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إعادة التأهيل واإلدماج خارج السجون

1

نشرت منظمُة األمن والتعاون يف أوروبا هذا الدليل الوايَف الذي يتناول برامَج إعادة 
ة  لة للبرامج املهتمَّ التأهيل واإلدماج خارج السجون، يف يناير ٢٠٢٠م؛ ليكوَن أداًة مكِمّ
ببيئة السجن. وهو يُبرز أهميَة املجتمعات واجلهات غير احلكومية يف هذه العملية، 
على  العاملني  السياسات  لواضعي  والتوصيات  اإلرشادات  من  مجموعًة  ن  ويتضمَّ
فة،  تطوير إستراتيجيات وبرامَج إلعادة تأهيل األفراد املنتمني إلى جماعات متطرِّ
أمثلة  على  يحتوي  ملحًقا  ن  ويتضمَّ مجتمعاتهم.  يف  وإدماجهم  العنف  عن  هم  وكفِّ
غنيٌّ  وهو  أوروبا.  والتعاون يف  األمن  منظمة  دول  املطبَّقة يف  البرامج  عن  مفيدة 

باألفكار واإلستراتيجيات التي ميكن تطبيُقها يف مختِلف دول العالم.

1

تقارير دولية

17
سبتمبر 2020

إعادة التأهيل واإلدماج خارج السجون
لمكافحة التطرف العنيف المفضي إلى اإلرهاب

دليل لواضعي السياسات والممارسين في جنوب شرق أوروبا



2

وصايا الدليل 
ة« حملاربة التطرُّف  ة العامَّ يوصي الدليُل باستخدام »منهج الصحَّ
العنيف، وهو منهج يَلقى رواًجا لدى احلكومات احملاربة للعنف 
واإلستراتيجيات  البرامج  بتطوير  املنهج  هذا  ويهتمُّ  عموًما. 
وذلك  تداعياته،  معاجلة  من  بدًل  العنف  منع  إلى  الرامية 

ية إليه. ويتكَوّن من ثالثة مستويات:  ي لألسباب املؤِدّ بالتصدِّ

إستراتيجيات  بوضع  وقوعه،  قبل  العنف  منُع  األول:  املستوى 
على املستوى احمللِّي، تهدف إلى التخفيف من مخاطر وقوعه.

املستوى الثاني: استهداُف األفراد املعرَّضني ملخاطَر مرتفعة.

املستوى الثالث: استهداُف األفراد ذوي الفكر املتطرف العنيف؛ 
إلعادة تأهيلهم على املدى البعيد.

ويف هذا النموذج، تندرج برامُج إعادة التأهيل واإلدماج خارج 
السجون حتت املستوى الثالث.

ويجب البدء بتقدمي الدعم للسجني لتسهيل انتقاله إلى املجتمع 
أثناء احتجازه يف السجن )قبل ستة أشهر على األقلِّ من  يف 
مع  سراحه،  إطالق  بعد  ذلك  يستمرَّ  أن  على  عنه(  اإلفراج 
تشجَع  أن  ويجب  كلِّها.  العملية  مراحل  يف  السجني  إشراكه 
هذه البرامج التعاوَن بني عائالت السجناء ومنظمات املجتمع 
املدني واملجتمع احمللِّي، للحِدّ من آثار الوصم بالعار والقضاء 
على التحيُّز والتمييز جتاه السجني املفَرج عنه، وضمان أمنه 

ق التوازن بني ضمان أمن  وسالمته، وفرض شروط مناسبة حتِقّ
املجتمع احمللِّي وتوفير الفرص إلبعاده عن التطرف والعنف.

األُطر  ضمن  واإلدماج  التأهيل  إعادة  مفهوم  وضُع  وينبغي 
تأكيد  مع  الصلة،  ذات  ة  العامَّ السياسات  وأُطر  القانونية 
أهمية إجراء تقومي مهني وموضوعي لحتياجات كل مستفيد، 
د بها املجتمع، فضاًل عن اتخاذ اخلطوات  واملخاطر التي قد يهدِّ
املناسبة لتلبية احتياجات النساء واألطفال، والعتراف بأهمية 
احلكومية،  غير  واملنظمات  احلكومية  اجلهات  بني  التعاون 
ومراقبة جدوى اإلستراتيجيات والبرامج املستخَدمة وتقوميها، 
وضمان تطبيق هذه البرامج واملبادرات يف إطار حقوق اإلنسان 

ولية. والقوانني الدَّ

السياسات  وأُطر  القانونية  األُطر  تشمَل  أن  الضروريِّ  ومن 
اإلرهاب،  إلى  املفضي  العنيف  التطرف  أنواع  جميَع  ة  العامَّ
ومن ذلك اجلماعاُت اليمينية املتطرفة، وعدم حصر التطرف 

بالتنظيمات اإلسالمية كتنظيم )داعش(. 

