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 من جدول األعمال املؤقت ٩لبند ا

 دور اليونسكو في تعزيز التعليم باعتباره وسيلة لدرء التطرف العنيف

 لملخصا

 ٤٦م ت/١٩٧تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار  يف هذه الوثيقة تقدم املديرة العامة
 ويعرض". دور اليونسكو يف تعزيز التعليم باعتباره وسيلة لدرء التطرف العنيفبشأن "

يف سبيل  واألنشطة اليت ال يزال تنفيذها جارياً  مت تنفيذهاهذا التقرير األنشطة اليت 
 القرار املذكور.إعمال 

 .١٥ الفقرة يف املقرتح القرار: اختاذها التنفيذي اجمللس من املتوقع اإلجراءات
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 مقدمةال -أوالً 

ليونسكو يف تعزيز التعليم دور ابشأن " ٤٦م ت/١٩٧تقريرًا عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار تضم هذه الوثيقة  - ١
يف  نشطة اليت ال يزال تنفيذها جارياً هذا التقرير األنشطة اليت مت تنفيذها واأل ويعرض". باعتباره وسيلة لدرء التطرف العنيف

 .إعمال القرار املذكورسبيل 

 وفضًال عن. املسهمة يف التنفيذ عات الربنامجيع قطامج معاملشرتك اليونسكو هذا القرار من خالل التعاون تنفذ و  - ٢
التطرف  درءلالتعليم مبوضوع االستعانة ب تُعىن تنسيق جهة، يف هذا الصدد لبا طُ ، تلبيًة ملالرتبيةقطاع يف  ُعينتذلك، 

ميع قطاعات جلن من ممثلني كوّ م"فريق مشرتك بني القطاعات"،  تأليف إىليف الوقت الراهن جهة التنسيق  وتسعىالعنيف. 
املشرتكة  روعاتمقرتحات املش يشملاألنشطة واخلطط املشرتكة، مبا  يفالتنسيق والتعاون  يسريلت اً شهريتمع جيالربنامج، 
مجيع  اً مركزيتضم  ١بني القطاعات صفحة ويب مشرتكة فريق املشرتكال وأعدمتويل من خارج امليزانية. لحصول على املقدمة ل

 .درء التطرف العنيف يف جمالاملعلومات املتعلقة بعمل اليونسكو 

 مواد إرشادية وأطرإعداد   -ثانياً 

كيفية إدارة   بإرشادات ونصائح عملية فيما خيص لتزويد املعلمني ٢التطرف العنيف درءيف موضوع لمعلم لضع دليل وُ  - ٣
دليل آخر ملساعدة  إعداد. وجيري درء التطرف العنيفو  التشددل الوقوع يف حبائ بشأن يف الصفوف الدراسيةاملناقشات 

 اليت ميكن اختاذها على مجيع مستويات النظم التعليمية التدابريالسياسات التعليمية يف تصميم وختطيط وتنفيذ  رامسي
القائم لتبادل املعلومات بشأن تعليم اليونسكو أما مركز ). اتية واملمارسو الرتب ات واألساليبالسياس على مستويات(أي 

يعمل  ٢مركز من الفئة هو من أجل التفاهم الدويل، و  للرتبية يستضيفه مركز آسيا واحمليط اهلادي الذي ٣املواطنة العاملية
 .درء التطرف العنيفب املتعلقةشمل املوارد نطاق نشاطه حبيث أصبح ي سعوُ فقد ، اليونسكوحتت رعاية 

واملعلومات  قطاع االتصال هلفقد است. درء التطرف العنيفاالجتماعي يف  التواصلالعمل جار ملعاجلة أمهية وسائل و  - ٤
مع االحرتام الواجب  ،التشدد يف حبائل الوقوعاالجتماعي يف عمليات  وسائل التواصلدور  للنظر يفدراسات حبثية عاملية 
مبادئ توجيهية بشأن  أيضاً  قطاعويضع ال. على الصعيد الدويل ق اإلنساناملعلومات وأطر حقو  ياتحلرية التعبري وأخالق

