
 

 

 
 

 فالجيدة للتعليم ومكافحة التطرف العني الممارساتحول بي أبوظمسودة مذكرة 

 

 المقدمة

 

لزمةُعلىُالطرقُواألساليبُالتيُي مكنُتطبيقهاُمنُأجلُتسخير1ُركزُوثيقةُالممارساتُالجيدةُت ُ غيرُالم 

لمنعُالتطرفُالعنيفُومكافحتهُليستفيدُمنهاُواضعوُالسياسات،ُوالمعلمونُدواتُاألمواردُوالأحدُالتعليمُك

ُومنظماتُالمجتمعُ ُوالمنظماتُغيرُالحكوميةُ)والتربويون، NGOُالمحلي، ُواآلباءُواألسرة. ولذلكُ(،

عددُمنُأجلُتحديدُُمعا ُالحكوماتُومنظماتُالمجتمعُالمدنيُومؤسساتُالقطاعُالخاصُُتتعاونُيجبُأن

الصمودُعلىُقدرةُالتعزيزُب غيةُبهاُُالُت عدُوالُت حصىُوالتيُي مكنُاالستعانةالتيُساليبُاألطرقُومنُال

ُُُ.ُوقوعُفيُبراثنُالتطرفُالعنيفالوالتجنيدُُوالحدُمن

ُ

لىُالتعليمُعإمكانيةُالحصولُُتتحققعندماُنقطةُالبدايةُلمكافحةُالتطرفُالعنيفُفيُمجالُالتعليمُهيُإنُ

ُيمةُعالميةُفيمكن.ُوألنُالتعليمُقالفكريةوحمايةُالمدارسُوضمانُتوفيرهاُلبيئاتُآمنةُمنُالناحيةُالبدنيةُو

قافاتُوالسياقاتُفعالةُلمكافحةُالتطرفُالعنيفُعبرُالثاللتدخالتُاُأنُتفتحُالمجالُأماملبيئاتُالتعليميةُل

ُُالمختلفة.

ُُ

هوُالحالُ عُمكافحةُيميةُبموضوالتدخالتُالتعلُترتبطأيُبرنامجُلمكافحةُالتطرفُالعنيف،ُعندُوضعُوكمُا

فُوالتجنيد.ُالتطرُإلىعواملُالدفعُوالجذبُفيُالسياقُالمحليُوالمؤديةُفقطُُتتناولعندماُُالتطرفُالعنيف

إلىُذلك،ُفالتعليمُالجيدُوحدهُالُيكفيُمنُأجلُمكافحةُالتطرفُالعنيفُ ضمنُُتفادةُمنهاالسُي مكنُبلإضافةُ 

ُُ.القائمةُعلىُالنتائجُفيُالقطاعُالتعليميُلمكافحةُالتطرفُالعنيفُجهودأوسعُوأشملُلإطارُ

ُ

فتتاحيُلجماعةُأدرجُالمنتدىُالعالميُلمكافحةُاإلرهابُموضوعُالتعليمُضمنُأولوياتهُفيُاالجتماعُاالولقدُ

ُب ُللمنتدىُوالذيُانعقد ُالتطرفُالعنيفُالتابعة ُذلكُومم.2012ُأبوظبيُفيُإبريلُمدينةُعملُمكافحة نذ

العملُُيمُعددُمنُورشوشركاءُآخرونُللمنتدىُالعالميُلمكافحةُاإلرهابُبتنظُمركز هدايةالحين،ُقامُ

ُرفُالعنيف.للخبراءُوالجلساتُالتدريبيةُواألنشطةُاألخرىُالتيُت ركزُعلىُدورُالتعليمُفيُمكافحةُالتط

ُ

ُ ُمن ُالوثيقة ُبهذه ُالواردة ُاستخالصُالممارساتُالجيدة ُتم ُاولقد ُهذهُعلنقاشاتُوالتوصياتُالصادرة ن

إلىُذاتُالصلةُبالتعليمُومكافحةُالتطرفُالعنيفُاألدبياتُالقائمةواألنشطة،ُ لمشاوراتُالتيُا،ُهذاُإضافةُ 

رُسياساتُتطويكيفيةُالتركيزُاألساسيُفيُهذهُالوثيقةُهوُُويظلُموضوع.ُتتمُمعُالخبراءُفيُهذاُالمجال

ُالمدارسُ ُالتطرفُالعنيفُعلىُمستوى ُمكافحة ُوُبالمراحلوبرامج ُواالبتدائية ُوذالثانوياإلعدادية لكُة

