  مجتمعاتهم  وأمن  وأمنهم،  بحياتهم  املتعلقة  القرار  صنع 
فاملجتمعات الّتي تعاين من عدم املساواة بني الجنسني لدرجة كبرية 
هم أكرث عرضة للتّطرف العنيف أو التّجنيد من قبل املنظامت املتطرفة، 
من  أسايسٌّ  جزٌء  الجنسني  بني  املساواة  عدم  معالجة  أن  يعني  وهذا 
معالجة األسباب الجذريّة لهذه املنظامت، فضاًل عاّم ذُكر، فإّن أسباب ضامن 
املساواة بني الجنسني جزء من االعتبارات الواردة يف سياسات وبرامج 
الوقاية من التّطرّف العنيف )واألطر القانونيّة( فالرّجال والّنساء )والّشباب 
والّشابات( ميكنهم تقديم وجهات نظر وحلول مختلفة لهذا العمل، بسبب 

األدوار واملساحات املختلفة الّتي يشغلونها داخل املجتمع.

مـاذا يعنـي "تعميم مراعاة منظـور النوع االجتامعي" 
يف سـياق العمـل للوقاية مـن التّطرّف العنيف؟

به  العمل  بُِدئ  كمفهوم  االجتامعي  النوع  منظور  مراعاة  تعميم  إّن 
بطرق  تفعيله  وميكن   ،)١٩٩٥( عام  يف  بكني  عمل  منصة  إطالق  منذ 
تحقيق  أو  لتنفيذ  اسرتاتيجية  إىل  عادة  يشري  املصطلح  وهذا  مختلفة، 
املساواة بني الجنسني، فاملنظامت املختلفة تتعامل مع مسألة تعميم 
مراعاة منظور النوع االجتامعي وكيفية تعريفه وتشغيله، وعليه يجب أن 
تنشئ هذه املنظامت أدوات مختلفة لتحقيق ذلك خاصة إذا كان مرتبط 

مبنظمتهم وما تتوىل عليه وموظفيهم وأهدافهم ومشاريعهم.

الّصناعية قامئة  مثال عىل ذلك؛ عملت منظمة األمم املتحدة للتّنمية 
الّتي  املشاريع  يف  االجتامعي  النوع  منظور  مراعاة  لتعميم  مرجعيّة 
توفر مداخل لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف جميع مراحل 
املرشوع من الرّشح املنطقي للمرشوع ووضع امليزانية وإرشاك أصحاب 
األمم  هيأة  إّن  والتّقييم.  الّرصد  عىل  املوظفني  وقدرات  املصلحة 
املتحدة للمرأة لديها الكثري من الوثائق حول تعميم مراعاة منظور النوع 
االجتامعي ومعناه، وأمثلة عىل جداول أعامل الّسياسات، ومجموعات 
األدوات األخرى ذات الّصلة23 لكون تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي 
يف الوقاية من التّطرّف العنيف يعّد أكرث تحديًا وعليه القليل من البحوث، 
نظرًا لكون الوقاية من التّطرّف العنيف هو مجال عمل جديد نسبيًا، وهو 
الّنوع االجتامعي إاّل يف الّسنوات األخرية. يف  مجال ال يدمج منظورات 
يحقق  أن  ميكن  العنيف،  التّطرّف  من  للوقاية  املقدمة  الحلول  سياق 

تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي ما يأيت24.

العنيف و من ضمنها كيفية تشكل 1.  للتّطرف  الجذريّة  تحديد األسباب 
يضمن  وهذا  املساواة،  وعدم  والعنف  االجتامعي  النوع  معايري 
ونظريّة  الربنامج  تصميم  يف  االجتامعي  النوع  فهم  انعكاس 

تقوم عليها املشاريع. الّتي  التغيري 

خلق الفرص ملجموعة متنّوعة من الجهات الفاعلة للمساهمة يف 2. 
التّطّرف  من  بالوقاية  تعنى  التي  الشامل  الربنامج  منهجيّة  تشكيل 

العنيف، عرب جميع املراحل واملستويات.

الوقاية 3.  حلول  يف  تلبيتها  عىل  والعمل  املجتمع  احتياجات  تحديد 
للنساء والشباب  الخاصة  العنيف )من ضمنها االحتياجات  التّطرّف  من 

والّرجال وما إىل ذلك(.

االجتامعي 4.  بالنوع  املتعلقة  الّسلبية   اآلثار  ومنع  ومراعاة  تحليل 
التّطرّف العنيف، مبا يف ذلك عىل وجه  لكّل من برامج الوقاية من 
اإلنسان  لها املدافعات عن حقوق  تتعرض  الّتي  الخصوص املخاطر 

والناشطات يف مجال املساواة بني الجنسني.

الصورة 4:  ياد  ياد عبدالقادر  / املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brochure-gender-mainstreaming-strategy-for-achieving-gender-equality-and-empowerment-of-women-girls
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019/Gender-mainstreaming-principles-dimensions-and-priorities-for-PVE-en.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2015-09/GM_Checklist_for_Projectspdf_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2015-09/GM_Checklist_for_Projectspdf_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2015-09/GM_Checklist_for_Projectspdf_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2015-09/GM_Checklist_for_Projectspdf_0.pdf


كيـف يبـدو تعميـم مراعـاة منظـور النـوع االجتامعـي 
يف بحـوث ومامرسـات الوقايـة مـن التّطـرّف العنيـف 

حتـى اآلن؟

)الذي  اإلجتامعي  الّنوع  عىل  خاص  بشكل  تركز  الّتي  الربامج  تحليل  إن 
ال  البحوث  غالبية  جهود  ركزت  فقد  محدود،25  املرأة(  إدماج  يتضمن 
وطبيعتها  املرأة  حول  العسرية  االفرتاضات  عىل  األكادميية  سيّام 
الّنوع  تجاه  وشمولية  حساسية  أكرث  نهًجا  إن  مؤكدة  "الّسلمية" 
ال  نهج  وهو  مطلوبًا،  زال  وما  كان  العنيف  التّطرّف  ملقاومة  االجتامعي 
26  يعتمد فقط عىل األدوار األساسية للمرأة كدالة عىل السالم أو كأم. 

تُظهر األدلة يف العراق إن األدوار املتعّددة الّتي يلعبها الرّجال والّنساء 
يف املجاميع املتطرفة ويف املجتمع بصورة أوسع؛ إذ ال ميكن افرتاض 
إن جميع الّنساء مساملات أو ضحايا؛ وكذلك الرّجال، فهم قد يكونون أبطال 

الّسالم، أو ضحايا للمنظامت املتطرفة العنيفة.

التّطّرف  مكافحة  مبسألة  تهتّم  الّتي  الربامج  تكون  أن  املرّجح  من 
وبالتايل  للغاية،  حساسًة  االجتامعي  والنوع  منه  والوقاية  العنيف 
إمييل  سلطت  قد  للجمهور.  متاحة  غري  لكّنها  إيجابية  أمثلة  توجد 
مشاريع  يف  املتوافرة  للدراسات  مراجعتها  يف  الّضوء  وينرتبوثام 
مكافحة التطرف و الوقاية منه عىل مشاركة املرأة بشكل خاّص )فهي 
مل تكن ذات منظور نوع إجتامعي واسع أو ترُشك الّرجال يف الوقاية 
تتمثّل  أربع فئات؛  الباحثة املشاريع عىل  العنيف( وتُقسم  التّطرّف  من 
وتقوي  كأم  املرأة  أدوار  عىل  تعتمد  الّتي  بالجهود  األوىل  الفئة 
مهارتها الكتشاف التّطرّف يف األرسة أو املجتمع; وتركز الفئة الثانية 
بحيث ميكن  الواسع  بتمكني املرأة مبعناها  تعنى  الّتي  الجهود  عىل 
وتهتّم  العنيف؛  التّطّرف  من  الوقاية  مبادرات  يف  مشاركتها  تعزيز 
التشاور مع املرأة يف تصميم  تركّز عىل  الّتي  بالجهود  الثالثة  الفئة 
الفئة  وكانت  السياسات؛  أطر  أو  العنيف  التّطّرف  من  الوقاية  جهود 
27 األخرية مركّزة عىل كيفية توظيف الّنساء يف املنظامت املتطرفة. 

القضايـا  اسـتخدام  لضـامن  األخـرى  الفـرص  هـي  مـا 
ومنظـورات النـوع االجتامعـي يف جهـود الوقاية من 

املختلفـة؟  العنيـف  التّطـرّف 

يوضح الجدول أدناه بعض األمثلة من الدراسات الّسابقة حول العمل يف 
مجال الوقاية من التّطرّف العنيف من بعض أنحاء العامل، إذ ميكن عمل 
بعض الحلول لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي.28 عىل الّرغم من 
ذلك فإن هذا ال يعد شامال، إلن الوقاية من التّطرّف العنيف مجال ناشئ، 

افضل من عرض مراجعة أدبية كاملة اللية عمل الوقاية من التطرف العنيف الذي يركز عىل املرأة وتحليله هي وينرتبوثام ، إي )2020(. ما الذي ميكن أن ينجح )وما مل ينجح(   25
يف مبادرات الوقاية من التطرف العنيف التي تركز عىل املرأة والتي تقيم قاعدة األدلة للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته. رويس.مجموعة متنوعة من دراسات الحالة 
تقدم أيضا يف براون، ك. )2019(. مذكرة توجيهية: مبادئ تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي وأبعاده وأولوياته يف مجال منع التطرف العنيف. هيئة األمم املتحدة للمرأة.

26   جيسكار ديستان ، س. )2017(. إرشاك املرأة يف مكافحة التطرف العنيف: تجنب االستغالل وتعزيز الفاعلية. النوع االجتامعي والتنمية ، 25 )1( ، 118-103.

27   وينرتبوتان )2020( ، ص. 3

28  عىل وجه الخصوص ما سيتم عرضه هنا يعرض نصائح مفيدة وواسعة النطاق: برنامج “انا قادر” وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2019( النساء غري املرئيات: أبعاد النوع االجتامعي 
)2019(. مذكرة توجيهية: مبادئ تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي وأبعاده وأولوياته يف مجال  للعودة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج من التطرف العنيف. براون، ك. 
منع التطرف العنيف. هيئة األمم املتحدة للمرأة.  مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا/مكتب املؤسسات الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة للمرأة )2019( النوع االجتامعي، الوقاية من التطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب، يف مجموعة أدوات النوع االجتامعي واألمن، مركز جنيف 
للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا/مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، هيئة األمم املتحدة للمرأة. معهد غرب آسيا 

وشامل أفريقيا. )2021(. تأمالت يف أفضل املامرسات بشأن منع التطرف العنيف يف سياق خطط العمل الوطنية بشأن قرار مجلس األمن 1325: دراسة مقارنة.

