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َّ
يتضمنها على اإلعراب عن ِّ
أي رأي كان من جانب األمانة
ال تنطوي التسميات املستخدمة في هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي
العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوني ِّ
ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيني حدودها
أو تخومها.
هذا املنشور من إنتاج :قسم اللغة اإلنكليزية واملنشورات واملكتبة ،مكتب األمم املتحدة في فيينا.

شكر وتقدير
ً
هذا الدليل التقني َّ
أعدته من أجل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (اختصارا ،مكتب املخدرات
واجلرمية أو املكتب) هولي كوليسون ،املستشارة في شؤون تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم
واملحاضرة في معهد األعمال الرياضية ،بجامعة الوبورو بلندن ،بدعم من الباحثتني احلائزتني على الدكتوراة
لني شيرورباي سامبيلي-غيشيها وحصة بنت خالد آل خليفة .وقد ساهمت جورجيا دمييتروبوبلو طوال عملية
ُ
َ
إعداد الدليل ونسقت عملية املراجعة .وراجعت الصيغة النهائية رئيسة قسم العدالة ،فاليري ليبو.
ُ
واستعرض مشروع الدليل ُوأ َّ
قر أثناء اجتماع لفريق من اخلبراء ُعقد في فيينا من  27إلى  29تشرين الثاني/
القيمة التي َّ
نوفمبر  .2019ويود املكتب أن يعرب عن امتنانه للمساهمات ِّ
قدمها املشاركون في االجتماع التالية
أسماؤهم :فطومة أحمد علي (جامعة الواليات املتحدة الدولية – أفريقيا) ،هوريرا أتا (مؤسسة نيم) ،كيس فان
دن بوس (جامعة أوترخت) ،مانويل كوميرون (مدينة لييج؛ املحفل األوروبي لألمن احلضري) ،كالوس فارنبرغر
(وزارة النمسا االحتادية للخدمة املدنية والرياضة) ،إلياس غرمازي (معهد احلوار الدولي) ،برام فان هافر
(حتالف األمم املتحدة للحضارات) ،باوال إستوريس كافيرو (اليونسكو) ،أوراليث كينغ (منظمة األمن والتعاون
في أوروبا) ،أولريش كالر (الوكالة األملانية للتعاون الدولي) ،ألكسندرا كلوسينكا (منظمة األمن والتعاون في
أوروبا) ،بير فان دير كريفت (هوغنت – معهد جامعة غنت) ،أشاليكي كريستيان ليكي (زاوية الشباب املحلية
بالكاميرون) ،دوتشيو مازاريزي (معهد األمم املتحدة األقاليمي ألبحاث اجلرمية والعدالة) ،ماسيميليانو
مونتاناري (منظمة أنقذوا احللم) ،كيتيبوم نيامهوم (معهد العدالة بتايلند) ،دانا بودموليكوفا (اليونيسف)،
فيرنر برنتسياكوفيتش (شبكة التوعية بظاهرة التشدد التابعة للمفوضية األوروبية) ،لني شيرورباي سامبيلي –
غيشيها (معهد الرياضة والتمارين والعلوم الصحية ،جامعة الوبورو) ،بن ساندرز (منظمة الرياضة والتنمية)،
هيبي شاييه (جامعة بروكسل احلرة) ،نيكوال شبهرد (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم
املتحدة) ،رامون سباي (جامعة فيكتوريا وجامعة أمستردام) ،إينجيال ستال – زولو (مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني) ،كارينا شتاينكلنر (وزارة النمسا االحتادية للخدمة املدنية والرياضة).
َّأما موظفو مكتب املخدرات واجلرمية وخبراؤه الذين أسهموا في إعداد الدليل فهم التالية أسماؤهم:
ألكساندرا سوزا مارتنز ،أرتورو لورنت غونسالس ،دايان فارياس بيكون ،هيدميي يوكي ،يوهانس دي هان،
كايت فيتزباتريك ،لوسيا غونسالس لوبيس ،سنية عايشة رحمان ،توماس ديفيد باركر ،تينا ميكانن ،ليال
أوزوراكوفا ،وهي متدربة في مكتب املخدرات واجلرمية َّ
قدمت الدعم لتنظيم اجتماع لفريق من اخلبراء
ولعملية املراجعة.
