
موجز السياسات2
االجتماعية-االقتصادية  الديمغرافية  البيانات 
والتجنيد على أساس النوع االجتماعي في تونس



مقدمة
موجز السياسة هذا هو ملخص لورقة أعدتها إيمان 
العلوم  كلية  في  مساعدة  أستاذة  الكشباطي، 
تونس.  جامعة  بتونس،  واالجتماعية  اإلنسانية 
من  تتكون  سلسلة  في  الثانية  هي  الورقة  وهذه 
في  العنيف  والتطرف  النساء  حول  أوراق  ثالث 
إعداد  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  طلبت  تونس. 
األمم  هيئة  بين  مشترك  مشروع  من  كجزء  البحوث 
والتوثيق  والدراسات  البحوث  للمرأة ومركز  المتحدة 
واالعالم حول المرأة في تونس ومركز المساواة بين 
وجهات  موناش.  بجامعة  واألمن  والسالم  الجنسين 
كاتب  آراء  عن  ُتعّبر  العمل  هذا  في  الواردة  النظر 
هيئة  آراء  بالضرورة  تعكس  وال  الشخصية،  الورقة 
األمم المتحدة للمرأة ومركز المساواة بين الجنسين 

والسالم واألمن بجامعة موناش.
االجتماعي  النوع  منظور  هذا  السياسة  موجز  يدمج 
ومكافحته  العنيف  التطرف  منع  استراتيجيات  في 
المنظمات  »أن  مالحظة  إلى  استنادا  تونس.  في 
المتطرفة تصمم رسائل التجنيد التي تقوم بإعدادها 
هذا  يلخص  محددة«،  سياقية  مظالم  على  اعتمادا 
العوامل  بين  العالقة  حول  األبحاث  نتائج  الموجز 
االجتماعية واالقتصادية الخاصة بالجنسين والتطرف 
التطرف  منع  لبرامج  أدلة  قاعدة  لتوفير  العنيف 
العنيف ومكافحته في تونس . ومع ذلك، فإن الروابط 
والتطرف  ناحية  من  وتبعيتها  المرأة  تمكين  بين 
العنيف وبرامج منع التطرف العنيف ومكافحته من 
ناحية أخرى بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم آثارها 
سياسات  لتوجيه  أفضل  بشكل  المحتملة  وتأثيراتها 

وبرامج دعم أكثر فعالية.
يعتمد الموجز على المصادر األولية )وثائق المحكمة( 
واألبحاث  التقارير  من  ثانوية  بيانات  جانب  إلى 
والتوثيق  والدراسات  البحوث  مركز  قام  األكاديمية. 
مجموعة  بتجميع  تونس  في  المرأة  حول  واالعالم 
البيانات األصلية من سجالت المحكمة الخاصة بــ384 
قضية بين عامي 2011 و 2015، شملت 1000 شخص 
جميع  تكن  لم  امرأة.   35 منهم  باإلرهاب،  متهم 
المعلومات ذات الصلة متاحة لأللف شخص المدرجة 
معلوماتهم في مجموعة البيانات، لذلك، يعتمد جزء 
من التحليل على أقل من هذا العدد كعينة . استخدم 
ذات  اجتماعية-اقتصادية  مؤشرات  سبعة  البحث 
يعتمد  الذي  العنيف  التطرف  مكافحة  بتحليل  صلة 
التجنيد  أنماط  تحديد  االجتماعي، وذلك بهدف  النوع 
هي:  المؤشرات  وهذه  العنيف،  التطرف  وتأثير 

الوضع  الجغرافي،  الموقع  العمر،  االجتماعي،  النوع 
الدراسة  ومجال  التعليمي  والمستوى  العائلي، 
جمع  في  منهجية  تحديات  هناك  تزال  ال  والمهنة. 
البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي في تونس. 
كان من الضروري استبعاد عناصر ذات صلة محتملة 
في الحاالت التي كانت فيها البيانات محدودة أو غير 

متوفرة.
نتائج  أهم  فإن  جمعها،  تم  التي  البيانات  على  بناًء 

البحث هي:
المجندين  من  أقلية  سوى  النساء  تمثل  ال   •
في الجماعات المتطرفة العنيفة في تونس مقارنة 

