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 املؤقت األعمالمن جدول  ٦٤البند 

 دور اليونسكو في تعزيز التعليم
 لدرء التطرف العنيف باعتباره وسيلة

 الملخص

هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والتسعني بعد املائة  درجأُ 
، وشاركت يف تقدميه األمريكيةطلب الواليات املتحدة ناًء على للمجلس التنفيذي ب

ديفوار وجيبويت وفنلندا وفرنسا  وكوستاريكا وكوت بلغارياو  واهلرسك البوسنةوتأييده 
كوريا  نيجرييا والنرويج وباكستان والفلبني ومجهوريةوأملانيا واألردن وكينيا والتفيا و 

 ورواندا والسنغال وسلوفينيا وسورينام وسويسرا وتركيا.

 رة اإليضاحية اخلاصة بذلك.كّ هذه الوثيقة املذ  وتتضمن

 .٥اإلجراءات املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 مذّكرة إيضاحية

 التشّددودفعهم إىل جتنيد الشباب  جهة التحدي العاملي املتمثل يف تزايد حاالتواأساسية مل وسيلةيُعترب التعليم  - ١
التشديد  وال بّد منعرب شبكات التواصل االجتماعي ويف التمعات احمللية وداخل املدارس. التطرف العنيف  والنزوع إىل

اسرتاتيجية األمم املتحدة ا تنّص عليه مبيف هذا الصدد ر ثقافة السالم عن طريق التعليم، ومن التذكري على أمهية نش
 ليونسكو.التأسيسي ليثاق املو  ٥٣/٢٥وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  العاملية ملكافحة اإلرهاب

يف طليعة وكاالت منظومة األمم املتحدة اليت تساهم يف ئها، وينبغي لليونسكو أن تظل، كما كانت منذ إنشا - ٢
من خالل التعليم. وتتمتم اليونسكو بالتايل مبكانة إحالل السالم وتوفري األمن واألمان عن طريق تعزيز التعاون بني الدول 

 ضروريةتعزيز وتوفري التعليم باعتباره وسيلة فريدة تؤهلها لقيادة وريادة األنشطة الرامية إىل مساعدة الدول األعضاء على 
والتعليم من أجل التنمية  ،التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسانب للمساعدة على درء التطرف العنيف، والنهوض

خطة الذي يُعترب إحدى غايات  -العاملية  واطَنةاإلطار العام لتعليم املضمن . وتضطلم اليونسكو بذا العمل املستدامة
لألمم اليت اختذها األمني العام العاملية  "التعليم أوالً "مبادرة وإحدى أولويات اليونسكو و  ٢٠٣٠لتنمية املستدامة لعام ا

متوز/يوليو  ٢٩ يفروما يف أيلول/سبتمرب و  ٢٩ يفيف نيويورك . وال بد لنا من التذكري بقيام اليونسكو مؤخراً، املتحدة
درء التطرف العنيف. وستستضيف لالتعليم االستعانة بقادة العامل على دورها الريادي يف جمال  طالعإ، ب٢٠١٥

درء التطرف العنيف عن طريق  بشأنعاملي أول اجتماع وزاري  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ يفاليونسكو يف مقرها 
 لدرء التطرف العنيف.الستعانة به واالعاملية  واطَنةالتعليم، وذلك من أجل مناقشة موضوع توفري تعليم امل

ونسكو منذ زمن إىل تسخري اخلربة اهلائلة اليت متلكها يف جمال العمل مم الشباب ومن أجلهم على يوقد بادرت ال - ٣
الختاذ مبادرات مشرتكة بني القطاعات (قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية وقطاع الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل 

والنزوع إىل التطرف العنيف لدى الشباب.  التشددقطاع الثقافة) ترمي إىل مكافحة ملعلومات وقطاع الرتبية و االتصال وا
لدفم وقامت اليونسكو مؤخرًا بتنظيم مؤمتر دويل للتوعية باالسرتاتيجيات الرامية إىل احليلولة دون اختاذ اإلنرتنت وسيلة 

 بشأن اجلديد املتكامل عمل اليونسكو تدشني إطار ذلكاملؤمتر وشهد  .الشباب إىل التشدد والنزوع إىل التطرف العنيف
 : بناء القدرات من أجل توطيد٢"الشباب  املسماة املتابعة املتكاملة آليةوكذلك ، "السالم بناء من الشباب متكني"