ويود املكتب أن يعرب عن امتنانه لليونسكو ملشاركتها في تنظيم االجتماع األول لفريق اخلبراء املعني بالوقاية
من التطرف العنيف من خالل الرياضة في فيينا في كانون األول/ديسمبر  2018ولتوفير إسهامات ِّ
قيمة ودعم
ً
ثمني طوال إعداد الدليل .والشكر َّ
موجه أيضا للمؤسسة الكندية لألمان العمومي (كريستينا رايت) على
إسهامها.
ً
ُ
ويعرب املكتب عن شكره أيضا للمنظمات الرياضية التي ذكرت في دراسات احلاالت في هذا الدليل ،وهي
التالية :برنامج إرشاد الشباب/التحول إلى مرحلة الرجولة (الواليات املتحدة األمريكية) ،نادي برايتون لتنس
الطاولة (اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) ،فرقة عمل اليونسكو املعنية بالشباب والرياضة
في منطقة آسيا-املحيط الهادئ ،برنامج سامباسبورتس للشباب (كينيا) ،برنامج غالز أند غولز لليونيسيف في
ناميبيا ،أنقذوا احللم في دراسة احلالة بشأن مبادرة تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم في دارفور
بالسودان.
ً
ً
َّ
أخيرا ،يعرب املكتب عن عميق امتنانه للتمويل الذي وفرته قطر من أجل إعداد هذا الدليل باعتباره جزءا من
دعمها للبرنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة.
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المصطلحات
ِّ
ُّ
ِّ
املتطرف وتبني قيم االجتاه السائد .ويشير
التشدد :عملية تغيير منظومة االعتقادات ورفض الفكر
اجتثاث
ً
ُّ
ُّ
ْ
اجتثاث التشدد أساسا إلى الرفض املدرك لبعض القيم واملواقف واآلراء – أي بعبارة أخرى ،إلى تغير في
العقلية .وهو يشير إلى ُّ
أي إلى ُّ
حتول إدراكي – ْ
تغير أساسي في الفهم نتيجة أنشطة ترمي إلى مساعدة
ِّ
()1
ِّ
املتطرفة.
املتشددة أو
األفراد على التخلي عن األفكار واملعتقدات واجلماعات
ً
اإلرهاب :على الرغم من عدم وجود تعريف َّ
ًّ
عامليا ،ميكن فهم اإلرهاب عموما بأنه طريقة
متفق عليه
لإلكراه َتستخدم العنف أو ِّ
تهدد باستخدامه من أجل نشر اخلوف وبالتالي حتقيق أهداف سياسية أو
()2
أيديولوجية.
إشراك الشباب :اإلدماج الهادف للشباب في جميع مراحل وضع البرامج والسياسات واستثمارات املوارد
()3
وتنفيذها ورصدها وتقييمها ،وكذلك في عملية صنع القرارات التي تؤثر فيهم وفي اآلخرين.
ُّ
برامج "الرياضة املضاف إليها" :هي البرامج والتدخالت الرياضية التي تهدف إلى بث قيمة اجتماعية
ً
منتجا ًّ
ثانويا للمشاركة الرياضية.
ورسائل تربوية باعتبارها
برامج "الرياضة املضافة" :املبادرات التي َّ
تتعمد استعمال الرياضة باعتبارها وسيلة إلشراك الشباب في
أنشطة أخرى غير رياضية ،مثل التعليم ،بهدف بناء القدرة على الصمود وإشراك الشباب ومتكينهم.
تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالمُّ :
تعمد استخدام الرياضة من أجل إقامة شراكات متماسكة
ومنهجية وبناء اجلسور بني األفراد وعبر املجتمعات .ومنذ عام  2000واألمم املتحدة ِّ
تشجع على استخدام
()4
الرياضة لتحقيق أهداف الصحة والتعليم والتنمية والسالم.
