


أمـا قبـل
اليوم، نفخر بتأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال( ليكون نقطة 

إشعاع وتعاون دولي في مواجهة عدو البشرية األول. 

إنَّ المشاركة العالمية في مركز )اعتدال( تبث رسالة واضحة لصانعي الموت والخوف أنَّ 
د للوجود البشري،  العالم في أيٍد أمينة، ومسؤولة، وقادرٍة على محاربة هذا الداء المهدِّ

وصناعة مستقبل آمن لألجيال القادمة.



رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي 
له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات 

والمنظمات ذات العالقة.

المرجع األول عالمّيًا في مكافحة الفكر المتطّرف 
وتعزيز ثقافة االعتدال.

الرسـالة

الـرؤيـة



األهداف 
االستراتيجية

وقاية
تفنيد الخطاب المتطرف ومحاربة 

أنشطته والحد من آثاره.

مواجهة
مواجهة الفكر المتطرف ومنع 
االنتماء إليه أو التعاطف معه أو 

المساهمة في أنشطته بأي شكل 
من األشكال.

توعـية
تعزيز ثقافة االعتدال 
والتسامح وتقّبل اآلخر.

شراكة
تعزيز التعاون الدولي في مكافحة 

الفكر المتطرف.



لماذا؟

يقود المركز الجهود الدولية لمكافحة الفكر 
المتطرف الذي أصبح اآلن أشبه بالوباء الذي يتنوع كل 

يوم فيفرز كوارث جديدة ال يردعها حاجز جغرافي أو 
اختالف ثقافي.

في السنوات الثالثة األخيرة فقط، نّفذت داعش هجماتها في 31 دولة، راح 
ضحيتها أكثر من 3600 قتيل و8000 جريح، كما أظهرت التنظيمات المتطرفة فعالية 

عالية في استخدام تويتر وغيره من الشبكات االجتماعية لنشر أفكارها وكسب 
الدعم والتواصل مع المجندين المحتملين.

العالم في خطر … !



فـكــري

إعالمـــيرقمــــي





تعزيز الجانب الفكري المرتبط بمحاربة 
التطرف ¬وتفنيد خطاب اإلقصاء ونشر 

مفاهيم االعتدال وتقبل اآلخر.   

رصد وتقويض األنشطة الرقمية 
للجماعات المتطرفة ودعم الجهات 

الفاعلة في نشر الفكر المعتدل 
ومكافحة التطرف الرقمي.

ز ثقافة  صناعة خطاب إعالمي محترف يعزِّ
االعتدال ويجابه الطروحات اإلعالمية 

ض مقوماتها. المتطرفة، ويقوِّ

مرتكزات استراتيجية 
٣

كيف؟



الرصـــد

التفـاعـلالتحـليل

اعتماد اللغات األكثر انتشاًرا وبدرجة عالية من 
)األتمتة( في اإلخطار، مع القدرة على كشف 

المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف.

التشخيص الدقيق للمواد المرصودة 
بكافة اللغات واللهجات المختلفة، بما 

يساعد على إصدار التحليالت الدورية: 
يومية، أسبوعية، شهرية.

إجراءات استباقية وتفاعلية تستهدف 
الرد على الشبهات وحجب ومنع وإغالق 

منافذ الفكر المتطرف بمختلف أشكالها 
وتعطيل مصادر التغذية الرقمية.

محــاور للعمـــل
٣



أين؟

سبع قارات وعالم افتراضي: 

النطاق العالمي هو محور إستراتيجيتنا في 
ا، وليس بعد، بل إنَّ  تحقيق أهداف المركز عالمّيً
الواقع االفتراضي من الشبكات اإللكترونية هو 
العالم الموازي الذي نراهن بأْن تكون معركتنا 
فيه ببرمجيات مبتكرة هي األسرع عالمّيًا في 

الوصول والنفاذ والموثوقية.



