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امللخص التنفيذي

النتائج الرئيسية وإرشادات البرامج حول األبعاد اجلندرية للعودة
وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج بعد التطرف العنيف

يشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الناس على جميع مستويات المجتمع للمساعدة في بناء الدول التي يمكن
أن تصمد أمام األزمات  ،ودفع واستدامة هذا النوع من النموالذي يحسن نوعية الحياة للجميع .على أرض الواقع
عالميا ورؤى محلية للمساعدة على تمكين الحياة وبناء األمم التي
منظورا
وإقليما  ،نقدم
في أكثر من  170دولة
ً
ً
ً
تستطيع الصمود.
إن اآلراء والتحليالت والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة في هذا المنشور ال تعكس بالضرورة وجهات نظر
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو أعضاء المجلس التنفيذي أو الدول األعضاء في األمم المتحدة .التقرير هو
عمل فريق مستقل من المؤلفين تحت إشراف مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم السياسات والبرامج
ومركز أوسلو للحكم.
صور الغالف األمامي (في اتجاه عقارب الساعة من أعلى الصفحة) :ناشطة من حملة «أعيدوا فتياتنا» خالل
احتجاج في الغوس  ،نيجيريا (رويترز/أكينتونده أكينليه)؛ امرأة وأطفال يزيديون خارج خيمتها في مخيم كانكي
لالجئين  ،العراق ()answer5/Shutterstock.com؛ امرأة شابة تمارس تطري ًزا في شمال شرق نيجيريا (اإلتحاد
األوروبي  ،2018صمويل أوشاي)؛ امرأة ألمانية في احتجاج يميني في برلين  ،ألمانيا (بول فيالسكو
 )Shutterstock.com /؛ منظر ألضرار الحرب من سيريكانيا  ،سوريا (.)fpolat69 / Shutterstock.com
صور الغالف الخلفي (في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار) :امرأة تحمل وجهها في يديها ؛ نساء
باكستانيات يحتمين تحت شاحنة بعد الفيضان (هيرا هاشمي  /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)؛ إحتجاج نساء
سوريات في مخيم إيدوميني لالجئين  ،على الحدود اليونانية (جيانيس بابانيكوس .)Shutterstock /
تصميمDHM Media Group — dhmmedia.com :
لمزيد من المعلومات:

www.undp.org
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نساء غير مرئية
امللخص التنفيذي
النتائج الرئيسية وإرشادات البرامج
٢٠١٩
يمكن االطالع على التقرير الكامل  ،بما في ذلك  7فصول لتحليل قطاعي محدد و  7أمثلة على الممارسات الجيدة
 ،من خالل مكتبة منشورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على اإلنترنت على موقع  undp.orgوموقع آيكان على
اإلنترنت .icanpeacework.org
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امللخص التنفيذي
أظهر التقرير أن النساء والفتيات يرتبطن بالتطرف العنيف بطرق
معقدة ومتنوعة .ولكي تكون برامج فك االرتباط وإعادة التأهيل
وإعادة اإلدماج فعالة ،يجب أن يعترف المجتمع المعني بمكافحة
اإلرهاب ومنع التطرف العنيف بوجودهن ويقوم بتكييف السياسات
والممارسات القائمة لكي تراعي االعتبارات الجندرية.
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الملخص التنفيذي
مــع بــزوغ فجــر عــام  ،٢٠١٩يظــل شــبح التطــرف العنيــف فــي مقدمــة الخطــاب والممارســة العالمييــن فــي مجــال الســام واألمــن .ومــع اســتمرار انخفــاض
عــدد الوفيــات بســبب اإلرهــاب ،حيــث انخفــض بنســبة  ٪٢٧مــن عــام  ٢٠١٦حتــى عــام  ،٢٠١٧ظهــرت مجموعــة جديــدة مــن التحديــات المتمثلــة فــي :فــك
االرتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج للرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات المرتبطيــن بجماعــات العنــف المتطــرف 1.وفــي الوقــت نفســه ،مــع تســجيل
حوالــي  ٦٧دولــة لوفــاة واحــدة علــى األقــل بســبب اإلرهــاب فــي عــام  ،٢٠١٧ال يــزال اإلرهــاب والتطــرف العنيــف مــن القضايــا العالميــة التــي تتطلــب
2
التنســيق الدولــي والنهــج الخاصــة بالسياســات العامــة والنهــج القانونيــة.
غالب ـا ً مــا تكــون المــرأة والطفــل المرتبطيــن بالجماعــات المتطرفــة العنيفــة غيــر مرئييــن فــي نظــر السياســات والقانــون الدولييــن .وقــد أشــارت التقاريــر
إلــى أن الســلطات الكرديــة فــي شــمال ســوريا تحتجــز حوالــي ٢٠٠٠مــن النســاء واألطفــال األجانــب المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية فــي الشــام 3.وفــي
شــمال نيجيريــا ،يتــم إيــواء آالف النســاء والفتيــات المرتبطــات ببوكــو حــرام  -بعضهــن انضممــن طواعيــة ،والبعــض اآلخــر مــن بيــن المختطفــات  -فــي
معســكرات عســكرية للنازحيــن ،معرضــات لخطــر االعتــداء الجنســي والوصــم مــن قبــل مجتمعاتهــن التــي أتــوا منهــا فــي األصــل 4.وفــي الوقــت نفســه ،فــي
كينيــا وإندونيســيا ولبنــان وتونــس وعبــر أوروبــا الغربيــة وخارجهــا ،يســعى الرجــال والنســاء المنتســبون إلــى منظمــات مصنفــة دوليــا بانهــا إرهابيــة ،أو غيرهــا
5
مــن الجماعــات المتطرفــة التــي تلجــا للعنــف ،إلــى عبــور الحــدود الدوليــة محاوليــن العــودة إلــى ديارهــم ،وفــي بعــض الحــاالت يكــون معهــم أطفالهــم.
إن التقريــر المشــترك بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ( )UNDPوالشــبكة الدوليــة لعمــل المجتمــع المدنــي ( ،)ICANنســاء غيــر مرئيــة :األبعــاد
الجندريــة للعــودة وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة التأهيــل ،يمثــل محاولــة لرســم خريطــة للثغــرات والتحديــات المتعلقــة بإعــادة إدمــاج النســاء والفتيــات المرتبطــات
بالحــركات المتطرفــة العنيفــة وإعــادة تأهيلهــن ،وإنشــاء قاعــدة أوليــة قائمــة علــى األدلــة للممارســات والمناهــج الجيــدة .يركــز التقريــر ومنهجيتــه
علــى تجــارب المجتمــع المدنــي المحلــي ،ال ســيما منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء والتــي أســهمت فــي التقريــر مــن خــال المقابــات
والحــوارات ودراســات الحالــة .ويؤكــد البحــث علــى ضــرورة اتبــاع النهــج المتكاملــة متعــددة أصحــاب المصلحــة التــي مــن شــأنها أن تمكــن الدولــة والمجتمــع
المدنــي مــن العمــل بالتــرادف ،علــى أســاس المزايــا النســبية لــكل منهــا.
وقــد أظهــر البحــث أن ديناميكيــات النــوع االجتماعــي تلعــب دوراً حاســما ً فــي كل ســياق .النســاء والفتيــات العائــدات اللواتــي تعرضــن للعنــف الجنســي
تواجهــن وصمــة عــار إضافيــة مــن مجتمعاتهــن ،ولديهــن احتياجــات نفســية واجتماعيــة وصحيــة محــددة .كمــا تعانــي النســاء العائــدات مــن العواقــب
االقتصاديــة أيضـاً :فقــد تحملــت أرامــل الرجــال الذيــن انضمــوا إلــى صفــوف داعــش فــي العــراق أو ســوريا عــبء إدارة األســر المعيشــية ،حيــث يحتجــن إلــى
كســب الدخــل بينمــا يعتنيــن بأوالدهــن منفــردات 6.إن عــدم وجــود سياســات متماســكة ومراعيــة لالعتبــارات الجندريــة قــد ينطــوي علــى تداعيــات مميتــة،
ففــي العــراق ،علــى ســبيل المثــال ،قــد تواجــه األرامــل األجنبيــات لمقاتلــي داعــش الســابقين عقوبــة اإلعــدام بغــض النظــر عــن دورهــن فــي الحــركات 7.ال
يــزال وضــع العديــد مــن األطفــال واأليتــام غيــر معــروف 8.تُظهــر األبحــاث أنــه فــي نيجيريــا وأماكــن أخــرى ،إذا عــادت النســاء إلــى مجتمعاتهــن المحليــة
9
وواجهــن نقــص الفــرص إلــى جانــب وصمــة كونهــن مــن المنتســبات إلــى متطرفيــن عنيفيــن ،يــزداد خطــر عودتهــن للتطــرف وإعــادة تجنيدهــن.
	١

معهد االقتصاد والسالم ،)٢٠١٨( .مؤشر اإلرهاب العالمي  :٨١٠٢قياس أثر اإلرهاب وفهمه (يمكن االطالع عليه علي)/http://globalterrorismindex.org :