اسعُأنهُباإلشارةُإلىُالتعليمُالعاليُفيُنطاقُمحدود.ُوعلىُالرغمُمنُأنُمنُالمعترفُبهُعلىُنطاقُو

هذهُلغرضُمنُا،ُإالُأنُالتطرفعُبالطالبُإلىُطريقُدفللي مكنناُاالستفادةُمنُالمؤسساتُالتعليميةُكأداةُ

افحةُالتطرفُمُكوسيلةُإيجابيةُلمكالستفادةُمنُالتعليمنُأجلُاملموسةُخياراتُعمليةُوتقديمُُهوالوثيقةُ

ممارساتُالجيدةُالقائمةُُوالُتعنيُ.العنيفُومنعهُدونُالمبالغةُفيُتقديمُالضماناتُوتأمينُالقطاعُالتعليمي

قائمةُشاملة أنهُا أدناُه نقطةُالبدايةُلتوضيحُالواردُة بلُت عُد نُمنظورُمكافحةُالتطرفُمللتعليُمن هجُالمختلفةُالُ،

ُالعنيف.

ُُ

                                                                 

 .هدايةمركز ة هذه الوثيقة بالتعاون مع صياغوضع و تم  1 
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لتاليُذكرهاُساتُالجيدةُاالدولُاألعضاءُفيُالمنتدىُالعالميُلمكافحةُاإلرهابُعلىُتنفيذُالمماروستعملُ

قهاُوتنفيذهاُتطبيللدولُاألعضاءُالمهتمةُبمعنيةُبتقديمُاالرشادُوالتوجيهُُ"أجندةُعمل"والذيُيتبعهُوضعُ

ُ.كلُدولةُبماُيتالءمُمعُظروف

ُُُ

 الممارسات الجيدة:

ُ

I.  للتعليم ومكافحة التطرف العنيف:الممارسات العامة 

ة التطرف (: استخدام نهج متعدد القطاعات من أجل تعزيز فعالية تدخالت مكافح1الممارسة الجيدة رقم )

 العنيف من خالل التعليم.

 

،ُحكومةوالتيُتتضمنُالفيُموضوعُالتعليمُومكافحةُالتطرفُالعنيفُقطاعاتُمتعددةُفيُالمجتمعُشتركُت

ُ ُالقطاع ُاإلعالومؤسسات ُووسائل ُالحكومية، ُوالمنظماتُغير ُالمدنيالخاص، ُالمجتمع ُومنظمات ،ُم،

الشريكةُُهذهُالمنظماتسر،ُوالمجتمعاتُالمحلية.ُويضمنُتشجيعُالحوارُبينُالمؤسساتُالتعليميةُوواأل ُ

التطرفُالعنيفبوضعُبرامجُُأصحابُالمصلحة إلىُتحليلُاالحتياجاتُ–ُمكافحُة لتقييمات،ُااجراُء)ُاستناداُ 

ُد.ُتحقيقُاستدامةُالجهودُالمبذولةُفيُهذاُالصدُ–وتصميمُالبرامج،ُوتنفيذهاُوتقييمُنتائجها(ُ

 

من أجل  األمنقطاعي التعليم وتعزيز التعاون والتشجيع على إقامة الحوار بين  (:2الممارسة الجيدة رقم )

 ومكافحة التطرف العنيف. رفع االهتمام السياسي والموارد الُمخصصة لموضوع التعليم

ُ

وقدُت ساعدُاالستراتيجياتُُ.2برامجُالتعليموضعُمنُخاللُبإمكانُالقطاعينُالتعليميُواألمنيُالعملُمعا ُ

ُالتطرفُالعنيفُ ُلمكافحة ُُ–الوطنية ُكأحدُعناصرها ُالحوارُُ–والتيُتتضمنُالتعليم علىُتشجيعُإقامة

ُالضروريُمنُأجلُتحقيقُالتعاونُالشاملُلعدةُقطاعات.ُ

ُ

 تطرف"مكافحة المثل  المسميات عند تسمية برامج التعليم اللة(: مراعاة د3الممارسة الجيدة رقم )

 من أجل تجنب المبالغة في توفير الضمانات وتأمين القطاع التعليمي.وذلك العنيف" 

 

عالياتُمكافحةُت عدُالمسمياتُمهمةُوذلكُالرتباطهاُالوثيقُبكيفيةُالنظرُإليها.ُوقدُي ساعدُدمجُأنشطةُوف

فيُالتغلبُعلىُهذهُالوصمة. ُالتطرفُالعنيفُفيُالبرامجُالموجودةُحالياُ 

ُ 

ع وقت البدء في تدخالت مكافحة التطرف العنيف من خالل التعليم في أسر (:4الجيدة رقم )الممارسة 

 ممكن.