فضال عن كونه يركّز عىل األخالقيات وحقوق اإلنسان، فمن الّصعب احتواء 
التأهيل  العنيف؛ لكونها تشمل إعادة  التّطرّف  الوقاية من  كافّة أعامل 
الّسالم والتامسك  بناء  تبدو وكأنها  الّتي قد  البحتة  الوقائية  والجهود 
بني  الفوارق  تراعي  الّتي  املنهجيّة  تطبيق  املمكن  من  االجتامعي. 
الجنسني عىل جميع املستويات، ومن املهم أيضا أن نتذكر إن الوقاية 
)عدم  فردية  قضية  وكذلك  هيكلية  قضية  هو  العنيف  التّطّرف  من 
املساواة بني الجنسني عىل نفس الشاكلة(، وهذا يعني إن العمل عرب 
الرئيسية هذه رضوري ملعالجة األسباب الجذرية وراء حدوث  املداخل 

التّطرّف العنيف. 

الّنوع االجتامعي والوقاية من التّطرّف العنيف 
يف العمل: إندونيسيا وقرى السالم

يف هذا السياق، غالبا ما ينظر إىل إندونيسيا عىل إنّها 

رائدة يف دمج منظورات النوع االجتامعي يف جهودها 

الّتي  الجهوُد  سيام  ال  العنيف،  التّطّرف  من  للوقاية 

لوضعها،  نظًرا  العائدين  املقاتلني  تأهيل  بإعادة  تتعلق 

يف  الوطنية  الحدود  عرب  والتجنيد  بالتجنيد  التهديد  فإن 

داخل  نشطة  مجموعات  وجود  مع  محدق،  إندونيسيا 

البالد، باإلضافة إىل مصدر لعدد كبري من املقاتلني األجانب 

تنظيم داعش. للسفر لالنضامم إىل 

األمم  هيأة  عملت  املتزايدة،  التّهديدات  هذه  عىل  ردا 

يف  “وحيد”  منظمة  مع  جنب  إىل  جنبًا  للمرأة  املتحدة 

إندونيسيا عىل قرى الّسالم، وهي مبادرة تقودها النساء، 

متّكنت الّنساء من خاللها تويل الرتابط االجتامعي واملناصب 

إّن  القائلة:  النظرية  تفعيل  الربنامج عىل  القيادية. يعمل 

وضع املرأة غري املتكافئ مرتبط بضعف املجتمع املحيل 

االقتصادي  التمكني  بني  الربنامج  يجمع  التوظيف.  أمام 

تنفيذ  من  جزءا  اإلندونيسية  الحكومة  وتعّده  والسيايس 

خطة العمل الوطنية للوقاية من التّطرّف العنيف.

لقراءة املزيد، يقدم تقرير هيأة األمم املتحدة للمرأة عن 

قرى السالم مزيدا من التفاصيل حول الربنامج.

16

تعميم مراعاة النوع االجتامعي يف الوقاية من التّطرّف العنيف:الفرص يف العراق وخارجه
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http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/QUA%20final%20report%20resized.pdf
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/01/peace-villages-women-leading-peace-in-indonesia
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/01/peace-villages-women-leading-peace-in-indonesia
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/01/peace-villages-women-leading-peace-in-indonesia
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/01/peace-villages-women-leading-peace-in-indonesia


جدول: فرص تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي موجزة بحسب حيز السياسات

عىل الّرغم ماّم سلف ذكره يف أعاله ما زال الوقاية من التّطرّف العنيف مجااًل ناميًّا للربامج وصنع 
الّسياسات، وهو محدد السياق للغاية؛ لذا فإنه يتطلب قدًرا كبريًا من املعرفة والبيانات بشأن 
مختلف أدوار النوع االجتامعي يف حّد ذاتها ويف الوقاية منها، وعىل وجه الخصوص مل يوثّق 
سوى القليل عن ادوار العراقيني )والّنساء العراقيات( يف االنضامم إىل الجامعات املتطرفة 

أو مجابهتها، إذ ركزت األبحاث الّسابقة كثريا عىل املقاتلني األجانب الّذين ينضمون إىل داعش. 

إجراء تحليل نوع اجتامعي كجزء من جميع الخطوط األساسية.	 

الّتي 	  املختلفة  الديناميكيات  عن  تقارير  وتقدم  توثق  الّتي  الكبرية  البحثية  املشاريع  دعم 
تخدم التّطرّف العنيف.

دعم البحوث الّتي توثق اسرتاتيجيات الوقاية من التّطرّف العنيف، ال سيام البحوث الّتي تكون 	 
عىل املستوى املحيل من قبل الناشطني املحلّيني )مبا يف ذلك تسليط الضوء عىل العمل 
الّذي تقوده الّنساء محليا( إذ من املحتمل أن تكون هناك عرب أفضل من املامرسات الّتي ميكن 

تعلمها يف مثل هذه املبادرات.

البحوث وانتاج املعرفة 

قد تواجه الّدول الّتي يكون فيها خطر التّطرّف العنيف خطَر تطبيق قوانني تتعارض مع معالجة 
األسباب الجذرية للتطرف العنيف، وميكن لهذه القوانني أن تعطي الّصفة األمنية ملا تقوم به 
الدولة واألجهزة األمنية والكيانات األخرى مع املجتمعات املحلية، ورمّبا تقلص املساحة املتاحة 
ملنظامت املجتمع املديّن للقيام بعملها، وتشكل األطر القانونية جزءا حيويًّا من ضامن معالجة 
مسألة حقوق اإلنسان بشكل مناسب وبطريقة تحرتم حقوق اإلنسان وخاصة حقوق الطفل. من 
النظر يف العمل ضد  إذ يتم  القانونية يف سياق معني  املهم طرح األسئلة اآلتية حول األطر 

التّطرّف العنيف: 

ما هي القوانني املوجودة الّتي تتحدث عن قضايا العائدين، املصالحة، وآليات العدالة؟	 

هل القوانني واألطر القانونية شفافة وواضحة، ومفهومة من قبل أولئك الّذين يعملون مع 	 
املجتمعات املعرضة للتّطرف العنيف؟ 

هل قوانني الوقاية من اإلرهاب تحّد من مساحة منظامت املجتمع املدين للعمل عىل الدعوة 	 
القانوين لعمل  الفضاء  الربامج، وكيف ميكن حامية  إعداد  / أعامل  الخدمات  وكذلك تقديم 

الناشط؟ 

هل املساعدة القانونية جزء ماّم يتم تقدميه للمجتمعات الّضعيفة؟ 	 

ما هي القوانني األخرى الّتي تتقاطع مع القضايا املتعلقة بالتّطرّف العنيف؟ مثال، كيف تشكل 	 
قوانني األحوال املدنيّة والقوانني األخرى الّتي لها تأثريات نوع اجتامعي عىل الربامج املعدة 

للوقاية من التّطرّف العنيف؟ 

من املهم األخذ بالحسبان االمكانيّات الّتي تؤّدي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجاِل الوقاية 	 
من و/أو الوقاية من التّطرّف العنيف إىل جعل املجتمع املحيّل يف الواقع أكرث عرضة للتّجنيد 
 29، بالنظر إىل أدوارهم كحامة لألرس واملجتمعات املحلية(  الّرجال عىل وجه الخصوص  )من 
وبالتايل، فإن التدخالت القامئة عىل سيادة القانون، واإلجراءات القانونية الواجبة، والعدالة 

هي أمور حيوية يف عدم إحداث دائرة من العنف.

األطر القانونية والحقوق

29  فرايد، أ.، الورو، ج.، وباركر، ج. )2020(. الذكورية والوقاية من التطرف العنيف: إقامة الروابط. بروموندو-الواليات املتحدة.
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ينبغي إجراء تحليل جنسايّن يف جميع مراحل سياسات وبرامج الوقاية من التّطرّف العنيف 
)بحيث ميكن أن تسري العمليتان جنبا إىل جنب(

هل تم إجراء تحليل جنساين عن سياسات مكافحة اإلرهاب و الوقاية من التّطرّف العنيف، 	 
وماذا يخربنا هذا عن الفجوات واثار النوع االجتامعي املحتملة لهذه السياسات؟

هل الّنوع االجتامعي مدمج بشكل جيد يف التقييامت األساسية؟	 

هل عدم املساواة بني الجنسني جزء من كيفية إجراء تحليل الرصاع وفهمها؟	 

وتحليل  األساسية  )التقييامت  التحليل 
الّنزاعات وما إىل ذلك(

   تتحدث بعض الّدراسات الّتي أستعني بها عن الطرق الّتي ميكن بها معالجة حاالت عدم 
األمان بني الجنسني يف الوقاية من التّطرّف العنيف، وفيام ييل بعض األمثلة:

مركزيّا: 

يف 	  الجمهور  وعامة  والناشطني  واملنفذين  الّسياسات  صانعي  بني  الوعي  زيادة 
الروابط بني العنف ضّد املرأة والرصاع/التّطرّف العنيف ال سيّام رسم الّروابط بني أشكال 
العنف الخاّصة الّتي تعاين منها العديد من الّنساء، وكيف تتكون هذه الحاالت وتتشكل 

من خالل املزيد من أشكال العنف العام الّتي ميكن أن يأخذ شكل التّطرّف العنيف. 

التّطرّف 	  الّنساء، والّسالم، واألمن وبرامج الوقاية من  التآزر بني برامج  البحث عن أوجه 
العنيف بشأن هذا املوضوع عىل وجه التّحديد.

محليا:

التأهيل بطرٍق 	  العائدين واملشاركني يف إعادة  بالوصمة" من قبل  معالجة "الشعور 
تراعي الفوارق بني الجنسني.

دعم الّنهوض باملرشدات والقائدات اللوايت ميكنهن القيام بدور إيجايب يف املجتمع 	 
الوقاية من  الّتي تشكل جزًءا من عمل  القرار  بشكل غري رسمي، ويف عمليات صنع 

التّطرّف العنيف عىل املستوى املحيّل.

إرشاك دعاة الدين من الّذكور يف أعامل الوقاية من التّطرّف العنيف.	 

إدماج الّصحة اإلنجابية يف أشكال الدعم األخرى املقدمة إىل املجتمعات املحلية.	 

يعد عمل الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتامعي جزءا حيويًّا من جهود الوقاية 	 
من التّطرّف العنيف الّتي أثريت يف تقارير وتوصيات متعددة يف هذا الصدد الّذي يجب 
أن يقّدم بطريقة خاصة بالنوع االجتامعي، مع إمكانية االعتامد عىل العادات املحلية 

وطرق تقديم الدعم النفيس واالجتامعي.

نشاطات و إسرتاتيجيات املكافحة والوقاية 
من التّطرّف العنيف
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الجهات  مع  املشاركة  لكن  أشكااًل متعّددة،  تتخذ  أن  ميكن  العنيف  التّطرّف  من  الوقاية  برامج  إّن 
الفاعلة يف القطاع األمني ما زالت جزًءا مهامًّ من:

)أ( الغايات الّنهائية ملجال الّسياسات يف هذا الجانب.

)ب( الطّريقة املركزيّة ملعالجة بعض األسباب الجذرية لظاهرة التّطرّف العنيف، مبا يف ذلك الثقة 
يف الحكومة، ويف العمليات السياسية واألمنية، واحرتام سيادة القانون. 

