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ورقة عمل تصميم  النشاط

تعد ورقة العمل هذه دليالً مفيًدا لتصميم أنشطة مشروعك. أوالً، قم بترتيب أولويات األنشطة التي تريد تنفيذها. ستساعدك ورقة العمل هذه بعد ذلك على تحديد “من؟ وماذا؟ 
وأين؟ ومتى؟ ولماذا؟” لكل نشاط. من ثم ابدأ عملية تحليل المشكالت أو المشاغل أو المخاطر المحتملة التي قد تواجهها عند إستعمال التصميم الخاص بك. سوف تدرس وحدة 

التنفيذ المخاطر المحتملة وأساليب إدارة المخاطر بعمق.

ورقة عمل تصميم النشاط 

ماذا : عنوان المشروع وعنوان النشاط وهدف المشروع
 

من: المشاركون المستهدفون / المستفيدون ) قم بتضمين أكبر قدر ممكن من المعلومات ، عدد المشاركين ، من أي دول ، وما إلى ذلك( 

كيف:  

المنهجيات: 

الموارد الالزمة: 

أين: 

متى: متى سيحدث النشاط ، هل هناك اعتبارات توقيت يجب أخذها في االعتبار )مثل األعياد الوطنية والدينية المختلفة ، أوقات اليوم ، إلخ( 



تحديات لألخذ بعين االعتبار 

 

المخاطر المحتملة

مقاربة اإلدارة عنصر الخطر 

الحماية العامة 

إقامة حوارات بين الثقافات لبناء التسامح بينها وتحديد مجاالت  	
التعاون في المجتمع خاصًة في المناطق التي تكون فيها االنقسامات 

 هي المحرك للتطرف العنيف. 

تدريب العاملين في وسائل اإلعالم على كيفية القيام بالتغطية  	
المهنية لوقائع العنف والتوتر بطرق تمنع النزعة الحسية أو وصم 

 مجتمعات معينة أو تزيد من االنقسامات. 

زيادة مهارات حل النزاعات بين قادة المجتمع لمعالجة التوترات  	
المحلية ، وبناء توافق في اآلراء حول المشاكل المشتركة ، وبذل 

جهود مشتركة لحلها في المناطق التي تكون فيها النزاعات 
 المجتمعية من دوافع التطرف العنيف. 

البحث في التهديد الذي يشكله التطرف العنيف في سياق معين  	
والمجاالت والسياقات المحددة المعرضة للخطر واألكثر حاجة إلى 

 مكافحة برامج التطرف العنيف. 

مساعدة الزعماء الدينيين على معالجة التفسيرات المتطرفة للدين  	
من قبل المتطرفين العنيفين من خالل الممارسة األكثر تسامًحا 

والداعية للسلم في المناطق التي يتم فيها استغالل الدين لتجنيد 
 الناس في التطرف العنيف. 

تحسين استجابات مكافحة التطرف العنيف على مستوى الحكومة  	
واألمن والمجتمع المدني والمستويات المحلية من خالل الدعم وبناء 

 القدرات. 

تحسين الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية وفعالية نظام  	
العدالة في المجتمعات عندما تكون هذه القضايا من دوافع التطرف 

 العنيف. 

بناء القدرة على الصمود بين الشباب من خالل الموارد التعليمية التي  	
تستكشف التحيز والهوية وتعزز التفكير النقدي ومهارات المعرفة 
الرقمية خاصًة عندما يُكتشف أن هذه القضايا تمثل نقاط ضعف 

 تجاه التطرف. 

رفع مستوى الوعي والقدرات لالستجابة للتطرف العنيف في األوساط  	
التعليمية من خالل المشاركة مع الشباب والمعلمين واألساتذة 

 والمؤسسات. 

بناء عالقات ثقة واحترام أفضل بين الشرطة والمجتمعات عندما  	
يتبين أن العالقات الهشة هي محرك للتطرف العنيف.

