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إذا كنت مهتما بإحدى ورش العمل ،أو التدريب أو االستشارات ،يرجى
ت ن
و� إلينا .العروض المقدمة من
االتصال بنا أو قم بإرسال بريد إلك� ي
مكتب استشارات ساكسونيا مجانية ومتاحة لجميع الناس.
يتم تمويل مكتب استشارات ساكسونيا من ِق بل وزارة ساكسونيا
ال�نامج
للشؤون االجتماعية وحماية المستهلك وكذلك من ِق بل ب
االتحادي "ع ش الديموق راطية!" التابع للوزارة االتحادية أ
للرسة وكبار
ِ
السن والنساء والشباب.
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten
des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

شبكة الوقاية من العنف مسجلة ف ي� سجل الجمعيات لدى المحكمة
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االنتباه واكتساب المعرفة ف ي� مواضيع إالسالم ونقد إالسالم وعداوة
إالسالم والتطرف
دعم الحصانة ضد محاوالت التجنيد من قبل المجموعات المتطرفة
خلق عروض (مضادة) تُ ظهر للشباب وجهة نظر التطرف ن
المب� عىل
ي
الدين بدون إنكار ميلهم ن
الدي� واحتياجاتهم
ي
التدخل ودحض التطرف عندما تبدأ عملية تطرف أو تكون موجودة
بالفعل.

←

ين
المعرض� لخطر التطرف
السالمة ف ي� التعامل مع الشباب
االنتباه واكتساب المعرفة ف ي� مواضيع إالسالم ونقد إالسالم وعداوة
إالسالم والتطرف
تطوير المهارة والتنشيط والتخصص ف� التعامل مع أ
الشخاص ممن
ي
لديهم أحكام مسبقة والمعادين للإسالم

الخط الساخن

0351 564 564 9
ين
مختص� ومختصات لمساعدتكم
تجدون عىل رقم الهاتف هذا
عندما تحتاجون للمشورة ف ي� موضوع الوقاية من التطرف والتطرف.
"يُ عد مكتب استشارات ساكسونيا جز ًءا من مكتب التنسيق
واالستشارات للوقاية من التطرف ( .)KORAوالذي يُ عد ش
م�و ًع ا
لوزيرة المساواة واالندماج بحكومة ساكسونيا بالتعاون مع وزير
أيض ا".
الداخلية ووزير العدل بحكومة ساكسونيا ً
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" "Violence Prevention Networkهي جمعية للوقاية من العنف
ين
الخ�ة ،وتعمل بنجاح
وهي عبارة عن جمعية من
المهني� من ذوي ب
منذ سنوات ف ي� الوقاية من التطرف ،وكذلك اجتثاث التطرف من
مرتك� العنف ذوي الدوافع المتطرفة .منذ عام  2001يعمل فريق
بي
شبكة الوقاية من العنف بنجاح ف ي� مجال الحد من أعمال العنف
الحادة والشديدة ذات الدوافع أ
اليديولوجية أو الدينية الصادرة من
ين
قبل الم ر ي ن
البالغ�.
اهق� وصغار

المدارس

عروض للشباب
ورش الوقاية للشباب
وغ� ذلك) ،وينصب ت
ال� ي ز
ك� عىل دعم القدرة عىل تعدد الديانات
ي
السياس .يمكن الحجز ف ي� ورش العمل قبلها
التعليم
وعىل
والثقافات
ي
قص�.
بوقت ي
←
←
←

ن
(الدي�)
ورش عمل تأسيسية حول مواضيع إالسالم والتطرف
ي
ورش عمل لدعم القدرة عىل تعدد أ
الديان حول مواضيع الهوية
والدين/العقيدة وال رصاعات الدينية والثقافة والمنشأ
التحرير من وهم التطرف  -معلومات وتوعية بشأن التطرف المب�ن
ي
عىل الدين وتوابع التجنيد والتطرف والسفر للخارج ودعم الجماعات
إالرهابية

ين
المعرض� لخطر التطرف
العمل مع
تمك� الوصول إىل أ
النقاط الرئيسية للعمل مع الشباب تكمن ف� ي ن
الشخاص
ي
ين
المعرض� للخطر والتحدث معهم وبناء عالقات ثقة من أجل العمل
عىل ضمهم بشكل صحيح .كما تشمل العروض تقديم الدعم والمشورة
ين
للداعم� .وهذا
ف ي� مواقف الحياة الصعبة وكذلك العمل المصاحب
يستهدف
بشكل خاص الشباب ف ي� مؤسسات دعم الشباب والمدارس.
ٍ