 

منُأوحتىُاالبتدائيةُمنُُمراحلهاكافةُت عدُالسنواتُالدراسيةُب مالئماُ  جلُالنظرُفيُمثلُهذهُالثانويةُتوقيتاُ 

قيمُتكوينُبالمهاراتُالمعرفيةُذاتُالصلةُنهُيتمُتطويرُالعديدُمنُوذلكُألُ،التدخالتُالتيُنحنُبصددها

باءُوأفرادُاألسرةُوي مكنناُاالستفادةُمنُاآلُمراحلُالطفولةُالمبكرة.ُخاللوالتسامحُُقديالنُتفكيرالُومهارات

علىُتكوينُُالتدخالتُالمبكرةُلمكافحةُالتطرفُالعنيف،ُالسيماُتلكُالتيُتعملمثلُهذهُودورهمُكفاعلينُب

ُالكراهيةُأوُالعنف.ُُ،بالتحيزتتعلقُالتيُقيمُال

                                                                 
بمزيد التعرض إليها جهود الشرطة المجتمعية، والممارسات الجيدة التي تم والتي تتضمن بين القطاعين التعاون من الفرص لتعزيز وهناك العديد   2

" العنيف فالتطر لمكافحة كأدوات طةالشر دور لممارسة نحوه والتوجه المجتمع إلشراك الجيدة الممارسات" :التاليتين الوثيقتينمن التفصيل في 
 . عن المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهابو"خطة عمل الدوحة حول جهود الشرطة المجتمعية في سياق مكافحة التطرف العنيف" الصادرتين 
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استخدام األدلة العملية القائمة كأساس لتطوير المناهج التعليمية التي تتناول (: 5الممارسة الجيدة رقم )

حول من أجل تحديد فجوات المعرفة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث موضوع التطرف العنيف و

 .العنيفالمؤدية إلى التطرف الظروف الدراسية بكيفية ارتباط التعليم 

ُ

والمستقاةُمنُمجاالتُمثلُعلمُالنفس،ُوعلمُاالجتماع،ُوعلمُاألعصابُُذاتُالصلةتقومُالدراساتُالعمليةُ

إلىُعلمُالجريمةُومنعُالعنف، وقطاعُالتنميةُوتسويةُالنزاعات،ُُونظرياتُالتعل م،ُاالجتماعي،ُهذاُإضافةُ 

هاُبتدخالتُمكافحةُالتطرفُالعنيف.ُوقدُأشارتُتلكُالدراساتُأيضاُ بتقديمُدروسُمفيدةُوالتيُي مكنُتطبيق

إلىُأهميةُالحاجةُإلىُوضعُنهجُمتعددُالتخصصاتُعندُتناولُموضوعُالتعليمُمكافحةُالتطرفُالعنيف.ُ

وقدُتتمكنُالجامعاتُوالمؤسساتُالبحثيةُالخاصة،ُوالمنظماتُغيرُالحكوميةُوالجهاتُالفاعلةُفيُالمجتمعُ

كُالمدنيُمن ُأدلةُلتبريرالحصولُعلىُالبياناتُوالدراساتُالمفيدةُلتطويرُالمناهجُالتعليميةُأوُلالستعانةُبهُا

ُتلكُالمناهج ُبعدُإصالح ُفيما ُالمثال:. ُعلىُسبيل ُالبحوثُاألساسية ُمن ُالمزيد ُاالحتياجات،ُُوي عد تقييم

ُاالدراكيةو ُوتحالدراسات ،ُ ُالقائمة، ُالتعليم ُواحصائيات ُأدبيات ُوتقييمهاليل ُالتجريبية ُالبرامج ُوتطوير

ُ ُوتأثير ُالملحوظة ُالنتائج ُوتحقيق ُوالتقييم ُالرصد ُبرامج ُالسيما ُالبرامج ُتصميم ُفي ُهامة هذهُلعناصر

ُُُالتدخالتُعلىُالطالبُفيُنهايةُالمطاف.ُ

 

II. :النُهج التعليمية 

منُأجلُمكافحةُبتطويرُالمناهجُالتعليميةُبعضُمنُالن هجُالتاليُذكرهاُوالمعنيةُأنهُتتواجدُنجدُمنُجهةُ