ً
ً
ُّ
وأهدافا أكثر ُّ
تطر ًفا من ِّ
أي وقت مضى .وميكن
التشدد :عملية دينامية ميكن للفرد أن يعتمد بها أفكارا
أن تكون األسباب الكامنة وراء هذه العملية أيديولوجية أو سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو
ُّ ً
ِّ
ِّ
حتوال في النظام
املتشدد الذي ُيحدث
املتشدد إلى حتقيق احلل
شخصية أو كل ذلك أو بعضه .وقد يسعى
من أجل احلكومة واملجتمع من خالل وسائل عنيفة أو غير عنيفة (على سبيل املثال ،الوسائل الدميقراطية
ُّ
التشدد يجب أخذها في االعتبار ،مثل
باستخدام اإلقناع واإلصالح) )5(.وهناك عدة مراحل في عملية
ُّ
التشدد
النشاط احلركي والتطرف والتطرف العنيف واإلرهاب ،وكل منها يشكل مستويات مختلفة من
التشدد هو عملية تؤدي إلى التطرف العنيف ،كما َّ
املتنامي )6(.وفي هذا الدليل ،هناك تسليم َّ
ُّ
أن هناك
بأن
ً
ُّ
تسليما ،في سياق الوقاية األولية ،بأهمية الوقاية من هذه العملية بطرائق منها الرياضة والتدخالت
القائمة على الرياضة.
ِّ
التصدي لإلرهاب :إجراءات وأنشطة ملنع األعمال اإلرهابية وردعها وتعطيلها وإضعاف التنظيمات
والشبكات اإلرهابية.
ِّ
ِّ
للتصدي جلهود املتطرفني العنيفني الرامية إلى
التصدي للتطرف العنيف :إجراءات استباقية غير قسرية
َّ
ُّ
ِّ
دفع أتباعهم إلى التشدد وجتنيدهم وتعبئتهم من أجل ممارسة العنف ،وملعاجلة العوامل املحددة التي تيسر
ُّ
()7
التشدد املفضي إلى العنف.
وتتيح جتنيد املتطرفني العنيفني ودفعهم إلى
التطرف العنيف :ال يوجد تعريف َّ
عامليا للتطرف العنيف .ولكنُ ،ي َ
متفق عليه ًّ
ستعمل هذا التعبير لإلشارة إلى
معتقدات وأفعال شخص ِّ
يروج ألعمال عنف أو يدعمها أو ِّ
ييسرها أو يرتكبها لتحقيق أهداف أيديولوجية
ُّ
ِّ
التشدد املفضي إلى العنف في السجون ،سلسلة كتيبات
املتطرفني العنيفني والوقاية من
( )1مكتب املخدرات واجلرمية ،كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء
العدالة اجلنائية (فيينا.)2016 ،
(UNODC, “Module 1: Introduction to international terrorism”, Education for Justice University Module Series: Counter- )2
).Terrorism (Vienna, 2018
(.Women Deliver, “Engage youth: a discussion paper on meaningful youth engagement” (New York, April 2016) )3
(Right to Play, Harnessing the Power of Sport for Development and Peace: Recommendations to Governments (Toronto, Canada, )4
).Sport for Development and Peace Working Group, 2008
ِّ
املتطرفني العنيفني.
( )5مكتب املخدرات واجلرمية ،كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء
(Kees Van Den Bos, Why People Radicalize: How Unfairness Judgments Are Used to Fuel Radical Beliefs, Extremist Behaviors, and )6
).Terrorism (New York, Oxford University Press, 2018
(Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), The Role of Civil Society in Preventing and Countering Violent )7
.Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: A Guidebook for South-Eastern Europe (Vienna, 2018), p. 6
vii

()9

أو دينية أو سياسية )8(،وهو ميكن أن يشمل اإلرهاب وغيره من أشكال العنف ذات الدوافع السياسية.