بالرجال. 
االقتصادي   - االجتماعي  الضعف  يعزز  قد   •
عامل  وهو  المرأة،  لدى  األمل  خيبة  مشاعر 
العنيفة  المتطرفة  للجماعات  النساء  لدعم  محتمل 
وانخراطهن فيها. ومع ذلك، هناك أيضًا دليل على أن 
التهميش النسبي هو أحد أسباب دعمهن للجماعات 

المتطرفة العنيفة ومشاركتهن فيها.
الرجال  من  سنًا  أصغر  عامة  بصفة  النساء   •

وقت إدانتهن بتهم إرهابية.
يشكل الشباب أكبر عدد من المشاركين في   •

التطرف العنيف.
ُتتهم  عندما  أنه  المحكمة  سجالت  تظهر   •
ر( باإلرهاب، يتم اتهام أحد أفراد أسرتها  الفتيات )الُقصَّ

أيضًا.
تونس  في  المدانين  اإلرهابيين  معظم   •
بين  صلة  وجود  إلى  يشير  مما  متزوجين،  ليسوا 

العزوبية والتطرف العنيف.
في  تجنيدهم  تم  الذين  الطالب  بين  من   •
الرجال  ميول  كانت  عنيفة،  متطرفة  مجموعات 

والنساء لدراسة العلوم هي األكثر احتمااًل.

ملخص التحليل والنتائج الرئيسية

أ . النوع االجتماعي

هذا  في  المستخدمة  المسح  بيانات  على  بناًء 
من  فئة  أكثر  هم  الرجال  أن  تبّين  فقد  المشروع، 
في  العنيف  بالتطرف  اتهامهم  تم  الذين  السكان 
البيانات،  عينة  في  شخص   1000 بين  من  تونس. 
بين  من   .)3.5٪( امرأة  وثالثون  خمسة  هناك  كان 
تلك العينة، كانت النساء بصفة عامة أصغر سنا من 



الرجال وقت محاكمتهن. هناك حاجة إلى المزيد من 
البيانات لمعرفة األعمار التي يتم فيها تجنيد الرجال 
والنساء لدعم المجموعات اإلرهابية والمشاركة في 
ليست  والرجال  للنساء  الموجهة  التهم  أنشطتها. 
 100 بدّقة، ومع ذلك، تشير دراسة شملت  معروفة 
بين سبتمبر  الفترة ما  القبض عليهن في  تم  امرأة 
األفعال  من  العديد  إلى   ،2018 وأكتوبر   2015
اإلجرامية التي تقع تحت تهمة اإلرهاب، تتراوح ما بين 
تنظيم  لمحتوى  والترويج  الخارج  في  القتال  محاولة 
 . التواصل االجتماعي  الدولة اإلسالمية على مواقع 
ويشير هذا إلى أن النساء يشاركن في عدة أنواع من 

األنشطة تشمل القتال والدعم.

النساء  من  المنخفضة  المئوية  النسبة  تشير 
التي تمت دراستها  العينة  المتهمات باإلرهاب في 
في  رسميًا  المتطرفات  النساء  محاكمة  أن  إلى 
المحاكم قد تكون أقل احتماال مقارنة مع محاكمة 
على  أيضًا  الضوء  النسبة  هذه  تسلط  وقد  الرجال. 
طبيعة أدوار الرجال والنساء في الجماعات اإلرهابية، 
قتالية،  ألدوار  النساء  لعب  من  الرغم  على  أنه  ذلك 
قد  الدور.  بهذا  الرجال  قيام  أكثر  المرجح  من  فإن 
للكشف  عرضة  أكثر  الرجال  أن  أيضًا  هذا  يعني 
مجالهن  في  تنشطن  الالتي  النساء  مع  بالمقارنة 
الخاص بتقديم الدعم. وقد يكشف هذا التباين الكبير 
تشاركن  ال  النساء  أن  يعتبر  الذي  االفتراض  عن  أيضًا 
في اإلرهاب وبالتالي هن أقل عرضة ألن يكّن ُعرضة 
وجود  حالة  في  إليهن.  التهم  ولتوجيه  للتحقيقات 
أي من هذه الفرضيات، فإن المعالجة القانونية التي 

ات إلى  تراعي الفوارق بين الجنسين للنساء الُمنَظمَّ
الجماعات المتطرفة العنيفة ضرورية.