ينبغي أن يكون إصالح قطاع األمن مستجيبّا ملنظور النوع االجتامعي، وأن يكون جزًءا حيويًّا من 	 
معالجة األسباب الجذرية للفوارق بني الجنسني.

املشاركة مع قطاع األمن يف قضايا الّنوع االجتامعي عندما يتعلق األمر بعمليّات خاّصة بفئات 	 
مختلفة من الّنساء )مبا يف ذلك الّنساء العائدات(، وكذلك بناء القدرات وتحسني املهارات يف 

األطر القانونية واألطر والخدمات األخالقية.

الرّشطة املجتمعية كنقطة دخول لهذا الّنوع من العمل.30	 

زيادة التعاون بني املجتمع املديّن ومختلف الجهات الفاعلة يف قطاع األمن.	 

الّذين قد يكونون 	  الناشطني  الفاعلة يف قطاع األمن بشأن مسألة حامية  الجهات  العمل مع 
هدفًا للعنف املبني عىل النوع االجتامعي نتيجة لنشاطهم وعملهم يف مجال الوقاية من 

التّطرّف العنيف.

إرشاك القطاع األمني وإصالحه

الّسالم  بناء  عمليات  كبري  حّد  إىل  تشبه  أن  ميكن  العنيف  للتطرّف  الجذريّة  األسباب  معالجة  إن   
النزاعات، وميكن أن يؤدي ذلك إىل طمس الحدود الفاصلة  والتاّمسك االجتامعّي والحوار وحّل 
بني الربامج املختلفة يف بعض األحيان، غري إنّه ميكن أن تُستعمل منهجيات بناء الّسالم ملعالجة 

األسباب الجذرية للميل للتطرف العنيف.  

ينبغي أيضا أن يسري بناء السالم جنبًا إىل جنب مع الجهود املبذلة لتقليل فوارق النوع االجتامعي 
والّتي تكفل للمرأة إمكانية الوصول إىل املوارد االقتصادية وموارد الهياكل األساسية يف برامج 

ردم الفجوة بني الجنسني. 

بناء السالم والحوار 

بسبب  املحتملة  االجتامعي  النوع  عن  الناجمة  األرضار  من  الحامية  معالجة  قضية  تكون  أن  يجب 
العنف ضد املرأة والعمل الوقايئ عىل مستويني؛ مبعنى واسع لجميع أفراد املجتمع؛ وبشكل 
محدد، مع األخذ يف االعتبار إن الناشطني يف هذا املجال قد يتم استهدافهم عىل وجه التحديد 

بالعنف القائم عىل الّنوع االجتامعي. 

االخذ بنظر االعتبار ان املجتمع إذا كان معرضا لخطر العنف ضّد املرأة، فإنه معرض لخطر العنف 	 
القائم عىل الّنوع االجتامعي، وخاصة ضد الّنساء والفتيات. فالعنف ضد املرأة هو أداة ملامرسة 

السيطرة من قبل الجامعات املتطرفة، وكثريا ما يتم تبنيها من قبلهم. 

الحاالت 	  يف  االجتامعي  الّنوع  عىل  القائم  العنف  لخطر  خاص  بشكل  والفتيات  الّنساء  تتعرض 
الّتي يزداد فيها انعدام األمن )انعدام األمن االقتصادي، عندما يكونن مهجرات أو عائدات(

ينبغي أن يكون ما سلف ذكره جزءا عن كيفية عمل قوات األمن مع املجتمعات واألفراد يف سياق 	 
الوقاية من التّطرّف العنيف، وهل من املمكن أن تكون ضابطات أمن وموظفات يقدمن دعام محددا؟ 

هل ميكن تدريب موظفي األمن عىل أساليب الحامية الّتي تراعي الفوارق بني الجنسني؟

حامية الّنساء والفتيات

قامت كل من برنامج "انا استطيع" ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ببعض األعامل بشأن هذا املوضوع.انظر:هوملز ، إم ، أندرليني ، إس إن ، وفرانسني ، آر )2017( منع   30
التطرف العنيف وحامية الحقوق والرشطة املجتمعية: ملاذا رشاكات املجتمع املدين وقطاع األمن مهمة. برنامج “انا أستطيع” ووصل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 

)2014( منع اإلرهاب والوقاية من التطرف العنيف والتطرف الذي يؤدي إىل اإلرهاب: نهج الرشطة املجتمعية.
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ينبغي استخدام مجموعة متنوعة من برامج ومنهجيات التمكني بانسجام تام ملعالجة 
األسباب الجذريّة للفوارق بني الجنسني، وينبغي أن تكون هذه الربامج واملنهجيات مراعية 
دامئا إلعتبارات النوع االجتامعي والّنزاعات يف تصميمها وتنفيذها. تجدر اإلشارة إىل إن 
التمكني االقتصادي وغريه من أشكال التمكني )السيايس والقيادي وما إىل ذلك( يسري 

جنبًا إىل جنب وال ميكن القيام به عىل نحو منفرد إذا أريد لهام أن يكونا فعالني. 

منطقية 	  بحسب  مختلف  بشكل  ويعمل  مهم  العامة  للمجتمعات  االقتصادي  التمكني 
الحامية املوجهة للرجال والّنساء.

من 	  الّتي  املحددة  االجتامعي  النوع  ّضعف  مكامن  يعالج  للمرأة  االقتصادي  التمكني 
جعلها  إىل  االقتصادي  لالستقالل  املرأة  افتقار  يؤدي  أن  وميكن  معالجتها  املهم 
للنساء األرامل أو املطلقات أو  بالنسبة  أو اإلكراه )وخاصة  للتجنيد  عرضة بشكل خاّص 

ربات األرس أو الناجيات من العنف(. 

وبالتايل 	  صميمها،  يف  هي قضية سياسية  العنيف  بالتّطرّف  للتأثر  الّناس  قابلية  إن 
أن يكون جزءا من كيفية  أكان محلّيًّا أم مجتمعيًّا يجب  السيايس سواء  التّمكني  فإن 

إدارة وتصميم برامج التمكني.

التمكني واسع النطاق الّذي يتناول الحقوق 
االجتامعية والسياسية واالقتصادية

غالبا ما يشار بالبنان إىل منظامت املجتمع املدين يف التقارير والتوصيات باعتبارها جزءا 
الّذي توجد  العنيف عملية ومناسبة للسياق  التّطرّف  الوقاية من  حيويا من جعل برامج 
النحو، ميكن ملنظامت املجتمع املدين املحلية )سواء أكانت رسمية  فيه. وعىل هذا 
التشاور وتبادل املعلومات، فضال  أم غري رسمية( أن يكون لها دور تؤديه عىل أساس 

عن الرشكاء املنفذين 

تتسم منظامت املجتمع املدين النسائية أو الجمعيات التطوعية أو الكيانات الشعبية 	 
األخرى بأهمية خاصة يف فهم الوضع األمني املتعلق  بالنوع االجتامعي يف سياق 

محدد. 

له 	  العنيف، وكيف  التّطرّف  الوقاية من  هذه املجموعات حيوية لفهم جدوى برامج 
ان يلتزم بتصميم نهج يراعي نوع الجنس ليتناسب مع أدوار وعادات موقع معني.

الطاّلب املتطوعني 	  أو مجاميع  الّشباب  يجب استشارة مجموعة متنوعة من مجاميع 
رؤى محددة يف كيفية تعرض الشباب لحالة أمنية عىل سبيل املثال ال الحرص، ولكنها 

ستعطي أيضا فكرة لالختالفات بني األجيال و نضوج  أدوار الجنسني يف مجتمع معني.

)املركزية  املدين  املجتمع  مشاركة 
واملحلية(
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تشكل املؤسسات التعليميّة وكيانات الحوكمة نقطة دخول مهمة للعمل يف مجال الوقاية من 
التّطرّف العنيف، عىل حني إّن هذا قد يكون فيه اشكال عىل انه آليات لإلبالغ، لكن إمكانات العمل 
يف مجال الوقايّة من التّطرّف العنيف تكمن يف القدرة االنتقالية لتعليم الشباب واألطفال، وكيف 

ميكن توظيف هذا الجانب ملعالجة األسباب الجذريّة للتّطرف العنيف. 

إن حصول جميع األطفال عىل التعليم أمٌر رضوري، وال يقترص األمر عىل ذلك بل يطول القضايا 	 
املتعلقة بوصول الفتيات إىل التّعليم وانقطاعه الّذي يحدث يف كثري من األحيان يف البيئات 
املتأثرة بالنزاع، غري إنّه جزء حيويٌّ من دعم الرّتابط االجتامعّي يف املجتمعات الّتي قد تكون 
فيها عائدات، ومجتمعات مضيفة، ونازحني داخليا، وعائالت يحتمل أن تكون تابعة لداعش ولديها 

أطفال. 

الّتي تقوض جهود 	  التّعليم  األطفال إىل  أمام وصول  هل هناك حواجز رسميّة وغري رسميّة 
الرّتابط االجتامعي يف املجتمع )مثل بطاقات الهويّة(؟ وما هي الحلول العالجية املفرتضة؟

دعم 	  يف  حيوي  مدخل  نقطة  واملربني  االجتامعيني  واألخصائيني  املعلمني  مع  التّدريب  إّن 
برامج الوقاية من التّطرّف العنيف وجهود الرتابط االجتامعي الواسع. هل املعلمون مجهزون  
الرصاع،  يف  مختلفة  تجارب  لديهم  يكون  قد  الّذين  للطالب  املتنوعة  االحتياجات  مع  للتعامل 

االستبعاد أو العنف؟ 

االشارات 	  عن  الكشف  فينبغي   ، مهامًّ مدخاًل  الدرايس  للمنهج  االجتامعي  النوع  تحليل  يعد 
صنع  مثل  االجتامعي،  للرتابط  اإليجايب  التعزيز  تدعم  الّتي  الرسمية  املناهج  يف  املوجودة 

السالم والتسامح.

ميكن أن تلعب الرتبية املدنية دورا مهام، فعىل ذلك يفهم الطالب النظام السيايس لبلدهم، 	 
محليا  هادف  بشكل  واملساهمة  املشاركة  خاللها  من  ميكنهم  الّتي  والطرق  وحقوقهم، 

ووطنيا؟

املدارس الدينية غالبا ما تكون وسيلة إلعطاء فكرة عن كل من التّطرّف العنيف وتعليم التسامح 	 
الديني يف العديد من املجاالت.

التعليم

عرب  التجنيد  عىل  يركز  فهو  العنيف  بالتّطرّف  تعنى  الّتي  الدراسات  يف  مشرتك  موضوع  هناك 
اإلنرتنت، لذا فهناك مداخل متعددة إلدراج مثل هذه القضايا يف برامج الوقاية من التّطرّف العنيف. 

زيادة محو األمية والتفكري النقدي عندما يتعلق األمر بأشارات التجنيد والدعاية، والّتي تشمل 	 
محو األمية عندما يتعلق األمر مبشاركة األخبار املزيفة ونظريات املؤامرة واملعلومات الخاطئة 

الّتي تغذي عدم الثقة يف املجتمعات والدولة.