 وترويج هذه القيم وتعزيزها. ،رتنتنن أن توجه السلوك املسؤول على اإلاليت ميك القيم الوقوف علىاملواطنة الرقمية من أجل 

امليسِّرة نقل القيم ت اليتنسانية اإلو  ملةالشا التعلم يف احلد من انتشار التعصب والتطرف العنيف وتعزيز رؤى سهاملإلو  - ٥
أدرجت  ما إذاعاملية" اليت الالقيم " للوقوف علىمكتب الرتبية الدويل لليونسكو مبادرة  استهلجمتمعات عادلة وشاملة،  لقيام

املهامتا غاندي -اليونسكو معهدويقوم ز السالم واحلوار والتفاهم. يتعز بفضلها مكن أيف املناهج الدراسية،  على حنو مالئم
                                                

١ extremis-violent-http://en.unesco.org/preventing   
٢ http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf 
٣ /https://gcedclearinghouse.org  
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 وحداتالجمموعة من  )، وهيLibre Curricula( "الدراسية احلرةاملناهج " بإعداد ن أجل السالم والتنمية املستدامةم للرتبية
تشجع التفكري النقدي والتعلم ، درء التطرف العنيف واملخصصة ملوضوعنرتنت على اإلتاحة املتعددة الوسائط امل التعليمية

 من وجهة نظر املواطنة العاملية. التقصيالقائم على 

 بهذا المجال لدى الجهات المعنيةوبناء القدرات  الترويجفرص   -ثالثاً 

 اً دولي اً مؤمتر  ،ن أجل السالم والتنمية املستدامةم للرتبيةاملهامتا غاندي -اليونسكو معهد شاركة، مبالرتبية قطاعينظم س - ٦
 املؤمتر رامسيستهدف وي). ٢٠١٦سبتمرب أيلول/من خالل التعليم (نيو دهلي، اهلند،  درء التطرف العنيف يف موضوع اً كبري 

اخلطر احملدق حجم  بالتوعية بشأنسيضطلع مشارك من مجيع أحناء العامل، و  ٢٠٠جمع أكثر من وسيالسياسات التعليمية، 
ن شبكة و املشارك وسينشئه الظاهرة. هذ درءالتعليم يف  يؤديهالتطرف العنيف والدور األساسي الذي ميكن أن من جراء 

 .درء التطرف العنيفب املتعلقة االيونسكو ومعلوماهتنشر أعمال يف املستقبل تتيح عاملية 

سلسلة من  يف الوقت الراهن بإعداد من أجل التفاهم الدويل للرتبية يمركز آسيا واحمليط اهلادو  قطاع الرتبيةويقوم  - ٧
العمل األوىل يف هذه السلسلة  وُعقدت حلقة. درء التطرف العنيفتعليم املواطنة العاملية و  تتمحور حولبرامج بناء القدرات 

 كوريا اجلنوبية.ب، يف سيول ٢٠١٦يونيو حزيران/يف 

يف املغرب،  الوطنيةبالتعاون مع وزارة الرتبية ف. على املستوى الوطين االضطالع هبا أيضاً  جيري ومثة أنشطة حمددة - ٨
درء التطرف املدارس ودورها يف  بشأن اً وطني اً تشاوري اً اجتماع ٢٠١٦ مارسيف شهر آذار/الرباط يف اليونسكو  مكتب نظم

ميكن أن  عمل لوكاالت األمم املتحدة واجلهات الوطنية املعنية لتحديد األولويات وجماالت التدخل اليت حلقة هت، تلالعنيف
يف  قطاع الرتبية وقعو  الشباب. يف أوساط تهومكافحالتطرف العنيف  درء من أجلوكاالت األمم املتحدة فيها  تنظر

اسرتاتيجية  وضع بغية إىل املغرب إىل تقدمي الدعم التقينيرمي اتفاقا مع اللجنة الوطنية املغربية لليونسكو  ٢٠١٦يونيو حزيران/
 من خالل التعليم. درء التطرف العنيف بشأنوطنية 