ورقة مرجعية: أمثلة على مشاريع التوقي من التطرف العنيف ومكافحته

قامت منظمة هداية ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة ‘’Hedayah and Search for Common Ground’’ بتجميع قائمة لألنشطة المختلفة 
اللتوقي من التطرف العنيف ومكافحته  في الدليل الذي يقدم مناهجها التدريبية : مكافحة التطرف العنيف: كتيب تمهيدي للمفاهيم، والبرامج، وأفضل 

الممارسات.  يجب أن يسترشد تصميم أنشطة التوقي من التطرف العنيف ومكافحته بالسياق وتقييمات التطرف العنيف والنزاع ونظرية البرنامج وقدرات 
المؤسسة.  ومع ذلك، يعد هذا بمثابة نموذج قائمة أنواع مختلفة من أنشطة التوقي من التطرف العنيف ومكافحته لتقديم بعض األفكار حول ما قامت 

به المنظمات األخرى في هذا المجال. 

مجاالت نشاط التوقي من التطرف العنيف ومكافحته



حماية خاصة

 تعزيز التماسك االجتماعي من خالل اإلدماج والمشاركة بين الفئات  	
االجتماعية المهمشة عندما يتبين أن هذه الفئات هي أكثر عرضة 

 للتطرف نتيجة هذه األسباب. 

تعزيز محو األمية الرقمية واإلعالمية النقدية بين المراهقين والشباب  	
المعرضين للخطر ليكونوا مرنين في مواجهة السرديات المتطرفة 

العنيفة حول الحياة اليومية والهوية والدين واألنشطة االجتماعية أو 
 السياسية. 

زيادة مرونة الفئات الضعيفة من خالل مساعدتهم على تطوير  	
مهاراتهم للتخلص من التوتر ، والسيطرة على عواطفهم ، ومقاومة 

 التطرف وضغط األقران ، وحل النزاعات باستخدام العمل غير العنيف. 

استخدام الرياضة والفنون واألنشطة األخرى لتطوير العالقات بين  	
الفئات الضعيفة من الشباب وتقديم جلسات تثقيفية لمنحهم 

 وجهات نظر عملية حول القضايا االجتماعية أو السياسية. 

مساعدة الفئات الضعيفة من الشباب على فهم أسباب وعالمات  	
وعواقب التطرف وكيف يمكن للناس الهروب من طريقة الحياة هذه 

 من خالل سلسلة فيديو من شهادات من المتطرفين السابقين. 

إنشاء شبكة من المدربين الشباب والشباب المستعدين لمنع  	
 التطرف،كي يكونون قدوة للشباب المعرض للتطرف العنيف. 

إشراك النماذج المحلية المستمدة من المجتمعات الهشة أو الذين  	
كانوا متطرفين عنيفين سابقين لمنع االستقطاب والراديكالية بين 

المجتمعات من خالل تشجيع الحوار بين المواطنين المعرضين 
 للخطر ومن خالل تنظيم أنشطة الوقاية. 

تقديم تدخالت لآلباء واألمهات المسجونين الذين يظهرون مواقف  	
متطرفة )وبالتالي قد ينقلون مواقفهم إلى أطفالهم( الحتضان 
المواقف اإليجابية وكذلك فصول التربية من أجل منع تطرف 

أطفالهم.

التدخل المبكر / التحويل

إنشاء خط ساخن لآلباء وأعضاء المجتمع اآلخرين القلقين بشأن  	
 شخص يبدو أنه أصبح متطرفًا. 

زيادة وعي الشرطة ومسؤولي السجون في اكتشاف عالمات التطرف  	
 في مرحلة مبكرة من خالل تعزيز مهارات اإلدراك والتقييم لديهم. 

تسجيل ومشاركة التجارب المغيرة لحياة أولئك الذين انخرطوا في  	
التطرف العنيف أو تضرروا منه لفضح الدعاية الكاذبة للمتطرفين 

العنيفين التي يتلقاها الجمهور المستهدف. 
تطوير منهجية لتوفير اإلرشادات والدعم للمعلمين الذين يواجهون  	

 التطرف العنيف في الفصول الدراسية. 

التدخل في المراحل األولى من التطرف من خالل االنخراط بشكل  	
تعاوني مع األخصائيين االجتماعيين والعاملين في مجال الشباب 

 والممرضات النفسيين والشرطة. 