مبادَئ  أو  إمكانية وضع سياساٍت  النظُر يف  وعلى احلكومات 
توجيهيٍة لتعزيز برامج إعادة التأهيل واإلدماج، بأن تشمل بنوًدا 
د مسؤوليات أصحاب املصلحة  توضح أهداَف كل برنامج، وحتِدّ
الحتياجات  لتلبية  وبرامَج  إستراتيجيات  تبنَِّي  وتُتيح  فيه، 
النفسية والجتماعية والعملية املختلفة للمستفيدين، مع تأكيد 
أهمية اللتزام بِشرعة حقوق اإلنسان، وتيسير تبادل املعلومات 

املستوى األول

املستوى الثاين

املستوى الثالث

منوذج الصحة العامة ملكافحة ظاهرة التطرف العنيف

سلوكيات فردية

تبين فكر متطرف

التخطيط ألعمال إرهابية

التجنيد

املالحقة واحلجز

تغيري السلوك للفرد وفكره املتطرف

التحضري للحوادث واالستجابة عند وقوعها

إظهار تغّريات

سلوكية ملحوظة

تثري القلق

توجيه رسائل مضادة للتطرف
إشراك اجملتمع احمللي
الرصد
إعادة التأهيل واإلدماج

قبل تبين الفكر

املتطرف

خدمات اجتماعية

حوكمة

تعليم

برامج وخدمات
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إعادة التأهيل واإلدماج خارج السجون

مع مختِلف اجلهات املشاركة يف البرنامج، مع حماية خصوصية 
املستفيدين منه.

إعداُد البرامج وتنفيُذها
مراعاة  من  بدَّ  ل  واإلدماج  التأهيل  إعادة  برامج  إعداد  عند 

العناصر اآلتية:

1( التقومي الشامل للموارد
أي تقومي املوارد املتوافرة عند إعداد هذه البرامج؛ لفهم قُدرات 
واخلبرات  املوارد  ولتحديد  تنفيذها،  على  القائمة  اجلهات 

والبرامج التدريبية اإلضافية الالزمة.
املستهَدف  اجلمهور  من  كاّلً  املسح  عملية  تشمَل  أن  وينبغي 
)كاملتطرفني من مرتكبي أعمال العنف سابًقا وأفراد أسرهم(، 
الجتماعيني  ني  )كاملختصِّ احمللِّي  املجتمع  وأفراد  واخلبراء 
املشاركة يف هذه  القادرين على  الدينيني(  والزعماء  واملعِلّمني 
حالّيًا  املطبَّقة  العنف  محاربة  برامج  عن  فضاًل  املبادرات، 
ميكن  التي  العصابات(،  عنف  مبحاربة  املعنيَّة  )كالبرامج 
يف  ولكن  واإلدماج.  التأهيل  إعادة  أغراَض  لتناسَب  تعديلها 
حال استخدام هذه البرامج ومزوِّديها ألغراض إعادة التأهيل 
واإلدماج )املستوى الثالث يف الهرم( ينبغي على صنَّاع القرار 
احلذر ومراعاةُ اجلوانب السياسية واألمنية التي حتيط ببعض 

احلالت لهؤلء األفراد. 

مستويات  إضافية:  عناصر  ثالثة  التقومُي  ن  يتضمَّ أن  وينبغي 
العاملني  وغير  القانون  تطبيق  مجال  يف  العاملني  بني  الثقة 
فيه، وبني الشرطة واملجتمعات. واملمارسات والتفاقات املتَّبعة 

لتبادل املعلومات وحماية خصوصية البيانات.

األفراد  وإدماج  تأهيل  إعادة  جتاه  احمللِّي  املجتمع  ومواقف 
املدانني بارتكاب جرائم اإلرهاب أو بصلتهم بإرهابيني.

2( التقومي الشامل لالحتياجات
األفراد  وتشخيصي لحتياجات  تقومي شامل  إجراءُ  املهمِّ  من 
عة منهم؛ لتجنُّب تورُّطهم  املستهَدفني بالبرنامج، وللمخاطر املتوقَّ
أو تورُّط مجتمعاتهم  مبزيد من التطرف. وعند تطوير أدوات 
ته النفسية.  التقومي ينبغي مراعاةُ سّن املستفيد وجنسه وصحَّ
ة بالتطرف العنيف؛ لفهم  وميكن استخداُم أدوات تقومي خاصَّ
ك الفرد بالعنف ودوافعه لذلك، ومستوى التزامه بأي  مدى متسُّ
فكر يحضُّ عليه، وقدرته على ممارسة العنف، ونيَّاته، والسياق 
الجتماعي، واحتياجاته النفسية والعملية. أما أولئك العائدون 
من مناطق النزاع يف العراق وسوريا، فيجب فهُم العوامل التي 

دفعتهم إلى مغادرة تلك املناطق أيًضا.

يات التي ينبغي معاجلتها:  غالًبا ما تشمل الحتياجاُت والتحدِّ
اضطراَب ما بعد الصدمة، والقلق، واإلحساس بعبثية احلياة، 
وخيبة األمل، والُعدوانية، والشعور بالذنب أو العار، وقلَّة فرص 
العمل، والوصم الجتماعي. وقد ُطِوّرت حتى اآلن بضُع أدوات 
تقومي ثبتت فاعليتُها يف معاجلة التطرف العنيف، منها: منوذُج 
الذي   )VERA-2( العنف  على  القائم  التطرف  مخاطر  تقومي 
املتعلِّقة مبخاطر  اإلرشادات  ومنوذُج  األوروبي.  الحتاد  ره  طوَّ
ومراقبة  السجون  مصلحُة  رته  طوَّ الذي   )ERG+22( التطرف 
التطرف  تقومي  ومنوذج  املتحدة.  اململكة  املشروط يف  اإلفراج 
السريرية  املخاطر  إدارة  ومنوذج   ،)TRAP 18( اإلرهابي 

التاريخية )HCR 20( املعروف عاملًيا.

3( التعاون وتبادل املعلومات
السياسة  وبرامج  اإلستراتيجيات  وضع  عند  املعلومات  تبادُل 
ا، وإن لم يكن باألمر السهل عملّيًا. فالوكالُت  ة مهمٌّ جّدً العامَّ
وأخالقية مختلفة قد حتوُل  مهنية  أُطًرا  تستخدم  واملنظمات 
دون مشاركة املعلومات لديها، وإن تبادل املعلومات قد يخالف 
ر على  لوائَح جمع البيانات وتخزينها، ويف بعض األحيان يتعذَّ
ية  أجهزة الشرطة واألمن واملخابرات مشاركُة املعلومات السرِّ

اسة التي بحوزتها. أو احلسَّ

وميكن لتطوير الَعالقات الشخصية بني العاملني يف املنظمات 
أن  إل  أحياًنا،  بينها  فيما  املعلومات  تبادَل  َل  يُسِهّ أن  املختلفة 
األُطر  )منها  واضحة  أُطر  وضع  ضرورة  عن  يُغني  ل  ذلك 
التشريعية(؛ لتمكني تبادل املعلومات واحلفاظ على خصوصية 
العميل يف الوقت ذاته، بأن يُتاَح للجهات املختلفة التعاوُن مًعا 
وينبغي  عند تقومي كل حالة فردية بطريقة منهجية منتظمة. 
من  واملستفيدين  صني  املتخصِّ للخبراء  اإلطاُر  هذا  يوِضَح  أن 
يجري  ومتى  املتباَدلة،  املعلومات  نوَع  السواء  على  البرنامج 

تبادلها، واجلهات التي تتبادل املعلومات، والغرض من ذلك. 

ة املعاجلة استناًدا إلى التقومي 4( خطَّ
ة للمستفيد على نحو خاص؛ بناًء على نتائج تقومي  هي خطة معدَّ
جميع  مبشاركة  وذلك  يُحدثها،  قد  التي  واملخاطر  احتياجاته 
أصحاب املصلحة املعنيِّني، وبالتعاون الوثيق مع املستفيد نفسه. 
وأفراد  )كاملعلِّمني  املستفيد  ثقة  محلِّ  األفراد  إشراُك  ويجب 
م  األسرة( يف هذه العملية ما أمكن. ويجب أن يتالءم الدعُم املقدَّ
للفرد مع احتياجاته، وقد يشمل واحًدا أو أكثر مما يأتي: الدعم 
ية،  النفسي، وتطوير املهارات، والتعليم األساسي، والرعاية الصحِّ
واملساعدة يف احلصول على عمل ومسكن، والدعم القتصادي 

والجتماعي، وبناء جسور احلوار والتواصل مع املجتمع.
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5( حتديد اجلهة املسؤولة
يف البرامج التي تنطوي على مشاركة جهات مختلفة يف تقدمي 
تتولَّى  الدعم حلالة معيَّنة، من الضروري حتديُد جهٍة رئيسة 
تنسيَق األنشطة املختلفة للجهات املعنية، وتكون نقطَة اتصال 
العمل  هذا  إسناُد  يجوز  ول  ومجتمعه.  وعائلته  املستفيد  مع 
رئيسني:  لسببني  األمنية  اجلهات  أو  الشرطة  إلى  القيادي 
قد يؤدِّي ذلك إلى تقويض اجلهود املبذولة لكسب ثقة أفراد 
ويُحتَمل  الشرطة،  مع  العمل  يف  دون  يتردَّ قد  الذين  املجتمع، 
مع  سلبية  سابقة  جتاِرُب  املستهَدف  الشخص  لدى  يكوَن  أن 
سات الدولة. ومن األفضل إسناُد  الشرطة تُضعف ثقته مبؤسَّ
هذا العمل إلى مختصٍّ بالرعاية الجتماعية أو إحدى منظمات 

املجتمع املدني.

6( نشر أهداف البرنامج وفوائده
من أهمِّ مكوِّنات جناح أي إستراتيجية أو برنامج حكومي وضُع 
خطة إعالميَّة لنشر أهداف البرنامج وفوائده بني عموم الناس 
مع  التعامل  »النعومة« يف  أسلوًبا شديد  فيها  يَرون  قد  الذين 
واجلماعات  األفراد  من  املستهَدفني  وبني  جهة،  من  اإلرهاب 
أخرى.  بالعار من جهة  لوصمهم  وسيلًة  فيها  يَرون  قد  الذين 
إقناع  إلى  تهِدُف  إعالمية  إستراتيجية  وضُع  ينبغي  ثَم  ومن 
التأهيل  إعادة  برامج  يف  الستثمار  بأهمية  الناس  عموم 
واإلدماج ملنع اإلرهاب ومكافحته؛ فهذه البرامُج ليست وسيلًة 
من  للتخفيف  ذكية  طريقٌة  هي  ما  بقدر  اإلرهابيني  ملساعدة 
يف  آثارهما  وجتنُّب  والعنف،  اإلرهاب  إلى  عودتهم  مخاطر 
آثار  من  احلدِّ  إلى  اإلستراتيجيُة  تهدَف  أن  ويجب  املجتمع. 
الوصم بالعار التي تصيب عادًة املتطرفني املفَرج عنهم واألفراد 

الذين يساعدون يف اندماجهم يف املجتمع. 

ة والتقومي 7( املراقبة املستمرَّ
ل شكَّ يف صعوبة قياس األثر الناجت عن برامج إعادة التأهيل 
والتقومي  ة  املستمرَّ املراقبة  ولكن  السجون،  خارج  واإلدماج 
لوضع  حاسمان  أمران  برنامج  أو  إستراتيجية  ألي  املناسب 
ذ على  تُنفَّ الناجحة. ومعظُم اإلستراتيجيات والبرامج  احللول 
املدعومة  معرفتنا  حملدودية  نظًرا  واخلطأ؛  التجِربة  أساس 
أدلَّة  قاعدة  بناء  إلى  ة  ماسَّ فاحلاجة  امليدان،  باألدلَّة يف هذا 
ميكن التعويُل عليها، بدمج وسائل التقومي يف إعداد البرنامج 

ونشر نتائج التقومي علًنا ما أمكن.

وعند إعداد أيِّ إستراتيجية أو برنامج، ل بدَّ من إطار نظري 
وأهداف  السلوك  لتغيير  املقترح  املنهج  بني  الَعالقة  يوضُح 
م  ة منه. ومن املهمِّ أيًضا تقومُي التقدُّ البرنامج والنتائج املرجوَّ

يلبِّي  أنه  من  ق  للتحقُّ باستمرار  البرنامج  تنفيذ  يف  احلاصل 
أيِّ  أثر  قياس  عند  ويجب  غالًبا.  املتغيِّرة  الفرد  احتياجات 
والثقافية  املجتمعية  احلواجز  مراعاةُ  برنامج  أو  إستراتيجية 
الكبيرة غالًبا التي تواجه األفراَد الذين يأُملون يف البتعاد عن 

التطرف العنيف املفضي إلى اإلرهاب. 

اإلستراتيجيات والبرامج
التأهيل  إعادة  برامج  يف  املتاحة  الدعم  أنواع  تصنيُف  ميكن 

واإلدماج يف َخمس مجموعات رئيسة: 

أ- الدعم االقتصادي واالجتماعي
يشمل هذا النوُع من الدعم املساعدةَ يف احلصول على فرص 
املهارات،  وتطوير  املهني،  والتدريب  املسكن،  وتأمني  التعليم، 
التعليم  أهمية  وعلى  الطبِّية.  والرعاية  عمل،  على  والعثور 
والتدريب املهني وتطوير املهارات يف إعادة التأهيل واإلدماج، 
قد يُصاب املستفيد من البرنامج بإحباط كبير إذا لم يؤدِّ ذلك 

إلى حصوله على عمل. 

وميكن أن تشرَف على تقدمي هذا النوع من الدعم السلطاُت 
اإلفراج  مراقبة  وكالت  أو  السجون،  مصلحة  مع  بالتعاون 
املشروط عن السجناء، وميكن أيًضا إقامُة شراكة مع الِقطاع 
التدريب  وتقدمي  احمللِّي  القتصاد  احتياجات  لتقومي  اخلاصِّ 
ي احلذر كيال يوحَي  وفرص العمل للمستفيدين. مع ضرورة توخِّ
ل مصلحَة املستفيدين  ة الناس بأن حكومتهم تفضِّ البرنامج لعامَّ

على مصلحة سائر أفراد املجتمع امللتزمني بالقانون.

ب- الدعم النفسي
الضطراب  بني  مباشرة  َعالقة سببية  وجود  د  املؤكَّ من  ليس 
النفسي والتطرف العنيف، ولكن هناك أدلٌة على أن الضطرابات 
ويعدُّ  الشباب.  لدى  والعنف  التطرف  منوِّ  يف  تسهم  النفسيَة 
املصابني  لألفراد  سيَّما  ول  ا  مهّمً الجتماعي  النفسي  الدعم 
العيش يف منطقة صراع مثاًل(  العنف )بسبب  نتيجَة  بصدمة 

وأولئك الذين يعانون القلَق أو الكتئاب.

ومن أبرز أنواع الدعم النفسي الجتماعي التي ثبتت َجدواها: 
التأقلم  الفرد على تغيير سلوكه، وتعزيز مهاراته يف  مساعدةُ 
النقدي  التفكير  مهارات  وتعزيز  العواطف،  على  والسيطرة 
وحلِّ املشكالت واتخاذ القرار السليم، وتعزيز احترام الذات، 

ومعاجلة قضايا النتماء والُهوية. 