االجتماعي على مسار وقوع  النوع  ديناميكيات  تؤثر 
النساء والرجال في فخ التطرف. تختلف االستراتيجيات 
المستخدمة لتجنيد النساء عن تلك الموجهة للرجال. 
يعتمد  الذي  التجنيد  دور  على  الثانوي  التحليل  يركز 
على عالقة القرابة . فعلى سبيل المثال، يتم بصفة 
العنيف  التطرف  تدعمن  الالتي  النساء  تجنيد  عامة 
 . الذكور  األقارب  أو  الزوج  قبل  من  فيه  تشاركن  أو 
التي  الكبيرة  الدراسات  من  المستقاة  الدالئل  تشير 
النساء  أن  إلى  اإلرهابيات  النساء  دوافع  على  أجريت 
أو  المتطرفة  الجماعات  إلى  لالنضمام  تتحمسن 
التي  األسباب  لنفس  عنيفة  أعمال متطرفة  ارتكاب 
تدفع الرجال . قد يكون اإلحساس أو الوعد بالتمكين 
اإلرهابية  المنظمات  دعم  في  للمرأة  مغريًا  عاماًل 
المجتمعات  سيطرة  من  للتخلص  إليها  االنضمام  أو 
األبوية. هناك حاجة إلى مزيد من البحوث التي تشمل 
جمع البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي لفهم 
التطرف  لفائدة  التجنيد  في  والرجال  النساء  دوافع 
الجذرية  الثانوية حول األسباب  األبحاث  العنيف. تشير 
المنطقة  في  أخرى  بلدان  في  العنيف  للتطرف 
بناء  في  يسهم  أن  يمكن  المرأة  تمكين  أن  إلى 
ينشرها  التي  التهديدات  أما  أكثر صمودا  مجتمعات 
التعصب والتطرف العنيف . هناك أيضا حاجة إضافية 
لفهم التأثير الذي قد ُتحدثه سياسات الدولة القاسية 

لمكافحة اإلرهاب على النساء والرجال .

ب . السن والتطرف العنيف

الشباب، ال سيما الذكور، هم بصفة عامة الفئة التي 
يتم تجنيدها ألعمال التطرف العنيف في تونس. يشير 
تحليل البيانات الثانوية أيضًا إلى أن الشباب أكثر عرضة 
يشكك  العنيفة.  المتطرفة  الجماعات  في  للتجنيد 
الثقة  إلى عدم  ويميلون  المراهقون في هويتهم، 
في السلطة، مما يجعلهم أكثر انفتاحًا على التطرف 
كما   . العنيفة  المتطرفة  الجماعات  إلى  واالنضمام 
في  البطالة  من  عالية  مستويات  من  يعانون  أنهم 
تونس وأصبحوا أقل انخراطًا في العملية السياسية 
منذ ثورة الياسمين 2011 . غير أن  البحوث والتدخالت 
ُتهمل دور تكوين الهوية الذكورية واالنتماء وتأثيرها 

على تجنيد الشباب.

 توزع اإلدانات باإلرهاب بين الرجال والنساء للعينة المكّونة من
 1000 شخص

الرجال 96.5%

النساء 3.5%



ج. الوضع االجتماعي - االقتصادي والتطرف 
العنيف

 - االجتماعي  التهميش  أن  الثانوية  البحوث  ُتظهر 
االقتصادي أو السياسي في بعض الحاالت هو سبب 
العنيفة  المتطرفة  الجماعات  في  للتجنيد  محتمل 
المستوى  أن  إلى  أيضًا  البحوث  تشير  ذلك،  ومع   .
بالضرورة  يمنع  ال  العالي  واالقتصادي  االجتماعي 
دعم الفرد للجماعات المتطرفة العنيفة أو انخراطه 
فيها . ويشير هذا إلى أن المرأة تدعم و / أو تشارك 
وليس  النسبي  اإلقصاء  بسبب  العنيف  التطرف  في 

المطلق.
معدالت  وارتفاع  االقتصادي  التفاوت  يلعب 
السياسية  اإلصالحات  غياب  بسبب  واإلحباط  البطالة 
الرجال  عند  التطرف  زيادة  في  دورًا  واالقتصادية 
السياحة  تراجع  أدى  المثال،  سبيل  على   . والنساء 
في أعقاب ثورة الياسمين في عام 2011 وهجمات 
االجتماعي  الحرمان  زيادة  إلى   2016 في  سوسة 
القطاع  هذ  في  العاملين  وضع  وساء  واالقتصادي 
في  للتجنيد  عرضة  أكثر  أصبحوا  الذين  أكبر،  بشكل 