ً
ً
ً
وعادة ما ُي َّ
()10
أيضا ٌّ
َّ
عدو أو أعداء يكونون هدفا للكراهية والعنف
حدد في إطار التطرف العنيف
ويتضمن
قرار اجلمعية العامة  291/70بشأن استعراض استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب إشارات
إلى "اإلرهاب والتطرف العنيف عندما يفضي إلى اإلرهاب" و"اإلرهاب والتطرف العنيف املفضي إلى
ً
ً
اإلرهاب" .واتساقا مع ذلك القرار ،ينبغي دائما اعتبار مصطلحي "املتطرف العنيف" و"التطرف العنيف" في
هذا الدليل بأنهما يشيران إلى "التطرف العنيف عندما يفضي إلى اإلرهاب".
التقييم :العملية املتواصلة املتمثلة في إجراء فحص منهجي وموضوعي للمعلومات املستمدة من الرصد
املتفق عليها وإصدار األحكام على أساس املعايير َّ
من أجل اإلجابة على األسئلة َّ
املتفق عليها .وميكن أن
يتعلق التقييم بكفاءة منظمة أو برنامج وفعاليتهما وتأثيرهما واستدامتهما .وال يقتصر الهدف من ذلك على
تقدير اآلثار التي ظهرت ،بل تقدير سبب ظهورها والدروس التي ميكن استخالصها بشأن كيفية حتسني
()11
تلك املنظمة أو ذلك البرنامج.
احلماية :حماية صحة الناس ورفاههم وحقوق اإلنسان التي يتمتعون بها ومتكينهم من العيش في مأمن
من األذى وسوء املعاملة واإلهمال )12(.وفي هذا الدليلُ ،يستعمل تعبير احلماية لإلشارة إلى املسؤولية
ً
َّ ُ
التي تقع على عاتق املنظمات والبرامج واألفراد لضمان أال تلحق العمليات والبرامج واإلجراءات ضررا
عرضهم خلطر اإليذاء وسوء املعاملة َّ
باملشاركني واملستفيدين ،مبن فيهم األطفال ،أي أنها ال ُت ِّ
وأن املنظمة
ُ
املختصة ِّ
َّ
بأي مخاوف لديها بشأن سالمة املشاركني وحمايتهم.
تبلغ السلطات
ً
ومبدأ "عدم إحلاق الضرر" هو مبدأ معمول به في القطاع اإلنساني ولكن ميكن تطبيقه أيضا في مجال
ُ
التنمية .وهو يشير إلى مسؤولية املنظمات عن تقليل الضرر الذي قد تحدثه أنشطتها دون قصد.
َّ
مخطط له َّ
ومتفق عليه وحتليلها.
الرصد :القيام على نحو منتظم ومنهجي بجمع املعلومات عن برنامج عمل
ِّ
توفر األدلة على مدى تنفيذ البرنامج على النحو املنشود وحتقيق غاياته وإحراز ُّ
تقدم في
فهذه األنشطة
ً
َّ
بلوغ أهدافه .وميكن أن تكشف املعلومات املستمدة من الرصد أيضا مدى وجوب إجراء تغييرات وتعديالت.
ً
مصطلحا ًّ
الرياضة :ما لم ُيذكر خالف ذلك في هذا الدليلُ ،ي َ
عاما
ستعمل تعبير "الرياضة" باعتباره
يشمل الرياضة للجميع واللعب البدني والترفيه والرقص واألنشطة واأللعاب الرياضية املنظمة والعرضية
()13
والتنافسية والتقليدية واملحلية بأشكالها ِّ
املتنوعة.
َّ َ
ًّ
عامليا ملصطلح "الشباب" .وألغراض إحصائيةُ ،ت ِّ
عرف األمم املتحدة
متفق عليه
الشباب :ال يوجد تعريف
ً
ً
َّ
أيضا َّ
أن الدول األعضاء
"الشباب" بأنهم األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 24عاما .ومن املسلم به
تستخدم تعاريف أخرى لهذا التعبيرُ .وي ُّ
قر األمني العام بأنه ،بغض النظر عن هذا التعريف اإلحصائي،
َّ
يختلف معنى مصطلح "الشباب" باختالف املجتمعات حول العالم .بيد أن العمر هو أسهل طريقة لتحديد
ً
هذه الفئة ،وال سيما فيما يتعلق بالتعليم والتوظيفَّ ،
غالبا ما ُي َ
ستعمل لإلشارة إلى
ألن مصطلح "الشباب"
()14
شخص بني سن االنقطاع عن التعليم اإللزامي وسن العثور على وظيفته األولى.
