
 
 

 

 العنف إلى المؤدي التطرف حياة دورة معالجة مبادرة

 :العنيف التطرف ومكافحة منع في األسرة دور
 البرامج تصميم وخيارات االستراتيجية التوصيات

  مـتقدي

، أقّر وزراء 2015سبتمبر/أيلول  27نيويورك بتاريخ  خالل االجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في
 إلى العنف المؤدي مبادرة معالجة دورة حياة التطرفإطالق ) GCTF( المنتدى العالمي لمكافحة اإلرھاب

بصفته جزءا من ھذه  ،ف الفريق العامل المعني بمكافحة التطرف العنيف. وتم تكلي)حياةالدورة (مبادرة 
 المبادرة، بصياغة توصيات وخيارات برمجية تركز على دور األسرة في منع ومكافحة التطرف العنيف.

ً  دوراً  األسرة تؤدي  الكافي، بالقدر ستغليُ  ال دورھا أنمن  رغمبالو .العنيف التطرف ومكافحة منع في حيويا
 نحو والمواقف السلوكيات تشكيل من ابتداءً  العنيف، التطرف مكافحة جھود في أساسي شريك األسرة أن إال

 تطرفتحول من اللل المحتملة البوادر عن للكشف المواجھة" "خط في دورھا أداء إلى وصوالً  الالعنف،
 بضرورة اإلقرار من الرغم على ولكن، .التطرف إلى التحول مسيرة لوقف والتدخل نشوئه ومنع ،نحو العنف
 من عدداً  يطرح ةاألسر إشراك فإن األسرة، حول المتمحورة العنيف التطرف مكافحةل برامج صياغة

قد  .للتدخل الفرص أفضل وتحديد المخاطر بإدارة مروراً  الموثوقين، الشركاء تحديد من بدءاً  التحديات،
يكون أعضاء األسرة في بعض األحيان جزءا من المشكلة، على وجه الخصوص عندما تكون العالقة بين 

شخص مرموق وموثوق داخل الجماعة من  يُطلبء والوالدين معدومة أو صعبة. ففي ھذه الحاالت، قد األبنا
  يحظى باحترام الفرد المعني بالتدخل الضروري وتقديم الدعم المطلوب.

 مايو/أيار 25و 23ما بين استضاف مركز ھداية (المركز الدولي  في مجال مكافحة التطرف العنيف) 
 لمكافحة العالمي للمنتدى التابع العنيف التطرف بمكافحة المعنيالفريق العامل  رعاية وتحت ،2016

 تحديد )1( يلي: ما تحقيق بھدف العنيف، التطرف ومكافحة منع في األسرة دورحول  عمل ورشة اإلرھاب،
 تمكين إلى الرامية البرامج تصميم نُھج مختلف وتصنيف جدولة )2( الجيدة، والممارسات المستفادة الدروس
 الالزمة الموارد إعداد )3( العنيف، التطرف ومكافحة منع في فاعلة كأطراف دورھم في األسرة أفراد ودعم

النقاشات التي شھدتھا  وقد أثمرت .العنيف التطرف مكافحة مجاالت من الناشئ المجال ھذا في للممارسين
 األدبيات ذات الصلة على الصعيد األكاديمي وفي مجال الممارسة، 1ورشة العمل، وكذلك استعراض

ع ومكافحة التطرف العنيف الواردة برمجية حول أدوار األسرة في منالخيارات الستراتيجية والتوصيات اال
، بدالً الواسعة النطاقوبما أن األسرة عادة ما تكون مستفيداً ثانوياً من برامج مكافحة التطرف العنيف . أدناه
في جزء تداخل الطبيعي أن يكون ما ورد في ھذا الدليل من مالمشاركين األساسيين، في عداد تكون أن من 