مكافحةُالتطرفُالعنيف.ُومنُجهةُعلقُبتألسبابُالُتتعليميةُولكنُالنظمةُبعضُاألفيُالتطرفُالعنيفُ

الحدُمنُالتطرفُوتجنيدُالمزيدُمنُالمتطرفينُتحقيقُأخرى،ُإنُوجودُمثلُهذهُالمناهجُالُيعنيُدائما ُ

ُ.ُاتوالثقافُالعنيفينُفيُكافةُالسياقات

 

التأكيد على مبادئ حل المشكالت ودراسة القضايا من خالل المنظور (: 6الممارسة الجيدة رقم )

 .في هذه المناهج التعليمية "الرمادي" مقابل منظور "األبيض واألسود"

 

مفيدةُمنُأجلُالتصديُلخطابُالتطرفُالعنيفُوذلكُلماُتقدمهُمنُطرقُعدةُُنقديت عدُمهاراتُالتفكيرُال

ُلتناولُ ُاألكثرُفعاليةُعندُمنُخاللُاستبعادُولكنُالقضايا ُالمهاراتُأنها ُأثبتتُهذه ُوقد ُالعنف. استخدام

ماُيكونُقدُفاتُاألوانُعندُدمجهاُفيُالمرحلةُالجُ–دمجهاُفيُالمراحلُالعمريةُالمبكرةُ ُامعية.حيثُغالباُ 

 

 التي تؤكد على أهميةوالتوسع فيها والمناهج التعليمية  عمل على زيادة(: ال7الممارسة الجيدة رقم )

 . والقيم اإلنسانية التربية الوطنية والمسؤولية المدنية

 

والذيُيقومُبدورهُبترسيخُُتعزيزُالهويةُالوطنيةُالجماعيةُلدىُالشباببُيقومت قدمُالتربيةُالوطنيةُإطارُعملُ

التربيةُالوطنيةُوالقيمُذاتُصلةُُعكسيجبُأنُتو.ُُقيمُالتسامحُواستعدادهمُللتفاوضُوالتوصلُلحلولُوسط

النظرُفيُكيفيةُإبرازُ السياقُوالثقافةُالمحليةُوذلكُمنُأجلُتحقيقُأقصىُدرجاتُالفعالية.ُومنُالمهمُأيضاُ 

ُال ُالتربية ُمادة ُقيمة ُضوء ُفي ُوذلك ُوجه ُأفضل ُعلى ُدراسةوطنية ُعلى ُالطلب ُالعلميةُُزيادة المواد

 الرياضياتُوالعلومُوالهندسةُوالطبُأكثرُمنُالعلومُاالجتماعيةُوالدراساتُاإلنسانية.ُك

ُ
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والتأكيد على أهمية تطوير المهارات  (: توفير الفرص للتدريب المهني والفني8الممارسة الجيدة رقم )

 .الحياتية

 

ُعفيُالمناطقُالتيُ ُاالقتصادية ُالدوافع ُفيها ُالشبابُإلىُتؤثر ُي مكنلىُتحول ُالتطرفُالمؤديُللعنف،

الشبابُالذينُقدُيكونواُهؤالءُاالستفادةُمنُالتدريبُالمهنيُوالفنيُفيُتعزيزُالقدرةُعلىُالصمودُلدىُ

ُعلىهذاُالنوعُمنُالتدريبُُساعدهمي ُطريقُالتطرفُالمؤديُللعنف،ُحيثُعرضةُللتجنيدُأوُاالنزالقُفيُ

منُخاللُاستخدامهمُلماُاكتسبوهُمنُُوذلكالبناءةُاختيارُالبدائلُاإليجابيةُبناءُثقتهمُبأنفسهمُوتمكينهمُمنُ

وذلكُمنُخاللُدعمُقدرةُالقدرةُعلىُالصمودُأيضاُ ُتعزيزوتعملُالمهاراتُالحياتيةُعلىُُ.مهاراٍتُفنية

حلُالمشكالت،ُواتخاذُالقرار،ُوالتواصلُمعُاآلخرين،ُوبناءُالناقد،ُوُالتفكيراألفرادُالكتسابُمهاراتُمثلُ

ُالعالقاتُفيماُبينهم.

ُُ

(: ربط المسائل ذات الصلة بمكافحة التطرف العنيف بالقضايا االجتماعية القائمة 9الممارسة الجيدة رقم )

 والمشار إليها ضمن المناهج التعليمية. 

