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 بيان صحف 

 

  قطر للبعثات الدبلوماسية األفريقية  يعقد مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب 
 
ورشة عمل ف

  حول الرؤى السلوكية  
 
مكافحة اإلرهاب ف  

 
ي  عقد المركز الدولي للرؤى السلوكية    -  2021سبتمبر    20  قطر،  الدوحة،

 
وهو مكتب برامج تابع    اإلرهاب،مكافحة  ف

ي  
 
ي قطر    الدوحة، لمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ف

 
ورشة عمل لمدة يوم كامل للبعثات الدبلوماسية األفريقية ف

بعثة دبلوماسية    23حض  الورشة ممثلون عىل مستوى السفراء من    ، حيثحول الرؤى السلوكية لمكافحة اإلرهاب
ي قطر

 
 .أفريقية ف

 
ي قطر    -األمم المتحدة  ورشة عمل  وتعد  

 
قدت بالتعاون مع سفارة جمهورية كينيا ف

ُ
ي ع

ي سلسلة مبادرات    هي   - الت 
 
األول ف

ي 
 .ظمها المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة اإلرهابينتوعية وبناء القدرات الت 

 
ورشة العمل بإلقاء نظرة   - السفبر فوق العادة والمفوض لكينيا لدى قطر -بادي س  أهيندا السفبر /  افتتح سعادة 

ي القارة األفريقية 
ي من وطأة الهجمات  ، حيث بير  سعادة السفير  عامة عىل مشهد مكافحة اإلرهاب ف 

"ال تزال أفريقيا تعان 
ي موزمبيق." وأشار السفير أهيندا إل أن "المركز الدولي 

ي ومؤخرا ف 
اإلرهابية العنيفة من منطقة الساحل إل القرن األفريق 

  ها لفهم أعمق حول ستخدمعلمية يتم ا   أساليب   عىل   السلوكية يستخدم أدوات مختلفة لمنع اإلرهاب. تعتمد للرؤى  
ومتعددة كالمشاكل    تطبيق الرؤى السلوكية عىل مشاكل اجتماعية مختلفة  بنجاح  تمحيث  كيفية اتخاذ البشر للقرارات.  

ي مكافحة استلكن  و .  عىل سبيل المثال  صناديق التقاعد و السمنة  المتعلقة ب
اإلرهاب هو    خدام نهج الرؤى السلوكية ف 

 ." فريدتطبيق  
 

التابع لمكتب األمم    -رئيسة المركز الدول  للرؤى السلوكية لمكافحة اإلرهاب  -أشارت الدكتورة أينابات أتاييفا  كما  
ي    ،UNOCTالمتحدة لمكافحة اإلرهاب  

ي يمكن    كلمتها ف 
حيبية إل أن الغرض من ورشة العمل هو تحديد الكيفية الت  الي 

ة عىل أفضل وجه: "     ، األمثل عىل الوجه    جل بناء قدرات الدول األعضاءأل بها للمركز الدولي مساعدة كل دولة حاض 
 ." التعاون مع الدول األعضاءكيفية يحتاج المركز إل فهم  

 
 B4Development مؤسسة  واإلرث ومدير ألمير  العام للجنة العليا للمشاري    ع  مستشار ا  - الدكتور فادي مك     وقدم

  قطر ومؤسس
 
ات ونهج الرؤى السلوكية مفاهيمية مقدمة   - Nudge Lebanon ف  .حول التحير 
 

ي كما 
اء ف   وهم: ، السلوكية  الرؤىتضمنت ورشة العمل كلمات ألقاها أربعة خير

 
وس،الدكتورة ماريك   السيدة /  •  بعنوان:  ، بوسارامركز  الرئيس،نائب  شومبر

ي مجال مكافحة التطرفتطبيق الرؤى السلوكية "
ي إفريقيا" ف 

اعات ف   . العنيف وبرامج الحد من الي  
 ، بعنوان: "ما وراء الرصاع" لمؤسسةالمدير التنفيذي   مارتن،السيد جوش السيد /   •

"الرؤى السلوكية للموظفير   " إطار عمل ي
ي السياق األفريق 

 . الدبلوماسيير  والسياسيير  واألمنيير  ف 
ن كيب فب  رئيس الوزراء    والتحليل بإدارةمدير السياسات والبحث    - لدكتور أمارة مارتينوس  ا • حكومة ويسبر

  
 
 ، بعنوان: جنوب إفريقيا ف
 " نهج الرؤى السلوكية داخل حكومة جنوب إفريقيا  تطبيق "

 : ، بعنوانNudge Lebanonمؤسسة يس نائب الرئ  -نبيل صالح  السيد /  •
تطبيق عناصر اللعبة وآليات عملها في سياقات ومجاالت أخرى غير  من خالل    والتلعيب النفسية  الحصانة  “

 "   مرتبطة باأللعاب 
 

اء، جلسات عرض    وتىلي  اء    أجاب  حيث  واألجوبة،جلسات األسئلة    الخير وتبادلوا وجهات    الموجهة لهم  األسئلة   عىلالخير
 .النظر مع الممثلير  المشاركير  من البعثات الدبلوماسية األفريقية
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ي ختام ورشة  و
 