3

بــن هبــارد ( ،)٢٠١٨زوجــات وأطفــال داعــش :مخزونيــن فــي ســوريا ،غيــر مرغــوب فيهــم فــي اوطانهــم (متــاح علــىhttps://www.nytimes.com/2018/07/04/world/middlee� :

2

المرجع ذاته.

ast/islamic-state-families-syria.html
 4اليونيســف ،٢٠١٦ ،فــي شــمال شــرق نيجيريــا المضطــرب ،ال يــزال مصيــر اآلالف مــن النســاء المختطفــات غيــر معــروف (يمكــن االطــاع عليــه علــى الرابــط التالــيhttps://news.un.org/en/ :
story/2016/04/526752-nigerias-restive-northeast-fate-thousands-abducted-women-remains-unknown-un and https://reliefweb.int/
)report/nigeria/more-1000-children-northeastern-nigeria-abducted-boko-haram-2013
 5البرلمــان األوروبــي ( ،)٢٠١٨عــودة المقاتليــن األجانــب إلــى تربــة االتحــاد األوروبــي :تقييــم الحــق ،يمكــن االطــاع عليــه علــىhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ :
)STUD/2018/621811/EPRS_STU(2018)621811_EN.pdf
6
7

مجاهد أبو الجود ( ٢١فبراير« ،)٢٠١٨ ،زوجات «المهاجرين» :من هو زوجك؟ « .أوبن ديمكراسي

مينــا الدروبــي  ،م ٩( .فبرايــر . )٢٠١٨ ،العــراق يحكــم بالمــوت علــى أرملــة مقاتــل داعشــي تركــي ،كمــا حكمــت المحكمــة أيضــا بالســجن مــدى الحيــاة علــى عشــر نســاء للمشــاركة فــي أعمــال اإلرهــاب
« .مينــا الدروبــي .ذا ناشــونال ،ص .١٧-١

8

تــرو ،ب ٢٥( .ســبتمبر .)٢٠١٨ ،مــا هــو مصيــر أيتــام المجاهديــن؟ .ذا ناشــونال( .يمكــن االطــاع عليــه فــي �https://www.independent.co.uk/news/long_reads/isis-chil

9

اليونســيف وانترناشــونال الــرت (« .،)٢٠١٦الــدم الفاســد» :التصــورات حيــال األطفــال المولوديــن نتيجــة للعنــف الجنســي ذو الصلــة بالنــزاع والنســاء والفتيــات المرتبطيــن ببوكــو حــرام فــي شــمال شــرق

)dren-orphans-islamic-state-jihadis-mosul-zahour-a8550276.html

نيجيريــا.

نساء غير مرئية

5

ويخلــص التقريــر إلــى أنــه ال يــزال هنــاك نقــص فــي السياســات الوطنيــة والدوليــة المتماســكة المتعلقــة بمعاملــة العائديــن مــن الجماعــات المتطرفــة
واإلرهابيــة العنيفــة العابــرة للحــدود الوطنيــة 10.وحيــث يتعلــق األمــر بمصيــر النســاء واألطفــال ،هنــاك فجــوة أوســع بيــن الواقــع علــى األرض والسياســات
العالميــة .لســنوات ،كانــت النســاء واألطفــال غائبيــن تقريبــا مــن األدب المتعلــق بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب  ،FTFكمــا أن الكثيــر مــن جهــود جمــع
المعلومــات والمنــح الدراســية يفتقــر إلــى التحليــات الجندريــة 11.إن مســألة عــودة النســاء واألطفــال تجلــب تحديــات إضافيــة ،علــى ســبيل المثــال ،تحديــد
مــا إذا كانــوا قــد انضمــوا طواعيــة أو أجبــروا علــى االنضمــام ،ومــدى ارتكابهــم للعنــف أو تصرفــوا كداعميــن ومســاعدين علــى التمكيــن.
ويتجلــى غيــاب التماســك فــي السياســات الدوليــة فــي عــدم وجــود مصطلحــات وأولويــات متفــق عليهــا بيــن أوســاط السياســات واألوســاط األكاديميــة
والممارســين الناشــطين فــي مجــاالت مكافحــة اإلرهــاب ،ومكافحــة التطــرف العنيــف أو منعــه ( )PVEوبنــاء الســام .بالنســبة للبعــض ،تكــون هــذه
العمليــة قانونيــة وقضائيــة فــي المقــام األول ،وبالتالــي يتــم تأطيرهــا كمحاكمــات ،وإصــدار األحــكام ،وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة التأهيــل ( 12.)PRRوبالنســبة
للممارســين الذيــن اكتســبوا الخبــرة مــن عمليــات التســريح ونــزع الســاح وإعــادة الدمــج ( )DDRالســابقة ،يتــم وضــع القضايــا بشــكل أفضــل فــي إطــار فــك
االرتبــاط عــن المجموعــة؛ وإعــادة تأهيــل الفــرد واألســرة والمجتمــع؛ وإعــادة االدمــاج فــي المجتمــع .فــي نفــس الوقــت ،غالبـا ً مــا يشــير ممارســو الخطــوط
األماميــة إلــى أهميــة نــزع التطــرف مــن أيديولوجيــة
13
الحــركات كعنصــر أساســي فــي العمليــة.
يوضــح البحــث أنــه مــع اســتمرار المناقشــات المتعلقــة
بالسياســات فــي الســاحة العالميــة ،وفــي المجتمعــات
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،فــإن حيــاة النــاس العاديــة فــي
الميــزان .فــي حيــن أن العديــد مــن الــدول والكيانــات
الدوليــة تواصــل التعامــل مــع قضيــة التطــرف العنيــف،
والمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب  FTFوإعــادة الدمــج
بطريقــة تهمــل اعتبــارات النــوع االجتماعــي ،فــإن
منظمــات المجتمــع المدنــي ،ال ســيما تلــك المتجــذرة
محليــا والتــي تقودهــا النســاء ،كانــت أول مــن يرصــد
ً
القضايــا التــي تواجــه النســاء المرتبطــة بجماعــات
التطــرف العنيــف ويســتجيب لهــا .فمــن إندونيســيا إلــى الشكل  :١تختلف المصطلحات التي تشير إلى العودة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج كثيرا
نيجيريــا ،ومــن باكســتان إلــى الفلبيــن ،علــى المســتويين
الوطنــي والمجتمعــي ،تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي
التــي تقودهــا النســاء بصياغــة ممارســات ونهــج جديــدة لتمكيــن إعــادة إدمــاج النســاء والفتيــات بشــكل آمــن وفعــال فــي المجتمــع .وعلــى الرغــم مــن
اختــاف الســياقات الثقافيــة والسياســية ،إال أن المبــادرات التــي طورتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي لهــا مناهــج شــبيهة متماشــية مــع ظــروف األشــخاص.
إن خبــرة منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء ضروريــة لضمــان فعاليــة التشــريعات والسياســات الوطنيــة واالســتجابة لالحتياجــات الفريــدة
للنســاء والفتيــات فــي برامــج فــك االرتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج .وقــد تــم التأكيــد علــى أهميــة مشــاركة هــذه المنظمــات فــي عمليــات إعــادة
التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج ،وعلــى نطــاق أوســع فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف  ،عبــر أطــر السياســات العالميــة .علــى ســبيل المثــال ،تنــص مبــادئ مدريــد
التوجيهيــة بشــأن وقــف تدفــق المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب بوضــوح علــى أهميــة العمــل مــع المجتمــع المدنــي 14.كمــا تؤكــد كل مــن خطــة عمــل األمــم
المتحــدة لمنــع التطــرف العنيــف وقــرار مجلــس األمــن رقــم  ٢٢٤٢علــى الحاجــة إلــى الشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء فــي
الجهــود المبذولــة لمنــع التطــرف العنيــف .15ومــع ذلــك ،فقــد وجــد التقريــر أن التصــور الشــائع بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي هــو أنــه فــي معظــم الحــاالت
لــم تتــم ترجمــة هــذه المبــادئ إلــى سياســات أو قوانيــن أو ممارســات وطنيــة .وبــدالً مــن أن ينظــر إليهــم كحلفــاء ومســاهمين فــي حــل هــذا التحــدي المعقــد،
 10شيبارد  ،م( .فبراير .)٢٠١٨ ،هناك امرأتان كنديتان على األقل بين  ٨٠٠عائلة أجنبية من «عائالت داعش» تحتجزهم القوات الكردية في وضع قانوني معلق .ذا تورونتو ستار.

 11فيدينــو ،ل( .مــارس .)٢٠١٤ ،المقاتلــون األجانــب :نظــرة عامــة علــى االســتجابات فــي إحــدى عشــرة دولــة .مركــز الدراســات األمنيــة (19 :CSS) ETH Zurich؛ الجانــب الجنســاني لمكافحــة
اإلرهــاب .)٢٠١١( .جامعــة أوســلو.