ُ

التطرفُالعنيفُبقضاياُأخرىُتمُتناولهاُبالمناقشةُفيُالمناهجُالتعليميةُقدُي ساعدُربطُموضوعُمكافحةُ

بالفعل،ُعلىُسبيلُالمثال:ُقضاياُعنفُالعصابات،ُوتعاطيُالمخدراتُوالكحوليات،ُوالتعرضُللصدماتُ

ُاُونشرهاُعلىُنطاقُأوسعُبينُالطالب.ُفيماُبينهفيُتأكيدُالصلةُُ(التنم ر)ُالنفسية،ُوالبلطجة

 

(: تناول دور الصدمات النفسية وطرق وأساليب تعزيز القدرة على الصمود 10لجيدة رقم )الممارسة ا

 إزائها في البيئة التعليمية.  

 

ُالذيُقدُيؤديُفيُتحفيزُزعزعةُاالستقرارُاشتراكهاأثبتتُالتجاربُالمؤلمةُالسيماُالتيُيشوبهاُالعنفُ

عُبدورهُإلىُخلقُمواطنُضعفُوالدفعُباألفرادُالذينُوقعواُتحتُوطأةُتلكُالصدماتُإلىُتعرضهمُللوقو

للعنف.ُوقدُيكونُتناولُالصدماتُالنفسيةُلذوُصلةُوثيقةُبالموضوعُُالتطرفُالمؤديفيُبراثنُالتجنيدُو

ُدُالصراع.عندُتناولهاُفيُسياقُمعسكراتُالالجئينُأوُفيُحاالتُالصراعُأوُماُبعالسيماُ

ُُ

III. :ُالنُهج المؤسسية

 المدارس

 

  مناهج الفصول الدراسية العادية.في  م التجريبي والعمليلتعلُ ا(: دمج 11الممارسة الجيدة رقم )

 

ودروسُالتربيةُالوطنيةُفيُالبيئاتُُقديتطبيقُمهاراتُالتفكيرُالنرسُأنُت تيحُالفرصُللطالبُلي مكنُللمدا

ُمثلُ ُوي مكنُلتطويرُباُالسماحُلهمالحياتية ُأخرى. ُمشروعاتُمدرسية ُالتطوعيُأو ُفيُالعمل لمشاركة

مجموعاتُالمهاراتُالتيُتقومُبتعزيزُالقدرةُعلىُالصمودُإزاءُالتطرفُالعنيفُأنُتكونُأكثرُفعاليةُفيُ

ُالمباشرة.ُُانبثاقهاُعنُاكتسابُوتبادلُالخبراتُحال
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 شكاوى ومظالم الطالب على نحو منفتح وآمن.  (: توفير اآلليات من أجل حل12الممارسة الجيدة رقم )

 

ُفيُالنقاشاتُمعُ ُالفعالة ُبالمشاركة ُقيامهم ُتدريبُالمعلمينُحولُكيفية ي مكنُللمدارسُالنظرُفيُمسألة

الطالبُالسيماُحولُالموضوعاتُالحساسةُعلىُنحوُالُيحثُاألفرادُعلىُالمزيدُمنُالتطرفُأوُجعلهمُ

ُللتجنيد. ُعلىُاستراتيجياتُُ أكثرُعرضة ُتدريبُطالبها ُعلىوبإمكانُالمدارسُأيضا  التحكمُُت ساعدهم

بناءة،ُفقدُت ساعدُاستراتيجياتُإدارةُالغضبُالمالئمةُبمشاعرهمُوتوجيهُاحساسهمُبالغضبُبطرقُإيجابيةُ

ُاألفرادُعلىُالتعبيرُعنُشكواهمُمنُخاللُأساليبُغيرُعنيفة.

ُ

 لتحاق الطالب بالمدارساب مواصلة تفاعلهمفي تحفيز اآلباء من أجل النظر (: 13الممارسة الجيدة رقم )

 .التعليموضمان حصول األطفال كافة على 

 

ُيكونُالشبابُ ُقد ُمنُالسياقات، ُأوُ–ففيُالعديد ُالتعليم ُفرصة ُت تاحُلهم الوصولُإلىُالمدارسُُممنُلم

للعنف.ُُالتطرفُالمؤديالتجنيدُوع رضةُللوقوعُفيُبراثنُُ–أوُممنُاختارواُالتخليُعنُالتعليمُُالرسمية

حيثماُُ–ُمنُأجلُضمانُالتحاقُالطالبُبالمدارسُوعدمُتسربهمُمنُالتعليمآلباءُتقديمُالحوافزُلقدُي ساعدُو