 درء التطرف العنيفوسيلة لباعتبارهما  تهممشاركضمان تعزيز تمكين الشباب و -اً رابع

شباب شبكات تنفيذ مشروع ب الرتبيةوقطاع  واملعلومات االتصالقطاع و  العلوم االجتماعية واإلنسانيةيضطلع قطاع  - ٩
على طول  بلدان ممتدة ةعشر  نشاطه علىركز ي وهو مشروع)، بتمويل من االحتاد األورويب، NET-MED(املتوسط  حوض

لشابات والشبان تمكني ااتية لؤ بيئة م إقامةيف  اإلسهامهدفه الرئيسي هو و الشرقي والغريب للبحر األبيض املتوسط.  احلوضني
ز شبكات الشباب، وحتسني وسائل إىل تعزي يرمي املشروعمواطنني فاعلني. و بوصفهم بصورة جمدية  اجملتمعيف الخنراط من ا

وتعزيز إدماج  ،السياسات رامسي وصوهلم إىل يسريجيا املعلومات واالتصاالت، وتتكنولو يف  ماهتومهار  اخلاصة هبم عالماإل
 .إسهاماً كبرياً  يف بناء السالم يف املنطقة األمر الذي يتيح هلم اإلسهاماالقتصادي، الشباب على الصعيد 
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يف مناقشة  ٢٠١٦فرباير شباط/يف  املستدامةن أجل السالم والتنمية م للرتبيةاملهامتا غاندي -اليونسكو معهد نظمو  -١٠
شارك و التطرف العنيف من خالل التعليم".  درءموضوع " تناولت" التعليم عن األجيال أحاديث" ضمن سلسلةدار البلدية 
 ورامسيالتعليم، يف جمال القرار  أصحاب عدد من يف هذا احلدث، الذي اشتمل على حوار مع وشابة شاباً  ٤٥٠أكثر من 

إجراء تغيريات إجيابية بشأن توصيات  يضملشباب لبيان إىل إصدار هذا احلدث  وأفضىسات واألكادمييني واملعلمني. السيا
 يف نظم التعليم.

نرتنت على شبكة اإل درء التطرف العنيفو يف حبائل التشدد الشباب  وقوع مسألةاملعلومات و االتصال قطاع تناول و  -١١
) (جنيف، WSISالقمة العاملية جملتمع املعلومات ( الذي نُظم بالتنسيق مع منتدىخالل منتدى اليونسكو الرفيع املستوى 

من خالل  من أهداف التنمية املستدامة ١٦دف اهليهدف املنتدى إىل تسريع اجلهود املبذولة لتحقيق و ). ٢٠١٦مايو أيار/
بتنفيذ مشروع جنوب  ٢٠١٥يوليو متوز/منذ ويضطلع القطاع ت معرفة سلمية وشاملة. جمتمعاقيام لالالزمة هتيئة الظروف 

من  YouthMobileيف إطار مبادرة املخصصة للهواتف احملمولة  PeaceApp واملتمثل يف برجمية الشبابب اخلاص السودان
ت حل املشكالوقائمة على بناءة  استجابات قدماأللعاب والتطبيقات اليت ت ابتكار ، نساءً ورجاًال، منأجل متكني الشباب

"اإلنرتنت بعنوان  اً دولي اً مع حكومة كيبيك، مؤمتر بالتشارك ، أيضاً  القطاع نظمويلتحديات اليت تواجه جمتمعاهتم. ل تصدياً 
أكتوبر /تشرين األول ٣١" (مدينة كيبيك، كندا، والعيش معاً  العمل مباشرةاملخاطر و  درء: يف حبائل التشدد لشبابا ووقوع

 ).٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/ ١ -

الرتاث العاملي  بشأن الرتاث العاملي، منتدى الشباباخلاص بيف إطار برنامج التعليم  ،نظم قطاع الثقافةو  -١٢
 للمخاطر وضرورة التصديأمهية محاية الرتاث  بشأنالشباب  لتوعية رتكيابسطنبول إ) يف ٢٠١٦يوليو متوز/ – يونيوحزيران/(