 12مجلس األمن التابع لألمم المتحدة .صحيفة وقائع :القرار رقم  )٢٠١٧( ٢٣٩٦بشأن المقاتلين اإلرهابيين األجانب (العائدين والمنتقلين)

 13هولمــز ،ج ،.وشــتوني ،ا ،)٢٠١٠( .المقاتليــن األجانــب العائديــن وضــرورة إعــادة اإلدمــاج .تقريــر خــاص .معهــد الواليــات المتحــدة للســام ،ســتيرن ،ج .)٢٠١٠( .القضــاء علــى نزعــة التطــرف أم فــك
االرتبــاط؟ التحديــات المســتقبلية فــي األمــن القومــي والقانــون.٢٠ ،)٤( ٢ ،

 2015( 939/2015/S 14مبــادئ مدريــد التوجيهيــة (يمكــن االطــاع عليهــا فــي الرابــطhttps://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guid� :
.)ing-Principles_EN.pdf
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 ،2015( 674/70/Aخطــة العمــل لمنــع التطــرف العنيــف :تقريــر األميــن العــام؛ ( )2015( 2242/S/RESيمكــن االطــاع عليــه علــى الرابــطhttps://www.securitycouncilreport. :

)org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
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تشــهد منظمــات المجتمــع المدنــي إغــاق المجــال المدنــي وتواجــه المخاطــر الماليــة ومخاطــر تلــوث الســمعة والمخاطــر التشــغيلية المتزايــدة.
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ظهــرت المواقــف العامــة ،ووصمــة العــار والخــوف فــي البحــث بصفتهــا تحديــات رئيســية يجــب دراســتها فيمــا يتعلــق بجهــود إعــادة اإلدمــاج وإعــادة
التأهيــل .فــي كل مــن البيئــات المحليــة والدوليــة ،غالب ـا ً مــا تقتــرن عــودة النســاء والفتيــات والفتيــان والرجــال المرتبطيــن بجماعــات التطــرف العنيــف
بمســتويات مرتفعــة مــن الخــوف والغضــب وانعــدام الثقــة مــن قبــل المجتمعــات .تتصــارع الــدول مــع معضلــة صعبــة :فهــي مــن ناحيــة مســؤولة عــن حمايــة
مواطنيهــا مــن مخاطــر العنــف المحتملــة والســعي إلــى تحقيــق العدالــة لضحايــا اإلرهــاب ،بينمــا يجــب عليهــا مــن ناحيــة أخــرى أن تضمــن اتبــاع اإلجــراءات
القانونيــة الواجبــة وااللتــزام بقوانيــن حقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك حمايــة حقــوق األطفــال .وممــا يجعــل األمــور أكثــر تعقيــدا ،يتعيــن علــى الحكومــات
والمؤسســات الدوليــة أيضــا التأكــد مــن أن أعضــاء المجتمعــات المحليــة ال يــرون أن العائديــن والذيــن يرتبطــون بجماعــات التطــرف العنيــف يتلقــون معاملة
أو خدمــات تفضيليــة .وبعبــارة أخــرى ،يجــب أن تكــون البرامــج التــي تهــدف إلعــادة إدمــاج النســاء واألطفــال المرتبطيــن بجماعــات التطــرف العنيــف
مترابطــة ومفيــدة للمجتمــع األوســع .إن تحقيــق التــوازن الصحيــح هــو أمــر معقــد إلــى حــد كبيــر وملــيء بالتحديــات ،لكــن يجــب مراعــاة دقــة تصميــم
عمليــات إعــادة اإلدمــاج وإعــادة التأهيــل ،والقانــون والسياســات.
ويبــرز البحــث الحاجــة إلــى اتبــاع نهــج متكامــل يراعــي الفــروق بيــن الجنســين فــي إعــادة اإلدمــاج والتأهيــل ،وال يعالــج فقــط العائــدات والعائديــن ،بــل
يتصــدى أيضــا للوصمــة والتهديــدات ونقــاط الضعــف والهشاشــة التــي يعانــي منهــا أفــراد األســرة وأفــراد المجتمــع المرتبطيــن بالتطــرف العنيــف .يقــدم
التقريــر تحليــل نقــدي ألطــر السياســات وللعمليــات القانونيــة القائمــة ويقــدم خريطــة أوليــة للعناصــر الرئيســية للنهــج الشــامل إلعــادة اإلدمــاج ،بمــا فــي
ذلــك األمــن والوعــي العــام والمكونــات األيديولوجيــة والنفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

االحتياجات الفردية

اإلجراءات الوطنية

العدالة المتساوية
واإلجراءات
القانونية الواجبة
فهم الهويات
المتعددة
وااليديولوجيات
البديلة

التعليم :تقدير
التعددية ،محو
األمية الدينية،
التفكير الناقد،
المهارات الحياتية

الشعور باالنتماء
وقبول المجتمع

وسائل اإلعالم:
الحوار العام ،إعداد
التقارير المتوازنة،
التصدي لصمة العار

األمن :المجتمع
المحلي ،حقوق
اإلنسان ،الحماية،
العنف الجنسي،
الوقاية

سبل العيش ذات
المعنى ووجود
هدف في الحياة

السالمة البدنية

القانون:
المحاكمات،
األحكام ،جبر
الضرر

الصحة :الدعم
النفسي االجتماعي،
التعامل مع الصدمات
النفسية ،عالج الناجين
من العنف الجنسي
والجنساني

الدعم النفسي
واالجتماعي وعالج
الصدمات

الشكل  :٢لدى األفراد العائدين من االرتباط مع مجموعات
التطرف العنيف احتياجات متعددة ومتداخلة

االقتصاد :فرص
العمل الكريمة،
التصدي لعدم
المساواة

الشكل  :3ينبغي للسياسة الوطنية الفعالة المعنية بإعادة
التأهيل وإعادة اإلدماج أن تكون متكاملة وأن تُشرك جميع
قطاعات المجتمع