السامح 	  أو  التّطرّف  آراء  بث  خالل  من  ذلك  يف  دورا  تلعب  أن  التقليدية  اإلعالم  لوسائل  ميكن 
النوع االجتامعي  العنف والعسكرة، وأدوار  العاطفي عىل  الطابع  بذلك )مبا يف ذلك إضفاء 

املتعلقة بذلك(.

طريق 	  )عن  االنرتنت  عرب  التّطرّف  أنشطة  عن  االخبار  عىل  قادرة  تكون  إبالغيّة  آليات  هناك  هل 
النوافذ االجتامعية اإلعالمية أو يف أي مكان آخر(

هل ميكن لوسائل اإلعالم أو الحمالت اإلعالمية أن تلعب دوًرا إيجابيًا يف تقديم الّروايات املضادة 	 
العنيف يف مجتمعات  التّطرّف  الوقاية من  احتياجات  لتلبّي  العام؛  والتّعليم  العنيف،  للتطرف 
معينة )وباملثل ميكن استخدامها للحد من الشعور "بالخزي" الناتج من االنتامء السابق، وإعادة 
التامسك  جهود  وتعزيز  للوطن،  اإليجايب  واالنتامء  الهوية  صنع  عن  اإليجابية  القصص  رسد 

االجتامعي(.

االتصال والتوظيف ومحو األمية اإلعالمية
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الجزء الثّالث: ما هي فرص تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي 
يف مجال الوقاية من التّطرّف العنيف يف العراق؟

31  سيلربت، يس، ودافيديان ، أ. )2018( خطط العمل الوطنية املراعية للنوع االجتامعي بشأن منع التطرف العنيف: دروس من آسيا واملحيط الهادئ. هيئة األمم املتحدة للمرأة.

32  انظر خطة عمل األمني العام لألمم املتحدة )2016( / توصيات بشأن الوقاية من التطرف العنيف.

االجتامعي  النوع  منظور  لتعميم  املتاحة  الفرص  القسم  هذا  يغطي 
الرّتكيز إىل حّد كبري  التّطرّف العنيف داخل العراق مع  يف الوقاية من 
التّطّرف  من  الوقاية  بني  تجمع  الّتي  الّسياسات  أعامل  جداول  عىل 
العنيف ومنظور النوع االجتامعي، وتشتمل عىل االسرتاتيجية الوطنية 
العراقيّة ملكافحة التّطرّف العنيف املؤدي اىل األرهاب، وخطة العمل 
املتعلّق  والعمل  الثّانية،  واألمن  والّسالم  العراقية  للمرأة  الوطنية 

األيزيديات. الّناجيات  بقانون 

االسـرتاتيجية الوطنيـة العراقيـة ملكافحة التّطرّف 
العنيـف املؤدي اىل األرهاب

 تتضمن االسرتاتيجية الوطنية العراقية ملكافحة التطرف العنيف املؤدي 
بعض   ،٢٠١٩ عام  يف  العراقيّة  الحكومة  اعتمدتها  الّتي  األرهاب  اىل 
اإلشارات إىل قضايا الّنوع االجتامعي املتعلقة باألسباب الجذريّة للتّطرف 
اإلجراءات  يف  التّحديد  وجه  عىل  االجتامعي  الّنوع  تذكر  وال  العنيف، 
املنصوص عليها يف الخطة، ونتيجة لذلك فمن اإلنصاف أن نستنتج إن 
عىل  الجنسني،  بني  الفوارق  تراعي  وثيقة  ليست  نفسها  االسرتاتيجية 
الّرغم من وجود ثغرات يف املعرفة الّتي تواجه الجمهور بشأن التّقدم 
بني  الفوارق  يراعي  الّذي  التنفيذ  هذا  وطبيعة  تنفيذها  يف  املحرز 
الجنسني )والّذي قد يحدث من طريق الوزارات املختلفة الّتي اعتمدت 
النظر  وبغض  املثال(،  سبيل  عىل  املرأة،  إدماج  لدعم  محددة  تدابري 
منظور  مراعاة  لتعميم  فرص  وجود  عدم  يعني  ال  هذا  فإن  ذلك،  عن 
النوع االجتامعي يف اإلسرتاتيجية نفسها ويف تنفيذها، وهناك أيضا 
االسرتاتيجية  بتنفيذ  املعنية  الوطنية  اللجنة  عن  كّل  مع  للعمل  فرصة 
ومع وزارات محددة لتحديد برامج الوقاية من التّطرّف العنيف املراعية 

إلعتبارات النوع االجتامعي الجارية حاليًا.

هناك إشارة محددة لقضيتني من قضايا هويّة النوع االجتامعي يف القسم 
الخاص بالعوامل واألسباب الّتي تؤدي إىل التّطرّف العنيف املسامة بـ 
“القضايا االقتصادية"، ذُكِرت األرامل يف )صفحة ١٥ باللغة اإلنجليزية، صفحة 
١٦ باللغة العربية( كجزء من مجموعة من "الفئات الهشة" الّذين جعلهم 
انعدام األمن االقتصادي )وتقليل تخصيص املوارد/الربامج االقتصادية( 
 / االجتامعي  للّنوع  الثانية  اإلشارة  املتطرفة".  للمجموعات  "هدفاً 
املرأة فقد وردت يف القسم نفسه، تحت عنوان القضايا ونقاط الضعف 
›القانونية‹ يف )النسخة اإلنجليزية جاءت من ص ١٧، ويف النسخة العربية 
من ص ١٩(. يف هذا الّصدد، اشري اىل هذه القضية عىل انها "ضعف يف 
الجوانب القانونية" وتنفيذ هذه الحامية، وكام هو الحال يف الحاجة إىل 
قوانني لتوفري الحامية لألطفال والّنساء يف سياق العنف األرسي. هناك 
تركيز كبري عىل الّشباب يف االسرتاتيجية الوطنيّة أيضا، وهذا يوفر مدخاًل 
إضافيًا لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف الخدمات الخارجية 

الّتي تستهدف الشباب والشابات بشكل مختلف.

لدى هيأة األمم املتحدة للمرأة نصائح محددة عن كيفية وضع برامج عمل 
وطنيّة للوقاية من التّطرّف العنيف31 تراعي الفوارق بني الجنسني، عىل 
حني قد تكون الفرصة للعراق يف الّشكل الحايل لالسرتاتيجيّة الوطنيّة قد 
ُضيّعت إاّل إّن هناك العديد من الفرص عرب عدد من املستويات للمشاركة 
بني  جذريّا  يكون  أن  ويحتمل  الجنسني  بني  الفوارق  يراعي  عمل  يف 
الجنسني يف االسرتاتيجية عىل املستويني املركزّي واملحيّل، وميكن 
أن تشمل هذه العمليّات عمليّات صياغة املسودات الخاصة باالسرتاتيجية 
واملشاورات املتصلة بكتابة السياسات وتصميمها، والعمل عىل توافر 
املوارد )أو وضع ميزانيات مراعية ملنظور النوع االجتامعي من أجل تنفيذ 

االسرتاتيجية(، فضال عن الرصد والتقييم اللّذين سيلحقان باالسرتاتيجية. 

الوطنية  العراق  السرتاتيجية  األساسية  الركائز 
ملكافحة التّطرّف العنيف املؤدي اىل األرهاب

التعليمية والثقافية.	  املؤسسات 

الّشباب واملؤسسات االجتامعية.	 

املؤسسات اإلعالمية.	 

املعاهد الرئاسية والسياسية، ووزارة الخارجية.	 

املؤسسات األمنية املعنية بالعدالة والقضاء.	 

املؤسسات االقتصادية واملالية والخدمية.	 

املؤسسات الدينيّة.	 

برنامج املرأة والسـالم واالمن

 إّن الحاجة إىل إدماج املساواة بني الجنسني يف جداول أعامل الوقاية 
العنيف راسخة يف أطر األمم املتحدة العامليّة ملكافحة  التّطرّف  من 
ضّد  العنف  من  بالوقاية  تعنى  الّتي  العمل  خطّة  يف  العنيف  التّطرّف 
يناير كانون  العام لألمم املتحدة يف  املرأة املقّدمة من قبل األمني 
أحد  من  املرأة  ومتكني  الجنسني  بني  املساواة  شكلت  إذ   ،٢٠١٦ الثاين 
املجاالت الرئيسة السبعة للتوصيات،32 فضاًل عن مناقشتها لعدٍد من األطر 
الّتي تعمل يف انسجام مع جهود املساواة بني الجنسني، والّتي تشمل 
متكني الشباب )بالتايل برنامج الشباب والسالم واألمن(، وأهداف التنمية 
ارتفاع مؤرشات املساواة بني  إن  التأكيد عىل  الخطة  املستدامة. تكرر 
الجنسني داخل املجتمع يجعل من هذا املجتمع أقّل عرضة للمنظامت 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  وكذلك  الخطّة،  تؤكد  كام  املتشددة، 
املتحدة رقم ٢٢٤٢، عىل الحاجة إىل حامية املرأة ومتكينها يف سياق 

برامج واسرتاتيجيات الوقاية من اإلرهاب والوقاية من التّطرّف العنيف.
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 يف الّسنوات األخرية ركز جدول أعامل املرأة والّسالم واألمن )املعتمد 
بقرار مجلس األمن ١3٢٥ يف عام ٢٠٠٠( عىل مساهامت املرأة وآثار النوع 
االجتامعي للنزاع وتداعياته، مع اعتامد قرارات جديدة ملجلس األمن عىل 
جدول األعامل، فصارت قضية الوقاية من التّطرّف العنيف جزءا من جدول 
أعامل املرأة والسالم واألمن. هذا هو الحال بشكل خاّص بعد اعتامد قرار 
إبرام معاهدة  مجلس األمن ٢٢٤٢ يف عام 33.٢٠١٥ مع ذلك، فبداًل من 
أدوات  األعامل  جدول  يوفر  املوقعني،  عىل  قانونية  بالتزامات  ملزمة 
الّسياسة العاّمة والزخم الّسيايس واألطر لدعم زيادة مشاركة املرأة يف 

ركائزها املختلفة، نحو: املشاركة والحامية والوقاية واإلغاثة واإلنعاش.

 ميثل الجهد العاملّي الرّامي إىل الجمع بني هذين الربنامجني أو إطاري 
الّتي  األمنية  واالسرتاتيجيات  الّسياسات  عن  االبتعاد  إىل  الحاجة  العمل 
منها:  النقاط،  من  عدًدا  ذلك  ويشمل  الجنسني،  بني  الفوارق  تراعي  ال 
االعرتاف باألدوار املختلفة الّتي يلعبها يف التّطرّف العنيف الرّجال والّنساء 
والّشباب واملسميات الفرعية األخرى يف سبل الحامية، ومعالجة بعض 
األسباب الجذرية والدوافع للتطرف العنيف )والّتي ميكن أن تشمل عدم 
املساواة بني الجنسني وانعدام األمن(، واالعرتاف بآثار النوع االجتامعي 

املختلفة السرتاتيجيات الوقاية من اإلرهاب الحالية والتاريخية.