ب التابع  رئيسة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة اإلرها   -  الدكتورة أينابات أتاييفا أشارت    العمل، ف
إل أن ورشة العمل ساعدت المركز الدولي عىل فهم كيفية تصميم برامجه بشكل أفضل لتلبية احتياجات    ، (UNOCT) لـ

ي أفريقيا للتصدي آلفة اإلرهاب
 
 .األعضاء. وأكدت من جديد استعداد األمم المتحدة لدعم البلدان ف

 
ي الدولي  المركز    وسيستمر 

 
ي المقبلة  األشهر    ف

 
ي الدوحة للبعثات    ف

 
الدبلوماسية من آسيا الوسىط وجنوب  عقد ورش عمل ف

ق ووسط أوروبا  ق آسيا وشر  .شر
 

****** 
 

 حول المركز الدول  للرؤى السلوكية لمكافحة اإلرهاب 
 

ي 
 
  األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب مكتب  من قبل  الدوحة، تم إنشاء المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة اإلرهاب ف

ي عام 
 
اكة مع دولة قطر ف  .2020بالشر

 
ي مجال مكافحة  سيكون المركز الدولي بمثابة منصة عالمية لخلق المعرفة حول الرؤى السلوكية  
 
نشر  عير  اإلرهاب،  ف

اء واألكاديميير  والممارسير  وصانعي السياسات.    الجيدة، الدروس المستفادة والممارسات   وإنشاء شبكة مهنية من الخير
ي القدرات  ناء  سيوفر المركز دعًما مبتكًرا وموجًها نحو ب

ي احتياجات وأولويات الدول األعضاء لمواجهة التهديدات  ت   الت  لتر
ي لتقديم دعم    المتطورة،اإلرهابية  

لمستفيدين الذين يسعون للحصول عىل المساعدة  ا واالستفادة من وجوده الميدان 
 التقنية.  

ي مجال مكافحة اإلرهاب  فرًصا للتواصل من أجل تعزيز التنسيق بير   المركز الدولي  كما سيوفر  
مختلف الجهات الفاعلة ف 

ي سبيل  السلوكية المستندة عىل نهج الرؤى  والممارسات بشأن التدخالت
كحشد الموارد من أجل الف   .تعاون المشي 

 
****** 

 
 اقتباسات إضافية 

 
وس،ماريك    /  الدكتورة  : مركز بوسارا  الرئيس،نائب  شومبر

ي  من المعقد الكشف عن سلسلة األشيا "
ي ربما أدت بشخص معير  إل اتخاذ القرار بأن يتحول إل عنف. لكنت 

  أعتقد ء الت 
ي تحاول تقديم    كذلكشخاص الذين تعرضوا وما زالوا ضحايا للعنف. نحن مدينون  األ   إللوائكأننا مدينون  

للحكومات الت 
 ". مجتمع سلمي لشعوبــها. 

 
 : ما وراء الرصاع لمؤسسةالمدير التنفيذي  مارتن، جوش  / السيد 

ي رؤية  لبلدك،جهود الدبلوماسية العامة ال"إذا نظرت حول 
، العمل والتواصل الدبلوماسي ستبدأ ف  ي لم يتم    العالمي

والت 
ي منتنفيذها  

ي. وكل  معتمد عىل فهم  التفكير ال  بالمستوى الكاف  مثل فرصة إلحداث  ت  هذه الجهود كيفية عمل العقل البشر
 ابتكار وأكير تأثير أكير 

ً
 ".  ا

 
   قسم رئيس الوزراء    والتحليل،مدير السياسات والبحوث    مارتينوس،أمارة  السيدة /  

 
ن كيب  ف  : جنوب إفريقيا بحكومة ويسبر

ي السوبر ماركت    ترتيب األشياء"ال يتعلق األمر فقط بتغيير  
ي المرتبة األول من  من خالل    –ف 

وضع الطعام الصحي ف 
 من  

ً
 ولكن    أسفلها،الممرات بدال

ً
ي كيفية استخدام هذه االبتكارات  ب  األمر يتعلق حقيقة

ي الرؤى السلوكية  التفكير ف 
حل  لف 

ي مجال التطرف، و   مشاكلال
ا عىل مر السنير  من خالل القيام بهذا النوع من  المجتمعية ف 

ً
ء تعلمناه حق ي

أعتقد أن هذا سر
 العمل ". 

 
 : Nudge Lebanonنائب رئيس  صالح،السيد نبيل 

إل التطرف النشط والعنيف. لقد رأينا أن الرؤى السلوكية تكون أكير فاعلية    المواطن العادي  مراحل لتحولربــع  "لدينا أ
ي المرحلتير  األول والثانية من  

ء    مكافحةف  ي
الناس بأفكارهم بشأن سر ،التطرف. ألنه بمجرد أن يتأثر  يصبح من    معير 

 الصعب إقناعهم بخالف ذلك.  
ً
نعمل عىل حثهم عىل تجنب الفخاخ والتقنيات  يجب أن    ،إقناعهممن محاولة    وبدال

 إليصالهم إل هذا النوع من 
ً
ستخدم عادة

ُ
ي ت
 ".  الحفر الت 
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