استهداف أولئك الذين يبحثون عن رسائل التطرف العنيف عبر  	
اإلنترنت وإعادة توجيههم نحو مقاطع فيديو YouTube المنسقة 

التي تكشف زيف موضوعات التجنيد الخاصة بهذه المجموعة. 

تفكيك و / أو إزالة التطرف 

تنفيذ استراتيجية لمساعدة المتطرفين على الخروج من الجماعات  	
المتطرفة العنيفة من خالل تقوية الروابط داخل األسرة ومساعدتهم 

 في العثور على عمل ومجموعات اجتماعية إيجابية. 

توفير التوجيه واإلرشاد الفردي للعائدين المتطرفين العنيفين وفضح  	
الطرق التي استغلتهم بها الجماعة المتطرفة العنيفة والجرائم التي 

 ارتكبوها. 

بث برامج إذاعية في المناطق التي تعمل فيها الجماعات المتطرفة  	
العنيفة لتشجيعهم على إلقاء أسلحتهم وإبالغهم ببرامج التسريح 

 الحكومية المتاحة. 

تطوير برنامج لألشخاص في السجون الذين تطرفوا أو أدينوا بارتكاب  	
جرائم التطرف العنيف ، مما يسمح لهم بإعادة تقييم وجهات نظرهم 

 للعالم وإقامة عالقات ذات مغزى مع أولئك الذين اعتبروهم أعداء. 

مساعدة المتطرفين العنيفين السابقين على مشاركة تجاربهم في ترك  	
 التطرف العنيف وتشجيع اآلخرين على إتباع نهجهم. 

تقديم المساعدة واإلرشاد للمتطرفين العنيفين والشباب المتعاطفين  	
مع األيديولوجيات المتطرفة العنيفة المستعدين لألنسحاب من 

المشهد واألماكن المتطرفة المحيطة.

إعادة تأهيل 

تقييم المجرمين المتطرفين العنيفين في السجن فيما يتعلق  	
بأيديولوجيتهم المحفزة واالستراتيجيات التي استخدموها لتبرير 

جرائمهم وتقديم المشورة قبل اإلفراج عنهم لمساعدتهم على فهم 
 هذه المبررات وإيجاد بدائل أفضل من ذلك. 

تزويد السجناء المتهمين أو الُمدانين باإلرهاب وكذلك السجناء  	
المعرضين للتطرف باإلرشاد لمساعدتهم على حل المشاكل 

والصراعات من خالل اختيار أسلوب حياة خاٍل من الجريمة وإشراك 
شبكة السجناء خارج السجن والمساعدة في مواجهة التحديات التي 

 سيواجهونها بعد اإلفراج عنه. 

تزويد المقاتلين األجانب العائدين بمناهج بديلة لحل النزاع ودعمهم  	
لمواجهة أثار الصدمات.



إعادة الدمج

مساعدة المتطرفين العنيفين السابقين على العودة إلى  المجتمع  	
من خالل تشجيع المشاركة السياسية غير العنيفة واإلجراءات 

 اإليجابية في المجتمع. 

العمل مع المجتمعات المحلية لمنع وصم األطفال المتضررين من  	
أسر المقاتلين األجانب أو عائالت العائدين ، مما قد يتسبب في 

 تهميشهم أو حتى تشجيعهم على اتباع أقاربهم في التطرف العنيف. 

مساعدة العائدين المتطرفين العنيفين على استعادة مكانتهم في  	
المجتمع من خالل دعمهم ليصبحوا دعاة ضد التطرف والتطرف 

العنيف.

اإلسناد : تستخدم هذه الورقة المرجعية أمثلة على مكافحة مشاريع التطرف العنيف من البحث في قاعدة بيانات Impact Europe لمكافحة التطرف العنيف على 

الموقع http://www.impact.itti.com.pl/index#/inspire/search ، مجموعة شبكة التوعية الراديكالية )RAN( على الموقع  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we- do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/ran-search_en ، ومن مستقبل 

مكافحة التطرف العنيف: تحليل للبرمجة الحالية في األردن بقلم باتريك ستال وجوليا ويلتون )مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك.( .