الجماعات المتطرفة العنيفة .
إلى  لالنضمام  للنساء  المالية  الحوافز  تلعب  قد 
ذلك،  ومع  أيضًا،  دورًا  العنيفة  المتطرفة  الجماعات 
التجريبية  الدراسات  من  القليل  هناك  أخرى،  ومرة 
العالقة  وتتطلب  تونس.  في  الموضوع  هذا  حول 
البحث.  المزيد من  العنيف  المرأة والتطرف  بين فقر 
النسبي  الحرمان  تأثير  مدى  عن  القليل  إال  نعرف  ال 
العمل ضد  تحّيز سوق  الوظائف،  إلى  الوصول  )عدم 
المرأة، الّترّمل، وما إلى ذلك( على التوظيف وعملية 

اإلنجراف نحو التطرف.
التي  واالقتصادية  االجتماعية  المظالم  تتفاقم  قد 
حيث  الريفية  المناطق  في  العنيف  التطرف  تحرك 
يكون الحرمان عادة أكثر حدة والوصول إلى الموارد 
محدودا أكثر. على سبيل المثال، النسبة األكبر للنساء 
في الدراسة التي تم إجراؤها من سيدي بوزيد. ومع 
غير  الدراسة  لهذه  الصغير  العينة  حجم  فإن  ذلك، 
كاٍف لتأكيد العالقة السببية القطعية بين المنطقة 
الجماعات  ودعم  واقتصاديا  اجتماعيا  المحرومة 

المتطرفة العنيفة أو التعامل معها.

والتطرف  التعليمي،المهنة  المستوى  د . 
العنيف

الذين  من  العينة  في  والطالبات  الطلبة  عدد  كان 
الذين  مع  بالمقارنة  أكثر  علميا  اختصاصا  يدرسون 
يتوافق  الجامعة.  في  االجتماعية  العلوم  يدرسون 
ذات  الطالبية  النقابات  انتشار  مع  االستنتاج  هذا 

االنتماء اإلسالمي في كليات العلوم .
الدراسة  لهذه  جمعها  تم  التي  البيانات  ُتظهر  لم 
في  واالنخراط  التعليم  مستوى  بين  ارتباط  وجود 
البحث  من  مزيد  إلى  حاجة  هناك  العنيف.  التطرف 
واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  تأثير  طريقة  لفهم 
والتهميش السياسي على النساء ذوات المستويات 

التعليمية المختلفة.
النسبة العدد مجال الدراسة

2.9% 1 العلوم االجتماعية

20.0% 7 العلوم

77.1% 27 ال جواب

100.0 35 المجموع

توزع النساء الموقوفات على ذمة قضايا إرهاب حسب االختصاص 
األكاديمي 

والتطرف  االجتماعية  الحالة  أنماط  ه. 
العنيف

بناًء على بيانات العينة، الرجال والنساء المعنيون 
مما  متزوجين،  غير  عامة  بصفة  هم  بالتطرف 
والتطرف  العزوبية  بين  صلة  وجود  إلى  يشير 
العنيف. 18 امرأة من أصل 29 )٪63( و518 رجل 

من أصل 754 )٪69( كانوا غير متزوجين 
اإلجمالي نساء رجال  الحالة

االجتماعية

536 18 518 أعزب / عزباء

239 10 229 متزوج / ة

5 1 04 مطلق/ة

3 0 3 أرمل/ة



217 6 211 ال جواب

1000 35 965 اإلجمالي

توزع النساء المحتجزات في قضايا محكمة اإلرهاب حسب االختصاص 
األكاديمي 

يتوافق توزع الحالة االجتماعية في هذه العّينة 
مع الدراسات الثانوية التي تشير إلى أن الزواج 
والزواج باإلكراه هما أحد وسائل التجنيد في 

الجماعات المتطرفة العنيفة في تونس . تشير 
التقارير في تونس وفي أماكن أخرى إلى أن 

الجماعات المتطرفة العنيفة ُتشرك النساء، سواء 
بشكل شخصي أو عبر العالم االفتراضي، من خالل 

وعد بعالقة أو زواج. يرى األستاذ عبد اللطيف 
الحناشي، أستاذ التاريخ بجامعة منوبة وباحث في 
شؤون المرأة الجهادية، أن »الضغوط االقتصادية 

الرهيبة سمحت للجماعات اإلرهابية بتجنيد الشابات 
لالنضمام إلى الجهاد في سوريا وليبيا من خالل 

الوعد )ولكن عادًة ال يتم الوفاء بهذا الوعد( بتقديم 
دفعات مادية مقابل الجنس« . ومع ذلك، هناك 

معلومات محدودة متاحة حول هذا الموضوع، الذي 
يثير الكثير من التعاليق والجدل. 