والرياضة والرتبية والتعليم يربط بني جماالت اختصاص اليونسكو املتعلقة بالشباب ، اليت تستند إىل �ج شامل "السالم
متكينهم من العنف عن طريق إىل مساعدة الشباب على عدم الوقوع يف براثن  هدفوالثقافة واالتصال واملعلومات وي

الدعوات الرامية إىل والتواصل عرب اإلنرتنت وإكسابم الثقة الضرورية ملقاومة الالزمة للصمود واملهارات  امتالك القدرات
 التشدد والنزوع إىل العنف ومكافحتها.دفعهم إىل 

 واالستعانة بهتوفري التعليم  علىويدعو مشروع القرار اليونسكو إىل تعزيز قدرتا على مساعدة الدول األعضاء  - ٤
توسيم نطاق العمل الذي تضطلم به املنظمة يف إطار اهلدف االسرتاتيجي الثاين عن طريق درء التطرف العنيف، وذلك ل
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"، ومسؤولني مبدعني عامليني مواطنني يكونوا أن من الدارسني متكني" يف املتمثلو  ٤م/٣٧يف الوثيقة  عليهاملنصوص 
 تعيني جهة تنسيق للقيام بذه األنشطة يف إطار قطاع الرتبية يف اليونسكو.و 

 ينص على ما يلي:قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار و  - ٥

 إن اللس التنفيذي،

 ،٤٦م ت/١٩٧الوثيقة  درسوقد  - ١

تزايد التحدي العاملي املتمثل يف  واملخاطر اليت ينطوي عليها التطرف العنيف تفاقم منعن قلقه  وإذ يعرب - ٢
 االجتماعي التواصل شبكات عرب العنيف التطرف إىل والنزوع التشّدد إىل ودفعهمحاالت جتنيد الشباب 

 ،املدارس وداخل احمللية التمعات ويف

 بذا املرتبطة اإلنسان حقوق صكوكاإلنسان وبسائر  حلقوق العاملي وباإلعالنمبيثاق األمم املتحدة  ويذّكر - ٣
 املوضوع،

عام اجلمعية العامة يف اليت اعتمدتا ، اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهابب أيضاً  ويذّكر - ٤
املتعلق بالتدابري الرامية إىل معاجلة  " منهاأوالً " القسمببالتحديد ، و ٦٠/٢٨٨ هامبوجب قرار  ٢٠٠٦

الرتويج لثقافة "املتحدة  األمم يفالدول األعضاء  قررت فيهالذي ، الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب
السالم والعدالة والتنمية البشرية، وللتسامح العرقي والوطين والديين، والحرتام مجيم األديان أو القيم الدينية 
أو املعتقدات أو الثقافات، عن طريق القيام، حسب االقتضاء، بوضم وتشجيم برامج للتثقيف والتوعية 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة على " حّثت فيهو  ،"العامة تشمل مجيم قطاعات التمم
 ،يف هذا الصدد "االضطالع بدور رئيسي

اجلمعية وبقرار  ،اإلنسان حقوق ميدان يف والتدريب للتثقيف املتحدة األمم بإعالن فضًال عن ذلكويذّكر  - ٥
-٢٠٠١ألطفال العامل (املعنون "العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف  ٥٣/٢٥العامة لألمم املتحدة 

املعنون "إعالن وبرنامج عمل بشأن ثقافة  ٥٣/٢٤٣ اجلمعية العامة لألمم املتحدةبقرار و  ،)"٢٠١٠
 السالم"،

بأن اليونسكو تستهدف "املسامهة يف صون السلم واألمن بالعمل، عن طريق الرتبية  يف �اية املطافويذّكر  - ٦
والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بني األمم، لضمان االحرتام الشامل للعدالة والقانون وحقوق 

 اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة"،

العاملية باعتباره (أ) أحد جماالت العمل الرئيسية  واطَنةاليونسكو بتعزيز تعليم امل التزام ويؤكد جمدداً  - ٧
لهدف االسرتاتيجي وفقاً ل )٤م/٣٧الوثيقة ( ٢٠٢١-٢٠١٤السرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/504/88/PDF/N0550488.pdf?OpenElement
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إحدى و "، (ب) ومسؤولني مبدعني عامليني مواطنني يكونوا أن من الدارسني متكني" يف املتمثلالثاين 
دف هل ٧الغاية و ، (جـ) املتحدة لألمم العام األمني اختذها اليتبادرة التعليم أوًال العاملية مل األولويات الثالث
 العتماد املتحدة األمم قمة ملؤمتر اخلتامية الوثيقةيف بصيغته املعتمدة اخلاص بالتعليم  ٤التنمية املستدامة 