وفي هذا الدليلُ ،ي َ
ستعمل مصطلح "الشباب" لإلشارة إلى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني  15و24
ً
ً
يالحظ َّ
َ
أن جميع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18عاما هم "أطفال"
عاما .وفي الوقت نفسه،
ويتمتعون بحقوق وضمانات َّ
محددة مبوجب القانون الدولي ،على النحو َّ
املبين في املادة  1من اتفاقية حقوق
الطفل .وإذا ُ
استعملت نطاقات عمرية مختلفة للشباب ،فسوف ُي َّبين ذلك في النص.
ً
َّ
عنف الشبابُ :ي َّ
املتعمد للقوة أو القدرة اجلسدية ،سواء بالتهديد أو
عرف العنف عموما بأنه "االستعمال
الفعل ،ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع ،بحيث يؤدي إلى حدوث (أو رجحان
ِّ
املتطرفني العنيفني.
( )8مكتب املخدرات واجلرمية ،كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء
(.UNESCO, Preventing Violent Extremism through Education: A Guide for Policymakers (Paris, 2017), p. 19 )9
( )10املرجع نفسه.
(.Fred Coalter, Sport-in-Development: A Monitoring and Evaluation Manual (Stirling, University of Stirling, Scotland, 2008) )11
( .International Service, Safeguarding Policy, “Safeguarding children, young people and vulnerable adults policy” )12متاح على املوقع
.www.internationalservice.org.uk/safeguarding-policy
( )13خطة عمل قازان ،التي ُ
اعتمدت في املؤمتر الدولي السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن التربية البدنية والرياضة ،املنعقد في قازان ،االحتاد
الروسي ،في متوز/يوليه .2017
( )14األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية" ،تعريف الشباب".
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حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو احلرمان"ُ )15(.وي َّ
عرف عنف الشباب بأنه العنف
ً
الذي يحدث بني األفراد الذين تتراوح أعمارهم بني  10أعوام و 29عاما وال تربطهم صلة قرابة وقد يعرف
ً
ً
()16
أو ال يعرف بعضهم بعضا ،وهو يحدث عموما خارج املنزل.
َّ
ُّ
بالتطرف العنيف ومشاركته فيه بحيث
فك االرتباط :عملية اجتماعية ونفسية ُيقلص مبوجبها التزام الفرد
ال يعود ُعرضة ملخاطر الضلوع أو املشاركة في أنشطة العنف .وال يعني ُّ
فك االرتباط باستخدام العنف أو
ً
ِّ
ِّ
متطرفة .وينطوي فك االرتباط على
متشددة أو
بدعم استخدامه بالضرورة تغيرا في التزام فرد بقضية
()17
تغير في السلوك (نبذ استخدام العنف) وليس على ُّ
ُّ
تغير في املعتقدات األساسية.
"املوجه") لوصف جميع أنواع املمارسني َّ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
املؤهلني
"امليسر" (أو
ستخدم مصطلح
امليسر :في هذا الدليلُ ،ي
ُّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
الذين يقدمون أو ينفذون التدخالت و/أو البرامج القائمة على الرياضة .ويجب أن يتحلى امليسرون
ً
بكفاءات مهنية واجتماعية ومنهجية لتلقني املشاركني في أنشطتهم قيما إيجابية ومهارات حياتية من خالل
ِّ
الرياضة .وميكن أن يقوم ِّ
املوجهون الرياضيون و/أو العاملون في املنظمات غير احلكومية و/أو املعلمون و/
ُّ
أو غيرهم من مرشدي شؤون التنمية املجتمعية بدور ِّ
امليسرين في التدخالت القائمة على الرياضة من أجل
الوقاية من العنف واجلرمية ،مبا في ذلك التطرف العنيف.