إلى  لالنضمام  للرجل  حافزًا  بزوجة  الوعد  يكون  قد 
يتخذ جهاد  أن  . يمكن  العنيفة  المتطرفة  الجماعات 
النكاح، كما ُيسّمى، مجموعة متنوعة من األشكال 
الزواج  األطفال،  زواج  القسري،  الزواج  ذلك  في  بما 
الرومانسي. في مثل هذه  الزواج  الدعارة،  المؤقت، 
الزيجات، ال تكون موافقة المرأة ضرورية. وفي هذا 
المجموعة(  »)عرف  أن  حمزة،  نبيلة  تقول  السياق 
الجنسية  االحتياجات  لتلبية  المؤقت  بالزواج  يسمح 
الزواج  على  وُيَعاَقب   . بالجنة«  والفوز  للمقاتلين 
القسري  الزواج  أن  كما  بالسجن  إرهابية  ألغراض 

يتعارض مع القانون التونسي.
 

و. الديناميكيات الخاصة بكل نوع اجتماعي 
والتطرف العنيف

تؤثر ديناميكيات النوع االجتماعي على أنماط التجنيد 
من  مزيد  إلى  حاجة  هناك  العنيف.  التطرف  ودعم 
التي  األدوار  وأنواع  ديناميكيات  الستكشاف  البحث 
تتبناها النساء في الجماعات المتطرفة العنيفة، رغم 
أنه من المعروف اآلن أن النساء يشاركن في القتال 

ويعملن في توفير الدعم، وتشرفن على اللوجستيات 
إلى  المقاتلين وما  القادم من  الجيل  وتنشئة وتربية 
ذلك، و هي أدوار ذات أهمية كبيرة بالنسبة ألهداف 
المجموعة . يعتمد جزء من هذا البحث على مصادر 
على  وكذلك  عنيفة،  متطرفة  جماعات  من  مكتوبة 

روايات مباشرة من النساء العائدات .
قد تستخدم الجماعات المتطرفة العنيفة أيضًا روايات 
كتكتيك  الدينية  الثورات  في  المرأة  تمكين  عن 
للتجنيد. قد يجذب التمثيل »النموذجي« لحياة النساء 
واألنثوية  الذكورية  المفاهيم  أساس  على  والرجال 
النساء إلى الجماعات المتطرفة العنيفة. هناك نوع 
من التوتر المرتبط بالمعلومات حول دور المرأة في 
الصعب  من  لذلك،  العنيفة.  المتطرفة  الجماعات 
النوع  على  القائمة  الديناميكيات  أن  من  التأكد 
االجتماعي هي التي تحكم حياة الرجال والنساء داخل 
من  المزيد  إجراء  يجب  وبالتالي،  المجموعات.  هذه 
الدراسات التجريبية )النوعية والكمية( لفهم العالقة 
المرأة  العنيف في تونس وبين تمكين  التطرف  بين 
ليكون هذا الفهم أساسا آللية ُتمكن من منع النساء 
أو  العنيفة  المتطرفة  الجماعات  إلى  االنضمام  من 
دعمها أو من استخدام تمكين المرأة كقصة تغري 

المرأة لاللتحاق بالجماعات المتطرفة العنيفة.
إلى  المقابالت  إلى  المستندة  األخرى  البحوث  تشير 
الرعاية  توفير  بمحدودية  المتعلقة  المظالم  أن 
استجابتها  وعدم  الدولة  طرف  من  االجتماعية 
عرضة  النساء  جعلت  األساسية  لالحتياجات 
للمجموعات المتطرفة العنيفة. قد يكون هذا نتيجة 
الرتفاع مستويات البطالة بين النساء )22.7 ٪( مقارنة 

