
سلسلة النمائط اجلامعية يف إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة"

 مكافحة اإلرهاب
 هتدف مبادرة "التعليم من أجل العدالة" اليت أطلقها مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدِّرات واجلرمية )اختصاراً: "مكتب املخدِّرات واجلرمية"(، واليت متثل

 أحد مكوانت الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، إىل الوقاية من اإلجرام وترسيخ ثقافة احرتام القانون من خالل أنشطة تعليمية مصمَّمة للمراحل
 االبتدائية والثانوية والثالثية )اجلامعية(. ومن شأن هذه األنشطة أن تساعد املربني على تعليم اجليل القادم من أجل حتسني َفهم ومعاجلة املشاكل اليت
 ميكن أن تقوِّض سيادة القانون. وعلى املستوى اجلامعي، تقدم املبادرة دعماً لألكادمييني لكي يدّرِسوا يف اجملاالت املشمولة بوالية املكتب. وترتاوح

 اجملاالت املتناولة يف النمائط اجلامعية من منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وهتريب املهاجرين واالجتار ابألشخاص، واجلرمية املنظمة، واجلرمية السيربانية وجرائم
 احلياة الربية، ومكافحة الفساد، واألسلحة النارية، ومكافحة اإلرهاب، إىل األخالق والنـزاهة. وهذه النمائط ُمعدَّة للمحاضرين من أجل مواءمتها

وإدماجها يف دوراهتم الدراسية. 



 تتألف سلسلة النمائط اجلامعية اخلاصة مبكافحة اإلرهاب، املعدة يف إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة"، من
 14 منيطة تتعلق مبكافحة اإلرهاب ودليل لتدريس هذه النمائط يف املؤسسات األكادميية على املستوى اجلامعي
 ومستوى الدراسات العليا. وقد أُعدَّت هذه النمائط مبشاركة نشطة من جانب ما يزيد على 50 خبرياً وأكادمييًّا

 َمثَّلوا أفريقيا والشرق األوسط وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية وجنوب آسيا وجنوب شرقها. وتتناول النمائط
املواضيع التالية: 

- َمْدَخل إىل موضوع اإلرهاب الدويل 
 - الظروف املساعدة على انتشار اإلرهاب 
- حملة عامة عن اإلطار القانوين الدويل ملكافحة اإلرهاب 
- تدابري العدالة اجلنائية املناهضة لإلرهاب 
- النهوج اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب 
- هنوج مكافحة اإلرهاب القائمة على التدخل العسكري والن زاع املسلح 
- مكافحة اإلرهاب، وحاالت الطوارئ العامة 
- احلق يف احلياة 
- حظر التعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
- التوقيف واالحتجاز 
- احلق يف حماكمة عادلة 
- اخلصوصية، وأساليب التحقيق، ومجع املعلومات االستخبارية 
- عدم التمييز واحلرايت األساسية 
- ضحااي اإلرهاب 

 وتوفر كل منيطة قاعدة معرفية أتسيسية، كما تتضمن هيكاًل حمتماًل للحصة الدراسية لضمان سالسة تنفيذها.
 ويشمل هذا اهليكل اقرتاحات بشأن متارين جترى أثناء احلصة، وتقييمات للطلبة، وأهداف عملية التعلُّم، وشرائح

 تدريسية. وحتتوي النمائط أيضاً على قوائم قراءات مستفيضة وعلى وصالت أبدوات تدريس خمتلفة، تفيد يف
تقصي املواضيع مبزيد من التعمق. 

 أما دليل املبادرة التدريسي اإلضايف، املشفوع أيضاً بسلسلة النمائط، فيقدم شرحاً مفصَّاًل لعمليات التدريس
املبتكرة املقرتحة يف كل من اجملاالت املواضيعية. 

 وميكن تدريس النمائط جلمهور يف أي مكان من العامل، وهي ُمهيأة لإلدماج يف دورات دراسية تتعلق بعلم اإلجرام
 أو العالقات الدولية أو القانون أو العلوم السياسية أو غريها من التخصصات ذات الصلة. وميكن للمدرسني أن

يستعينوا هبذه النمائط يف إعداد دورات مصممة خصيصاً لُتناسب اهتمامات الطلبة وأهدافهم التعلُّمية.