 ،"٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة: عاملنا "حتويل املعنونة، وهي الوثيقة ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة

دور اليونسكو ومسؤولياتا يف وضم تعليم بشأن " ٣٢م ت/١٩٦القرار ما ينص عليه  جمددًا أيضاً  ويؤكد - ٨
املواطَنة العاملية موضم التطبيق وتعزيز التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان والتعليم من أجل التنمية 

دعم دور التثقيف الدول األعضاء واملديرة العامة إىل  فيه الذي يدعو ٨م ت/١٩٦القرار كذلك "، و املستدامة
والربنامج العاملي للتثقيف  ٢٠١٥والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيزه يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام 

 ،اإلنسان حقوق جمال يف والتدريب التثقيف منتدى ، ويرّحب فيه بإنشاءيف جمال حقوق اإلنسان

أمهية التعليم بوصفه وسيلة تساعد على درء التطرف العنيف والتعصب العرقي والديين والفظائم  ؤكديو  - ٩
بكون التعليم عامًال مساعدًا على العامل، ويقّر مجيم أرجاء يف  ،أعمال اإلبادة اجلماعية ومنها ،اجلماعية
التنوع ضمان و  ،اإلنسان والعدالة االجتماعيةقوق ضمان التمتم حبو  االستقرار والسالم الدائم، ضمان

من امتالك القدرات الالزمة لكي متكني املتعلمني ضمان و  ،واملساواة بني الرجل واملرأة واالستدامة البيئية
 يكونوا مواطنني مسؤولني يف جمتمعاتم وبلدا�م وعلى الصعيد العاملي،

ومنها اهليئات األخرى املتعددة األطراف بدور التعليم يف مكافحة التطرف العنيف، اهتمام تزايد  ويالحظ -١٠
ووضعه موضم التطبيق عن طريق اإلرهاب على سبيل املثال، وإبداء هذا االهتمام  ملكافحة العاملي املنتدى

ظيب بشأن  أبومذكرة اإلرهاب املعنونة " ملكافحة العاملي يف وثائق تضم مثًال وثيقة املنتدىالنّص عليه 
 اجليدة يف جمال الرتبية والتعليم ومكافحة التطرف العنيف"، املمارسات

السالم واملواطَنة  توطيدإىل الرامية اليونسكو الضطالعها بإدارة أنشطة للمديرة العامة  يعرب عن تقديره -١١
أنشطة  إدارةكذلك ، و العاملية واطَنةاملتعليم ودرء الفظائم اجلماعية والتطرف العنيف عن طريق تعزيز العاملية 

 حقوق جمال يف والتدريب ، ومنها األنشطة والربامج اخلاصة بالتثقيفاملرتبطة بذه األمور هابراجماليونسكو و 
 اإلنسان؛

 باريسيف  ُعقد الذي العاملية، املواطَنة تعليم بشأن الثاين اليونسكو مبنتدى اخلاص بالتقرير وإذ حييط علماً  -١٢
"املخاطر وبوقائم مؤمتر اليونسكو بشأن  ،٢٠١٥ يناير/الثاين كانون  ٣٠إىل  ٢٨ من املمتدة الفرتة يف

يف  ، الذي ُعقد يف باريساإللكرتونية احملدقة بالشباب: مكافحة التشدد والتطرف على شبكة اإلنرتنت"
 ،٢٠١٥ حزيران/يونيو ١٧و ١٦
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كافحة تنظيم داعش والتطرف العنيف" الذي استضافته ملمبشاركة املديرة العامة يف "مؤمتر قمة القادة  يرّحب -١٣
 ٢٩على هامش الدورة السبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة (نيويورك،  األمريكيةالواليات املتحدة 

 )؛٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

لوزراء الرفيم املستوى  االجتماعانعقاد الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام لليونسكو وانعقاد  ويتطّلم إىل -١٤
درء لالتعليم االستعانة ب بشأن ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦يف عقد على هامشها الذي سيُ والتعليم  الرتبية

درء التطرف  ينطوي عليها العمل علىالفرص والتحديات اليت  حبثمن أجل التطرف العنيف، وذلك 
 العنيف عن طريق التعليم؛