 1٦ديــوك لــو ،تقليــص االنفــاق :تكاليــف مكافحــة االرهــاب علــى المســاواة بيــن الجنســين واالمــن (يمكــن االطــاع عليــه علــىhttps://law.duke.edu/sites/default/files/human� :
)rights/tighteningpursestrings.pdf
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النتائج الرئيسية
1.1ليــس لــدى معظــم البلــدان سياســات أو قوانيــن متســقة تتعلــق بمعاملــة العائديــن المرتبطيــن بالجماعــات اإلرهابيــة
وجماعــات التطــرف العنيــف .وهــذا صحيــح بشــكل خــاص فــي حالــة النســاء والفتيــات والفتيــان المرتبطيــن بهــذه
الجماعــات .ونتيجــة لذلــك ،فــإن برامــج إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم غيــر متناســقة ،األمــر الــذي يجعلهــم عرضــة
لإلســاءة مــن ِقبــل الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة والمجتمــع المحلــي ،ويزيــد مــن ضعفهــم تجــاه العــودة للتطــرف
وإعــادة تجنيدهــم .وقــد اكتســب الــكالم المتــداول المطالــب بتوقيــع العقوبــات القاســية علــى العائديــن زخمــا ،ولكــن
هــذه المطالــب قــد تتعــارض مــع حكــم القانــون ،وتــؤدي إلــى تفاقــم الوصــم ،وتكــون بمثابــة مظالــم تثيــر دورات مســتقبلية
مــن التطــرف المــؤدي إلــى العنــف.
2.2تميــل السياســات والبرامــج الحاليــة إمــا إلــى تجاهــل النســاء والفتيــات المرتبطــات بجماعــات التطــرف العنيــف ،أو
إلــى تبســيط القضايــا أكثــر مــن الــازم .إنهــا تضــع النســاء والفتيــات فــي إطــار ثنائــي ،إمــا كضحايــا أو كمرتكبــات
للعنــف .لكــن فــي معظــم الحــاالت تكــون مشــاركة النســاء والفتيــات مــع جماعــات التطــرف العنيــف أمــر معقــد .يمكــن
أن يكــون ذلــك نتيجــة لمزيــج مــن العوامــل ،بمــا فــي ذلــك اإلكــراه أو االســتمالة واالحتــواء أو االســتعباد أو االختطــاف أو
معاناتهــن مــن القهــر فــي مجتمعاتهــن ومــن طموحــات االنتمــاء والمغامــرة والتمكيــن غيــر المحققــة .مــن أجــل تصميــم
اســتجابات فعالــة لهــذه الفئــة ،يجــب علينــا فهــم ومعالجــة الدوافــع األوليــة المحركــة ،وظــروف وحوافــز ارتباطهــم
أيضــا أال تــؤدي اســتجابات الــدول إلــى اســتمرار إيــذاء الذيــن عانــوا مــن
بجماعــات التطــرف العنيــف .ومــن الضــروري
ً
قبــل مــن العنــف والصدمــات العميقــة.
3.3وعندمــا نجــذب االنتبــاه للنســاء ،مــن الضــروري أال ننســى النســاء واألطفــال الذيــن كانــوا ضحايــا أعمــال العنــف التــي
ترتكبهــا جماعــات التطــرف العنيــف .هنــاك أرامــل وأســر تعيلهــا النســاء لــدى جميــع األطــراف .وهــن غالب ـا ً مــا يصبحــن
معيــات ألول مــرة ألن أزواجهــن وأبنائهــن إمــا ســجنوا أو قتلــوا .ويمكــن أن يســاعد تمكينهــن مــن الحصــول علــى ســبل
عيــش مســتقلة علــى شــفائهن مــن الصدمــات النفســية واســتعادة هوياتهــن ،ممــا يوفــر لهــن وألطفالهــن القــدرة علــى
التكيــف التــي تعــد ضروريــة لمنــع إعــادة تجنيدهــن .إذا اقتصــر توفيــر دعــم إعــادة التأهيــل علــى أســر المقاتليــن
الســابقين وحدهــم ،يمكــن لهــذا أن يغــذي الشــعور بالظلــم والغضــب والرغبــة فــي الثــأر لــدى النســاء وغيرهــن مــن أفــراد
المجتمــع الذيــن كانــوا أهدافــا بريئــة ولــم يتلقــوا أي دعــم.
4.4وكثيــرا مــا تكــون منظمــات المجتمــع المدنــي ذات الجــذور المحليــة التــي تقودهــا المــرأة أول مــن ينتبــه إلــى هــذه
القضايــا ،وهــي فــي المقدمــة فــي مواجهــة التحديــات المعقــدة التــي تواجههــا النســاء والفتيــات العائــدات .لقــد كانــت
لتلــك المنظمــات الريــادة فــي تنفيــذ برامــج االســتجابة الفعالــة والشــاملة التــي تتنــاول مزيــج مــن القضايــا ،بمــا فــي
ذلــك االحتياجــات النفســية االجتماعيــة واالقتصاديــة واأليديولوجيــة ،ولــذا يجــب أن تعتمــد السياســات والبرامــج
الوطنيــة علــى خبراتهــا .ومــع ذلــك ،تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي مخاطــر قانونيــة وأمنيــة عميقــة بســبب عــدم
اتســاق السياســات وغيــاب االتســاق القانونــي .وال يــزال تضمينهــا غيــر كاف فــي جهــود التخطيــط الوطنيــة والمحليــة
الراميــة إلــى منــع التطــرف العنيــف.
5.5إن االفتقــار إلــى الشــفافية فيمــا يتعلــق بإجــراءات الجهــات األمنيــة عنــد التعاطــي مــع العائديــن ،واإلفــات مــن العقــاب
علــى ســوء المعاملــة مــن جانــب الجهــات األمنيــة ،بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي ضــد النســاء المرتبطــات بالحــركات
المتطرفــة ،يــؤدي إلــى تغذيــة انعــدام الثقــة داخــل المجتمعــات المحليــة.
6.6تختلــف نســبة النســاء إلــى الرجــال العائديــن إلــى بلدانهــم األصليــة اختالفــا كبيــرا حســب البلــد .نســتنتج أنــه فــي كثيــر
مــن الحــاالت ال تعــود النســاء بســبب عــدم قدرتهــن علــى الحصــول علــى وضــع المواطنــة وحضانــة أطفالهــن الذيــن
ولــدوا خــال فتــرة وجودهــن فــي ســوريا أو العــراق أو أي مــكان آخــر.
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النتائج الرئيسية
7.7تواجــه النســاء والفتيــات اللواتــي يعــدن غضبــا ً هائــاً وخــوف ووصمــة عــار مــن مجتمعاتهــن ،ممــا يــؤدى إلــى عزلهــن
ويثبــط قدرتهــن علــى إعــادة التأهيــل وإعــادة االندمــاج .كمــا أنــه يزيــد مــن ضعفهــن حيــال إعــادة التجنيــد فــي جماعــات
التطــرف العنيــف التــي تســتميلهن بعــروض الدعــم واالنتمــاء.
8.8وقــد اســتغل العديــد مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة رســالة تمكيــن المــرأة ،باإلضافــة إلــى الوعــد بتوفيــر ظــروف
اجتماعيــة اقتصاديــة أفضــل ،لكــي تســتميل النســاء والفتيــات وتجندهــن .فتلــك الجماعــات تســتغل األيديولوجيــة والهويــة
لتوفيــر اإلحســاس بالهــدف والمعنــى واالنتمــاء الــذي تفتقــده النســاء والفتيــات الضعيفــات الهشــات فــي حياتهــن .يجــب
أن تأخــذ الكيانــات الوطنيــة والدوليــة التــي تشــارك فــي برامــج إعــادة الدمــج هــذه التكتيــكات فــي االعتبــار عنــد تصميــم
برامــج منــع التطــرف العنيــف .وينبغــي عــدم قصــر البرامــج التــي تهــدف إلــى فــك االرتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة
اإلدمــاج علــى ســبل اإلعاشــة فقــط  -بــل تحتــاج تلــك الكيانــات إلــى معالجــة «عوامــل الدفــع» المتمثلــة فــي كراهيــة النســاء
والظلــم واالفتقــار إلــى الكرامــة التــي تعانيهــا النســاء فــي مجتمعاتهــا .إذا لــم يتــم التعامــل مــع هــذه األســباب الجذريــة،
ســوف يســتمر خطــر انجــذاب النســاء إلــى رســائل جماعــات التطــرف العنيــف.
9.9تفتقــر النســاء والفتيــات إلــى وجــود عالمــات ديــن ومستشــارات يتبنيــن تفســيرا معتــدال للتعاليــم الدينيــة ،األمــر الــذي
يقــف عقبــة أمــام التحــول األيديولوجــي للنســاء والفتيــات .فــي كثيــر مــن األحيــان ،تكــون النســاء اللواتــي يقدمــن التوجيــه
هــن أنفســهن الالتــي يســتخدمن شــبكات التواصــل االجتماعــي لتشــجيع خطــاب عــدم التســامح واإلقصائيــة بشــكل غيــر
رســمي.
1010للحــد مــن وصمــة العــار وإقصــاء المجتمــع لهــن ،وإمكانيــة رد الفعــل العنيــف ضــد النســاء والفتيــات العائــدات ،ولتمكيــن
إعــادة إدماجهــن فــي مجتمعاتهــن والمجتمــع األوســع ،مــن الضــروري إشــراك وســائل اإلعــام الوطنيــة والمحليــة ،وكذلــك
قــادة المجتمــع المؤثريــن لتقديــم رســائل متوازنــة تمكــن للحــوار والتماســك االجتماعــي.
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اجلزء الثالث

اإلرشادات اخلاصة بالبرامج
في غياب جهود متكاملة وشاملة للجميع إلعادة اإلدماج ،فانه ال يمكن
االستهانة بمخاطر عودة ظهور التطرف العنيف وأثره على التنمية
والسالم في السياقات الهشة بالفعل.
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اإلرشادات الخاصة بالبرامج

 .١الثغرات
والتحديات على
صعيد السياسات
العامة

 .٢القانون وجبر
الضرر والمصالحة
 .٥تحويل
األيديولوجية
واستعادة الهوية

 .٣ضمان أمن
النساء والفتيات
العائدات واألمن
منهن

 .٤التصدي
للمواقف العامة
المتمثلة في وصمة
العار والخوف

 .٧التعامل
مع الصدمات
النفسية

 .٦التمكين
االجتماعي
االقتصادي ووضوح
القصد

الشكل  :٤العناصر السبعة للنهج المتكامل والجندري لفك االرتباط وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج

لقــد وجــد هــذا البحــث أن النهــج المتكامــل متعــدد القطاعــات ضــروري لنجــاح برامــج فــك االرتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج للنســاء والفتيــات
المرتبطــات بالتطــرف العنيــف .ويتجلــى ذلــك فــي النهــج التــي تتبعهــا النســاء العامــات فــي مجــال بنــاء الســام ،والموجــودات فــي الخطــوط األماميــة
لالســتجابة إلــى األبعــاد المراعيــة للنــوع االجتماعــي فيمــا يتعلــق بالعــودة .يتنــاول كل مــن أمثلــة الممارســات الجيــدة الــواردة فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا
التقريــر العديــد مــن المواضيــع الحيويــة ومجــاالت التدخــل المحــددة والموضحــة فــي الجــزء األول .ويمكــن لواضعــي السياســات والممارســين التأكــد مــن
أن برامــج فــك االرتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج هــي برامــج متكاملــة مــن خــال مــا يلــي:
■ تقييــم مالءمــة التدخــات التــي تســتهدف جميــع القطاعــات القابلــة للتطبيــق بمــا فــي ذلــك :السياســات والقانــون والعــدل واألمــن واإلعــام والديــن
والتعليــم واالقتصــاد والصحــة (الطبيــة والنفســية والعاطفيــة) ،وتصميمهــا.
■ المشاركة على جميع المستويات :الفرد واألسرة والمجتمع المحلي والمجتمع؛ و،
■ تحديــد مختلــف أصحــاب المصلحــة والتعــاون معهــم :منظمــات المجتمــع المدنــي ،والــوكاالت الحكوميــة ،والجهــات األمنيــة ،والقــادة الدينييــن
والتقليدييــن ،واألعمــال التجاريــة ،والصحفييــن ،إلــخ.
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.١الثغرات والتحديات على صعيد السياسات العامة
التوصية