للتجنيدُواالنزالقُفيُالحدُمنُعددُاألفرادُالمعرضينُُفيُ–يكونُلهُصلةُبالموضوعُفيُالسياقُالمحليُ

ُالعنيف.ُُطريقُالتطرف

 

 الحكومات

 

 .التحيزات الكامنة داخلهم تفهم وإدارة تدريب المعلمين على (:14الممارسة الجيدة رقم )

 

بماُفيُذلكُالرسائلُُيجبُأنُيكونُالمعلمونُوالتربويونُعلىُدرايةُبالرسائلُالتيُيبعثوهاُإلىُالطالب

تدريبُالمعلمينُعلىُالسلوكياتُوالعباراتُوالممارساتُالتيُ التيُينشرونهاُدونُقصد.ُوقدُي ساعدُأيضاُ 

ُتعملُعلىُخفضُالعنفُداخلُالفصولُالدراسيةُعلىُالحدُمنُالتطرفُالعنيفُبوجهُعام.ُ

 

 طرف المؤدي للعنف. للت ُمبكرةدالئل الالمعلمين على استكشاف التدريب (: 15الممارسة الجيدة رقم )

 

ُللمعل ُبي مكن ُالشركاء ُأهم ُمن ُأنُيصبحوا ُتدريبهمُمين ُوالتطرفُالمؤديُللعنفُوذلكُعند ُالتجنيد منع

ومنُالمهمُأيضا ُتزويدُالمعلمينُبجهةُاتصالُفيُوتزويدهمُباألدواتُالالزمةُلمكافحةُالتطرفُالعنيف.ُ

ومعُذلك،ُمنُالمهمُأنُنضمنُعدمُالهيئاتُالمعنيةُفيُحالُاكتشافهمُلحاالتُالتطرفُالعنيفُبينُالطالب.ُ

والذيُقدُيؤديُبدورهُإلىُتقويضُمكانةُالمعلمُوعالقتهُتحولُالمدارسُإلىُمؤسساتُلجمعُالمعلومات،ُ

ُزعزعةُالثقةُفيُالمجتمعُالمحليقلةُالجهودُالحقيقيةُالمبذولةُلحمايةُالطالب،ُو،ُوعروالتقليلُمنهاُبطالبه

 .ككل

 

المؤسسات التعليمية من أجل دمج الفئات المنعزلة وتعليم األطفال  هيكلة (:16الممارسة الجيدة رقم )

 الذين ينتمون للفئات المختلفة جنباً إلى جنب. 

 

بشعورُاالنتماءُالذيُقدُتمنحهمُلتعويضهُاألفرادُأكثرُعرضةُمنُقدُيجعلُالشعورُبالتهميشُواالغترابُ

ُ ُالجماعاتُالمتطرفةُالعنيفة. ُي ُوإياه تعزيزُالثقةُفيُالمجتمعُوبالتاليُالتعليميةُفيُُدمجُالمؤسساتساعد

ُالشعورُبالتهميش،ُو ،ُونشرُثقافةُالتسامح،ُوإتاحةُرفعُمستوىُالوعيُبتنوعُالثقافاتالتخفيفُمنُحدة

ُعنُعدمُإلمامهمُبالثقافاتُوالمجتمعاتُالمحليةُاألخرى.ُعلىُالتوتراتُالناشئةُللطالبُللتغلبُالفرصةُ
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 القطاع الخاص

 

اختصاصات مسؤولية التأكيد على إشراك مؤسسات القطاع الخاص من خالل (: 17الممارسة الجيدة رقم )

 تسليطتأثير التطرف العنيف بالسلب على أرباحها، وذلك مع الشركات االجتماعية ذات الصلة والتأكيد على 

 . الضوء على فوائد توفير فرص التعليم للشباب

 

ُفيُدعمُ ُمنها ُالتيُي مكنُاالستفادة تتوفرُلدىُمؤسساتُالقطاعُالخاصُمجموعةُمنُاألدواتُوالموارد

وتعزيزُالقدرةُعلىُالصمودُالحكومةُوالمدارسُفيُمساعيهاُالراميةُمنُأجلُإصالحُالمناهجُالدراسيةُ

فيُالتأكيدُعلىُالصلةُالتيُتربطُبينُُإزاءُالتجنيدُومنع التطرفُالمؤديُللعنف.ُوي مكنُاالستفادةُمنهاُأيضاُ 

قدراتُالشبابُالمهنيةُوالفنيةُوتشجيعُتعزيزُالبطالةُوالتطرفُالعنيفُوإلقاءُالضوءُعلىُاألثرُاإليجابيُل

ُأنشطةُاألعمالُالحرة.