اليت ، بلداً  ٢٧يف  العامليالرتاث خميمات عمل املتطوعني يف جمال  أيضاً  قطاعالنظم و املستمرة اليت تواجه الرتاث العاملي. 
شرتك باالنتماء فيما يتعلق بالرتاث الثقايف املشعور الإىل تعزيز  ترمي، واليت ونساءً  رجاالً  الشباب، من ٥٠٠شارك فيها 

 يف.احرتام التنوع الثقا وتنمية

درء التطرف ملسعى  بوصفهم مناصرين نشطني وملتزمنييف دعم الشباب  ةمكاتب اليونسكو امليدانية نشطوكانت  -١٣
االجتماعي واالقتصادي  اإلدماجتعزيز السالم املستدام من خالل حاليًا ب داكاريف اليونسكو ويضطلع مكتب . العنيف

ويقوم . لديهم املهارات احلياتية واستخدام املوارد التعليمية املفتوحة تنميةللشباب يف منطقة الساحل، وال سيما من خالل 
جل السالم يف تغيري من أال روادشباب المشروع بعنوان "بإعداد  يآسيا واحمليط اهلاد اإلقليمي للرتبية يف اليونسكو مكتب

السالم، وتعزيز التفاهم املتبادل  حتقيق مسهمة يف بوصفهم عواملبناء قدرات الشباب سعيًا إىل "، يآسيا واحمليط اهلاد
اليونسكو  مكتب نظمو . شددمبا يف ذلك التطرف العنيف والت ،والفقر والعنفالالمساواة مسارات ملعاجلة  والوقوف على

مليثاق الشباب  العاشرة السنوية االحتفال بالذكرى مبناسبةالشباب والسالم واألمن،  يف موضوعنريويب دورة تدريبية يف 
وتدريب ذوي األوضاع اهلشة اليونسكو يف أمريكا الوسطى يف مبادرات لدعم الشباب تشارك و  ،)١٠ألفريقي (بنجول +ا

 العنف. درءاملسؤولني على 
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 خرىاألوكاالت الالشراكات مع  - خامسا

بالغة األمهية اليونسكو شراكات  أقامت، درء التطرف العنيفب واألنشطة اخلاصةاملناقشات ب املضي ُقدماً من أجل  -١٤
 :مشلت ما يليمع خمتلف اجلهات الفاعلة، 

o  وتشارك ، ، التابعة لألمم املتحدةفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهابيف  أصيلعضو اليونسكو
الذي "، "الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهابالتابع هلذه الفرقة واملعين بـالفريق العامل من هذا املنطلق يف رئاسة 

. درء التطرف العنيف بشأن األمني العام لألمم املتحدةالعمل اليت وضعها إليه مهمة تنفيذ خطة  أسندت
: مبا يلي عنيةاملوهي األفرقة  ،تابعة لفرقة العمل املذكورة أخرىأفرقة عاملة  ةعضو نشط يف أربع اليونسكو أيضاً و 
اإلرهابيون ن و "املقاتلويمية ملكافحة اإلرهاب"، الوطنية واإلقل"االسرتاتيجيات وتمويل اإلرهاب"، ل التصدي"

يراعي الفوارق بني  ومكافحته اإلرهاب درءل �ج"اعتماد  املعين مبسألةمل االعالفريق "، فضال عن األجانب
 ؛٢٠١٦يونيو حزيران/يف  أنشئ الذي"، اجلنسني

o  معها يف تنظيم  اليونسكو تشاركت، اليت لتعليم أوًال"مبادرة األمني العام لألمم املتحدة العاملية بشأن "اأمانة
يف و  نيويورك األجنبية والوفود القائمة يف البعثات موجه إىل ،درء التطرف العنيف بشأنمائدة مستديرة  اجتماع