ت- اإلرشاد الديني والفكري
بعلم  أو  األديان  بعلم  والبرامج  اإلستراتيجيات  بعُض  تُعنى 
السياسة، كونهما جزًءا من إعادة التأهيل واإلدماج، ولكن ينبغي 
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المتناُع عن استخدام هذه اإلستراتيجيات ما لم يُظهر التقومي 
ول  املعاجلة،  تستدعي  الذهنية  حالته  أن  للفرد  التشخيصي 
ينبغي السعُي إلى إجبار أي إنسان على تغيير معتقداته؛ ألن يف 

ذلك انتهاًكا حلقوقه.

بعقيدة  الهتمام  ينبغي جتنُُّب  البرامج،  هذه  استخدام  حال  ويف 
ة  العامَّ املبادئ  من  مجموعة  بإيصال  والهتماُم  دة،  محدَّ دينية 
ومن  والتسامح.  السالم  وقيم  التنوُّع  تقبُّل  على  تشجع  التي 
التي  تلك  والعقيدة:  ين  بالدِّ املعنيَّة  الواعدة  البرامج  أنواع  أفضل 
للمستفيدين،  والجتماعية  والنفسية  العمليَة  الحتياجاِت  تلبِّي 
ع مدارَك املستفيد ونظرته إلى العالم،  واجللَسات الفردية التي توسِّ
وتدعوه إلى التفكير النقدي يف العقائد املتطرفة التي حتضُّ على 
للمشاركني  تتيح  التي  اجلماعية  اجللَسات  عن  فضاًل  العنف، 

فرصَة اكتشاف الختالفات يف وجهات نظرهم وآرائهم. 

ث- الدعم اأُلسري
التأهيل  إعادة  برامج  يف  أساسيٌّ  ٌن  مكوِّ األسرة  مشاركة 
األقارب  أو  الوالدين  عادًة  وتشمل  السجون،  خارج  واإلدماج 
بواسطة  األسري  الدعم  توفيُر  وميكن  املستفيد.  أقران  أو 
أو  الطفل  حماية  يف  ني  املختصِّ أو  احلكومية،  غير  املنظمات 
حمايَة  املكلَّفني  الشرطة  رجال  أو  الجتماعيني،  ني  املختصِّ
ن هذه  ة النفسية. وتتضمَّ املجتمع، أو العاملني يف مجال الصحَّ
البرامُج تقدمي املشورة لألسرة يف وسائل إقامة َعالقة إيجابية 
يات النفسية التي  مع الشخص املستهدف، والتعامل مع التحدِّ

يواجهها، وإدارة أي مخاطَر تتعلَّق بأمنهم أو وصمهم بالعار. 

ج- الدعم الثقايف والترفيهي 
والفنون  كالرياضة  والثقافية،  الترفيهية  لألنشطة  ميكن 
إعادة  برامج  يف  عميق  أثٌر  لها  يكوَن  أن  واملسرح،  واملوسيقا 
فرصَة  لألفراد  تُتيح  فهي  السجون.  خارج  واإلدماج  التأهيل 
التعبير عن أنفسهم، وتعزيز ثقتهم بها، وتكوين َعالقات إيجابية 
مع اآلخرين. وميكنها توفيُر صيغة بديلة من صيغ الدعم يف 
غياب ِخْدمات الدعم النفسي الجتماعي التقليدية. وميكن أن 
تساعَد الفنون يف شحذ التفكير النقدي، وقد تكون الرياضة 
مي البرنامج والشباب  وسيلًة ناجحة إلقامة رابط قوي بني مقدِّ
فرًصا  لهم  ر  يوفِّ ما  ومدارسهم،  مجتمعاتهم  عن  املنسلخني 

للتأثير يف املتطرفني وتثقيفهم.

الجهاُت الداعمة
1( املستفيدون من البرامج سابًقا

التأهيل  إعادة  عملية  سابًقا يف  شاركوا  الذين  لألفراد  ميكن 
واإلدماج العمُل بصفة مرشدين للمستفيدين احلاليني؛ بفضل 

جتِربتهم مع أولئك الراغبني يف ترك التطرف، وقدرتهم على 
واقَع  إدراكهم  يفهمونه. فضاًل عن  الذي  باألسلوب  محاورتهم 
الرتباط باملنظمات اإلرهابية العنيفة وسبُل اخلروج منها. فهم 
الفرد  واحتياجات  املخاطر  رات  مؤشِّ لتحديد  لون  مؤهَّ غالًبا 
العملية؛  ينبغي احلذر عند إشراكهم يف  لكن  بدقة.  وتقوميها 
باحلرص على إخضاعهم لفحص أمني دقيق، وإعدادهم جيًِّدا 

قبل املشاركة يف أيِّ نشاط.

2( املرشدون الدينيون
النفسي  الدعم  توفيُر  املدرَّبني  الدينيني  للمرشدين  ميكن 
والجتماعي للمستفيد، وبناء َعالقات ثقة مع عائلته، وميكنهم 
مساعدتُه يف احلصول على عمل أو مسكن أو فرصة تعليمية. 
وأهمُّ من ذلك كلِّه، ميكنهم املساعدةُ يف إعادة إدماج املجرمني 
لديهم  التسامح  قيم  وتعزيز  الدينية،  اجلماعات  السابقني يف 

ولدى اجلماعات التي يُدمجون فيها.