  التطرف العنيف. مكافحةالخاصة ب الواسعة النطاقمع الممارسات الجيدة  كبير منه

_______________________  

نتائج البحث في ورشة العمل التي  مكتبوعرض ال .ابع لوزارة الخارجية األمريكيةالنزاعات وعمليات االستقرار الت االستعراض مكتب اھذ ىأجر 1
النزاعات وعمليات االستقرار على المشاركين  الذي أجراه مكتبالبحث  خالصة وتم توزيع نسخ من . 2016 استضافھا مركز الھداية في شھر مايو/أيار

  يمكن الحصول على نسخة منھا بتوجيه طلب إلى الوحدة اإلدارية التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرھاب. في الورشة.
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تُشَجع جميع الدول للنظر في اعتماد ھذه التوصيات غير الملزمة، علما بأن تنفيذھا والخيارات البرمجية 
 ، وكذلكالقوانين واللوائح الوطنية معو يجب أن تكون متسقة مع القانون الدولي الواجب التطبيق،ذات الصلة 

بوسع ھذه التوصيات واألخذ باالعتبار االنتماءات التاريخية والثقافية والنظم القانونية المختلفة بين الدول. 
المركزة على أدوار األسرة في منع ومكافحة التطرف العنيف، توسيع، اكمال ودعم الدور القيادي الذي 

  ية في مجال مكافحة اإلرھاب.تضطلع به الحكومات الوطن

 التوصيات االستراتيجية

 الوالدين، تأثير خاص وبشكل األسرة، على القائمة االجتماعية الشبكات تعزيز أولويات تحديد :1 التوصية
   .العنيف التطرف مقاومة على القدرة بناء أجل من

 في محورياً  دوراً  ،الفرد إلى والثقافة لمعتقداتا عبرھا تمر التي قناةال باعتبارھا األسرة،يمكن أن تؤدي 
 فيا مھا دوراً  عام بشكل األقران ومجموعات االجتماعية الشبكات وتؤدي .الالعنف نحو المواقف تشكيل
 تعزيز في مھماً  عنصراً  اإليجابية االجتماعية الشبكات وتعدّ  .التطرف إلى التحول عملية تقويض أو تسھيل
 أنواع من أھم األسرة أن األبحاث بعض وجدت وقد .العنيف التطرف مجابھة على والقدرة الالعنف معايير
 بأھمية يتسم الوالدين تأثير أن ويبدو .الالعنف تجاه الفرد نظرة تشكيل في األخرى االجتماعية الشبكات
 يندراقيكونا أيضا غير  ،للقرار أبنائھم اتخاذ طريقة في لتأثيرل ال يتمتعان بالقدرة الكافية عندماف خاصة،
أو  الوالدين " بين العالقات تشكل السياقات، من العديد فيو .العنف إلى المؤدي التطرف ضد حمايتھم على
 وتقوية الشباب، علىھا تأثير تعزيز فيالمخصصة لألسرة  مجاالبر حانجف .مھمة ثغرة "اءواالبن حدھماأ

 .العنيف التطرف جاذبية من يقلل قد ككل، المحلي والمجتمع األفراد بين الروابط

ً  ليصبحن األمھات، وخاصة المرأة، وتمكين دعم :2 التوصية    .الوقاية مجال في فاعالً  طرفا

 مواجھة في الضعف بنقاط للتنبؤ موقع أفضل في تكونن ما وغالباً  األسرة، في القلب موقع يشغلن فاألمھات
 وضع أفضل في أيضاً  المرأة تكون الحاالت، من كثير وفي .عليھا والرد عنھا والكشف العنيف، التطرف
 تسليط بوسعھاو اإلرھاب، آثار على اإلنساني الوجه إضفاء تستطيع فھي الفعال: المضاد الخطاب لتقديم
 فإنه لذلكو .رحيله حالة في المجند أسرة لھا تتعرض قد التي وغيرھا، االقتصادية المصاعب على الضوء