نظرًا لكون جدول أعامل خطة املرأة والّسالم واألمن ينفذ يف املقام األول 
عىل الّصعيد املحيّل من خالل خطط العمل الوطنيّة )والعراق حاليّا يف 
نسخته الثانية(، فهناك فرصة لكتابة إجراءات واسرتاتيجيات محددة يف 
برامج العمل الوطنيّة تتعلّق بالوقاية من التّطرّف العنيف، والّتي ميكن أن 
تشمل زيادة مشاركة املرأة يف عمل السياسات املتعلقة بالوقاية من 
التّطرّف العنيف، فضال عن إنشاء حلول محّددة تركّز عىل الّنوع االجتامعّي 
يف برامج الوقاية من التّطرّف العنيف، ومن ناحية أخر متثل خطط عمل 
الوقاية من التّطرّف العنيف )والخطط املحلية( فرصة لدمج اسرتاتيجيات 
الوقاية من التّطرّف العنيف )اسرتاتيجية الوقاية من التّطرّف العنيف يف 
لبنان مثاٌل عىل ذلك(، فضال عن خلق أوجه تآزر بني جداول أعامل الوقاية من 

التّطرّف العنيف والوقاية من التّطرّف العنيف يف سياق معني.

الوقايـة مـن التّطرّف العنيـف يف خطة العمل 
الوطنيـة للمرأة والّسـالم واألمـن الثّانية يف العراق.

املرأة  أجندة  وتنفيذ  املشاركة  من  متطور  بتاريخ  اآلن  العراق  يتمتع 
للسالم واألمن، وهو حاليا مدرج يف خطة العمل الوطنية الثانية )٢٠٢١-

برنامج متامسك ومرتابط،  ٢٠٢٤(. مع ذلك فهناك صعوبة يف تطبيق 
إذ إّن وسائل تنفيذ جدول أعامل املرأة والسالم واالمن من قبل مختلف 
هناك   34 منعزلة. تكون  ما  وغالبا  متعددة  العراقية  الفاعلة  الجهات 
العراق والعمل  العنيف بشكل عام يف  التّطرّف  التآزر ضّد  لبناء  فرصة 
يف  العنيف  التّطّرف  من  الوقاية  بشأن  محددة  وأنشطة  أهداف  عىل 

العراقيّة. الوطنية  العمل  خطة 

33  انظر قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2242حول املشاركة الحاسمة يف القضايا املحيطة بقرار مجلس األمن 2242 انظر.لورنتزن، ج. )2021(. املرأة "جهات أمنية 
جديدة" يف منع ومكافحة التطرف العنيف يف مايل. الشؤون الدولية، 97 )3(، 721-738. هيثكوت، ج. )2018(. قرار مجلس األمن 2242 عىل املرأة، السالم واألمن: مكاسب 

تدريجية أو تطور خطري؟ املجتمع العاملي، 32 )4(، 394-374.

98)2(، ص  تشيلمريان، ي. )2022( املرأة السالم واألمن عرب املقاييس: االستثناءات والفرص يف ارتباطات مع املرأة واالمن والسالم يف العراق، الشؤون الدولية،   34
.765-747

هذا جزء صغري من النقاش حول العنف الجنيس والنوع االجتامعي.  35

الثّانية  واألمن  والّسالم  باملرأة  املعنيّة  الوطنيّة  العمل  خطة  تذكر 
األنشطة واألهداف الّتي تركّز عىل الوقاية من التّطرّف العنيف يف إطار 
ركائز املشاركة والحامية والوقاية )مع أهداف ونتائج محددة مدرجة يف 
الجدول أدناه(. وهذه اإلجراءات مدرجة لكّل من حكومة العراق وإقليم 
كردستان، ومع ذلك، فإن األنشطة املتعلّقة بالوقاية من التّطرّف العنيف 
العمل  لخطة  املختلفة  واألهداف  الركائز  عرب  ميتّد  مشرتك  رابط  هي 
الوطنية الثانية، إذ تناقش أجزاء مختلفة من خطة العمل الوطنية إصالح 
قطاع األمن، والقضايا املتعلقة بالتعايش، والحاجة إىل دعم مجتمعات 
العائدين، والحاجة إىل دعم ضحايا العنف الجنيس والعنف القائم عىل 
الّنوع االجتامعي الّذين هم يف طور العودة إىل مناطقهم األصلية/مل 

شملهم مع األرس )انظر ركيزة الحامية، الهدف 3، النتيجة ١(. 35

املرأة  برنامج  يف  العنيف  التطرف  من  الوقاية 
وشامل  األوسط  الرشق  يف  واالمن  والسالم 

افريقيا: االردن

تتناول خطّة العمل الوطنيّة األردنيّة للمرأة والّسالم واألمن 

)٢٠١٩-٢٠٢١( القضايا واألولويّات األمنيّة الحاليّة يف األردن، 

به  املحيطة  والقضايا   2242 رقم  األمن  مجلس  وقرارات 

كجزء  املرأة  ضّد  العنف  إىل  رصيح  وبشكل  فيها  املشار 

من أحد األهداف االسرتاتيجية األربعة يف إطار سجل خطة 

الفعالة  املشاركة  تحقيق   :٢ "الهدف  الوطنية:  العمل 

للمرأة يف الوقاية من التّطرّف والتّطرّف العنيف، وكذلك 

يف بناء السالم الوطني واإلقليمي".

الوطنية  العمل  خطّة  يف  املستخدمة  اللغة  وتستنري 

األردنيّة  الوطنية  اللّجنة  أجرتها  الّتي  املعّمقة  بالبحوث 

أبعاد  بشأن  للمرأة  املتحدة  األمم  وهيأة  املرأة  لشؤون 

األردن،  يف  الوطني  العمل  برنامج  يف  االجتامعي  النوع 

مام يضمن أن تكون ارتباطات برنامج العمل الوطني بشأن 

الوقاية من التّطرّف العنيف مستنرية ببيانات محددة السياق. 

أّما إطار سجل خطة العمل املشرتكة بني الوكاالت؛ فهو   

سياسات  يف  املرأة  مشاركة  زيادة  إىل  بالحاجة  يعنى 

عىل  اإلشارة  مع  العنيف،  التّطّرف  من  الوقاية  وبرامج 

نطاق واسع إىل الحاجة إىل إرشاك املرأة يف الحكومة 

إطار  ويذكر  املحليّة،  واملجتمعات  املديّن  واملجتمع 

الجنسني  أدوار  معالجة  إىل  الحاجة  أيضا  األردنية  الخطة 

وعدم املساواة يف املجتمع األردين.
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http://pvelebanon.org/
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http://womentalkingpeace.com/en/second-national-action-plan/
http://womentalkingpeace.com/en/second-national-action-plan/
http://womentalkingpeace.com/en/second-national-action-plan/
http://1325naps.peacewomen.org/wp-content/uploads/2020/12/Jordan-NAP-2018-2021.pdf
http://1325naps.peacewomen.org/wp-content/uploads/2020/12/Jordan-NAP-2018-2021.pdf
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https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20jordan/attachments/publications/2016/7/un%20women%20and%20jncw%20-%20women%20and%20violent%20radicalization%20in%20jordan%20-%202016.pdf?la=en&vs=140
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20jordan/attachments/publications/2016/7/un%20women%20and%20jncw%20-%20women%20and%20violent%20radicalization%20in%20jordan%20-%202016.pdf?la=en&vs=140


جدول: ملخص لنقاط عمل الوقاية من التّطرّف العنيف يف خطة العمل الوطنية بشأن املرأة، السالم، و األمن ٢٠٢١-٢٠٢٤

إشارة محددة إىل الوقاية من التّطرّف العنيف 
العمل  خطة  يف  املدرجة   777 قامئة  يف 

الوطنيّة املعنيّة باملرأة والّسالم واألمن
الهدف الركيزة

النتيجة ٢، النشاط 3: إرشاك املرأة يف تنفيذ اسرتاتيجية الوقاية 
من التّطرّف واالسرتاتيجيات األمنية ذات الصلة. الهدف األول: املشاركة الفعالة للمرأة يف تحقيق الّسالم 

واستدامته.

املشاركة 
وتعزيز  تصميم  يف  الناشطات  مشاركة   :١ النشاط   ،٤ النتيجة 

اسرتاتيجيات الوقاية من التّطرّف العنيف يف مجتمعاتهن.

ال ذكر للوقاية من التطرف العنيف.
ومراحل  اإلغاثة  جهود  يف  املرأة  إدماج  الثاين:  الهدف 

البناء عىل الصعيدين الوطني واملحيل.

ال ذكر للوقاية من التطرف العنيف.
التنفيذية  اللجان  يف  الّنساء  نسبة  زيادة  الثالث:  الهدف 

)إقليم كردستان(. 

املجندين  تأهيل  إعادة  كردستان(:  )إقليم   ٨ النشاط   ،٢ النتيجة 
والجامعات  داعش  قبل  من  والبالغني(  )األطفال  واإلناث  الّذكور 

املتطرفة األخرى.

الهدف األول: ضامن حامية الّنساء والفتيات، ال سيام نساء 
املخيامت ومواقع النزوح ومناطق العودة.

ال ذكر للوقاية من التطرف العنيف.الحامية  الهدف الثاين: تحقيق املسائلة والعدالة.

ال ذكر للوقاية من التطرف العنيف.
الهدف الثالث: حامية الّنساء والفتيات املترّضرات من نزاع 
الحرب وإعادة إدماجهن يف  الجنيس كأحد أدوات  العنف 

املجتمع.

النتيجة ١، النشاط ١: تنظيم حمالت توعية وحمالت تنفيذية للوقاية 
من األيديولوجية املتطرفة مع القيادات النسائية املجتمعية عىل 
املستوى املحيل مبشاركة القيادات النسائية األخرى ذوات الصلة.

ومجتمع  والفتيات  للنساء  آمنة  بيئة  تهيئة  األول:  الهدف 
داعم يقوم عىل التعايش ونبذ العنف.

الوقاية

النتيجة ١، النشاط 3: تفعيل دور القادة الدينيني الوطنيني من أجل 
رفض الخطاب الديني املتطرف ومحاربة الفكر املتطرف من خالل 

اجتامعات تشاورية.

تفعيل دور الكوادر الرتبوية يف املدارس والجامعات يف نرش 
يف  ذكره  سلف  كام  املتطرف،  الفكر  ورفض  التسامح  ثقافة 

كردستان. إقليم 

النتيجة 3، النشاط ١ )يف إقليم كردستان(: تنظيم حمالت توعية 
القيادات  مع  املتطرفة  األيديولوجية  من  للوقاية  وتثقيف 
قادة  مبشاركة  املحيل،  املستوى  عىل  املجتمعية  النسائية 

آخرين ذوي صلة.