املعارف  املتعلمنيضمان اكتساب مجيم  علىملساعدة املعنية إىل ا األطرافسائر الدول األعضاء و  ويدعو -١٥
 ؛واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ثقافة السالم والالعنفلنشر  واملهارات الالزمة

، ومنها نة العامليةاملواطَ  تعليماخلاصة بساعي املعلى دعم وسائر األطراف املعنية الدول األعضاء  ويشّجم -١٦
 ،للمساعدة على درء التطرف العنيف اإلنسان، حقوق جمال يف والتدريب بالتثقيف املتعلقةاملساعي 

 ؛هلذا الغرضاملوارد املزيد من حشد كذلك على و 

ويف حدود املوارد املتاحة هلا  وفقًا ملا تقتضيه أهداف اليونسكو ومهامها القيام،املديرة العامة على  ويشّجم -١٧
 مبا يلي: ،امليزانية العادية واملوارد األخرى اخلارجة عن امليزانيةيف إطار 

ضرورية باعتباره وسيلة تعزيز وتوفري التعليم جمال اليونسكو يف  تضطلم بهالذي  الرياديتعزيز الدور  (أ)
، املستند إىل حقوق اإلنسان العاملية واطَنةاملتعليم على درء التطرف العنيف وتعزيز  للمساعدة

 ٢٠٢١-٢٠١٤السرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة وباعتباره أحد جماالت العمل املهمة 
 يكونوا أن من الدارسني متكنييف " ) وفقًا للهدف االسرتاتيجي الثاين املتمثل٤م/٣٧(الوثيقة 
املبادرات الرامية بني قطاعات اليونسكو بشأن وتعزيز التنسيق  ؛"ومسؤولني مبدعني عامليني مواطنني

ة برمتها، يف منظومة األمم املتحداملتاحة ؛ والوقوف على فرص التعاون إىل درء التطرف العنيف
 ؛سائر الشركاء احملتملني كاملنظمات غري احلكوميةوكذلك على فرص التعاون مم 

 األنشطة الرتبويةتعزيز سعيها إىل  أثناءاألعضاء لدول ل مّد يد العونتعزيز قدرة اليونسكو على  (ب)
تراعي الظروف الوطنية اليت املستند إىل حقوق اإلنسان، العاملية  واطَنةبرامج تعليم املمنها و  ية،التعليمو 

عن طريق الفظائم األخرى، وذلك اإلبادة اجلماعية و و يف درء التطرف العنيف إلسهام واليت ترمي إىل ا
وتتوىل مسؤولية  درء التطرف العنيفلالتعليم االستعانة بوضوع تعيني جهة تنسيق يف قطاع الرتبية تُعىن مب

 ؛درء التطرف العنيف الرامية إىلالرتبوية والتعليمية اليونسكو أنشطة تنسيق 
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رقمية، لتيسري درء التطرف تربوية وتعليمية  وسائل ومنهاجديدة، وتعليمية تربوية  إعداد وسائل (جـ)
 النظامية وغري النظامية؛ عليميةاملؤسسات التالعنيف عن طريق التعليم يف 

إشراك  عن طريقالعاملية للمتعلمني  واطَنةاملتعليم االستمرار يف مساعدة الدول األعضاء على توفري  )د(
يف ، ومنها الشباب واملعلمون واُألسر ومجعيات أولياء أمور الطالب، املعنية بالتعليم األطرافمجيم 

عن طريق ، ومساعدة الدول األعضاء على حتسني أساليب التدريس تنفيذ السياسات والربامج
 ؛وحبثيةاالستعانة على سبيل املثال بأنشطة تفاعلية وتشاركية 

 التعليميةالرتبوية و االسرتاتيجيات فيما خيّص فهم ساعدة الدول األعضاء الرامية إىل ممواصلة اجلهود  )ه(
العاملية  واطَنةاملتعليم املسامهة يف درء التطرف العنيف ووضم  ووضم النهوج اخلاصة با من أجل

 موضم التطبيق؛

شبكة عاملية تضم واضعي السياسات واخلرباء واألخصائيني  إلنشاءشراكات اسرتاتيجية  إقامة )و(
درء  من أجلالتعليم وترمي إىل االستعانة ب ،ووسائل اإلعالم وسائر األطراف املعنيةومعاهد البحوث 
 التطرف العنيف؛