 توعيتھا ينبغي الوقاية، مجال في المھم ادورھ أداء في األم تنجح ولكي .المرأة صوت إبراز الضروري من
 األم أن حين ففي .األوسع المحلي المجتمع سياق في أم األسرة داخل سواء وتمكينھا، الالزمة بالمعارف
 لمنع الالزمين الدعم أو األدوات إلى تفتقر قد فإنھا ،العنيف التطرف مخاطر نشوء عن الكشف تستطيع
 .الجريمة اقتراف من أبنائھا

 كوسيلة للوصول إلى المجتمع في باالحترام المتمتعين الذكور من وغيرھم اآلباء إشراك :3 التوصية
  .العنيفون المتطرفون يستغله الذي الثقافي الخطاب صحيحوت للمخاطر، المعرضة المحلية المجتمعات

ً  تعاونھم يعدّ  ولذلك والمجتمع، األسرة قادة كبار دور الرجال يؤدي الثقافات من الكثير في  لنجاح ضروريا
 تشكيل في محوري دور لھم الذكور األسرة وأفراد اآلباء أن ذلك إلى يضاف .األسرة حول المتحورة امجالبر

 .ألغراضھم وتجييشھا بھا التالعب في براعتھم العنيفون المتطرفون أثبت مفاھيم وھي الذكورة، مفاھيم
 من مثالً  الخطاب، ھذا تقويض على العمل المحلي، المجتمع رجال من وغيرھم واألخوة، لآلباء ويمكن
 األسرة بحماية المرتبطة قيمأن ال على التأكيد خالل من أو العنيف، التطرف دعاية زيف إلى التنبيه خالل

 تتوفر حين وفي .ثقافة ھذه المجتمعاتكما وأنھا متجذرة في العنف، من نقيض  على طرف ھي وإعالتھا
 المفقودة الحلقة ھم اآلباء فإن العنيف، التطرف ومكافحة منع في فاعلة كأطراف األمھات لدعم البرامجبعض 



 
 

- 3 - 
  
 

 من أيضاً  اآلباء تشمل بحيث األمھات تدعم التي والبرامج األدوات نطاق توسيع ينبغي . لذا،في ھذا السياق
  .بما في ذلك كيفية التواصل مع األبناء ومھاراتھم قدراتھم بناء على مساعدتھم أجل

   .العنيف التطرف ضد الوقاية مجابر في العائلية االلتزامات تطوير دعم :4 التوصية

ً  دوراً  العائلية اللتزاماتاأن تؤدي  يمكن ً  وذلك الوقاية، في مھما تحول إلى ال تكاليف" "رفع عن طريق جزئيا
 إلى التطرف من تحولھم احتماالت تقل المعيلين الرجال أن إلى البحوث بعض تشيرإذ  التطرف العنيف

 األسرة، أفراد من غيرھما أو أم أو أب من المسنين وتجاه واألوالد الزوجة تجاه االلتزامات أن حيث العنف،
 العائلية، االلتزامات عامل تضخيم تفادي ينبغي ذلك، ومع .السالمب الفرد تربط "مرساة" تشكل أن شأنھا من

 أنه إلى األبحاث صتلخ فقد ذلك، ومع .العنيف التطرف لمنع بمفردھا تكفي ال الحاالت، من كثير في فھي،
 يجد قد فإنه المعتقدات، تلك على بناء التصرف فرصة له وأتيحت العنيف التطرف فكر الفرد اعتنق إذا حتى
 التطرف خطاب تفكيك فإن النحو، ھذا وعلى .الناشئ األيديولوجي التزامه تفوق األسرة تجاه التزاماته أن

 للخطاب المجتمع إرساء إن بل والتجنيد، العنف إلى التطرف من التحول قابلية لتقليل بمفردة يكفي ال العنيف
 .االتجاه ھذا في األسرة لتمكين ضرورية خطوة يعدّ  البديل اإليجابي

   .العنيفين المتطرفين وإدماج تأھيل إعادة أجل من األسرية العالقات دور من االستفادة :5 التوصية

يُعتبر و .العنف عن بالتخلي العنيفين المتطرفين إقناع في استقطاب" "عامل بمثابة تصبح أن لألسرة يمكن
 ثبت وقد .العنيفين المتطرفين وإدماج تأھيل إعادة جھود في ساسيةاأل سماتإحدى ال األسرة على القائم النھج
ً  يكون أن يمكن جديدة، أسرة تأسيس في الرغبة أو األسرة، تجاه االلتزام أن ً  دافعا  االرتباط فك في مھما
ً  وليس مرّكبة عملية ھو االرتباط فك أن حين وفي .العنيف التطرفب  تبدو األسرية الروابط فإن منعزالً، حدثا

 نيالسابق نيالعنيف نيلمتطرفا تساعدقد  معرفية" "نافذة وإيجاد العملية ھذه مخرجات تشكيل في مھماً  عامالً 
 المتطرفين ربط على التأكيد االرتباط" "فك برامج من عدد في يتمو .على ضوئھا التزاماتھم تقييم إعادةعلى 

 إلى يفتقرون الذين أولئك تشجيع يتم كما ،األوسع المحلية ومجتمعاتھم مأسرھ تجاه االلتزام بأواصر السابقين
 عنھم اإلفراج بعد نوالسابق السجناء حصل الحاالت، بعض ففي تأسيسھا: على الوثيقة األسرية العالقات

 األواصر أن يبدو لذا، .والوظيفة المسكن على الحصول في وكذلك زوجة، على العثور في المساعدة على
 .العنيف التطرف في المشاركة ضد الواقية الحواجز أقوى منھي  الالعنف تعزز التي والمجتمعية األسرية

   .منه الوقاية وأساليب العنيف التطرف بوادر تجاه األسرة أفراد وعي بناء على التركيز :6 التوصية

 تواجهوأنھا  كما العنيف، التطرف إلى التحول لمنع الالزمة األدوات أو المعرفة إلى األسرة تفتقر ما كثيراً 
 .وصموال الرزق مصدر فقدان إلى إضافة واإلدانة، واللوم والعار الخزيمخاطر عندما تنخرط في الحوار 

 العنف، إلى التطرف من لتحولاألولى ل بوادرال على يتعرف من أول الحاالت بعض في الوالدان يعدّ  وبينما
 واأليديولوجية واالجتماعية والنفسية السياسيةالمشاكل  لمعالجة الالزمة المھارات إلى يفتقرون ما كثيراً  فإنھم
 التطرف بشأن اإلنذار مؤشرات )1( تشمل: أن الوالدين لدعم الھادفة التعليم لجھود ويمكن .الصلة ذات

 العنيف التطرف في لالنخراط الصغار ضعرَ ت زيادة وخاصة ،ةلوالطف تطور )2(و العنف،إلى  المؤدي
 شبكات وخاصة للتكنولوجيا، العنيفين المتطرفين استغالل طرق )3(و المراھقة، مرحلة في الدخول نتيجة

 لمناقشة المتاحة اإلعالمية الخيارات )5(و والمثمر، النشط المجتمعي الحوار )4(و االجتماعي، التواصل
 توفير ضرورة ذلك إلى يضاف .والتجمعات) والتلفزيون والراديو اإلنترنت منتديات (مثل المواضيع ھذه

 بنية وتوفر العنف، إلى المؤدي التطرف بوادر أولى عن اإلبالغ واألمھات لآلباء عبرھا يمكن آمنة قنوات
  .أمني خطر إلى يتحولوا أن قبل للخطر المعرضين الشباب مع التعامل على القادرين الخبراء من تحتية
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 تبادلحسين ت أجل من األمنية، األجھزة سيماال والسلطات، األسرة بين التفاعل تعزيز :7 التوصية
   .الوقاية جھود تضافر وفرص والتعاون المعلومات

 الثقة انعدام يؤدييمكن تشجيع األسر على التعاون مع السلطات من أجل منع التطرف العنيف والتجنيد.  
 على القائمة الوقاية جھود لبذل الحافز تقويض إلى المجتمعية البيئات من العديد في الرسمية السلطات تجاه

 إلى الحاالت من الكثير في تؤدي اإلرھاب مكافحة نُھج غالبية توسم صارتالتي  األمنية فالطبيعة .األسرة
 الوقوع في األسرة أبناء يبدأ عندما المساعدة طلب أو بالمخاطر السلطات تبليغ في األسرة رغبة إضعاف
 التعاون إلى منھا، شريحة أو المحلية، المجتمعات تنظر وقد .بالتجنيد القائمين العنيفين المتطرفين تأثير تحت
لكي يكون تقاسم المعلومات  .عكسية بنتائج تأتي أو خطيرة خطوة أنه علىفي بعض الحاالت  السلطات مع

والمجتمعات المحلية من  ةذات فعالية، ولتحاشي سوء استخدام ھذه المعلومات، ينبغي بناء الثقة بين األسر
 نھج اتباع ينجحقد  قوي، حضور المجتمع لقادة التي المناطق في. من جھة أخرى جھة والسلطات المحلية

ً بأن الوصول إلى عدد أكبر من األفرادفي  للخطر المعرضين األفراد لدعم أشمل  نھجذلك ال اتباع، علما
 المجتمع مكونات يشمل وأن االجتماعية، والمؤسسات الفاعلة الجھات مع الروابط إقامةيتطلب  شاملال

 .المدني

 على القدرة تعزيز أجل من واألطفال، النساء وبخاصة لألسرة، االجتماعية العزلة تخفيض :8 التوصية
  .العنيف التطرف مجابھة

 بل الفرد، على تقتصر ال خاصية وھي بطبيعتھا، المستويات متعددة العنيف التطرف مقاومة على القدرة إن
 القوية، االجتماعية والشبكات المشتركة، بالقيم التحلي يتطلب بما المحلي، والمجتمع األسرة لتشمل تتجاوزه
 المجال إلى الوصول على واألطفال النساء قدرة غالبا ما تكون ذلك، ومع .المشاكل لحل مشتركة وآليات
 السلطات، مع التفاعل من الحد إلى االجتماعية العزلة ھذه وتؤدي .المجتمعات من الكثير في ةمحدود العام
 األسر مع المعلومات لتبادل األمھات، وخصوصا األسرة، فرص من وتقلل القانون، إنفاذ أجھزة ذلك في بما

 التطرف إلى التحول مشاكلتدارك  على قدرتھاإضعاف  إلى ذلك ويؤدي .المنزل نطاق خارج األخرى
 نوالمتطرف يتمتع القبيل، ھذا من عزلة ديناميات تسودما حيثف .الوقائية الجھود يقوضمما  بناء، بشكل
 المحتملين المجندين إلى للوصول أفضل وفرص وسائل تتوفر لھمو الحركة ةونرم من أكبر بقدر نوالعنيف
 .أمرھم اكتشاف دون

 األنشطة ھذه إقامة مع المحلية، الثقافات مع يتالءم بما األسرة مستوى على األنشطة تصميم :9 التوصية
   .المحلية الشراكات أساس على

دون  للخطر فيھا المشاركين تعريض إلى األسرة مستوى على التدخالت قد تؤدي الحساسة، لطبيعتھا نظراً 
 إلى ينظر وعندما .العنيف التطرف إلى والتحول التجنيد خطاب يغذي يما العنيفين المتطرفين وتخدم ،قصد
 المجتمع لقيم تھديداً  وتشكل خارجية أطراف من وموجھة المجتمع على دخيلة أنھا على التدخالتھذه 

 أولوية إيالء يجب ولھذا، .العنيفون المتطرفون يستغله الذي التجنيد خطاب جاذبية تعزز قد فإنھا المحلي،
 البرامج تصميم بشأن االستشارات في بنشاط إشراكھمو المصداقية، ذوي المحليين الشركاء انتقاء لعملية أكبر