الحوكمة؟
المنظمــات  إدارة  الدوليــة فــي  الممارســات  بنظــام حوكمــة يعكــس أفضــل  المركــز  يتميــز 
العالميــة الكبــرى؛ بمــا يتيــح الحياديــة والمرونــة والكفــاءة والشــفافية لتأديــة مهــام المركــز 
وتحقيــق أهدافــه. يتولــى إدارة المركــز مجلــس إدارة مكــون مــن )1٢( عضــًوا مــن ممثلــي دول أو 
ــكل دورة،  ــنوات ل ــس( س ــدة )خم ــكل لم ــز، يتش ــل المرك ــام بعم ــات ذات اهتم ــات أو جه منظم
مراعــى فــي عضويتــه نســب المســاهمة فــي تمويــل الميزانيــة الســنوية للمركــز، وُينــاط بــه رســم 

ــه.  ــاد ميزانيت ــه، واعتم ــه وبرامج ــع خطط ــز، ووض ــة للمرك ــة العام السياس

تنقسم عضوية المركز إلى:

الميزانيــة . 1 بالمســاهمة فــي تمويــل  تلتــزم  لــة  أو منظمــات أو جهــات مشــاركة مموِّ دول 
التشــغيلية للمركــز ويكــون لهــا تمثيــل فــي مجلــس اإلدارة.

دول أو منظمــات أو جهــات مشــاركة داعمــة يختارهــا مجلــس اإلدارة ويكــون لهــا تمثيــل . ٢
مســتقل فــي عضويــة مجلــس اإلدارة. 

دول أو منظمــات أو جهــات مشــاركة تســتفيد مــن خدمــات المركــز وتتعــاون معــه فــي . 3
تحقيــق أهدافــه.

كذلــك يضــم المركــز »اللجنــة الفكريــة العليــا« والتــي تتكــون مــن عــدد مــن العلمــاء والمفكريــن 
وأصحــاب الــرأي البارزيــن علــى المســتوى المحلــي والعالمــي وتتولــى مراجعــة األهــداف الفكريــة 
للمركــز واقتــراح البرامــج الفكريــة، وتحديــد أولوياتهــا، وآليــات تفعيلهــا. كمــا يعتمــد المركــز علــى 
ــه  ــي ألدائ ــم الموضوع ــا التقيي ــن خالله ــن م ــي يمك ــة الت ــرات األداء الرئيس ــن مؤش ــة م مجموع

فــي القيــام بمهامــه وكذلــك أثــره وفاعليتــه فــي تحقيــق أهدافــه المرجــوة علــى أرض الواقــع.



أما بعـد،

تفّوق تقني غير مسبوٍق في مكافحة 
الفكر المتطرف وأنشطته على ساحات 

مواقع التواصل االجتماعي واإلنترنت 
واإلعالم بوجه عام.

برمجيات مبتكرة كليًا قادرة على رصد 
وتصنيف وتحليل أي محتوى متطرف 

في غضون 6 ثوان فقط من ظهوره على 
شبكة اإلنترنت وبمستوى غير مسبوق 

ا من الدقة - يتعدى 80٪ - مما  عالمّيً
يتيح آفاًقا جديدة في مجال مكافحة 

األنشطة المتطرفة في المجال الرقمي.

جميع اللغات واللهجات الشائع 
استخدامها في طروحات الفكر 

ا تطوير نظم ذكاء  المتطرف، ويجري حالّيً
اصطناعية متقدمة لتحديد المواقع 

الجغرافية التي تمثل بؤر وحاضنات للفكر 
المتطرف والقيام بأنشطة االستقطاب 

والتجنيد.
تفوق فريد في الجانب الفكري 

عبر نخبة من الباحثين والمتخصصين 
يجمعون ما بين المعرفة اإليديولوجية 

وامتالك المهارات البحثية وبين القدرة 
التقنية الحديثة للقيام بالتحليل المتقدم 

للمعلومات، هذا إلى جانب الدراية 
والخبرة المحلية واإلقليمية للفهم 

الدقيق للجماعات المتطرفة وخصائصها 
الفكرية والثقافية ومحدداتها االجتماعية 

والسياسية.

تعاون دولي وفق رؤية مشتركة،  
لمحاربة جذور التطرف ونشر قيم 

التسامح واالعتدال، وإثبات قدرتنا 
كقيادات دولية على حفظ السالم 

العالمي، وتحقيق الرفاهية لشعوب 
العالم.

عناصــر التمـيز