األسئلة اإلرشادية

 ١.١تبني نهج متكامل

» »هــل تعتــرف جهــود السياســة والبرمجــة
الحاليــة باختــاف تجــارب الرجــال عــن
تجــارب النســاء وتتعامــل معهــا؟

توســيع نطــاق جهــود فــك االرتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج إلــى مــا وراء المرتكــب الفرد
للعمــل اإلرهابــي ليشــمل جميــع المتضرريــن مــن التطــرف العنيــف ،بمــا فــي ذلــك األطفــال الذين
اختطفهــم المتطرفــون العنيفــون أو الذيــن وولــدوا فــي األســر ،واإلنــاث المختطفــة ،والمهجريــن
داخليــا ،وجماعــات الحراســة غيــر النظاميــة التــي تحــارب المتطرفيــن المســتخدمين للعنف.
ً

 ٢.١إجراء تحليل على أساس الجندر
إجــراء اســتعراضات وتحليــات جندريــة للسياســات والممارســات فــي جميــع القطاعــات ذات
الصلــة ،مــع االعتــراف بــأن النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات قــد يواجهــون ظروفــا مختلفــة
ولديهــم احتياجــات مختلفــة فــي عمليــات العــودة وإعــادة اإلدمــاجw .

 ٣.١النظر في الدروس المستفادة
التأكــد مــن أن المبــادرات تعتمــد علــى أفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة مــن إخفاقــات
المبــادرات الســابقة ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك برامــج نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج،
وبرامــج إعــادة التأهيــل الموضوعــة للســجناء العاميــن وأعضــاء العصابــات.
■ تضمين استعراض للمراجع وأفضل الممارسات في تصميم البرنامج أو مرحلة
التأسيس
■ رسم خريطة للمبادرات السابقة والحالية في سياق البرنامج

 ٤.١التنســيق مــع المنظمــات التــي تقودهــا النســاء وأصحــاب المصلحــة غيــر
الحكومييــن اآلخريــن
تصميــم وتنفيــذ البرامــج بالتنســيق مــع مجموعــة كبيــرة مــن الجهــات المعنيــة الحكوميــة وغيــر
الحكوميــة ،وبلــورة األدوار والمســؤوليات الواضحــة لــكل مجموعــة مــن مجموعــات أصحــاب
المصلحــة .تعــد المنظمــات التــي تقودهــا النســاء شــريك رئيســي بنــاء علــى معرفتهــا بمواضيــع
الســاعة وقدرتهــا علــى التواصــل مــع األطــراف المحليــة.
■ استشــارة األمــم المتحــدة والشــركاء المحلييــن لتحديــد المنظمــات النســائية النشــطة
فــي بلــدك
■ إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي النســائية منــذ البدايــة علــى أســاس نقــاط قوتهــا
المقارنــة
■ تمكين التفاعالت اآلمنة بين منظمات المجتمع المدني والجهات األمنية
■ بنــاء الثقــة مــن خــال عقــد اجتماعــات المائــدة المســتديرة بصــورة منتظمــة بيــن
الحكومــات الوطنيــة  /المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومنظمــات الشــباب
والمؤسســات الدينيــة والزعماء/القــادة التقليدييــن والمجتمعــات المحليــة

12

نساء غير مرئية

» »هــل لــدى الدولــة إجــراءات للتعامــل مــع
النســاء والفتيــات (واألوالد) المرتبطيــن
بالمتطرفيــن الذيــن يمارســون العنــف،
لتقييــم مــدى مشــاركتهم فــي العنــف وضمــان
عــدم تعــرض الضحايــا لمزيــد مــن اإلســاءات
أو التعــرض لالنتهــاكات مثــل االعتــداء
الجنســي؟
» »هــل لــدى الدولــة أعــداد كافيــة مــن النســاء
الالتــي يمكنهــن إجــراء عمليــات التقييــم
والتحقــق وتســجيل النســاء والفتيــات
المرتبطــات بالمتطرفيــن الذيــن يمارســون
العنــف؟

» »أيــن تنشــط المنظمــات التــي تقودهــا النســاء
فــي مجــال فــك االرتبــاط وإعــادة التأهيــل
وإعــادة اإلدمــاج ،ومــا هــي فــرص التنســيق؟

 .٢القانون وجبر الضرر والمصالحة
التوصية

األسئلة اإلرشادية

 ١.٢إنشاء األطر القانونية
ضمان وجود أطر قانونية ومبادئ إرشادية تتسم باالتساق والشفافية.

» »كيــف تمثــل القوانيــن الوطنيــة المتعلقــة بالمتطرفيــن العنيفيــن
العائديــن الفــروق بيــن الجنســين ،بمــا فــي ذلــك االعتــراف بــاألدوار
المتنوعــة للنســاء والفتيــات المرتبطــات بجماعــات التطــرف العنيــف؟

 ٢.٢تقييم النهج القانونية الحالية

» »مــا هــي مســؤولية الدولــة تجــاه إعــادة مواطنيهــا الذيــن قــد يكونــوا
ارتكبــوا جرائــم فــي الخــارج وتقديمهــم إلــى العدالــة؟

تقييــم كيفيــة معالجــة المحاكــم والســجون وغيرهــا مــن مؤسســات
الدولــة فــي الوقــت الحالــي لقضايــا العائديــن ،ال ســيما فيمــا يتعلــق
بمعاملــة النســاء واألطفــال.

 ٣.٢صياغة سياسات واضحة للعائدين
وضــع سياســات عامــة واضحــة ،بمــا فــي ذلــك عــدم التســامح مطلقــا
مــع االعتــداء الجنســي وغيــره مــن ســوء الســلوك ،فيمــا يتعلــق بمعاملــة
العائديــن والمرتبطيــن بهــم (مثــل أفــراد األســرة) مــع اتبــاع نهــج يراعــي
الجنــدر  /مالئــم لألطفــال.

» »هــل يســمح امتــاك الجنســية المزدوجــة بإلغــاء جنســية أحــد
العائديــن؟
» »كيف يتم منح الجنسية لطفل في حالة فقد الوالد أو وفاته؟
» »فــي حــاالت الــزواج الدولــي ،هــل يحــق للنســاء والرجــال علــى قــدم
المســاواة نقــل جنســيتهم إلــى أطفالهــم؟
» »

» »كيف يمكن منح الجنسية لطفل مولود خارج بلد الوالدين؟
» »كيــف يمكــن تحديــد هويــة الطفــل وحقــه فــي الجنســية بــدون وثائــق
صالحــة؟

 ٤.٢ضمان الوضوح القانوني بشأن وضع العائدين

» »ما هي األدلة التي تعلم القضاء وتحدد الحكم؟

ضمــان الوضــوح القانونــي بشــأن وضــع العائديــن والمرتبطيــن بهــم،
وتنفيــذ أطــر الرصــد وخدمــات الدعــم المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان.

» »ما هو نطاق األحكام بالنسبة للمدانين؟

 ٥.٢توســيع المســاحة القانونيــة المتاحــة لعمــل المجتمــع
المد نــي
توفيــر الحمايــات القانونيــة واإلرشــاد السياســي اللــذان يســمحان
لمنظمــات المجتمــع المدنــي بالمشــاركة فــي تدخــات إعــادة التأهيــل
وإعــادة اإلدمــاج.

» »هــل توجــد آليــات عدالــة إصالحيــة مكملــة لنظــام العدالــة الجنائيــة
أو تعمــل كبدائــل لــه؟
» »هــل تمــت مناقشــة أو تطبيــق نظــام للعفــو وغيــره مــن آليــات العدالــة
االنتقاليــة األخــرى؟
» »مــا هــي برامــج المســاعدة القانونيــة القائمــة للعائديــن ،وللنســاء
والفتيــات علــى وجــه الخصــوص؟
» »كيــف تؤثــر قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب علــى قــدرة منظمــات المجتمــع
المدنــي علــى تلقــي التمويــل واالســتجابة الحتياجــات العائديــن،
وخاصــة النســاء والفتيــات والمجتمعــات المحليــة المســتقبلة لهــن؟
» »هــل تؤثــر هــذه القوانيــن بشــكل غيــر متناســب علــى المنظمــات
النســائية أو رابطــات الشــباب أو المجموعــات المدنيــة األخــرى؟
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 .٣ضمان أمن النساء والفتيات العائدات واألمن منهن
األسئلة اإلرشادية

التوصية
 ١.٣تنفيذ المبادئ التوجيهية للجهات الفاعلة األمنية

»

تطويــر وتنفيــذ ومراقبــة المبــادئ التوجيهيــة الصارمــة للجهــات الفاعلــة
األمنيــة علــى الخطــوط األماميــة (بمــا فــي ذلــك حــرس الحــدود وضبــاط
اإلصالحيــات) فــي معاملتهــم للعائديــن وعائالتهــم.
تعزيــز االلتــزام بحمايــة حقــوق اإلنســان والمحاســبة علــى االنتهــاكات
باعتبارهــا ضروريــة للجهــود الفعالــة لمنــع التطــرف العنيــف ،ألن إســاءة
المعاملــة مــن قبــل الجهــات األمنيــة يمكــن أن تكــون حافــزا للتطــرف.