 وناملرب، ومنها املعنية الرئيسية األطرافتدريب  خمتلف اجلهود الرامية إىلتيسري  املساعدة على )ز(
االستعانة بالتعليم يف جمال هذه األطراف  تقدرابناء و  ،والشباب األمور وأولياءالسياسات  ووواضع

 حقوق جمال يف والتدريب والتثقيف العامليةتعليم املواطَنة درء التطرف العنيف عن طريق من أجل 
 ؛اإلنسان

من اختاذ التدابري املناسبة لتوثيق عرى التعاون بني الدول األعضاء يف اليونسكو واملؤسسات األخرى  (ح)
 درء التطرف العنيف؛لبالتعليم أجل تعزيز االستعانة 

با  تضطلماليت األعمال  املائتني، معلومات عندورته  إبّانم إليه، قدّ تأن من املديرة العامة  ويطلب -١٨
 .اليونسكو لدرء التطرف العنيف عن طريق التعليم

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 تصويب ٤٦م ت/١٩٧ 
  
 ١٤/١٠/٢٠١٥ باريس، 

 إجنليزياألصل: 
 
 

 املؤقت األعمالمن جدول  ٦٤البند 

 دور اليونسكو في تعزيز التعليم
 لدرء التطرف العنيف باعتباره وسيلة

 تصويب

 يعدل نص امللخص الوارد يف صفحة الغالف على النحو التايل:

هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي بناًء على طلب  درجأُ 
وكمبوديا بلغاريا و وبلجيكا  واهلرسك البوسنةوألبانيا وأندورا وأنغوال وأرمينيا والنمسا و  الواليات املتحدة األمريكية

وفنلندا وفرنسا وأملانيا واجلمهورية الدومينيكية وإثيوبيا وجيبويت ارك والدمنديفوار  وكوستاريكا وكوتوكندا وكولومبيا 
ونيجرييا والفلبني وليتوانيا وموناكو واملغرب والنرويج واألردن وكينيا والتفيا واليونان وغينيا وهنغاريا وإيطاليا وآيرلندا 

والسنغال وسلوفينيا العربية السعودية وسانت كيتس ونيفيس واململكة كوريا ورواندا  ومجهوريةوبريو وبولندا وقطر 
العظمى وآيرلندا لربيطانيا وأوغندا واململكة املتحدة  وتركياوغامبيا وهولندا وسويسرا والسويد وسورينام وإسبانيا 
 .واإلمارات العربية املتحدة واليمن الشمالية

 على النحو التايل: ٣يف الصفحة  ٩تعدل الفقرة و 

التعصب العرقي ذلك  يف مبامجيع أشكال التطرف العنيف، وسيلة تساعد على درء  اعتبارهأمهية التعليم ب ويؤكد
 فعرت يو يف مجيع أرجاء العامل،  اإلنسانية حبقاملرتكبة  رائماجلو ، وجرائم احلرب، أعمال اإلبادة اجلماعيةو  ،والديين
 ،والعدالة االجتماعية ،حقوق اإلنسانو  ضمان االستقرار والسالم الدائم، يفالتعليم  يؤديه الذي احلفاز بالدور

يكونوا لمتكني املتعلمني من امتالك القدرات الالزمة  يفو  ،واالستدامة البيئية ،واملساواة بني الرجل واملرأة ،التنوعو 
 مواطنني مسؤولني يف تتمعاتم وبلدا�م وعلى الصعيد العاملي،
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 على النحو التايل: ٤(أ) يف الصفحة ١٧تعدل الفقرة 

سعيها إىل تعزيز األنشطة الرتبوية والتعليمية، ومنها  يفتعزيز قدرة اليونسكو على مّد يد العون للدول األعضاء  (ب)
يف إىل حقوق اإلنسان، اليت تراعي الظروف الوطنية واليت ترمي إىل اإلسهام  ةبرامج تعليم املواطَنة العاملية املستند

، وذلك عن طريق اإلنسانية حبق املرتكبة واجلرائم احلرب، وجرائم اجلماعية، اإلبادة وأعمال ،درء التطرف العنيف
تعيني جهة تنسيق يف قطاع الرتبية تُعىن مبوضوع االستعانة بالتعليم لدرء التطرف العنيف وتتوىل مسؤولية تنسيق 

 أنشطة اليونسكو الرتبوية والتعليمية الرامية إىل درء التطرف العنيف؛

 

يقة على ورق معاد تصنيعهطُبعت هذه الوث  


	Corrigendum