ُ

ُ:والتكنولوجية الحديثة اإلعالموسائل 

 

مكافحة التطرف م من أجل تعزيز النُهج التعليمية المعنية بإشراك وسائل اإلعال(: 18الممارسة الجيدة رقم )

 غير الرسمية. الرسمية و البيئات التعليميةالعنيف في 

 

ُالبرامجُ ُالتعليميةُعلىُسبيلُالمثال: ي مكنُلوسائلُاإلعالمُتوفيرُطرقُبديلةُللشبابُب غيةُتلقيُدروسهم

ُ ُالمتحركة، ُالرسوم ُوأفالم ُواألفالم، ُالتليفزيونية، ُوخدماتُالرسائلُالبرامجُاإلذاعيةووالكتبُالهزلية، ،

اإلعالمُكأداةُقويةُوفعالةُي مكنُاالستفادةُمنُوسائلُُالقصيرة.ُففيُالبيئاتُالتعليميةُالرسميةُكالمدارس،

إلىُتعزيزُالدروسُوالمحاضراتُبمادةُعلميةُتفاعلية.ُوفيُالبيئاتُدىُاالقيمُلُلترسيخ لطالب،ُهذاُإضافةُ 

األصواتُوالقيمُالهامةُفيُحينُبإمكانناُبالمثلُاالستفادةُمنهاُكوسيلةُفعالةُإلعالءُُالتعليميةُغيرُالرسمية،

ويجبُإجراءُالدراساتُوالبحوثُُتمرارُبالمشاركةُفيُوضعُالبرامجُولكنُبطريقةُبسيطةُغيرُضارة.االس

الوافيةُعنُالبرامجُالتيُيتمُتقديمهاُبوسائلُاإلعالمُومحافلُومنتدياتُمكافحةُالتطرفُالعنيفُوذلكُفيماُ

ُ.ومالئمُعلىُنحوُفعالُيتعلقُبالقيمُوالثقافةُالمحليةُوأساليبُالوصولُإلىُفئاتُالجمهورُالمستهدفة

ُ

دة حالياً والتي تساهم في النظر في تكييف تقنيات وأدوات األلعاب الموجو (:19الممارسة الجيدة رقم )

 مكافحة التطرف العنيف. تنمية مهارات

 

فيُتنميةُمجموعاتُالمهاراتُبإمكانناُاالستفادةُمنُاأللعابُالمتاحةُعلىُشبكةُاالنترنتُوألعابُالفيديوُ

ُوي مكنُتكييفُهذهُ ُالميولُالعنيفة؛ ُفيُبناءُالشخصيةُوالتخفيفُمنُحدة ُبدورها ُوالتيُت ساهم اإليجابية

ُالتقنياتُبماُيالئمُسياقُبناءُالقدرةُعلىُالصمودُإزاءُالتطرفُالعنيف.
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ُ

IV. والمجتمع المحلي النُهج القائمة على األسرة 

إشراك الشباب في تطوير البرامج التعليمية ذات الصلة بمكافحة التطرف (: 20الممارسة الجيدة رقم )

 العنيف. 

 

ي دركُالشبابُفيُكثيرُمنُاألحيانُعواملُالدفعُوالجذبُوالتيُتؤديُبأقرانهمُإلىُالوقوعُفيُبراثنُالتطرفُ

كيزُعلىُفئةُوالتجنيدُمماُيساعدهمُعلىُصياغةُبرامجُمكافحةُالتطرفُالعنيفُعلىُنحوُإبداعيُيقومُبالتر

استجابةُالشبابُألقرانهمُبماُيعادلُاستجابتهمُللبالغينُبلُوأكثرُ الشباب.ُوأثبتتُالبحوثُوالدراساتُأيضاُ 

ُمنهمُفيُكثيرُمنُاألحيان.

ُ

بإمكان إشراك قادة المجتمع المحلي بمجال التعليم المساعدة في رفع مستوى  (:21الممارسة الجيدة رقم )

 عنيف. الوعي بمكافحة التطرف ال

 

ي مكنُلقادةُالمجتمعُالمحليُالقيامُبدورُمؤثرُوفعالُقدُيمتدُلماُهوُأكثرُمنُالمدارس،ُفبإمكانهمُتنسيقُ

جهودُالخطابُالمضادُلخطابُالتطرفُالعنيفُوإعالءُصوتهُفيُمجتمعاتهمُالمحلية،ُوتعزيزُالمحافلُ

