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أمثلة عىل مخاطر الربمجة 

إدارة مخاطر برامج  للتوقي من التطرف العنيف  : مذكرة توجيهية 	 
للممارسين 

تحويل التطرف العنيف: دليل من بناة السالم 	 
تحسين تأثير برامج التوقي من التطرف العنيف  : مجموعة أدوات 	 

للتصميم والمراقبة والتقييم 
المبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن إعداد وتنفيذ اإلجراءات الممولة 	 

من االتحاد األوروبي والخاصة بمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف 
في بلدان ثالثة 

مقاربات مبتكرة لبرمجة مكافحة التطرف العنيف: رؤى ودروس من 	 
مكتب المبادرات االنتقالية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

مبادرة الصمود المجتمعي في لبنان )2014-2017( 
دليل: 3 خطوات للعمل في المواقف الهشة والمتأثرة بالصراع 	 

 )WFCs(

ال تهدف هذه الوثيقة إلى توقع المخاطر التي ستنطبق على مشروع 
التوقي من التطرف العنيف و مكافحته أو وصف المخاطر التي يجب أن 

تخطط لها في مشروعك. هي قائمة توضيحية بالمخاطر التي حددتها 
مشاريع أو منفذي برامج مكافحة التطرف العنيف اآلخرين وبعض 

التوجيهات لتقييم ومعالجة هذه المخاطر. هذه القائمة ليست شاملة 
أو بالضرورة ذات صلة بمشروعك. انظر إليها كمورد لمساعدة مؤسستك 

على البدء في التفكير في فئات وأنواع المخاطر التي قد تكون ذات 
صلة بك. 

المصادر: تعتمد المعلومات الواردة في هذا المستند على الخبرة الخاصة لـ  FHI 360 منظمة االسرة والصحة  باإلضافة 
إلى العديد من الموارد )الموضحة في قسم الموارد( ، بما في ذلك:

ما هي المخاطر؟ األسئلة الرئيسية لتقييم وتخفيف المخاطر

يمكن أن يؤثر العمل مع المانحين ، وخاصة الحكومات أو المنظمات 
األجنبية ، على كيفية إدراك اآلخرين )حكومتك أو مجتمعك المحلي أو 

المنظمات المحلية األخرى( لك أو ألفعالهم تجاهك. هذا يتضمن: 
مخاطر المصداقية والشرعية: قد يُنظر إلى منظمتك على أنها متحيزة أو 	 

تسعى إلى تعزيز المصالح األجنبية. 
مخاطر على السالمة: قد تعاني مؤسستك أو موظفوها من زيادة 	 

التدقيق والمضايقات في  األنشطة من قبل الحكومة أو الوكاالت األمنية 
أو مجموعات التطرف العنيف أو غيرها. 

كيف ينظر أصحاب المصلحة المختلفون إلى المانحين؟ 	 
هل هناك مشاريع أخرى يقوم المانح بتنفيذها حاليًا في مجتمعك / 	 

بلدك؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، كيف يتم تصور هذه المشاريع؟ 
كيف سيؤثر قبول التمويل من جهات مانحة معينة على عالقاتك مع 	 

مختلف أصحاب المصلحة؟ 
هل هناك مجموعات محددة قد تتردد أو ترفض العمل معك بسبب 	 

مصدر التمويل؟ 
هل سيؤثر العمل مع هذا المتبرع على قدرتك على تنفيذ بعض 	 

األنشطة بأمان وفعالية؟ 
كيف يمكنك تأطير عالقتك بهذا المانح والتواصل معها للتخفيف من 	 

هذه المخاطر؟

من الذي يشمله أو يستبعده مشروعك و يمكن أن يخلق مخاطر ويكون له 
تأثير سلبي على برنامجك والمستفيدين / الشركاء الذين تشاركهم والسياق 

بشكل عام. يمكن أن تشمل هذه المخاطر:
إبعاد أو زيادة تهميش األفراد أو الجماعات أو المناطق التي لم يتم 	 

اختيارها 
وصم األفراد أو الجماعات أو المناطق التي يتم اختيارها أو تعريضهم 	 

للمخاطر بما في ذلك سالمتهم. 
تعزيز ديناميكيات القوة وأنماط التهميش في المجتمع أو المساهمة 	 

فيها بشكل سلبي 

على من يشمل مشروعك؟ كيف يؤثر تضمينهم في مشروعك ، وعالقاتك 	 
مع أفراد / مجموعات أخرى ، وديناميكيات القوة في مجتمعك؟

من الذي يستبعده مشروعك؟ كيف يؤثر استبعادهم على مشروعك 	 
، وعالقاتك مع أفراد / مجموعات أخرى ، وديناميكيات السلطة في 

مجتمعك؟ 
كيف ستختار من سيشترك في المشروع كمستفيدين أو شركاء؟ 	 
كيف سنتواصل بشأن عملية االختيار ونتائجها؟ 	 



ما هي المخاطر؟ األسئلة الرئيسية لتقييم وتخفيف المخاطر

هل المعلومات التي نجمعها عن المستفيدين من المشروع والشركاء 	 
من المحتمل أن تعرضهم للخطر؟ كيف نشارك ونحمي المعلومات التي 
نجمعها عن المجتمعات واألفراد بداخلهم؟ ما المعلومات التي نشاركها 
مع الشركاء - مثل الجهات المانحة أو الوكاالت الحكومية - وهل هناك 

مخاطر محتملة لمشاركة هذه المعلومات؟ 
إذا كنت ستشترك مع الحكومة ووكاالتها أو تشارك فيها ، فكيف سيؤثر 	 

إشراكهم على مشروعك ، ال سيما إذا كانت بعض المجموعات تنظر إلى 
أداء أو عمل الحكومة على أنه مشكلة؟

إذا لم  لم تقم بشراكة أو تشارك الحكومة ووكاالتها ، فهل سيؤثر ذلك 	 
على  إنجاز مشروعك ونتائجه؟ 

قد يؤدي تركيز مشروعك على التوقي من التطرف العنيف و مكافحته  ، ال 
سيما إذا كانت هذه منطقة برمجة جديدة لمؤسستك ، إلى بعض المخاطر 

، بما في ذلك: 
يمكن أن يؤثر ذلك على الطريقة التي ينظر بها إليك الفاعلون اآلخرون 	 

في مجتمعك ومصداقيتك من وجهة نظرهم. على سبيل المثال ، إذا تم 
النظر إلى عمل التوقي من التطرف العنيف و مكافحته على أنه جهود 
تستهدف مجموعة معينة ، فقد يُنظر إليك على أنك متحيز ضد هذه 

المجموعة. 
قد ينتقص من أو يؤثر على عمل آخر كانت تقوم به مؤسستك. على 	 

سبيل المثال ، في حين أن عمل بناء السالم وإشراك الشباب قد يغذي 
ويبلغ عن عمل منع التطرف العنيف / مكافحة التطرف العنيف ، فقد 

يكون هناك أيًضا بعض التوترات عندما تعطي األولوية ألحد مجاالت 
البرمجة على اآلخر ، أو إذا كان عملك في برنامج مكافحة التطرف 

العنيف / مكافحة التطرف العنيف يتسبب في تردد الجهات الفاعلة في 
العمل معك على أنواع أخرى من البرامج.

كيف يمكن أن يؤثر العمل في مشاريع منع التطرف العنيف / مكافحة 	 
التطرف العنيف على عالقاتك مع مختلف الفاعلين والمجموعات في 

المجتمع؟ 
كيف يمكن أن تساعد جهود التوعية وإشراك أصحاب المصلحة في 	 

التخفيف من هذه المخاطر؟ 
هل سيؤثر التركيز الصريح على توقي التطرف العنيف / مكافحة التطرف 	 

العنيف على قدرة مؤسستك على العمل وربما على سالمة المشاركين 
في عملها؟ اذا نعم: 

هل من المناسب تأطير مشروعك بشكل مختلف؟ إذا فعلت ذلك ،  	
فكيف توازن ذلك مع حاجة مؤسستك إلى الشفافية والمصداقية؟   

هل يمثل  العمل على توقي من التطرف العنيف / مكافحة التطرف 	 
العنيف كأولوية في مجتمعك ومنظمتك؟ إذا كان األمر كذلك ، فكيف 

تم تحديد ذلك؟ 
هل تركيزك على توقي من التطرف العنيف / مكافحة التطرف العنيف 	 

ينتقص من قدرتك على القيام بأنواع أخرى من البرمجة أو يؤثر 
عليها؟ اذا نعم: 

ما هو التأثير المحتمل؟           	
ما الذي يمكنك فعله لالستجابة لهذا التأثير أو تخفيفه؟           	
ما هو األساس المنطقي إلعطاء األولوية ألعمال توقي من التطرف  	

العنيف/ مكافحة التطرف العنيف؟

غالبًا ما تعمل مشاريع منع التطرف العنيف / مكافحة التطرف العنيف 
في بيئات غير مستقرة أو هشة مع تهديدات أمنية عالية بشكل خاص 

، بما في ذلك من الجماعات المتطرفة العنيفة أو الجماعات العنيفة 
أو اإلجرامية األخرى أو ربما يمكن أن تمنع  إجراءات الدولة  هذه 
التهديدات المنظمات من الوصول إلى مناطق أو مجموعات معينة 

، من تنفيذ األنشطة على األرض ، ويمكن أن تؤثر على سالمة األفراد 
المشاركين في المشروع. وفًقا لذلك ، من الضروري أن تقوم المنظمة 

بتقييم المخاطر األمنية بشكل مستمر واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف 
منها واالستجابة لها. ومع ذلك ، من المهم بنفس القدر أن تتفهم المنظمة 
وتقلل من المخاطر المحتملة للتدابير األمنية الخاصة بها وكيف ينظر إليها 

اآلخرون. على سبيل المثال ، قد يجعل نقل موقع  نشاط ما إلى خارج 
منطقة غير آمنة من الصعب على أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركة ، 
أو طلب حضور الشرطة في  نشاط ما  إعتقاداً أن حضور األمن سيرفع من 

قيمة النشاط ويتسبب في عدم شعور المجتمع بالراحة بعد حضوره.

ما هو الوضع األمني   في المناطق التي سيركز عليها مشروعك؟ 	 
هل الجماعات العنيفة ، بما في ذلك الجماعات المتطرفة العنيفة ، 	 

موجودة أو تعمل هناك؟ 
هل سيعرض المشروع الموظفين أو الشركاء أو المستفيدين لمخاطر 	 

أمنية متزايدة؟  
ما هي العمليات والتدابير والموارد التي لديك لحماية الموظفين 	 

والشركاء والمستفيدين؟
هل يتمتع موظفوك بالمعرفة والتدريب الالزمين لالستجابة للمخاطر 	 

األمنية إذا ظهرت؟ 
كيف ينظر اآلخرون أو سوف ينظرون إلى التدابير األمنية التي لديك في 	 

هذا السياق؟ ما هي العواقب المحتملة التخاذ تدابير معينة؟ 
هل يمكن أن يؤدي بناء الثقة والعالقات مع الشركاء وأصحاب المصلحة 	 

المحليين إلى زيادة السالمة واألمن؟



ما هي المخاطر؟ األسئلة الرئيسية لتقييم وتخفيف المخاطر

هناك مخاطر تتعلق باستخدام مشروعك للموارد أثناء التنفيذ ، وهي 
ذات صلة بشكل خاص بالبيئات التي يوجد بها صراع أو جماعات متطرفة 
عنيفة. بدون الضوابط المناسبة ، قد يتم تحويل األموال من مشروعك إلى 
جماعات غير قانونية أو إجرامية أو يمكن أن تعزز االقتصاد غير القانوني 

أو المرتبط بالنزاع. 

ما هي اإلجراءات التي تتخذها لضمان عدم تحويل األموال أو استخدامها 	 
لصالح الجماعات غير القانونية أو اإلجرامية؟ 

من أين تأتي الموارد / المواد لمشروعك ومن يستفيد من بيعها / 	 
تأجيرها؟

يمكن أن يكون أعضاء فريقك أيًضا عامالً في التسبب في المخاطر أو 
تخفيفها. 

من لديك في فريقك يهم ؛ على سبيل المثال ، إذا كان مشروعك في 	 
مجتمع ذي انقسامات عرقية أو دينية ، وإذا كان فريقك ، وخاصة كبار 
الموظفين وصناع القرار ، من إحدى هذه المجموعات ، فقد يُنظر إلى 

مشروعك على أنه متحيز. أيًضا ، إذا كان بعض أعضاء فريقك ينتمون إلى 
مجموعة سياسية معينة ، فهناك خطر قد يؤدي إلى تنفير األعضاء الذين 

يعارضون تلك المجموعة. 
إذا لم يكن لدى أعضاء الفريق المعرفة والتدريب الالزمين لفهم 	 

ديناميكيات الصراع واالستجابة لها أو إلشراك األفراد الذين يدعمون 
التطرف أو العنف ، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض تأثير مشروعك وفي 

بعض الحاالت سالمة الموظفين والمشاركين. 

هل تتضمن إجراءات التوظيف والموارد البشرية الخاصة بك التنوع 	 
والشمولية ومراعاة ضروف النزاع ، حسب االقتضاء؟ 

كيف تؤثر خلفية الموظفين ومواقفهم بشأن العوامل الرئيسية المتعلقة 	 
بالنزاع والتطرف العنيف على مشروعك؟ 

هل يتمتع الموظفون بالمعرفة والتدريب الالزمين للتعرف على 	 
ديناميكيات الصراع والتوترات االجتماعية وفهمها واالستجابة لها؟ 

هل يأخذ تكوين فريقك والتسلسل الهرمي في االعتبار واحترام التنوع 	 
)اإلثني والديني واالجتماعي والسياسي ، إلخ( في سياقك؟ 

هل يرى المجتمع و / أو مجموعات معينة داخله أن فريقك محايد؟ 	 
هل تؤثر خلفية أعضاء فريقك أو خصائصهم )خلفيتهم العرقية / الدينية 	 

، واالنتماء السياسي ، والجنس ، وما إلى ذلك( على نوع األنشطة التي 
يمكن أن ينخرطوا فيها أو أين يمكنهم الذهاب في المجتمع؟

في حين أن هذا  فعال بالنسبة ألي مشروع ، فإن اإللغاء التدريجي 
لمشاريع توقي من التطرف العنيف وإغالقها على وجه الخصوص قد يؤدي 
إلى توترات ومخاطر إذا لم يتم التعامل معها بحذر وبطريقة  تأخذ بعين 
االعتبار ضروف النزاع . غالبًا ما تعمل مشاريع توقي من التطرف العنيف 
/ مكافحة التطرف العنيف في المجتمعات المحرومة أو المهمشة ، وقد 

يؤدي قطع الخدمات أو الدعم إلى تفاقم المشكالت واإلحباطات ، ال سيما 
إذا كان المجتمع ال يتوقع أن ينتهي المشروع أو  ال  يفهم سبب تغيير 
هذه الخدمات والدعم أو توقفها. باإلضافة إلى ذلك ، قد يكون تمويل 

برامج توقي من التطرف العنيف / مكافحة التطرف العنيف غير موثوق به 
ويعتمد غالبًا على دورات التمويل وأولويات المانحين الدوليين. في كثير 

من األحيان ، على الرغم من أن المطلوب لمعالجة دوافع التطرف العنيف 
هو المشاركة طويلة  المدى ، فإن مؤسستك قادرة فقط على إيجاد تمويل 
لسلسلة من األنشطة قصيرة المدى التي يصعب أحيانًا تصميمها وتنفيذها 

كبرنامج متماسك.  

ما هي اآلثار السلبية المحتملة إليقاف الخدمات أو الدعم الذي بدأ في 	 
إطار المشروع؟ 

هل لدى فريقك خطة واضحة للتخلص التدريجي من األنشطة 	 
والمشروع وإغالقها؟ 

ما هي العناصر التي يمكنك تضمينها في تصميم األنشطة الخاصة بك 	 
لضمان استدامة األنشطة أو نتائجها بعد انتهاء المشروع؟

-هل يمكن الشراكة مع الفاعلين المحليين وتعزيز ملكيتهم  	
لمبادرات معينة حتى يتمكنوا من مواصلة الجهود بعد انتهاء 

المشروع؟ 
ما هي اإلجراءات التي يمكنك اتخاذها إلدارة توقعات الشركاء 	 

والمستفيدين والمجتمع من بداية المشروع وحتى نهايته؟ 
كيف يمكنك التأكد من أنك ال ترفع انتظارات غير واقعية أثناء  	

إشراك الشركاء والمستفيدين والمجتمع لكسب تأييد مشروعك 
ودعمه؟  

هل يعرف شركاء المشروع والمستفيدون والمجتمع بشكل عام أن 	 
المشروع ينتهي ويفهمون سبب انتهائه؟ 

ما هي األساليب )االجتماعات ، والمشاورات ، ومواد االتصال ،  	
وما إلى ذلك( التي تستخدمها إلعداد شركائك ، والمستفيدين ، 

والمجتمع إلغالق مشروعك أو إنهاء دعمك ألنشطة محددة؟ 