 ٢.٣تطوير اإلجراءات التشغيلية الموحدة المراعية للجندر
دعــم التطويــر التعاونــي لإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة المراعيــة
للجنــدر ،وتنفيذهــا ورصدهــا لجميــع الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي
عمليــة فــك االرتبــاط وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج ،بمــا فــي ذلــك
عــدم التســامح مطلق ـا ً مــع العنــف الجنســي وغيــره مــن أشــكال العنــف.

 ٣.٣بنــاء العالقــات بيــن الجهــات الفاعلــة األمنيــة والمجتمــع
المدنــي
تطويــر بروتوكــوالت لتبــادل المعلومــات وإجــراء البحــوث المشــتركة،
باإلضافــة إلــى تدريبــات الســامة بيــن المجتمــع المدنــي وقطــاع األمــن.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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»مــا هــي اإلجــراءات األمنيــة المطبقــة علــى العائديــن والعائــدات ،ال
ســيما النســاء والفتيــات؟ هــل يتــم وضعهــم فــي مراكــز لالعتقــال أو
فــي مخيمــات أم تتــم إعــادة دمجهــم بشــكل مباشــر فــي المجتمعــات
المحليــة؟
»هــل يتــم فصــل العائديــن حســب الجنــس والســن داخــل الســجون
ومراكــز إعــادة التأهيــل؟
»فــي حالــة عــدم اعتقــال النســاء والفتيــات أو احتجازهــن فــي مرافــق
منفصلــة ،هــل تتمتعــن بفــرص متكافئــة (مــع الرجــال) للحصــول علــى
الخدمــات والمــوارد وبرامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة االدمــاج؟
»إذا تــم احتجازهــن فــي نفــس المرافــق ،كيــف تتــم حمايــة النســاء
والفتيــات مــن العنــف مــن قبــل الســجناء الذكــور؟
»هــل تعمــل ضابطــات وموظفــات أمــن فــي مراكــز االحتجــاز وإعــادة
التأهيــل ونقــاط االتصــال األخــرى مــع النســاء والفتيــات العائــدات؟
»مــا هــي السياســات والتدريبــات وآليــات الحمايــة القائمة لمنع إســاءة
معاملــة المعتقــات مــن قبــل الجهــات األمنيــة ،بمــا فــي ذلــك ارتــكاب
أعمــال العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى أســاس الجندر؟
»هــل يحــق للنســاء والفتيــات المحتجــزات الوصــول إلــى العدالــة فــي
حــاالت تعرضهــن إلســاءة المعاملــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان؟
»كيــف يمكــن للجمهــور الحصــول علــى معلومــات عــن األقــارب
المحتجزيــن لــدى األجهــزة األمنيــة أو المفقوديــن؟
»مــا هــي السياســات المتبعــة لضمــان التــزام الجهــات األمنيــة الفاعلــة
لحقوق اإلنســان؟
»كيف هي العالقة بين الشرطة والمجتمعات المحلية؟
»مــا هــي البرامــج الموجــودة لبنــاء الثقــة والشــفافية بيــن الجهــات
األمنيــة والجمهــور والعائديــن؟
»مــا هــي اآلليــات الموجــودة لتحديــد االحتياجات األمنيــة للمجتمعات
المحلية؟
»كيــف يتــم تبــادل المعلومــات بيــن الجهــات األمنيــة والمجتمــع
المدنــي؟

نساء غير مرئية

 .٤التعامل مع المواقف العامة المتمثلة في وصمة العار والخوف
التوصية

األسئلة اإلرشادية

 ١.٤بناء آليات المشاركة العامة والحوار

» »مــا هــي مواقــف وســلوكيات المجتمعــات والجمهــور المســتقبل تجــاه
العائديــن ،والنســاء والفتيــات علــى وجــه الخصــوص؟

بــدء حــوار عــام مــن خــال قطاعــي اإلعــام والتعليــم ،بمــا فــي ذلــك
بخصــوص األديــان وغيرهــا مــن األيديولوجيــات ذات الصلــة .وألن
القضايــا حساســة ،هنــاك حاجــة إلــى إشــراك عــام مســؤول حــول
األســاس المنطقــي للسياســات والنهــج التــي يتــم تطويرهــا.

 ٢.٤تعزيز التقارير االعالمية المتوازنة

» »كيــف تتعامــل التغطيــة اإلعالميــة مــع قضيــة العائديــن والقضايــا
المتعلقــة بمرتكبــي أعمــال التطــرف العنيــف وغيرهم من المشــاركين
فــي هــذه األعمــال؟

إشــراك وســائل اإلعالم بشــكل مباشــر لتشــجيع اإلعالم المتوازن بحيث ال
يغــذي الخــوف العــام والغضــب والعنــف المحتمــل مــن خالل غيــاب الدقة.

» »هــل يختلــف تحليــل وســائل اإلعــام وتصويرهــا حســب نــوع الجنــس
وعمــر العائديــن؟

 ٣.٤تشــجيع حمــات االعــام التــي تقودهــا منظمــات المجتمــع
المدني

» »هــل تحقــق التغطيــة التــوازن بيــن قصــص النجــاح الدائمــة «غيــر
العاديــة» لمــرة واحــدة ،وتلــك المتعلقــة بالظلــم ونضــال البشــر
«العادييــن» التــي تــؤدي إلــى نتائــج ،بحيــث يســتلهمها النــاس
ليصبحــوا عمــاء لمســتقبلهم

تشــجيع الحمــات اإلعالميــة التــي تقودهــا منظمــات المجتمــع المدنــي
إلشــراك علمــاء الديــن فــي إيصــال روايــات غيــر عنيفــة تتســم بالدقــة
ودحــض الروايــات العنيفــة.

 ٤.٤معالجــة نظــام التعليــم لقضايــا إعــادة التأهيــل وإعــادة
اإلدمــاج /منــع التطــرف العنيــف
تطويــر آليــات تدريــب ودعــم المعلميــن والمناهــج الدراســية لمعالجــة
قضايــا إعــادة التأهيــل وإعــادة االدمــاج والموضــوع االوســع الخــاص
بمنــع التطــرف العنيــف فــي المــدارس.

 ٥.٤إشراك المجتمعات المحلية في الحد من وصمة العار

إشــراك المجتمعــات المحليــة بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي
الناشــطة بالفعــل فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف  ،والعمــل مــع هــذه
المنظمــات لتحديــد أكثــر الوســائل المالئمــة إلضفــاء الطابــع االجتماعي
علــى المجتمعــات المحليــة الحاجــة إلــى إعــادة االدمــاج بنجــاح والحــد
مــن وصمــة العــار التــي يعانــي منهــا المرتبطيــن بالتطــرف العنيــف
والمتضرريــن منــه ،ال ســيما النســاء والفتيــات.
■ التشــاور مــع جميــع قطاعــات المجتمــع لتحديــد التحديــات المحــددة
التــي يواجهونهــا ،والحلــول التــي يقدمونهــا للتعامــل مــع إعــادة
الدمــج ،وكذلــك لتحديــد احتياجاتهــم وضمــان عــدم حــدوث ضــرر
غيــر مقصــود مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الحكوميــة والدوليــة.
■ تشــجيع قــادة المجتمــع المحلــي مــن الرجــال علــى أن يكونــوا قــدوة
يحتــذى بهــا وأن ينخرطــوا فــي المناقشــات العامــة حــول قبــول
النســاء والفتيــات العائــدات  -وخاصــة الناجيــات مــن االغتصــاب
أو االتجــار بالجنــس  -ممــا يمكــن أن يســاعد فــي الحــد مــن وصمــة
العــار التــي يواجهنهــا ويعــزز قبولهــن داخــل المجتمــع ككل.
ضمــان التواصــل المباشــر مــع ودعــم أســر األشــخاص المحتجزيــن أو
المســجونين أو المشــاركين فــي برنامــج لفــك االرتبــاط وإعــادة التأهيــل
وإعــادة اإلدمــاج  ،لتقديــم الدعــم ألفــراد عائالتهــم وتســهيل إعــادة
إدماجهــم بنجــاح فــي نهايــة المطــاف.