ال ذكر للوقاية من التطرف العنيف.
النزاع  ظروف  يف  الوقاية  مفهوم  إدراج  الثاين:  الهدف 

ضمن األطر املؤسساتية الرسمية.

ال ذكر للوقاية من التطرف العنيف.
الّنزاع  من  املترّضرات  الّنساء  قدرة  زيادة  الثالث:  الهدف 
عىل الّصمود من خالل فرص كسب العيش والحصول عىل 

الخدمات يف مجتمعاتهن املحلية.
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العنـف  آثـار  معالجـة   / األيزيديـات36  الناجيـات  قانـون 
التّطـرّف  مـن  الوقايـة  يف  بالنـزاع  املرتبـط  الجنـي 

. لعنيـف ا

القائم  والعنف  الجنيس  العنف  بني  الوصل  لحلقة  متزايد  فهم  هناك 
الرقابة  ومعايري  واسرتاتيجيته  التّجنيد  ووظيفة  االجتامعي  النوع  عىل 
األخرى يف  والحكم من قبل داعش وغريها من املنظامت املتطرّفة 
أعقاب حكمهم، ونرشهم للعنف الجنيس ضّد نساء األقليات )والفتيان، 
الرغم من أن هذه قضية ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف(، فهناك  عىل 
فرص مهمة لدعم الناجيات، ودمج تجاربهن وأصواتهن يف اسرتاتيجيات 
تضمني  االهمية  من  نفسه  القدر  ويف  العنيف.  التّطّرف  من  الوقاية 
مفهوم أوسع يركز عىل الّناجني من العنف القائم عىل الّنوع االجتامعي 
يف جهود الوقاية من التّطرّف العنيف، خاصة عند العمل مع املجتمعات 

املختلفة يف األنشطة ذات الصلة بالوقاية من التّطرّف العنيف.

نقطة   ٢٠٢١ آذار  مارس  يف  األيزيديات  الناجيات  قانون  مترير  يعد 
من  كجزء  الناجيات  باحتياجات  االعرتاف  يف  العراق  يف  مهمة  تقدم 
اُنتِقدت عمليّة صياغة  بعد داعش، عىل حني  االنتقالية  العدالة  عملية 
واسعة  مجموعة  أصوات  إىل  الفتقارها  البداية  يف  القانون  مرشوع 
من الجهات الفاعلة، مبا يف ذلك الناجني، وقد رّدت الحكومة العراقية 
عىل االنتقادات من خالل تعديل عملياتها والنسخة النهائية من النّص.37 
صنع  إىل  للّدعوة  الّسبل  أفضل  حول  تعلمها  ميكن  دروس  هناك 
سياسات شاملة، وكيف ميكن لتحالفات املجتمع املديّن أن تلعب دوًرا 
)يس  العادلة  التعويضات  أجل  من  التحالف  )مثل  املشاركة  هذه  يف 
لضامن  اُستعِملت  الّتي  األساليب  وكذلك  الحالة(،  هذه  يف  آر(  جي   ٤
عىل  نفسه  القانون  ويركز  واسعة،  نهائية  ونتائج  شمواًل  أكرث  عملية 
ويشمل  بالنزاع،  املرتبط  الجنيّس  العنف  من  للناجني  تعويضات  تقديم 
الّنساء األيزيديات، والّنساء من مجتمعات األقليات املستهدفة األخرى 
)الرّتكامن والّشبك واملسيحيّني(، واألطفال األيزيديني الّذين اختطفهم 
الجامعي  القتل  عمليات  من  نجوا  الّذين  األقليات  أفراد  وأخريا  داعش، 
باإلبادة  رسميا  القانون  مرشوع  يعرتف  كام  داعش.  بها  قام  الّتي 

العراق. لأليزيدينّي يف  الجامعية 

 عىل الّرغم ماّم سلف ذكره فام زالت هناك حاجة كبرية من حيث التنفيذ 
والتوعية داخل املجتمعات املحلية، فضاًل عن الوصمة الّتي يتعرض لها 
االندماج يف  إعادة  الناجون، فهي تعمل عىل تشكيل قدرتهم عىل 
منظمة  أّي  عىل  يتوجب  لهذا  اآلن38  فيها  يعيشون  الّتي  املجتمعات 
أو مؤسسة تعمل عىل برامج أو سياسات الوقاية من التّطرّف العنيف 

36  انظر التقرير للحصول عىل معلومات أساسية عن مرشوع القانون: بور، ج. )2021( الناجون األيزيديون يف أملانيا وبرنامج التعويضات العراقي: “أريد أن يكون لنا نصيب يف 
العراق”، املنظمة الدولية للهجرة.

37  بور، ج. )2021( الناجون األيزيديون يف أملانيا وبرنامج التعويضات العراقي.

38  تم تسليط الضوء عىل بعض القضايا املتعلقة بالتنفيذ والوصول من خالل تقرير يزدا لعام 2021: برنامج اإلغاثة املؤقت لفريوس كورونا املستجد يف العراق: مخطط منح 
الناجني يف املامرسة العملية والتوصيات لتحسينه.

39   انظر كايا، ز. )نوفمرب 2019( اإليزيديون وداعش يف العراق: أسباب وعواقب العنف الجنيس يف النزاع، تقرير مركز الرشق األوسط يف كلية لندن لالقتصاد والعلوم 
السياسية.

40  يتم استخدام العنف القائم عىل النوع االجتامعي هنا بدال من العنف القائم عىل النوع االجتامعي لفهم نطاق أوسع من عدم املساواة وانعدام األمن بني الجنسني التي 
تشكل العالقات املجتمعية والنوع االجتامعي .

41  من النجاحات األخرية التي أثرت بشكل مبارش عىل العائالت العائدة وخاصة العائالت التابعة لداعش اإلعالن يف فرباير 2022 عن السامح لجميع األطفال يف نينوى وصالح 
الدين بااللتحاق باملدرسة، بغض النظر عام إذا كانوا يحملون وثائق أم ال.

يف مناطق ما بعد داعش يف العراق أن تكون عىل دراية باحتياجات 
الربامج  االحتياجات يف  الناجني يف هذه املجتمعات، وأن تدمج هذه 

العمل. وخطط 

البحوث باملجتمعات األيزيدية وفهمها الستهدافها  الكثري من  تُعنى   
للعنف الجنيّس املرتبط بالشعور بعدم األمان لدى مجتمعات األقليات 
عىل وجه الخصوص، وكيف يرتجم انعدام األمن هذا إىل العنف القائم 
عىل الّنوع االجتامعي.39. هذا تذكري مناسب بأن العنف القائم عىل الّنوع 
كامن  عنرٌص  إنّه  غري  األحيان  من  كثري  يف  صامت  جزء  هو  االجتامعي 
النعدام األمن الّذي يشكل العالقات املجتمعية يف أجزاء ما بعد داعش 
حّد  إىل  العنيف  التّطرّف  من  الوقاية  اسرتاتيجيات  تركز  )إذ  العراق  يف 

كبري(، وهذا يعني إنه يجب أن يكون جزءا من اعتبارات فريق العمل.40

األيزيديات  الناجيات  قانون  مرشوع  مع  للتعامل  الفرص  من  عدد  هناك 
ويشمل  املرأة،  ضّد  العنف  مبواجهة  يتعلق  فيام  مكّمل  عمل  كمجال 
ذلك استكشاف أوجه التّقاطع مع مجاالت الّسياسة ذات الّصلة بالوقاية 
العائدين  وخربات  حقوق  ضمنها  من  العراق  يف  العنيف  التّطرّف  من 
واملصالحة والعدالة االنتقالية، ويتمثل أحد مجاالت العمل املهمة وذات 
القانونيّة  األطر  عىل  بالرتكيز  )وللحكومة(  املختلفة  للمنظامت  الّصلة 
الّنوع  عىل  القائم  للعنف  عرضة  أكرث  الّنساء  تجعل  الّتي  املتبقية 
االجتامعّي يف املناطق املترّضرة من النزاع يف العراق إذ تخلق هذه 
األطر القانونيّة عائقا كبريًا أمام إعادة التّأهيل وإعادة اإلدماج والعودة 
لجميع الّنساء ال سياّم الناجيات من العنف القائم عىل الّنوع االجتامعي. 
هذه الحواجز تطيل عىل حّد سواء اإليذاء وتقويض جهود الوقاية من 
قوانني  األطر  هذه  تشمل  نفسها.  املجتمعات  يف  العنيف  التّطّرف 
األحوال الشخصية وعمليات تحديد الهوية )خاصة تلك الّتي تعني إنه ال 
ميكن تسجيل األطفال أو إعادة إدماجهم مرة أخرى يف مجتمعهم(، 

فضال عن قوانني العنف األرسي الّتي ال توفر الحامية الكافية للمرأة.41

بالنسبة لتفعيل موضوع الرتكيز عىل العنف القائم عىل الّنوع االجتامعي 
مبعناه األوسع؛ فهناك ثالثة مجاالت رئيسية يجب النظر فيها بعناية، عىل 
البحث والتحليل، فاملجال األول  الرغم من إن بعضها يتطلب املزيد من 
ُذ برامج أو مشاريع الوقاية من التّطرّف العنيف، فإن  يتمثّل بأنّه عندما تُنفَّ
هناك جهدا لتعميم نهج الحامية طوال الوقت. هذا يعني إن الخدمات 
املقّدمة يف مجال العنف القائم عىل الّنوع االجتامعي ومسارات اإلحالة 
وآليات الحامية األخرى متاحة للمجتمعات املستهدفة، وإن املوظفني 
القائم عىل  بالعنف  القضايا املتعلقة  التعامل مع  لديهم تدريب عىل 

الّنوع االجتامعي الّتي قد تنشأ فيام 
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https://iraq.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1316/files/documents/Yazidi%20Survivors%20in%20Germany%20and%20Iraq%27s%20Reparations%20Programme_2.pdf
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بعد، فاملجتمعات الّتي شهدت شكاًل معيًّنا من أشكال العنف، ال سيام 
أو  مبارشة  بصورة  العنف  بطبيعة  متّر  أن  إما  حاكام،  هيكال  بوصفها 
النوع  عىل  القائم  العنُف  سيام  ال  العنف،  من  متطرفة  أشكاال  تشهد 
االجتامعي.42 عالوة عىل ذلك فمن الثابت إن العنف األرسي يرتفع بعد 
التّداخل العالجّي املقرتح يف  الرّصاع، وينبغي إدراج ذلك يف تصميم 

العنيف.43 التّطرّف  الوقاية من 

ثانيا، يجب أن تُفهم احتياجات العنف القائم عىل الّنوع االجتامعي بجميع 
أشكاله كجزء من املشهد األمني العام وأخذها بعني االعتبار عند إجراء 
املرأة  تنقل  مثل  ألشياء  وميكن  النزاعات،  وتحليل  األساسية  التقييامت 
السيطرة  من  أخرى  وأشكال  املبكر  والزواج  املحلية  املجتمعات  يف 
›الوقائية‹ عىل املرأة أن تكون مؤرشا عىل انعدام األمن يف املجتمع 
عىل نطاق واسع، كام هو الحال يف تزايد تجارب العنف القائم عىل الّنوع 

42  ترو، ج. )2018(. االقتصاد السيايس للعنف ضد املرأة بعد الرصاع. يف ج. إلياس وأ. روبرتس )محرران(، كتيب عن االقتصاد السيايس الدويل لنوع الجنس )الصفحات 195-184(. 
إدوارد إلكار.