3( خبراء علم النفس والرعاية االجتماعية
عالج  يف  النفسيني  واألطبَّاء  النفس  بعلماء  الستعانُة  ميكن 
الرعاية  ميدان  يف  للعاملني  وميكن  والقلق،  الكتئاب  حالت 
التفكير  مهارات  تطوير  يف  األفراد  مساعدةُ  الجتماعية 
احتياجاتهم  وتلبية  املتطرف،  الفكر  عن  والتخلِّي  النقدي، 
العملية كالعثور على مسكن وفرصة عمل. ويستطيعون أيًضا 
مع  والتعامل  الوضع  مع  التأقلم  على  الفرد  عائلة  مساعدةَ 
املخاطر املتعلِّقة بأمنهم، وتقدمي إرشادات لهم عن أفضل ُسبل 

التعامل مع الفرد ودعمه.

4( منظمات املجتمع املدني
ة  ملنظمات املجتمع املدني أثٌر حاسم يف تنفيذ السياسات العامَّ
للقيام  حكومّيًا  متوياًل  ى  تتلقَّ ما  وغالًبا  احلكومية،  والبرامج 
ويرجع  واإلدماج،  التأهيل  إعادة  تُسهم يف عملية  بذلك. فهي 
ذلك إلى قدرتها غالًبا على كسب ثقة األفراد واملجتمعات؛ ألنها 
ليست جزًءا من احلكومة. وميكن لهذه املنظمات تقدمُي شتَّى 
أنواع الدعم؛ كاإلرشاد الديني، واملساعدة القانونية، والتدريب 
السجني  انتقال  تسهيُل  وميكنها  التعليمية.  والفرص  املهني، 
املجتمع  منظمات  وتعدُّ  فيه.  ودمجه  املجتمع  إلى  السابق 
املدني التي تقودها سيِّداٌت ذاَت أهمية كبيرة لتلبية احتياجات 

املستفيدات من برامج إعادة التأهيل واإلدماج.

5( األسرة واألصدقاء
بون يف إعداد  ميكن أن يساعَد أفراد األسرة واألصدقاء املقرَّ
مثاًل  فيستطيعون  وتنفيذها.  واإلدماج  التأهيل  إعادة  برامج 
تهم ومهاراتهم وتطويرها،  مساعدةَ األفراد يف حتديد ِنقاط قوَّ
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دعمهم  لتسويغ  هؤلء  يتخذها  التي  املسوِّغات  نقُد  وميكنهم 
ومعاجلُة  بالنتماء،  مستمرٍّ  شعور  وتوفيُر  العنف،  لستخدام 
مشاعر الظلم التي قد تكون عائًقا للمصاحلة مع املجتمع على 
لكن  البرامج.  لنجاح هذه  البعيد، وهي عملية ضرورية  املدى 
ق من أنهم  قبل إشراك أفراد األسرة فيها، ينبغي احلذر والتحقُّ
لون لدعم العملية بدًل  ليسوا سبًبا يف تطرف الفرد، وأنهم مؤهَّ

من تقويضها.

6( رجال الشرطة
إدارة املخاطر املرتبطة  ة يف  يؤدِّي رجال الشرطة وظيفًة مهمَّ
بالفرد، وتيسير دمجه يف املجتمع؛ إذ ميكنهم اإلسهاُم يف تقومي 
احتياجات الفرد وتخفيف خطره على املجتمع. لكن من املهمِّ 
واحلاجة  املخاطر  من  للتخفيف  السعي  بني  الصحيح  التوازُن 
لتسهيل  الشرطة  برجال  الستعانُة  وميكن  الثقة.  بناء  إلى 
اإلفراج  قبل  بهم  اتصالهم  بحكم  املجتمع  إلى  األفراد  انتقال 

عنهم وبعده.

7( مراقبو اإلفراج املشروط عن املجرمني
املجرمني  مع  اخِلْدمات  هذه  يف  العاملون  يتفاعُل  ما  غالًبا 
ُقبيل اإلفراج عنهم وبعده، فهم بذلك اجلسُر الذي يربط بني 
ومن  وخارجه.  السجن  يف  واإلدماج  التأهيل  إعادة  مبادرات 
للبدء  البرامج، ول سيَّما  أهميُة مشاركتهم يف هذه  تأتي  هنا 
يأخذ  وقد  املجتمع.  إلى  لالنتقال  والتحضير  السجن  يف  بها 
إسهاُمهم يف هذه البرامج أشكاًل مختلفة، منها: وضُع خطط 
إعادة اإلدماج يف املجتمع ودعم تنفيذها، ومراقبة مدى التزام 
السجناء املفَرج عنهم بالشروط املفروضة على اإلفراج، وتأمني 
املوارد الالزمة لتلبية الحتياجات األساسية لهم عند خروجهم 
بيئتهم  مع  للتكيُّف  الالزمة  باألدوات  وتزويدهم  السجن،  من 