النهج القائم على حقوق اإلنسان :إطار مفاهيمي ُيدمج قواعد النظام الدولي حلقوق اإلنسان ومعاييره
ِّ
ومبادئه في السياسات اإلمنائية واألعمال اإلنسانية وبرامجها وعملياتها .ولذلك ،فهو يركز على كل من
()18
اإلجراءات والنتائج.
ً
ُّ
ًّ
رئيسيا في السياسات أو البرمجة أو
النهج القائمة على الرياضة :استعمال الرياضة باعتبارها عنصرا
ُّ
التدخالت الرامية إلى حتقيق نتائج في مجاالت التنمية االقتصادية أو البشرية أو االجتماعية.
النوع اجلنساني" :مفهوم يشير إلى االختالفات االجتماعية ،على عكس االختالفات البيولوجية ،بني النساء
ً
ُّ ً
ِّ
والرجال التي حدثت بالتلقني ،وهي قابلة ُّ
تنوعا كبيرا داخل كل ثقافة وكذلك
ومتنوعة
للتغير على مر الزمن
ما بني كل ثقافة وأخرى" )19(.ولذلكَّ ،
َّ
ِّ
فإن األدوار اجلنسانية وغيرها من املميزات تتغير مبرور الوقت
وتختلف باختالف السياقات الثقافية.
الوقاية من التطرف العنيف :اجلهود املبذولة للتأثير في العوامل الفردية و/أو املحيطة التي ُيعتقد أنها
تخلق الظروف التي ميكن أن يزدهر فيها التطرف العنيف ،وذلك باللجوء إلى تدابير اجتماعية أو تربوية
ً
()20
بدال من التدابير األمنية.

( )15منظمة الصحة العاملية ،التقرير العاملي حول العنف والصحة (جنيف.)2002 ،
(.WHO, Preventing Youth Violence: An Overview of the Evidence (Geneva, 2015) )16
( )17املرجع نفسه.
(UNHCR, “The context, concepts and guiding principles”, in A Manual on a Community-Based Approach in UNHCR )18
).Operations (Geneva, 2008
(European Commission, Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, One Hundred Words for )19
Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and Men (Luxembourg, Office for Official Publications of the European
).Communities, 1998
(William Stephens, Stijn Sieckelinck and Hans Boutellier, “Preventing violent extremism: a review of the literature”, Studies in )20
. Conflict and Terrorism, 2 January 2019, pp. 1–16
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مكتب املخدرات واجلرمية:

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

اليونسكو		:

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

		
اليونيسف:

منظمة األمم املتحدة للطفولة

ِّ
مقدمة
الغرض والنهج
ً
ُّ
ُ ِّ
اعترافا َّ
حسن التفاهم والتعايش السلميِّ ،
للتعلم وأن ُت ِّ
ً
يروج مكتب
فضاء
بأن الرياضة ميكن أن توفر
املخدرات واجلرمية للرياضة باعتبارها وسيلة لتعزيز قدرة الشباب على الصمود أمام اجلرمية والعنف،
مبا في ذلك في سياق الوقاية من التطرف العنيف .وقد َّ
أعد املكتب هذا الدليل ليكون أداة تدعم الدول
َّ
األعضاء في جهودها الرامية إلى الوقاية من التطرف العنيف .وهو مصمم على وجه اخلصوص إلرشاد
ً
ِّ
واضعي السياسات واملنظمات املنفذة من أجل دعم وتعزيز البرمجة واألنشطة في هذا املجال .وميكن أيضا
ً
أن يستعمل محتويات هذا الدليل ِّ
املوجهون الرياضيون واجلمعيات واألندية الرياضية ،فضال عن املنظمات
املجتمعية التي تعمل مع الشباب في األوساط الرياضية واملجتمعية .وميكن أن يشمل التطبيق العملي لهذه
األداة استعمالها مبثابة وثيقة مرجعية ألنشطة بناء القدرات ،وتطبيق نظرية التغيير َّ
املبينة في هذا الدليل
عند تصميم األنشطة القائمة على الرياضة والرامية إلى الوقاية من التطرف العنيف وقياس أثرها ،وبشكل
َّ
أعم عند السعي الكتساب فهم أعمق لكيفية استعمال الرياضة في سياق الوقاية من التطرف العنيف.