» »هــل يتــم اســتخدام الصيــغ اإلعالميــة المبتكــرة لنقــل هــذه القضايــا
المعقــدة وتعزيــز الســام والحقــوق والتعدديــة؟
» »هــل يتــم اشــراك الفنانيــن وغيرهــم مــن المنتجيــن الثقافييــن
اآلخريــن كناقليــن للرســائل؟
» »مــا هــي المــواد والمــوارد التدريبيــة المتوفــرة للممارســين ووســائل
اإلعــام؟
» »مــا هــي المعاييــر الثقافيــة والدينيــة واالجتماعيــة فيمــا يتعلــق
بمعاملــة الناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي؟
» »مــا هــي المواقــف التــي يتبناهــا القــادة المجتمعيــون – رجــال ونســاء
– تجــاه النســاء والفتيــات العائــدات؟
» »أي مــن القــادة المجتمعييــن لديــه منصــة إعالميــة يتحــدث منهــا
عــن هــذه القضايــا؟ هــل يتحدثــون عــن االبعــاد المراعيــة للنــوع
االجتماعــي؟
» »لمــن تصــل أي مــن الصيــغ اإلعالميــة والرســائل؟ هــل يتــم تفصيــل
هــذه المعلومــات حســب النــوع االجتماعــي والســن والحالــة
االجتماعيــة االقتصاديــة ،الــخ؟
» »مــا هــي المؤشــرات التــي يســتخدمها الممارســون ووســائل اإلعــام
لقيــاس وصمــة العــار والمواقــف العامــة تجــاه إعــادة اإلدمــاج؟
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.٥تحويل األيديولوجية واستعادة الهوية
التوصية

األسئلة اإلرشادية

 ١.٥تنفيــذ برامــج منــع التطــرف العنيــف التــي تعيــد الهويــة
واالنتمــاء

» »مــا هــي العوامــل التــي ســاهمت فــي تطــرف النســاء والفتيــات أو
أســباب انضمامهــن إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة؟

تشــجيع البرمجــة التــي تســاعد النســاء والفتيــات العائــدات علــى إعــادة
اكتشــاف الجوانــب المختلفــة واإليجابيــة لهويتهــن .تيســير الفــرص أمــام
النســاء والفتيــات العائــدات لمتابعــة األنشــطة االجتماعيــة ،واكتشــاف
طــرق بديلــة لتحقيــق إحساســهن بالهــدف.
■ ضمــان أن العناصــر التــي تســتهدف الهويــة والطموحــات واالنتماء
هــي جــزء مــن برمجــة منــع التطــرف العنيــف ،مــع تجنــب
تســطيح األمــور عــن طريــق التركيــز علــى األســاليب االجتماعيــة
واالقتصاديــة.
■ تضميــن الســرد البديــل (عــن الســام والتســامح واحتــرام
التعدديــة) فــي برمجــة منــع التطــرف العنيــف لتوجيــه التدخــات
واســتراتيجيات التواصــل
دعــم الهويــة الروحيــة بصفتهــا أكبــر بكثيــر مــن انتمــاءات أي فــرد
بقناعــات دينيــة معينــة

» »كيف يؤثر النوع االجتماعي في هذه الدوافع؟

 ٢.٥النهوض بالمرشدات والقدوات
تســليط الضــوء علــى النســاء نمــاذج القــدوة والمرشــدات الالتــي لديهــن
معتقــدات وأدوار متنوعــة فــي المجتمــع وإشــراكهن

» »كيــف يلعــب النــوع االجتماعــي دور فــي التهميــش ،وســحب التمكيــن
واإلحبــاط الــذي يمكــن ان يكــون قــد ســاهم فــي ضعــف النســاء
والفتيــات تجــاه التجنيــد للتطــرف العنيــف؟
» »مــا الــذي تحتاجــه النســاء والفتيــات العائــدات لكــي تشــعر باالنتمــاء
وبوجــود هــدف فــي حياتهــن؟
» »كيــف تشــارك القيــادات الدينيــة النســائية وغيرهــن مــن المرشــدات
فــي تدخــات إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج؟
» »كيــف يمكــن للبرامــج أن تضمــن الوضــع االجتماعــي االقتصــادي ،أو
الصدمــة النفســية ،أو الشــعور باالنتمــاء والهــدف مــن أجــل تســهيل
التحــول األيديولوجــي؟
» »مــا الــذي يســتخدمه ممارســو إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج
كمؤشــرات لقيــاس مــدى التقــدم فيمــا يتعلــق بفــك االرتبــاط
األيديولوجــي؟

 ٣.٥إشراك السلطات الدينية النسائية
إشــراك عالمــات الديــن والمستشــارات الدينيــات فــي توفيــر التعليــم
واإلرشــاد للنســاء والفتيــات العائــدات عنــد الضــرورة.

16

نساء غير مرئية

.٦التمكين االجتماعي االقتصادي ووضوح القصد
التوصية

األسئلة اإلرشادية

 ١.٦تنفيذ حلول التنمية المستدامة

» »هــل يتــم إقصــاء النســاء والفتيــات العائــدات مــن مبــادرات الدعــم
االجتماعــي االقتصــادي ومبــادرات ســبل كســب العيــش المتاحــة
للســكان عامــة ،بمــا فــي ذلــك برامــج التعليــم والتدريــب؟

الشــروع فــي التنميــة االقتصاديــة والتوظيــف المســتدامين ،بمــا فــي
ذلــك مــن خــال العمــل مــع القطــاع الخــاص ،لتحديــد االحتياجــات
واإلمكانــات الحيويــة للتنميــة القطاعيــة الجديــدة والتدريــب المهنــي
للرجــال والنســاء.
وينبغــي أن يشــمل ذلــك ،عنــد االقتضــاء ،توفيــر البرامــج والمــدارس
التعليميــة التعويضيــة لتمكيــن العائديــن الذيــن يحتاجــون إليهــا لدخــول
نظــام التعليــم.

» »االســتضعاف االقتصــادي للمــرأة ،بمــا فــي ذلــك التمييــز فيمــا يتعلــق
بالتوظيــف والتمييــز فــي مــكان العمــل ،هــل يســاهم فــي دفــع النســاء
والفتيــات لالنضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة التــي تســتخدم العنــف؟
» »النســاء والفتيــات العائــدات ،هــل هــن مســئوالت عــن إعالــة أســرهن
و/أو هــل هــن مــن يكســب العيــش ألســرهن؟
» »مــا هــي المواضيــع والمهــارات والمهــن التــي تهتــم النســاء والفتيــات
العائــدات بهــا؟

 ٢.٦بدء برامج إعادة الدمج متعددة أصحاب المصلحة
إشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة ،بمــا فــي ذلــك أربــاب العمــل
والمعلميــن والمجتمعــات المحليــة ،لتســهيل نجــاح إعــادة الدمــج مــن
خــال برامــج لتعزيــز الحصــول علــى التعليــم ،والتنســيب الوظيفــي
(التوظيــف) ،وريــادة األعمــال.

 ٣.٦ضمان مراعاة برامج سبل كسب العيش للسياق
تصميــم برامــج ســبل العيــش خصيصــا لتالئــم الســياق واالهتمامــات
الفرديــة.
■ أخــذ متوســطدخــل المجتمــع المســتقبل وثرائــه فــي االعتبــار،
والســعي لتوفيــر خدمــات ودعــم علــى المســتوى ذاتــه ،لتفــادي
التشــويش.
■ تجنــب االفتراضــات الجندريــة أو الثقافيــة بشــأن نــوع العمــل
الــذي يمكــن للنســاء (والرجــال) أو ينبغــي لهــم القيــام بــه.
إجــراء تقييمــات لســوق العمــل إلعــام جهــود التدريــب المهنــي وتنميــة
المهــارات.

 ٦.٤التعامل مع وصمات العار في مكان العمل
تقييــم ومعالجــة المواقــف المتعلقــة بالعائديــن مــع االهتمــام بالتوظيــف
والســامة فــي مــكان العمــل ،بمــا فــي ذلــك منــع التمييــز الــذي يمكــن أن
يتعــارض مــع إعــادة التأهيــل.

» »مــا هــي الفــرص االقتصاديــة وفــرص كســب العيــش المتاحــة للنســاء
والفتيــات فــي المجتمعــات المحليــة المســتقبلة لهــن؟
» »مــا هــو متوســط مســتوى ثــراء النســاء والفتيــات فــي المجتمــع
المحلــي؟
» »هــل تقــوم البرامــج القائمــة المعنيــة بالتأهيــل وإعــادة اإلدمــاج
بتضميــن النســاء والفتيــات فــي تدخــات الدعــم االقتصــادي
االجتماعــي وســبل كســب العيــش؟
» »كيــف تشــرح البرامــج العوائــق القائمــة علــى النــوع االجتماعــي
(علــى ســبيل المثــال االلتزامــات المنزليــة والرعائيــة المتضاربــة،
وعــدم القــدرة علــى ســداد الرســوم المدرســية ،وانعــدام األمــن
فــي المــدارس وفــي طريــق الذهــاب إليهــا ،بمــا فــي ذلــك التحــرش
واالعتــداء الجنســيين)؟
» »كيــف تشــكل مواقــف الجماهيــر بشــأن العائديــن وجهــات نظــر
أصحــاب العمــل وزمــاء العمــل المحتمليــن وســلوكهم فيمــا يتعلــق
بالتوظيــف العــادل والســامة فــي مــكان العمــل ،بمــا فــي ذلــك منــع
التمييــز الــذي يمكــن أن يتعــارض مــع إعــادة التأهيــل؟
» »هــل يتــم تدريــب المعلميــن ومديــري المــدارس بحيــث يفهمــون
ويدعمــون أطفــال العائديــن الذيــن يواجهــون وصمــة العــار فــي
الفصــل بطــرق تســاهم فــي إعــادة الدمــج علــى المــدى الطويــل؟
» »هــل تعــزز التدخــات االجتماعيــة االقتصاديــة الكرامــة الذاتيــة
والمعنــى ووضــوح القصــد لــدى النســاء والفتيــات العائــدات؟
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.٧التعامل مع الصدمات النفسية
التوصية