 )؛٢٠١٦يونيو حزيران/مم املتحدة (األ

o  ؛اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عن احلماية مبنعمكتب مستشار األمم املتحدة اخلاص املعين 

o ٢٢٥٠توىل تنسيق تنفيذ قرار جملس األمن ي ، الذيالشباب وبناء السالمب املعينبني الوكاالت  املشرتك الفريق 
 الشباب والسالم واألمن؛ بشأن

o  ،متابعة إعالن  إطار ة يفاملواطنبتعليم املعين فريق العمل التابع هلا اليت تشارك اليونسكو يف املفوضية األوروبية
 الرتبية؛وزراء لباريس 

o درء التطرف موضوع  اليونسكو ت فيهتناول والذي، أوروباجملس  ، الذي عقدهوالتعليم وزراء الرتبيةل املؤمتر الدائم
 )؛٢٠١٦أبريل نيسان/الدميقراطية من خالل التعليم ( ضمان حتقيق مسألةمناقشة الوزراء  يف إطارالعنيف 

o  ٢٠١٦أبريل نيسان/يف  ، الذي عقد"املستقبل سبيل العمل يف -"مؤمتر جنيف بشأن درء التطرف العنيف ،
 ؛"، الذي أعدته املنظمةدرء التطرف العنيف بشأندليل املعلم "لليونسكو  ةالعام ةاملدير  ت فيهقدم والذي

o " فيها سهمت واليت مؤسسة آنا ليند واجمللس الثقايف الربيطاين، بنيشرتكة امل "العمل سبيل املناقشة يفمبادرة 
ركز على البحوث وبناء هي ت، و )NET-MED(املتوسط  حوضشباب شبكات مشروع اليونسكو من خالل 

 .االتصاالتيف جمال  املشرتكةاألعمال على ، و والرتويجالقدرات يف جمال وسائل اإلعالم 
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 القرار المقترح

 اختاذ القرار التايل:يف سبق، قد يرغب اجمللس التنفيذي ضوء ما  على -١٥

 اجمللس التنفيذي،إن 

 ،٩م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

التطرف  درءل وسيلةدور اليونسكو يف تعزيز التعليم باعتباره املتعلق ب ٤٦/م ت ١٩٧ بالقرار ذّكرإذ يو  - ٢
 ،العنيف

مببادرة  ت فيه)، الذي رحب٢٠١٦فرباير شباط/( ٧٠/٢٥٤املتحدة ألمم لاجلمعية العامة قرار ب يط علماً حيو  - ٣
قرار اجلمعية ب أيضاً  يط علماً حيو  ف،التطرف العني درءل اليت وضعها العمل ةطخب علماً  تاألمني العام وأحاط

ما يتصل هبذا املوضوع ) الذي أوصى بأن تنظر الدول األعضاء يف تنفيذ ٢٠١٦يوليو متوز/( ٧٠/٢٩١ ةالعام
 ،وطينالسياق التنطبق على  حيثماخطة العمل، يف توصيات من 

بناء و  الدول األعضاءوتنفيذها إلرشاد  أنشطةأل�ا اضطلعت باستهالل  ةالعام ةللمدير  يعرب عن تقديره - ٤
وسائل اإلعالم والتنوع الثقايف  دعم من خاللو التطرف العنيف من خالل التعليم  درءفيما خيص  اقدراهت

 ؛والشباب

األطراف شراكات وثيقة مع  وعقدباع �ج شامل لضمان اتّ  قيمي أذالبني القطاعات  املتني بالتعاون يرحبو  - ٥
 ؛ا اجملالهبذ واجلهات املعنيةالفاعلة 

التطرف  درء يف جمالدعم أنشطة اليونسكو لموارد من خارج امليزانية تقدمي الدول األعضاء على  حيثو  - ٦
 العنيف؛

التطرف العنيف، وذلك بالتنسيق  درءالرامية إىل تعزيز أنشطة اليونسكو على مواصلة  ةالعام ةاملدير  يشجعو  - ٧
 ؛الاجمل هبذااجلهات املعنية غريها من مع وكاالت األمم املتحدة و 

مسامهة  معلومات عن الثانية بعد املائتنييف دورته اجمللس التنفيذي إىل قدم تأن  ةالعام ةاملدير  من يطلبو  - ٨
التعاون بني  ويراعيمسامهة مجيع قطاعات الربنامج  يبنييف تقرير  ، وذلكالتطرف العنيف درءاليونسكو يف 

 القطاعات.

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه




