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 نابرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع منّظمة إنترناشونال ألرت يطلق :يبيان صحف
 مكافحة التطّرف العنيف برامج تدعم مجموعة أدواٍت جديدةٍ 

 
كما يجب أن ي تتدّخل فيه، إلى السياق الذمكافحة التطّرف العنيف الهادفة إلى البرامج  ترتكز ينبغي أن

نشرها  ص إليه مجموعة أدواٍت جديدةٍ خل  هذا ما ت   ٍة واقعّي.بإطار مراقب تتمّتعأن األدّلة الالزمة، و إلى تستند 
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع منّظمة "إنترناشونال ألرت"

 
تصميم  عملّيةتحسين من أجل  ،اإلرشاد الالزم للعاملين والخبراء في مجال التنميةوتقّدم مجموعة األدوات 

 .مكافحة التطّرف العنيف على التي ت رّكز برامجالومراقبة وتقييم 
 

المراحل كافة التي يمّر فيها إعداد البرامج الهادفة  تتناول شاملة   تقّدم أدواتٍ  امن نوعه هذه المجموعة األولى
، هكذا برامجوأهداف وتصميم فعالّية  كّل من لتحسين تلّبي حاجة  ملّحة  و  إلى مكافحة التطّرف العنيف،

 ليكون لها التأثير األكبر في نهاية المطاف.
 

يقول مراد وهبة، مساعد األمين العام لألمم المتحدة ومدير المكتب اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم 
، في العالم السالم واألمن والتنميةهّدد تطّرف العنيف خطرا  ال سابق له يالمتحدة اإلنمائي: "لقد أصبح ال

  ه في التنمية".مج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائمكافحته هي أولوّيٌة لبرناولذا 
 

صقل  وهبة قائال  إن "مجموعة األدوات هذه خطوٌة كبرى إلى األمام ستساعد شركاء التنمية علىويضيف 
التعّلم واالبتكار، واضعين ما نقّدمه في هذا المجال الحيوّي، ال بل األهّم هو أنها ستساعدنا في مواصلة 

  ه".االرتقاء بالتأثير الذي ننشد تحقيق   نصب أعيننا
 

فهم أّي طرٍق هي األمثل لتحقيق كّلما زاد التركيز على برامج مكافحة التطّرف العنيف، زادت الحاجة إلى 
 ،منّظماتال التأثير األكبر، وتضاعفت الجهود المبذولة ضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغيره من

 تبادل الخبرات.عملّية و  ،الم ستخد مة أساليب العمللتحسين 
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، والمسؤولة عن برنامج تقول روث سمبسون، الكاتبة المشاركة في إعداد مجموعة األدواتفي هذا السياق، 
: "إنترناشونال ألرت" منّظمةط وشمال أفريقيا، في والتأثير والتعّلم في الشرق األوس التنميةالقيادة في مجال 

 تاحا  بعد هوما ليس م   . لكنبرامج مكافحة التطّرف العنيف التأثير فيتتشّكل بهدف ثّمة جماعة ممارسة "
في  تأثير تدّخالتهانهجا  يمكن اتّباعه، و األنظمة واألدوات المطلوبة لفهم مدى جدوى هذه البرامج باعتبارها 

ّمم ت لسّد هذه الثغرة". مختلف السياقات.  ومجموعة األدوات هذه إّنما ص 
 

مرحلة  كّلها لعملّية إعداد البرامج، بدءا  من مراحل  المجموعة األدوات، التي تتأّلف من أربعة أقسام، تغّطي 
 المرتبطةالممارسة الصالحة للمشاريع  وتبدأ المجموعة بوضع أ س س التقييم.مرحلة وصوال  إلى  ،التصميم

بعد ذلك، تقّدم  طريقة التعامل مع النزاعات، ومراعاة االعتبارات الجندرّية.مكافحة التطّرف العنيف، مثل ب
التطّرف العنيف في سياق المشروع،  التي تدخل ضمنهدفها تحديد عوامل الضعف والصالبة  أدوات تحليلٍ 

م مجموعة األدوات اإلرشاد في ما هذا وتقدّ  ووضع نظرّيات التغيير، وتصميم المؤّشرات وعملّية المراقبة.
 مؤّشراتلل تترافق مع بنكٍ راقبة، وجمع المعلومات، والتقييم، علما  أن المجموعة يتعّلق بتصميم استراتيجّية الم

 استخدامها يمكنوالتي مكافحة التطّرف العنيف، ب الصلةذات  من المؤّشرات 180على اإلنترنت، يضّم  م تاحٍ 
 ها لتالئم سياقات بلداٍن محّددة .وتكييفلبرامج، في اخّصيصا  

 
 مالحظة للمحّررين:

 هنايمكن تنزيل مجموعة األدوات  -
 

 لالستفسار اإلعالمي:
، 2097-915-718-1+هاتف محمول:  –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: ثيودور مورفي 

theodore.murphy@undp.org 
TDadar@international-، 756288 7775(0)44+هاتف محمول:  –إنترناشونال ألرت: تاراني دادار 

alert.org 
 

 نبذة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
للمساعدة على بناء  ،مستويات المجتمع كافةعلى  الناسشراكاٍت مع  اإلنمائي برنامج األمم المتحدةيقيم 

، والمحافظة نوعّية الحياة للجميع الضروري لتحسينالدفع قدما  بالنمّو ألزمات، و التصّدي لقادرٍة على  أممٍ 
 ى محلّية  منظورا  دولّيا  ورؤ  ، حيث نقّدمبلدا  ومنطقة 170 ىفي حوال نحن متواجدون على األرض .عليه

 .صلبة وبناء أممٍ  الشعوب للمساهمة في تمكين

http://www.international-alert.org/publications/preventing-violent-extremism-toolkit
mailto:theodore.murphy@undp.org
mailto:TDadar@international-alert.org
mailto:TDadar@international-alert.org
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 ت:نبذة عن إنترناشونال ألر 

مع هؤالء الذين تضّرروا مباشرة  نتيجة  رائدة في مجال بناء السالم، تعمل منّظمةإنترناشونال ألرت هي 
www.international-بلدا  ومنطقة  حول العالم.  25في سبيل بناء سالٍم دائٍم، وهي تتواجد في النزاع، 

alert.org 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.international-alert.org/
http://www.international-alert.org/