األسئلة اإلرشادية

 ١.٧توفيــر الدعــم النفســي االجتماعــي الشــامل الــذي يحافــظ
علــى الســرية

» »مــا هــي خدمــات الصحــة العقليــة والخدمــات النفســية االجتماعيــة
الموجــودة داخــل المجتمــع المحلــي ،بمــا فــي ذلــك آليــات اإلحالــة،
وهــل يمكــن للنســاء والفتيــات العائــدات الحصــول علــى هــذه
الخدمــات؟

توفيــر الدعــم النفســي االجتماعــي للمجموعــة المتنوعــة مــن خبــرات
العائديــن ،التــي قــد تتضمــن أعــراض الصدمــة ،والتعامــل مــع العالقــات
األســرية الصعبــة ،والتعامــل مــع الوصمــة المجتمعيــة ،واإلســاءات
واالنتهــاكات التــي قــد يكــون الشــخص قــد تعــرض لهــا فــي الماضــي مــن
قبــل الجهــات األمنيــة ،ورعايــة األطفــال المتأثريــن بالتطــرف العنيــف..
ضمــان وجــود مســاحة آمنــة للحصــول علــى العــاج النفســي االجتماعــي
فــي ســرية.

 ٢.٧البناء على الممارسات والتقاليد المحلية
البنــاء علــى الممارســات الصحيــة التقليديــة والمحليــة لخلــق آليــات
أقــوى للدعــم النفســي االجتماعــي

 ٣.٧إشــراك مقدمــي الخدمــات النفســية االجتماعيــة فــي
العمــل مــع الحــاالت
إشــراك مقدمــي الخدمــات الموثــوق بهــم مــن ذوي الخبــرة والمعرفــة
بالســياق وطبيعــة قضايــا العائديــن وحاالتهــم.

 ٤.٧ربــط الدعــم النفســي االجتماعــي بالدعــم فــي مجــال
الصحــة اإلنجابيــة والدعــم االجتماعــي االقتصــادي
دمــج الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة ،باإلضافــة إلــى التدريــب
المهنــي ،مــع الدعــم النفســي االجتماعــي لتمكيــن التعافــي والصحــة
العامــة.

» »هــل يملــك مقدمــو خدمــات الصحــة العقليــة والدعــم النفســي
االجتماعــي القــدرات واإلجــراءات التشــغيلية القياســية التــي تضمــن
مراعــاة التدخــل للنــوع االجتماعــي ،بمــا فــي ذلــك التعامــل مــع
الصدمــات النفســية الناتجــة عــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ()SGBV؟
» »هــل لــدى مقدمــي خدمــات الصحــة العقليــة والدعــم النفســي
االجتماعــي المعرفــة والفهــم للســياق المحلــي ولوضــع النســاء
والفتيــات العائــدات؟
» »هــل تــم تصميــم تدخــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي
االجتماعــي خصيصــا بحيــث تراعــي الســياق المحلــي ووضــع النســاء
والفتيــات العائــدات عــن طريــق أخــد ممارســات الســكان األصلييــن
الصحيــة الخاصــة بعــاج الصدمــات النفســية فــي االعتبــار؟
» »كيــف يتــم إعــام النســاء والفتيــات العائــدات بخدمــات الصحــة
العقليــة والدعــم النفســي االجتماعــي المتاحــة لهــم؟
» »كيــف يتــم ضمــان الحفــاظ علــى الخصوصيــة والســرية للنســاء
والفتيــات العائــدات الالتــي يلتمســن العــاج؟
» »هــل يمكــن لمســتجيبي الخطــوط األماميــة ،بمــا فــي ذلــك المجتمــع
المدنــي ،والجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني واألمنــي،
الحصــول علــى الرعايــة المقدمــة للصحــة العقليــة والدعــم النفســي
االجتماعــي؟
» »مــا هــي خدمــات الصحــة العقليــة والدعــم النفســي االجتماعــي
والتعليــم العــام التــي تــم توفيرهــا للمجتمعــات المحليــة فيمــا
يتعلــق بالتعامــل مــع وصمــة العــار ضــد النســاء والفتيــات العائــدات
والمخــاوف بشــأنهن؟
» »مــا الــذي يســتخدمه ممارســو إعــادة التأهيــل وإعــادة االدمــاج
ومقدمــو خدمــات الصحــة العقليــة والدعــم النفســي االجتماعــي
كمؤشــرات لقيــاس مــدى التقــدم المحــرز فــي العــاج مــن الصدمــات
النفســية والصحــة العقليــة بشــكل عــام؟
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شكر وتقدير
هــذا التقريــر نتيجــة لجهــد مشــترك بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ( )UNDPوالشــبكة الدوليــة لعمــل المجتمــع المدنــي( ، )ICANحيــث مثلــت
خبــرات منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا النســاء ،وحلولهــا وتوصياتهــا عنصــراً جوهريـاً ،ال ســيما عضــوات التحالــف النســائي مــن أجــل القيــادة
األمنيــة ( )WASLالالتــي شــاركن بخبراتهــن حــول هــذا الموضــوع .لــم يكــن هــذا التقريــر ليصــدر بــدون التزامهــن ومشــاركتهن ،ونــود أن نعــرب عــن خالــص
شــكرنا لهــن لتقاســم وقتهــن وطاقتهــن مــن خــال المقابــات والمشــاورات.
كمــا نشــكر الخبــراء والممارســين اآلخريــن الذيــن ســاهموا بالــرؤى والتحليــات ،بمــا فــي ذلــك المشــاركين فــي ورشــة عمــل المنصــة الدوليــة لتبــادل
الحلــول  )Global Solutions Exchange (GSXالتــي عقــدت فــي أوســلو بالنرويــج فــي أبريــل .٢٠١٨
الكاتبــات الرئيســيات للتقريــر هــن ســنام ناراغــي أندرلينــي ( )ICANوميلينــدا هولمــز ( .)ICANكمــا قامــت كل مــن نيــكا ســعيدي (برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي) ورنــا عــام ( )ICANبتقديــم التوجيــه التحريــري .وقامــت روزالــي فرانســن (برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي) وستيســي شــامبر ( )ICANبدعــم
التنســيق والصياغة.
يــود برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي و  ICANتقديــم شــكر خــاص للزميــات والزمــاء الذيــن قامــوا بمراجعــة التقريــر والمســاهمة فيــه طــوال عمليــة
إعــداده ،والذيــن يتضمنــون ســامارا إميلــي أنــدرادي ،وألكســندر أفانيســوف ،جالوســيا بوييــر ،تشــارلز شــوفيل ،كريســتيان كورتيــس ،ســوزان دام-هانســن،
ورانــدي ديفيــز ،وجــون ديــن ،وألكســاندرا ديــر ،وســاره دوغــاس ،وتشيشــماك فرهوماند-ســيمز ،وباربــورا جالفانكوفــا ،وباتريــك كيوليــرز ،وروث مويثويــا
كيراغــو ،وميغــان نــاب ،وديدييــه كوبينــا كواديــو ،وســارة ليســتر ،وأنجيــا لوســيجي ،وفيســنا ماركوفيتــش داســوفيتش ،وسيســيليا نادييــو ،وجيــدي أوكيكــي،
وتشــارلز مايــكل أوفينــك ،ونيــام راينــا ،وفيفيــان راليمنجــا ،وناشــيدا ســتار ،ولــورا شــيريدان ،وإنــدري ســتانجبي ،وألكســندرا وايلــد.
أصبــح هــذا التقريــر ممكنــا بدعــم مالــي مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة النرويجيــة ،مــن خــال تعاونهــا مــع مركــز أوســلو للحوكمــة التابــع لبرنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي .كمــا نشــكر مركــز أبحــاث التطــرف ( )C-REXفــي جامعــة أوســلو ومعهــد أبحــاث الســام أوســلو ( )PRIOالســتضافة ورشــة عمــل
المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول  GSXودعمهــا
أخيــراً ،نــود أن نعبــر عــن تقديرنــا للشــركاء اآلخريــن لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وبرامــج  ICANمــن الحكومــات والمؤسســات الذيــن ســاهموا
فــي اعتمــاد هــذا التقريــر :ووزارة الشــؤون الخارجيــة بكنــدا ،ووزارة الشــؤون الخارجيــة الملكيــة النرويجيــة ،ووزارة الشــؤون الخارجيــة الســويدية ،ووزارة
الشــؤون الخارجيــة االتحاديــة السويســرية ،ووزارة الخارجيــة وشــؤون الكومنولــث بالمملكــة المتحــدة.
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