43  عىل الرغم من إنه لن تكون جميع املواقع التي تنفذ فيها برامج الوقاية من التطرف العنيف يف العراق أرضا كانت خاضعة لسيطرة داعش، لكن من املرجح أن تكون هذه 
املواقع محورا رئيسيا ألعامل الوقاية يف السنوات القادمة.

البيانات املصنفة بحسب  االجتامعي و/أو العنف االرسي. باإلضافة إىل 
نوع الجنس، تشكل البيانات الّنوعية والكمية عن تجارب النوع االجتامعي 
النعدام األمن جزءا هاًما من فهم تجارب املجتمع املحيّل واحتياجاته 

يف سياق الوقاية من التّطرّف العنيف.

ختاما، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار العوائق الهيكلية الّتي تواجه مختلف 
بأعامل  االضطالع  فيها  يجري  الّتي  املحليّة  املجتمعات  يف  الّناس 
الوقاية من التّطرّف العنيف. مثال عىل ذلك، إذا كانت املرأة غري متكافئة 
القانونية  واإلجراءات  الهوية،  وثائق  مثل  أشياء  عىل  الحصول  يف 
ويف  القانون  يف  والتّمييز  العنف  من  محميّة  غري  أو  عليها،  للحصول 
تطبيقه، فإن هذا قد يخلق نقاط ضعف محددة بني الجنسني للتّطّوع يف 
التّطرّف العنيف وكذلك العوائق أمام إعادة اإلدماج و/أو الرتابط  مجال 

االجتامعي مبعنى أوسع.

الصورة 5:  أنجام رسول / املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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والتوصيات االستنتاجات 

44  للحصول عىل مثال لتحليل مساحة سياسة مامثلة، من املمكن أن نقرأ عن انتقاد اسرتاتيجية منع التطرف العنيف يف اململكة املتحدة، والتي تضمنت اسرتاتيجيات مكافحة 
التطرف العنيف املنفذة يف قطاعي الصحة والتعليم، انظر: مبادرة عدالة املجتمع املفتوح )2016( تآكل الثقة: اسرتاتيجية الوقاية من التطرف يف اململكة املتحدة يف 

الصحة والتعليم.

العنيف  التّطّرف  من  الوقاية  إن  واسع  نطاق  عىل  به  املسلم  من   
تعميم  )إن  الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  مبنهجية  تستنري  أن  ينبغي 
هيكليّة  يف  تبنيه  يتم  أن  إىل  يحتاج  الجنسني  بني  الفوارق  مراعاة 
كان  تطبيقه  إّن  من  الّرغم  عىل  العنيف(،  التّطّرف  من  الوقاية  برامج 
نواٍح  من  العاملّي  الصعيد  وعىل  الواقع  يف  العراق  داخل  محدودا 
عىل  الدروس  وتقديم  لتنفيذ  جيد  وضع  يف  العراق  فإن  متعّددة، 
الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  مناهج  تبني  بشأن  العاملّي  الّصعيد 
حّد  عىل  واملحليّة  املركزيّة  األطر  عرب  العنيف  التّطّرف  ملواجهة 
أفضل  بشكل  االجتامعي  النوع  منظورات  إلدماج  فرصة  فهناك  سواء، 
يف القرارات االسرتاتيجيّة والسياساتية )تعزيز إدماج املرأة يف هذه 
الجنسني،  بني  للفوارق  املراعية  الخدمات  تقديم  وضامن  العمليات(، 
وميكن استخدام ذلك كفرصة لتعزيز النتاج املعريّف؛ ملعرفة ما يصلح 
الوقاية  يف  الجنسني  بني  الفوارق  مراعاة  تعميم  يف  يصلح  ال  وما 
بأعامل  للقيام  الفرص  من  عدًدا  التّقرير  هذا  أتاح  العنيف.  التّطّرف  من 
وجه  عىل  والثالث  الثاين  الجزأين  )انظر  الجنسني  بني  الفوارق  تراعي 
الرئيسية للمنظامت واملؤسسات  للتوصيات  الخصوص(. ما ييل ملخص 
الحكومية املهتمة بتعميم منظور النوع االجتامعي  يف نهجها يف 

العراق.  العنيف داخل  التّطرّف  العمل ضد 

حكومـة  )ورمبـا  العراقيّـة  الحكومـة  مـع  املشـاركة 
إقليـم كردسـتان( بشـأن تعميـم مراعـاة منظـور النوع 

العنيـف. التّطـرّف  مـن  الوقايـة  يف  االجتامعـي 

إن االسرتاتيجيّة الوطنيّة قد كتبت بالفعل بيد إّن هناك العديد من الفرص 
ملنظور  الجارية  االسرتاتيجيّة  لتنفيذ  مراعية  لجعلها  املشاركة  إلعادة 

اإلمكان. النوع االجتامعي وشاملة قدر 

العمل عىل جمع البيانات أو اإلبالغ عن الجهود الّتي تركز عىل الّنوع 	 
االجتامعّي والّتي يتم بذلها حاليًا من خالل عمليّات اإلبالغ الحاليّة من 
قبل اللجنة الوطنية لتنفيذ األسرتاتيجية الوطنية )من ضمنها البيانات 
العنيف(.  التّطرّف  الوقاية من  املصنفة بحسب نوع الجنس عن برامج 
من املمكن أن تكون هناك سياسات وتدابري تنفيذيّة محددة تتامىش 

مع الّشباب أو الّشابات، أو مع الّنساء، يف بعض الوزارات. 

داخل 	  االجتامعي  النوع  خربات  تطوير  ودعم  تشجيع  املهم  من 
وقضايا  االجتامعي  النوع  منظور  مراعاة  عىل  الرتكيز  مع  الحكومة، 
تناول  العنيف، وسيجري  التّطرّف  الوقاية من  االجتامعي يف  النوع 
الحكوميّني،  للرّشكاء  التّدريب  توفري  خالل  من  املسائل  هذه  بعض 
وسيشمل بعضها إجراء املزيد من البحوث املعمقة بشأن منارصي 
كيانات  أو  محددة  وزارات  يف  توجد  الّتي  الجنسني  بني  املساواة 

حكومية أخرى من ضمنها مديرية متكني املرأة. 

الّشباب يف 	  التّعليم وشؤون  الّسياسة مثل  الحديث عن مجاالت  يتم 
االسرتاتيجية الوطنيّة كمداخل رئيسية للعمل يف مجال الوقاية من 
أجل  من  الّسياسات  لصنع  جدا  مهمة  مواقع  وهي  العنيف،  التّطرّف 
الحلول الفّعالة يف مجال الوقاية من التّطرّف العنيف الّتي من املرّجح 
أو  البريوقراطي  املستوى  عىل  الّنساء  من  املزيد  لديها  يكون  أن 
الحرص(.  الخدمات )كمعلامت، عىل سبيل املثال ال  يف مجال تقديم 
هذه تُعّد مدخاًل مهاًم للتواصل مع الوزارات املعنية بشأن أدوار الرجل 
واملرأة يف الوقاية من التّطرّف العنيف، ولكن ال ينبغي أن يكون هذا 
هو كل الدور الخاص مبشاركة املرأة يف الوقاية من التّطرّف العنيف. 
ميكن رفع مشاركة املرأة يف صنع السياسات ويف تقديم الخدمات 

السرتاتيجيات وبرامج الوقاية من التّطرّف العنيف. 

هناك خطر تأمني الخدمات الحيويّة الّتي يحتاجها جميع أفراد املجتمع 	 
التّوترات والرّصاعات  انتهاك حقوق اإلنسان، وتفاقم  ماّم يؤول إىل 
املوجودة بالفعل، وهذا ال يعني إن مثل هذا العمل ال ميكن أن يكون 
جزءا من اسرتاتيجية وقائية، ولكن يجب القيام به بعناية وحساسيّة، 
األخالقية  الحساسية  تسبب  ال  وبطرق  للمخاطر،  دقيق  تحليل  مع 
التّقني والتّدريب  الّدعم  يف املجتمعات املختلفة. ينبغي أن يوفر 
هذه  بشأن  الصلة  ذات  والهيآت  الوزارات  يف  الّسياسات  لصانعي 

املخاطر وكيفية تحليلها وسبل الخوض بها.44

تحديث 	  مع  التشاور  عمليات  نطاق  لتوسيع  مامثلة  فرصة  هناك 
االسرتاتيجية الوطنية أو استمرار تنفيذها، وميكن أن يشمل ذلك إجراء 
مشاورات مع طيف متنوع من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين، 
أيضا  وهناك  أشمل،  نطاق  عىل  األفراد  من  متنوعة  مجموعة  ومع 
فرصة لدعم مجموعات املجتمع املدين ال سيام مجموعات املجتمع 
الوطنية،  االسرتاتيجية  تنفيذ  دعم  و/أو  رصد  يف  النسائية،  املدين 

بحيث ميكن تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية بطريقة أكرث شموال. 

النوع 	  منظور  مراعاة  لتعميم  رئيًسيا  مدخال  املوارد  توفري  يشكل 
االجتامعي. تصميم املوازنة املراعية ملنظور النوع االجتامعي هي 
طريقة واضحة وفعالة لتقييم الفرص وااللتزامات املتعلقة بتعميم 
أو  التقني  الدعم  لتقديم  فرصة  وهناك   ، االجتامعي  النوع  منظور 
بناء القدرات أو املشاركة مع الحكومة العراقية بشأن هذه املسألة، 

بحسب حاجة مختلف الوزارات أو مكتب تنفيذ االسرتاتيجية نفسه.

من السهل جدا أن يكون مفهوم ›الّنوع االجتامعي‹ مساويًا للمرأة، وأن 	 
يكون مفهوم ›الشباب‹ مساويًا للعمل مع الشباب فقط. يجب أن يركز 
الجهد يف العمل مع الحكومة عىل تشجيع رسم الربامج الّتي تركز عىل 
الشباب عىل أن يتم بطريقة شاملة للجنسني، بحيث ال يعنى بالشباب 
بشكل مستقل، فضال عن وجود مشاركات الشباب املبنية عىل املثل 

العليا للمساواة بني الجنسني والتامسك االجتامعي وبدائل العنف.
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التّنفيـذ املحـيل لربامج الوقاية مـن التّطرّف العنيف

لتعميم  متجددة  فرص  هناك  الوطنيّة  االسرتاتيجيّة  محلية  توطني  مع 
تشكيل  عمليات  تشمل  أن  ميكن  الّتي  االجتامعي  النوع  منظور  مراعاة 
وتشاور أكرث شموال ترشك طيًفا واسًعا من أفراد املجتمع بطرق شاملة 
النوع  منظور  مراعاة  لتعميم  املبذولة  الجهود  عن  فضاًل  للجنسني، 

االجتامعي يف جميع جوانب التنفيذ واملشاركة املجتمعية. 