بمعدل البطالة بين الرجال )12.5٪( .
العنيفة على اإلنترنت  المتطرفة  الجماعات  اعتمدت 
يوجد  ال  ذلك،  ومع  والشابات.  الشباب  الستهداف 
سوى القليل من األبحاث حول األبعاد المرتبطة بالنوع 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  للتجنيد  االجتماعي 
داخل تونس. تشير بعض المصادر إلى أنه يتم تجنيد 
النساء عبر وسائل التواصل االجتماعي عندما يشعرن 
بحرية  تسمح  ال  بيئة  في  يعشن  عندما  أو  بالعزلة 
المواقع  بإدارة  التونسيات  النساء  قامت  النقاش. 
»مؤثرات«  وأصبحن  العنيفة  المتطرفة  اإللكترونية  
الشباب  تجند  التي  االجتماعي  التواصل  شبكات  في 
والشابات. أشار غرامي وعرفاوي أن فاطمة الزواغي 
حيث  تونس،  في  الشريعة  أنصار  مع  قائدة  كانت 



أوامر  وأصدرت  االجتماعي  التواصل  وسائل  راقبت 
التونسية  السلطات  سجنت  أن  بعد  المنظمة  لخاليا 
زعمائها الذكور في شباط 2013 وذك حتى اعتقالها 

في عام  2014.

التوصيات

 بالنسبة للحكومة:

المصلحة  وأصحاب  الحكومة  على  يجب   .1
اآلخرين جمع البيانات المصنفة حسب النوع اإلجتماعي 
تجنيد  بدوافع  المتعلقة  الدراسات  إعداد  لتحسين 

المتطرفين العنيفين، بما في ذلك تجنيد النساء
ضحايا العنف االقتصادي عرضة للتجنيد من   .2
السياسات  تراعي  أن  يجب  اإلرهابية.  المنظمات  قبل 
بين  المساواة  للحكومة  واالقتصادية  االجتماعية 
الجنسين وأن تدعم النساء األكثر عرضة لخطر العنف 

االقتصادي وعدم المساواة
دعم اإلصالحات في قوانين الميراث لجعلها   .3
على  الحصول  من  المرأة  تتمكن  حتى  إنصافًا  أكثر 

مستقبل اقتصادي أكثر أمنًا
في  الحكومة  سياسات  تستهدف  أن  يجب   .4
التعليم والتوظيف والتنمية االجتماعية واالقتصادية 
الشباب  سيما  وال  وتحميها،  المستضعفة  الفئات 
أن تكون هذه االستراتيجيات محددة  والشابات. يجب 
حسب احتياجات المناطق لمراعاة الظروف االجتماعية 
البالد. تحتاج  أنحاء  المتنوعة في جميع  واالقتصادية 
المختلفة  التجارب  مراعاة  إلى  االستراتيجيات  هذه 

للرجال والنساء.

المتحدة وأصحاب  المدني واألمم  للمجتمع  بالنسبة 
المصلحة اآلخرين، بما في ذلك المنظمات البحثية:

الدراسات  من  مزيد  إجراء  إلى  حاجة  هناك   .1
التجريبية الشاملة حول ديناميكيات النوع االجتماعي 
للتجنيد  االجتماعية-االقتصادية  والديناميكية 
اآلثار  وحول  العنيفة،  المتطرفة  للجماعات  والتعبئة 
الذي  العنيف  للتطرف  االجتماعي  بالنوع  المرتبطة 
يؤثر على النساء والرجال. ويشمل ذلك تكوين الهوية 

الذكورية واالنتماء وتأثيرها على تجنيد الشباب.
هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التجريبية   .2

ذلك  في  بما  النسبي،  الحرمان  تأثير  حول  الشاملة 
قلة الفرص للحصول على وظائف، والتحيز في سوق 
وعملية  التجنيد  على  والترمل  المرأة،  ضد  العمل 
إنشاء  في  البحث  هذا  يسهم  أن  يمكن  التطرف. 

سياسة حكومية أكثر استهدافًا وفعالية.
سوف يكون التعاون بين الجمعيات النسائية   .3
التطرف  منع  في  فعالية  أكثر  والعلمانية  الدينية 

العنيف ودعم األمن االقتصادي للمرأة
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 وجهات النظر الواردة في هذا العمل ُتعّبر عن آراء كاتب الورقة الشخصية، وال تعكس بالضرورة آراء هيئة األمم المتحدة للمرأة ومركز
.المساواة بين الجنسين والسالم واألمن بجامعة موناش