ًدا يف املجتمع. والندماج مجدَّ

ية 8( احلكومات احمللِّ
َي السلطات احمللِّية عماًل رئيًسا يف وضع مبادرات  ميكن أن تؤدِّ
وتنفيذها؛  السجن  خارج  واإلدماج  التأهيل  إعادة  برامج 
املستفيدون يف  إليه  ألنها غالًبا مسؤولٌة عن معظم ما يحتاج 
مناطقها. فعلى سبيل املثال قد يتسنَّى للحكومة مساعدةُ الفرد 
التي  البرامج  أو مسكن. وميكنها تنسيُق  العثور على عمل  يف 
دة ضمن املناطق الواقعة حتت إدارتها، فضاًل  تضمُّ جهاٍت متعدِّ
عن كونها حلقة الوصل بني املجتمع والشرطة واجلهات األمنية 
املستوى  على  املمارسني  وبني  البرنامج،  يف  املشارِكة  األخرى 

احمللِّي واحلكومة الوطنية.  

التعاون الُمجدي
َّا كانت برامُج إعادة التأهيل واإلدماج خارج السجون تتطلَّب  ملـ
جهوًدا من جهات مختلفة، فكان ل بدَّ من اعتماد وسيلة تُتيح 
ليس  ذلك  حتقيَق  لكن  بينها.  فيما  املعلومات  وتبادل  التعاوَن 
مختِلف  بني  التعاون  تعزيز  أمثلة  أبرز  ومن   . الهنِيّ باألمر 

اجلهات املشاركة:

لتوفير  املبادرة  هذه  ُوضعت  الدمنارك:  يف  املعلومات  بيوت   ●
واحلكومة،  كالشرطة  ملمثِّلني عن جهات مختلفة،  تتيح  ة  ِمنصَّ
الجتماَع مًعا لدراسة احلالت املتطرفة وتقوميها كل أسبوعني. 
د الفريق ما إذا كان الفرُد قد ارتكب جرميًة جنائية أم ل،  يحِدّ
تقدمُي  أو  بالستمرار يف مراقبته  الكتفاءُ  كان عليهم  إذا  وما 
فما  لذلك  ضرورةٌ  هناك  كانت  وإن  له.  الدعم  من  آخَر  نوع 
اإلستراتيجية التي ينبغي اتباعها؟ تتولَّى احلكومة متويَل هذه 
القرارات وتنفيذها؛ ألنَّ أفراد  املتميِّزة بسرعة اتخاذ  املبادرة 

ًة لديهم صالحياُت اتخاذ القرار.  الفريق كافَّ

ص مبكافحة التطرف يف أملانيا: هو فريق من  ● املركز املتخِصّ
صات شتَّى؛ كعلم األديان والسياسة وعلم  عَشرة خبراء يف تخصُّ
الشرطة.  رجال  مع  بالتعاون  يعملون  الجتماع،  وعلم  النفس 
ينهض الفريُق بإجراء تقومي لالحتياجات واملخاطر والتهديدات 
املتعلِّقة بالعمالء احملتَملني، ومنهم األفراُد العائدون من مناطق 
التي  الحتياجات  لتلبية  اخِلْدمات  مزوِّدي  حتديد  ثم  النزاع، 
لع  كشفها التقومي، ثم يضع الفريُق خطة إلدارة كل حالة، ويطَّ
يشرف  وهو  املركز،  مع  العمَل  املكلَّف  الشرطة  ضابُط  عليها 

بعدئذ على تنفيذ تلك اخلطة.

بناء القدرات
السجون  خارج  واإلدماج  التأهيل  إعادة  برامج  وضُع  يتطلَّب 
األدوات  من  صة  متخِصّ مجموعة  يف  الستثماَر  وتنفيذها 
املؤسسات  قدرات  تعزيز  عن  فضاًل  التدريبية،  والبرامج 

املشاركة. ويشمل ذلك:

أ. ِخْدمات السجون ومراقبة اإلفراج املشروط
السجني  حتوُّل  مخاطر  من  للحدِّ  وآمنة  مهنية  بيئٌة  السجون 
إلى التطرف العنيف، ولتيسير بدء عملية إبعاده عن التطرف 
والعنف يف أثناء احتجازه. ويجب على احلكومات توفيُر التمويل 
اإلفراج  مراقبة  يف  للعاملني  ص  املتخِصّ والتدريب  الكايف 
املشروط عن املساجني؛ لتعزيز فهمهم لـلتطرف العنيف املفضي 
إلى اإلرهاب، ومساعدتهم على إدارة الحتياجات الستثنائية 

لإلرهابيني عند اإلفراج عنهم.
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ب. العاملون يف اخِلْدمات الصحية والنفسية
التدريب على  إلى  النفسية  ة  الصحَّ العاملون يف مجال  يحتاج 
والتعامل  الصَدمات،  معاجلة  على  القائمة  البرامج  تقدمي 
اجلهات  من  صني  املتخصِّ مع  والتعاون  اخلِطرين،  األفراد  مع 
املختلفة املشاركة. ومن أبرز برامج التدريب يف هذا املجال دورةٌ 
تدريبية شاملة تُعنى بتقدمي اإلرشاد النفسي يف برامج إعادة 
للهجرة  األملاني  الحتادي  املكتُب  ها  أعدَّ واإلدماج،  التأهيل 
ن عناصَر نظرية وأخرى عملية، وتعدُّ إلزاميًة  والالجئني، تتضمَّ
لكل راغب يف املشاركة يف هذه البرامج بالتعاون مع احلكومة 
نقص  أيِّ  ملعاجلة  مناسبة  خطوات  اتخاُذ  وينبغي  األملانية. 
الجتماعية،  والرعاية  الصحة  قطاع  يف  واملوارد  القدرات  يف 
من  املساعدة  طلب  دون  حتوُل  التي  الثقافية  العوائق  وإزالة 