ين
ين
والمؤدلج�
المعرض� للخطر
دحض تطرف الشباب
ف
جدا
يبدأ العمل ي� دحض التطرف عندما تصبح درجة التطرف متقدمةً ً
غ�هم للخطرً ،
مثل
ويكمن خطر أن يتعرض شباب للخطر أو يعرضون ي
من خالل السفر إىل منطقة رصاع أو العودة من منطقة رصاع .تتمتع
شبكة الوقاية من العنف بفضل تخصصها منذ البدء ف ي� هذا المجال
ين
المتطرف� ،كما تعرف كيفية
بخ�ة طويلة ف ي� التعامل مع الشباب
ب
ف
يز
وتحف�هم
التحدث مع أعضاء هذه القصص والدخول معهم ي� حوارات
أ
غ� إالنسانية.
عىل
التغ� وكذلك إطالق عملية االبتعاد عن اليدولوجيا ي
ي

مراكز دعم
الشباب

الشباب
المعرضون
للخطر

أفراد التعليم
مكتب
استشارات
ساكسونيا
ش
ال�طة
الشباب
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العروض
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فعاليات دورات تدريبية للدعاة

يكمن هدف مكتب استشارات ساكسونيا من ناحية ف ي� دعم الحصانة
لدى الشباب ضد محاوالت التوظيف من قبل المجموعات المتطرفة،
أ
ن
ت
مب�
ال� بدأ ففيها تطرف ي
ومن ثم تشجيع عمليات االبتعاد عن الماكن ي
عىل الدين ،ومن ناحية أخرى ينبغي تعليم الدعاة  -ي� إطار فعاليات
دورات تدريبية وفعاليات توعوية  -كيفية التعرف عىل طرق إالقناع
المتطرفة ومن ثم تطوير ت
اس�اتيجيات ممكنة للرد عليها .فمن خالل
التوعية والمعلومات فيما يخص بيئات العيش والممارسات الدينية
ت
المف�ض أن تنشأ مخاوف من الدعاة ويتم التعامل مع
ألتباعهم من
بالسالموفوبيا أو الميول العنرصية.
الميول المتأثرة إ

يمكن للدعاة حسب الحاجة الحصول عىل دورة تدريبية ف ي� مختلف
المواضيع ،وتم تكوين الدورات التدريبية ف ي� صورة وحدات ،ويمكن
كل منها حسب المنطلق بنا ًء عىل رغبة مقدم الطلب .ويوىص
تحديد ٍ
بالطريقة ثنائية اليوم.

السالم
مجموعة أالمواضيع  :1إ
أ
السس والعمال اليومية الدينية
مجموعة المواضيع  :2التطرف
ن
المب� عىل أساس ن
التعامل مع التطرف
دي�
ي
ي
ين
المسلم�
مجموعة المواضيع  :3عداوة
والمسلم�ن
السالم
مواجهة الروايات عن إ
ي
تعالج فعاليات الدورات التدريبية مختلف المواضيع المعقدة مثل
التيارات السالمية والحجج المتطرفة أ
والمثلة الواقعية وإمكانيات
إ
التعامل .ومن الناحية أ
السلوبية ت ز
تل�م الدورات التدريبية بالمعامالت
التالية :التفرقة ،الوعي واالنتباه ،أ
الدلجة والتطرف ،إالدراك والسلوك
وكذلك ت
االس�اتيجيات العملية.

المجموعات المستهدفة
ين
العامل� الذين يتعاملون بحكم
يستهدف مكتب استشارات ساكسونيا
ين
المعرض� لخطر التطرف ،فكل هذه المؤسسات
عملهم مع الشباب
وح� �ف
ال� ترغب ف� تطوير قدراتها ف� المشاركة ف� الوقاية من التطرف ت
ت
ي
ي
ي
ي
ي
يز
التمي� ،يمكنهم االستعانة بعروض مكتب االستشارات.
مجال مكافحة
ف ي� مؤسسات دعم الشباب والمدارس يتم الحديث مع المجموعة
ين
المعرض� لخطر التطرف عن طريق
المستهدفة المكونة من الشباب
ورش عمل وقائية مكونة من عدة وحدات.
للم�وع يكمن ف� معالجة الحاالت الفردية أ
ش
للشخاص
ثمة عنرص آخر
ي
ف
ن
ين
المتطرف� ً
فعل ي� المؤسسات المذكورة ساب ًق ا.
المعرض� لخطر التطرف أو
ي