إلرشاك 	  املحليّة  االسرتاتيجيات  أو  الخطط  صياغة  عملية  استخدام 
الّذي  املجتمع  يف  الّنشطة  الفاعلة  الجهات  من  واسعة  مجموعة 
ستنّفذ الخطّة فيه. ينبغي أن يشمل ذلك منظامت املجتمع املدين 
النسائية ومجموعة من أفراد املجتمع، مبا يف ذلك الّشباب وقادة 

املجتمع النسايئ وغريهم. 

ينبغي عىل اآلليات املكلفة بتنفيذ خطط أو مبادرات عىل املستوى 	 
املجتمع  ومتثل  للجنسني  شاملة  تكون  أن  إىل  تسعى  أن  املحيّل 

املحيّل الّذي يجري فيه التنفيذ.

يف 	  تشارك  أن  املحيّل  الّصعيد  عىل  الفاعلة  الجهات  عىل  يتعني 
صياغة الربامج أن تكفل اتخاذ خطوات عملية إليجاد أماكن آمنة للّنساء 

والفتيات للمشاركة يف برامج معينة.

عىل 	  والفتيان  الّرجال  مع  لالنخراط  فرصة  هناك  املستوى  هذا  يف 
الجنسني يف األرسة واملجتمع  الذكورية وأدوار  تعالج  برامج  إنشاء 
والبلد عىل نطاق أوسع بشأن كل من قضايا املساواة بني الجنسني 

وكذلك الوقاية من التّطرّف العنيف.

 مشـاركة املجتمع املدين 

من املحتمل أن تكون هناك مشاريع أو جهود أو شبكات غري رسميّة 	 
غري  بشكل  أو  مبارش  بشكل  إما  تعمل  الّنساء  تقودها  الحجم  صغرية 
للتقييامت  وميكن  العنيف،  التّطرّف  من  الوقاية  قضايا  عىل  مبارش 
الّتي  املشاريع   / الجهود  تحديد  تشمل  أن  األساسية  والتّحليالت 
بّد من أن تأخذ يف  العنيف، ولكّنها ال  التّطرّف  تركز عىل الوقاية من 
االعتبار املشاريع الّتي تركز عىل حقوق املرأة، وإدماج منظور النوع 
االجتامعي، والتعايش، ومتكني الشباب، وما إىل ذلك. ميكن للناشطني 
واملتطوعني وأفراد املجتمع الّذين يشاركون يف مثل هذه األنشطة 
العنيف، و  التّطرّف  الوقاية من  برامج  أن يكونوا أصحاب مصلحة يف 

ميكن أن يشاركوا يف املشاريع واملشاورات واألنشطة األخرى. 

ميكن أن يكون تخصيص األموال ملنظامت املجتمع املديّن النسائيّة 	 
التّطرّف العنيف إحدى اآلليات لضامن  العاملة يف مجال الوقاية من 
الوقاية  برامج  الّنساء يف  الّتي تقودها  دور املبادرات واملنظامت 

من التّطرّف العنيف. 

إجراء تقييامت دقيقة للمخاطر عندما يتعلق األمر مبشاركة منظامت 	 
املجتمع املدين، والتأكد من إن املشاركة الجديدة يف الوقاية من 
التّطرّف العنيف ال تعرّض منظامت املجتمع املديّن والّناشطني للخطر، 

وال تعطل جهودهم الحالية لتحقيق املساواة بني الجنسني.

نقـاط التقاطع مـع حقوق املرأة األخرى وبرامج 
املشاركة

هناك تقاطع كبري بني الوقاية من التّطرّف العنيف وأطر مشاركة املرأة 
األخرى / العدالة االنتقالية يف العراق الّتي تركز عىل العنف الجنيس 
املرتبط بالنزاع املشتملة عىل خطّة العمل الوطنية الثانية للعراق لتنفيذ 

أجندة املرأة والسالم واألمن )قرار مجلس األمن ١3٢٥(.

الجهات 	  اتصال مع مختلف  إنشاء ودعم قنوات  يجب عىل املنظامت 
والحكومة  النسائية،  والشبكات  املدين،  املجتمع  )منظامت  الفاعلة 
العراقية / حكومة إقليم كردستان، واملنظامت غري الحكومية الدوليّة( 
الّتي تركز عىل تنفيذ خطة العمل الوطنية للوقاية من التّطرّف العنيف، 
لضامن معرفة منسقة توّضح أهداف الوقاية من التّطرّف العنيف وكيفية 

تنفيذها، واملوارد، ومن يتوىل ملكية هذه القضايا املحددة.

الّنساء 	  إرشاك  يف  املحتملة  املشاريع  أو  املواضيع  إحدى  تتمثل 
اللّوايت يعملن يف برامج العمل الوطنية يف مشاورة أو مؤمترات 
العنيف، وتكتب توصيات  التّطرّف  الوقاية من  تناقش فيه اسرتاتيجية 
بشأن كيفية جعلها أكرث مراعاة للفوارق بني الجنسني عىل مستويات 
)الّسياسة العامة، والتنفيذ، وما إىل ذلك(. هذا من  متعّددة للتدخل 
العمل  برنامج  يف  العامالت  العراقيات  للنساء  فرصة  يوفر  أن  شأنه 
الوطنّي وتنفيذه لوضع بعض االسرتاتيجيات الّتي تركز بشكل خاّص عىل 

االسرتاتيجيّة الوطنيّة للوقاية من التّطرّف العنيف. 

ينبغي أيضا العمل مع الحكومة العراقية عىل التنسيق لتنفيذ خطّة 	 
العمل الوطنية لحامية املرأة مع تطبيق تعميم مراعاة منظور النوع 
العنيف،  التّطرّف  من  للوقاية  الوطنية  االسرتاتيجية  يف  االجتامعي 

لضامن ربط العمليتني مع بعض. 

جزءا  املتعّددة  بأشكاله  االجتامعي  الّنوع  عىل  القائم  العنف  يشكل 
عىل  الحفاظ  وكيفية  املتطّرفة  املنظامت  إدارة  كيفية  من  أساسيًا 
الّنوع االجتامعي جزءا من  القائم عىل  العنف  سيطرتها. يجب أن يكون 

كيفية الّنظر يف رسم برامج التّطرّف العنيف وتخطيطها وتنفيذها. 

الّنوع 	  عىل  القائم  العنف  معدالت  يف  التغريات  تكون  أن  يجب 
االجتامعي أو التجارب املتعلقة به )الّتي تفهم مبعناها األوسع عىل 
إنّها العنف األرسي، وعدم املساواة بني الجنسني، والقيود املفروضة 
عىل التنقل والحريّة( جزًءا من تحليل أسايس للمجتمعات أو املواقع 

الّتي يتم فيها التخطيط لجهود الوقاية من التّطرّف العنيف. 

التّطرّف العنيف إىل تعميم 	  يحتاج أي برنامج أو مرشوع للوقاية من 
خدمات  تقدم  الّتي  الجهات  إىل  اإلحاالت  وتقديم  الحامية،  منهجية 
ضّد العنف القائم عىل الّنوع االجتامعي، ويحتاج املوظفون إىل رفع 
الّنوع االجتامعي واحتياجاته  القائم عىل  الوعي لهم بقضايا العنف 

يف املجتمعات الّتي يعملون فيها. 

تُعّد املشاورات مع املجموعات الّنسائية املحليّة من منظامت املجتمع 	 
املديّن الّنسائية يف تصوراتهن وتجاربهن للعنف القائم عىل الّنوع 
االجتامعي جزًءا مهاًم من فهم املشهد األمني يف موقع معني، 

وبالنظر إىل تاريخ العنف الجنيّس والعنف القائم عىل 
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النوع االجتامعي يف املناطق الّتي يخطّط فيها لتدخالت الوقاية من 	 
الثقيل عائقا أمام  التّطرّف العنيف، فمن املرجح أن يشكل هذا األرث 

مشاركة املرأة، ال سيام النساء من مجتمعات األقليات.

يتصاعد العنف القائم عىل الّنوع االجتامعي من خالل األطر القانونية 	 
أو املامرسات الّتي تعزز عدم املساواة بني املرأة والرجل، وعىل 
هذا الّنحو، تحتاج اسرتاتيجيات الوقاية من التّطرّف العنيف إىل الّنظر 
إعادة  أمام  حواجز  تخلق  أن  ميكن  وكيف  هذه  الّضعف  أوجه  يف 
العنف  من  الناجيات  سيّام  ال  وعودتهن،  للنساء  الفعال  التأهيل 

بالنزاع.  املرتبط  الجنيس 

العنيف 	  التّطّرف  دوافع  حول  األبحاث  من  املزيد  إىل  حاجة  هناك 
املحددة بسياقات، مبا يف ذلك الدور الّذي يلعبه العنف القائم عىل 

الّنوع االجتامعي يف التّطرّف العنيف يف العراق.

التأثري  قياس 

أظهر هذا البحث إّن التحليل املفتوح املصدر حول الّنوع االجتامعّي و/
العنيف محدوٌد، وهناك  التّطّرف  الوقاية من  أو  العنيف و/  التّطّرف  أو 
مثل  سياق  يف  أفضل  بشكل  الديناميكيات  هذه  لفهم  كبرية  فرصة 

العراق. ليك يحدث ذلك، يتعني عىل املنظامت غري الحكومية الّدولية 
واملجتمع املديّن واملؤسسات الحكوميّة العاملة يف مجال الوقاية 
وإجراء  البيانات  جمع  االجتامعي  الّنوع  ووجود  العنيف  التّطّرف  من 

التحليالت بشأن هذه املسألة. 

تطوير وتبادل املؤرشات الخاّصة بالّنوع االجتامعّي الّتي ميكن أن تنفع 	 
يف آلية تحليل عملية التطبيق له، مبا يف ذلك تأثري النوع االجتامعي 
التّطرّف العنيف املختلفة يف مواقع مختلفة  ملبادرات الوقاية من 

يف جميع أنحاء العراق.

إذا كانت إحدى املنظامت تنفذ برنامًجا خاًصا بالنوع االجتامعي  املتعلق 	 
بالوقاية من التّطرّف العنيف، فينبغي بذل الجهود إليجاد سبل لتوثيق 

وتبادل تقييم الربامج )بعد إجراء دراسة دقيقة للمخاطر(. 

ال يوجد سوى عدٍد يسريٍ من الّدراسات الّتي تحلل بشكل نقدي تأثري 	 
تدخالت الوقاية من التّطرّف العنيف عىل وجه التّحديد من منظور الّنوع 
االجتامعّي، ال سيّام الّدراسات غري الغربيّة. إن تبادل املعلومات حول 
النجاحات والتحديات متثل مساهمة مهمة يف تطوير مامرسات أفضل 
لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي داخل العراق ويف سياقات 

أخرى تشرتك يف تحديات مامثلة.

الصورة 6:  أنجام رسول / املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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