ُفيُالبيئاتُالتعليميةُالرسمية.والمنتدياتُالمختلفة،ُوذلكُمعُتقديمُالدروسُالتيُيتلقاهاُالطالبُ

 

سر من أجل تلقي التدريب على مكافحة التطرف العنيف توفير الفرص للُ  (:22الممارسة الجيدة رقم )

ُُلصمود في أسرهم.وطرق تعزيز القدرة على ا
ُ

بكرةُللتطرفُالمؤديُللعنفُب غيةُاالستعانة بهمُُقدُيكونُمنُالمفيدُتدريبُاآلباءُعلىُاكتشافُالدالئلُالم 

ي مكنناُاالستفادةُمنُالمدارس،ُحيثماُأمكنُذلك،ُكبيئاتُفعليةُ،ُكماُفيُمكافحتهُوالتصديُلهُفيُالمنازل

منُخاللُالل ومنُالمهمُُ.القائمةُمثلُبرامجُمحوُاألميةُوالبرامجُالمهنيةبرامجُتعليمُاأل سرُواآلباءُمباشرةُ 

تزويدُاألسرُبجهةُاتصالُفيُالهيئاتُالمعنيةُفيُ ُحالُاكتشافهمُلحاالتُالتطرفُالعنيفُبينُأبنائهم.ُأيضاُ 

ُ

التفاعل مع األُسر من أجل تعزيز الدروس المستفادة في البيئات التعليمية  (:23الممارسة الجيدة رقم )

 الرسمية والتي تقوم بدورها بتعزيز القدرة على الصمود إزاء التطرف العنيف. 

 

بالدروسُالمستفادةُفيُتعزيزُنفسُالمبادئُفيُالمنزلُوإتاحةُي مكنُاالستعانةُبرفعُمستوىُوعىُاأل سرُ

الفرصةُلتطبيقهاُعمليا .ُوبإمكانناُالحصولُعلىُذلكُمنُخاللُتشكيلُمنظماتُتجمعُاآلباءُوالمعلمينُفيُ

ُالمدارس.

ُ
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V. :النُهج القائمة على البرامج الرياضية والفنية والثقافية 

دمج البرامج الرياضية والفنية والثقافية من أجل تعزيز التأثيرات الثانوية (: 24الممارسة الجيدة رقم )

 لمكافحة التطرف العنيف، السيما بين فئات الشباب. 

 

أيضاُ ،ُوإتاحةُالفرصةُأمامهمُفيةُفرصُالعملُضمنُجماعةُأوُفريقت تيحُالبرامجُالرياضيةُوالفنيةُوالثقا

ُلتنميةُالمهاراتُو مكنناُاستخالصُالعديدُمنُالممارساتُالجيدةُمنُمبادراتُبناءُي ُاألهدافُالبناءة.ُكما

ُالقائمةُو ُبالسالم ُوالمعنية ُوتمكينُالشباب، ُوالتخفيفُمنُحدتها، التيُت وضحُكيفيةُتحويلُالصراعات،

االستفادةُمنُالبرامجُالرياضيةُوالفنيةُوالثقافيةُكأدواتُقويةُوفعالةُمنُأجلُتعزيزُالقدرةُعلىُالصمود،ُ

ينطبقُعلىُحاالتُدمجُالبرامجُالرياضيةُوالفنيةُوالثقافيةُفيُبرامجُأوسعُوأشملُلمكافحةُالتطرفُوالذيُ
ُطبقاُ  ُتنفيذها ُوالتيُيتم العنيفُفيُمجالُالتعليم،ُواالستعانةُباستراتيجياتُونظرياتُالتغييرُالمدروسة،

فيُوفمنُشأنُالبرامجُالفنيةُوالثقافيةُتعزيزُبناءُالثقةُوالتفاهمُبينُالثقافاتُالمختلفة.ُلمعاييرُمهنيةُمعينة.ُ

منُالهامُوالضروريُتجنبُاآلثارُحالُوضعُاألنشطةُالرياضيةُضمنُبرامجُمكافحةُالتطرفُالعنيف،ُف

ُتؤديُُهذهُاألنشطةالسلبيةُل ُُالمنافسةُإلىُالعنفعندما مكافحةُالتطرفُوقدُتتناولُبرامجُبينُالالعبين.

العنيفُاآلثارُالسلبيةُالمحتملةُلألنشطةُالرياضيةُوذلكُمنُخاللُاستراتيجياتُالتوجيهُواإلشرافُالتيُيتمُ

ُدمجهاُبتصميمُهذهُالبرامج.ُ
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