  .وتنفيذھا
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 ،العنيفمنع ومكافحة التطرف غرض ل األسرة نحو الموجھة األنشطة تكون أن ضمان :10 التوصية
  .قصيرفي األجل ال الفشل وتتحمل ومرنة، األجل وطويلة األوجه متعددة

 قدف العنيف، التطرف مكافحة لنُھج مميزة سمة ككل المحلي المجتمع على المشتمل النھج أصبح حين في
 .العنيف التطرف ومكافحة منع في فاعل طرفبصفتھا  األسرة دعم في خاص بشكل فعاليتهأيضا  أثبت
 الدينية والقيادات شدينالمرو االجتماعيين واألخصائيين والمعلمين األبوين بينالمستديمة  الروابط فإقامة

 فمثالً، .فعال بشكل الوقاية جھود لتنفيذ الالزمة والخبرات النظر وجھات حشد إلى يؤدي ،والشباب والشرطة
 األسرة مساعدة أجل من المتوفرة لديھم المعلومات استخدام الدينية والقيادات االجتماعيين لألخصائيين يمكن
ً  مشاركاً  لتكون  فراداأل احتياجاتنحو  توجيھھا خالل من خاصة ھا،فرادأب العناية عملية فيمستنيراً و نشطا

 .عكسية نتائجإلى  األسرةجھود ؤدي ت قد ،الدعم ھذا وبدون .وإحباطات تحدياتما يواجھونه من والمعنيين 

 صناعنبغي على وي .المتوخاة النتائج وتحقيق وتنفيذ تصميم أجل من طويالً  وقتاً  العمل من النوع ھذا يستغرق
 حسب التدخل فشلتبيَن احتمال  يجبو .الطويل الزمني األفق ھذا عدم اغفال الخصوص، وجه على القرار
ً  النظر ينبغيكما  .معه والتكيف هللتقب الستعدادضرورة او لةالحا ً وليس سلبيا  بفشلقرار اإل إلىإيجابيا

 .إثباته يمكن بشكل توجيھھا وإعادة البرامج

 يةمجالبر خياراتال

 منع جھود في فاعلة كأطراف األسرة دعم برامج وتنفيذ تصميم عند تدارسھا يمكن التي الخيارات يلي فيما
 إدراجھا وتم اإلقليمية، السياقات من عريضة مجموعة من مستمدة الخيارات وھذه .العنيف التطرف ومكافحة

 .المستجدة السياقات مختلف مع لتتالءم التنفيذ قبل تعديلھا يجب حيث فقط، التوضيح سبيل على

 الوالدين قدرات بناء

 العنيف التطرف تجاه واألسرة الوالدين وعي مستوىبغرض االرتقاء ب المجتمعية الفعاليات تنظيم. 
 المتطرفين واستغالل العنيف، التطرف أيديولوجية على الفعاليات ھذه مواضيع تشتمل أن ويمكن
 إشراك نھج يكون وقد .يستخدمونھا التي التجنيد وتكتيكات االجتماعي، التواصل لشبكات العنيفين
 .القضايا ھذه تجاه واالنفتاح بالراحة شعورھم ترسيخ في مفيداً  الحوار على القائم الوالدين

 حول النقاش في أبنائھم إشراك على الوالدين لمساعدة المواد من وغيره االستخدام سھل دليل إعداد 
 تأطير أو مختلفة مصطلحات استخدام من الجھد ھذا في االستفادة يمكن حيث العنيف، التطرف
 من بدالً  ،العنيف" التطرف مجابھة على القدرة "بناء المثال سبيل (على مختلف بشكل القضايا
 .العنيف") التطرف "مكافحة

 التعرف من لتمكينھاوفاعلة في مجتمعھا  وأم، كزوجة دورھا ضمن المرأة تدريب على التركيز 
 آمنة فضاءات إنشاء مع منه، بالوقاية الكفيلة األساليب واستخدام التطرف إلى التحول بوادر على

ً  ومقبولة  والتعاطف، والتواصل اإلصغاء مثل مھارات اكتساب على والتأكيد التدريب، لھذا اجتماعيا
 على تركز التي للدخل ةالمدرّ  المنزلية األنشطةعلى  البرامج ھذهاشتمال و والبنات، األبناء وإقناع
 للتفاعل الالزمة الثقة المرأة منح خالل من مھمة ثانوية آثاراً  تحقق أن األنشطة لھذه يمكنو .النساء
 .العنيف بالتطرف المتعلقة المسائل مع

 معالجة كيفية يشمل بما وتفكيكه، العنيف التطرف خطابطرق الكشف عن  على الوالدين بيتدر 
 يستغلھا التي المظالم وھي بھم، المحيط والمجتمع بل الشباب، يتقاسمھا التي للمظالم الوالدين
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 قوةمن مصادر ال اً مصدر العاطفية والمناشداتالمعيشية  التجارب تعدّ  حيث العنيفون، المتطرفون
 والجدال النقاش تفادي إلى األسرة أفراد يحتاج وقد .العنيف التطرف صفوف إلى بالتجنيد للقائمين
 المؤدي التطرف بوادرعليه  ظھرت الذي الشباب مع للتفاعل سعيھم أثناء الحقائق أساس على القائم
 .العنف إلى

 لألسرة المحلي المجتمع دعم

 المؤشرات على التعرف بكيفية يتعلق فيما االجتماعيين لألخصائيين اإلضافي المھني التدريب تقديم 
 مع التفاعل كيفية على التأكيدفي ھذا السياق  يجبو .معھا والتعامل الشباب بين للتطرف المحتملة
 .والتوجيه المشورة عملية في وإشراكھم، الشابة أو الشاب أسرة أفراد و/أو والدي

 منع ومكافحة التطرف العنيف المحلي تجاه فاعلين آخرين في المجتمعو الدينية القيادات توعية ،
 التطرف، ما يجعلھم من مصادر تقوية المناعة ضد لألسرةيقدمون المشورة والتوجيه  خاصة وأنھم

 أشدو أقدرالالئي قد يكن  ،الديني اإلرشادالنسائية المختصة ب كوادرال رفع عدد أو تطويرو .العنيف
يضاف إلى ذلك و .وشخصيات مجتمعية أمھاتو زوجاتمع النساء بصفتھن  التواصل عند تأثيراً 
 في والمسؤولين والمعلمين، االجتماعيين واألخصائيين الدينية القيادات من شبكات إقامة تيسير
 المتعددة أدوارھا في األسرة لدعم التخصصات متعدد نھج إطار في المحلية، القانون إنفاذ أجھزة
 .العنيف التطرف ومكافحة منع جھود ضمن

 لتقديم وغيرھم األسرة وأفراد الوالدين لمساعدةوتوظيف الكوادر الالزمة له  ھاتفي خط إنشاء 
 أفراد بين العنف إلى المؤدي التطرف على تدل قد التي للمؤشرات االستجابة كيفية بشأن المشورة
 للوالدين موثوقمساعدة  مورد باعتبارھا الھاتفية المساعدة لخطوط والدعاية الترويجو .األسرة

 متعددة فرق توظيف، وكذلك حكومية غير منظمات فيإنشاؤھا  يقتضي قد بما واألسرة،
 .الساخنة الخطوط ھذه لتشغيل التخصصات

 مع التعامل على وتدريبھن اإلناث، منالقانون  إنفاذ أجھزة مسؤولي توظيفزيادة  أو دعم 
في  والتجنيد العنف إلى المؤدي التطرف لخطر المعرضة المحلية المجتمعات في النساء/الفتيات

 .التطرف العنيف

 المدرسة على القائم النھج

 العنيف التطرفبشأن مسائل  الوالدينو المعلمين، وبخاصة المدرسة،التواصل بين  تعزيز. 
 العنف إلى المؤدي التطرف بشأن المساعدة المتوفرة لالتصال مواد تقاسمو استخدامو واستحداث أ
 في الصلة ذات العنيف التطرف مكافحة نُھج يعزز بما ،واألسرة الوالدان منھا ليستفيد ومجابھته
 .المدارس

 األكبر الطالب دعم  ً ً  األصغر لطالبل وقدوةادة كق سنا في األنشطة ذات الصلة بمكافحة التطرف  سنا
 تشرك وأن العنيف التطرف مواضيع مع مباشرة تتعامل أن األنشطة لھذه يمكنحيث  ،العنيف
 .واإليجابية والمحفزة النشطة البدائل توفير في الطالب

 حوارات وتسھيل .أھاليھمو واإلخوة السابقين"الطالب " قبل من المدرسة إطار في العروض تقديم 
 التفاعل خاللھا من للطالب يمكن وبناءة مناسبة طرق واستحداث .ومعلميھم الطالب بين المتابعة

 .القضايا ھذه حول واألخوات خوةاإل مع
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 العنيفين المتطرفيناالتصال في مكافحة 

 مواضيع تضمين مع ،إلنترنتل السليم ستخداماال بشأن واألسرة للوالدين مخصصة تدريبات تنظيم 
ً  الشباب وصم لتفادي وذلك اإلنترنت، على والقمار اإللكتروني التنمر مثل  مرتبط بأنه تلقائيا

 باستخدام الخاصة وبناتھم أبنائھم عادات وتوجيه مراقبة بكيفية الوالدين وإبالغ .العنيفين بالمتطرفين
 .بشكل بناءفيھا والتدخل  االجتماعي التواصل وشبكات اإلنترنت

 ومساعدة إشراك مع االجتماعي، التواصل شبكات تطبيقات بشأن المعرفة ونشر وإنشاء تصميم 
 يمكن مقنعة إيجابية بدائل وتضمين .العنف إلى المؤدي التطرف ومنع تحديد في واألقران اإلخوة
ً  األصغر واألخوات اإلخوة مع استخدامھا رالكبا لإلخوة  .سنا

 مع الشباب، وتجنيد التطرف عن القصيرة الدراما أفالم أو الوثائقية األفالم إنتاج دعم أو تطوير 
 فراداأل براز خبراتكما يجب إ .ة المعنيةسراأل وتأثيراته السلبية على هعواقب على يدشدالت

 نوياإلرھابن ون والمقاتلوفي أسر اإلرھابيين بما فيھم االنتحاري، بالصوت أيضا، سييناألسا
 مع حوارات وإجراء المحلي، بالمجتمع عامة مناسبات في األسربوجود  األفالم عرضوجانب. األ

يتطلب العمل مع أعضاء األسرة باعتبارھم و .لھا االستجابة وكيفية القضايا ھذه حول األسر
 عرونيش ال ينغي العمل إال مع أولئك الذينف مناصرين علنيين لمكافحة التطرف العنيف، عناية بالغة.

 بالراحة واألمان عند المجاھرة برأيھم.

 اإلدماجإعادة و التأھيل إعادة

 حسب النفسي وأشكال أخرى من الدعم، أو توفير الفرص السانحةو االجتماعي الدعم توفير ،
 .المسجونين العنيفين المتطرفينأسر  ألفراد االقتضاء،

 األنشطة وتشجيع .العنيفين المتطرفين أسر أفراد من لألقران رسمية غير مجموعات تشكيل تسھيل 
 الدعم وتقديم األسر ھذه بين الحميمة اتالصداق لبناء كوسيلة صفوفھم في الترفيھية أو االجتماعية

 .السلطات وبين بينھم الثقة بناء إلى إضافة لھا،