صني يف الصحة النفسية السائدة يف بعض الثقافات. املتخصِّ

ج. املجتمع املدني
ضرورةٌ  واملهارات  باملعارف  املدني  املجتمع  منظمات  جتهيُز 
إلى  واإلدماج  التأهيل  إعادة  برامج  لرفع مستوى إسهامها يف 
أقصى حٍدّ ممكن. فقد يحتاج املرشدون الدينيون إلى التدريب 
األساسي يف مبادئ الرعاية الجتماعية وعلم النفس، أو إلى 
تطوير معرفتهم باملنظمات اإلرهابية أو األفكار املتطرفة التي 

حتضُّ على العنف.

مبادرات  املدني يف  املجتمع  تعزيُز مشاركة  للحكومات  وميكن 
ملنظمات  التنظيمية  القدرات  ببناء  واإلدماج؛  التأهيل  إعادة 
واملراقبة  املالية،  واإلدارة  املشاريع،  إدارة  يف  املدني،  املجتمع 
ة والتقومي، وتسهيل تبادل املعلومات فيما بني املنظمات  املستمرَّ
املختلفة، وبينها وبني املمارسني اآلخرين، وتوفير التدريب يف 
استخدام وسائل التصال والتوعية، ودعم اجلهود الرامية إلى 

تطبيق اخلبرات املكتَسبة يف املجال.

احتياجات النساء واألطفال
السجون،  خارج  واإلدماج  التأهيل  إعادة  برامج  وضع  عند 
ينبغي مراعاةُ احتياجات النساء واألطفال التي قد تفرُض على 

ة. فغالًبا ما يُنظر إلى  يات خاصَّ العاملني يف هذه البرامج حتدِّ
النساء والفتيات على أنهنَّ ضحايا، ويجري التعامل معهنَّ خارج 
نظام العدالة اجلنائية، مما يحرمهنَّ من جزٍء كبير من الدعم 
والفتيات  النساء  وتُوَصم  واإلدماج.  التأهيل  إلعادة  املتوافر 
 ، مجتمعاتهنَّ يف  إضايف  بعار  اجلنسي  العنف  ضحايا  من 
ة،  خاصَّ ية  وصحِّ واجتماعية  نفسية  احتياجاٌت  لديهنَّ  وتكون 
ولدى كثيرات منهنَّ أطفاٌل رمبا ولدوا نتيجة الزواج القسري 
النزاع  العائدات من مناطق  أو الغتصاب. وقد تعاني النساء 
أيًضا عواقَب اقتصادية؛ إذ يُجبرَن على العمل إلعالة أسرهنَّ 

بعد وفاة أزواجهن يف ساحة القتال.

ولهذا يُوصى بأن تراعَي أدواُت تقومي املخاطر والحتياجات 
َب  تدِرّ أن  احلكومات  وعلى  والنساء.  الرجال  بني  الفوارَق 
املمارسني على رصد حالت التحيُّز الالشعوري ضد النساء 
صة  َن البرامج وسائَل مخصَّ والتخفيف منها. ويجب أن تتضمَّ
الغتصاب،  ضحايا  مع  التعامل  مثل  والفتيات،  للنساء 
للمرأة.  والقتصادي  الجتماعي  والتمكني  األطفال،  وتربية 
وِخْدمات  القانون،  تطبيق  سلطات  عن  ممِثّالٍت  إشراك  مع 
إلى  الديني،  واإلرشاد  والجتماعية،  النفسية  الستشارات 
جانب قيادات نسائية من منظمات املجتمع املدني، يف وضع 

البرامج املقترحة وتنفيذها.

لكونهم  شديدة  صَدمات  بعُضهم  يعاني  فقد  األطفاُل  أما 
يف  مشاركتهم  بسبب  أو  عليه،  شاهدين  أو  للعنف  ضحايا 
لكل حالة  ينبغي وضُع خطة دعم شاملة  لذلك  أعمال عنف. 
فردية تلبِّي احتياجات الطفل. ويشمل ذلك تطويَر أداة تقومي 
ة  الصحَّ وتقومي  باألطفال،  املتعلِّقة  والحتياجات  املخاطر 
التعليمي له، والتعاون  ة للطفل، وتوفير الدعم  النفسية والعامَّ
مع الشرطة وِخْدمات الرعاية الجتماعية لتحقيق التوازن بني 
احلاجة إلى مراعاة مصالح الطفل وضرورة ضمان األمن العام. 
لشبكات  احملتَمل  السلبي  باألثر  اخلاص  الهتمام  من  بدَّ  ول 
العنف  عن  الطفل  كفِّ  يف  واإلنترنت  الجتماعي  التواصل 

وإدماجه يف املجتمع.
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