وهذا الدليل هو واحد من سلسلة من األدوات التي وضعها املكتب لدعم الدول األعضاء في جهودها
الرامية إلى الوقاية من التطرف العنيف .وقد ُأ َّ
عد الدليل في سياق عمل املكتب فيما يتعلق بوقاية الشباب
من ممارسة العنف وارتكاب اجلرائم وعمله في مجال مكافحة اإلرهاب ،وذلك في إطار برنامجه العاملي
ً
لتنفيذ إعالن الدوحة .وقد ُأ َّ
عد الدليل أيضا استجابة لقرار اجلمعية العامة  ،170/74الذي طلبت فيه
ُ
ُّ
اجلمعية إلى املكتب مواصلة استبانة ونشر املعلومات واملمارسات ِّ
اجليدة بشأن استخدام الرياضة والتعلم
َّ
القائم على الرياضة فيما يتعلق مبنع اجلرمية والعنف ،وتقدمي املشورة والدعم إلى صناع السياسات
واالختصاصيني املمارسني .وفيما يتعلق بالوقايةُّ ،
يقر الدليل بأهمية تعزيز رفاهية األطفال والشباب
ً
ِّ
ِّ
يشجع على إحداث سلوك اجتماعي سليم واتباع ممارسات حماية ورعاية ِّ
ِّ
جيدة ،مع التركيز
ويطبق نهجا
ً
()1
بشكل خاص على التدابير التعليمية مبا يتماشى مع املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية وهذا تدعمه أيضا
ِّ
الكتيب
اإلرشادات التي وضعتها كيانات األمم املتحدة في املجاالت ذات الصلة ،ومنها على سبيل املثال
ِّ
الذي وضعه املكتب وعنوانه
الكتيب بشأن املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية :تفعيلها (Handbook on
()2
 ،)the Crime Prevention Guidelines: Making Them Workودليل اليونسكو املعنون الوقاية من
التطرف العنيف من خالل التعليم :دليل لواضعي السياسات (Preventing Violent Extremism through
 )Education: A Guide for Policymakersومنشور اليونسكو املعنون "دليل املعلم للوقاية من التطرف
العنيف" (".)"A teacher’s guide on the prevention of violent extremism
والغرض من هذا الدليل هو استكشاف ُس ُبل استعمال الرياضة مبثابة أداة وقائية َّ
فعالة تسعى إلى تعطيل
ُّ
التشدد والتجنيد ،والتشجيع على استعمال هذه األداة حيثما أمكن ،وذلك بالقيام في
عمليات الدفع إلى
املقام األول مبعاجلة العوامل التي تدفع إلى التطرف العنيف ،وليس استعمال الرياضة مبثابة أداة لفك
ً
ِّ
التصدي
االرتباط بالعنف وإعادة دمج األفراد الذين انضموا فعال إلى تنظيمات متطرفة عنيفة (أي
َّ
املسلم به َّ
للتطرف العنيف) .غير َّ
ِّ
والتصدي له يجب أن
أن إجراءات الوقاية من التطرف العنيف
أن من
تكون َّ
متسقة ومتآلفة.
َّ
ِّ
املحددة التي تنطوي عليها وقاية األطفال من التجنيد واالستغالل على
التصدي للتحديات
وفي سياق
ِّ
يد اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة العنيفة وحماية هؤالء األطفال ومعاملتهم ،وضع املكتب الكتيب املعنون

دليل بشأن األطفال الذين جتندهم وتستغلهم اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة :دور نظام
العدالة .وقد ُ
استكمل ذلك املنشور مبواد داعمة تتعلق بوقاية األطفال وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم،
()3
وإتاحة سبل جلوئهم إلى العدالة.

( )1مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي .13/2002
( )2منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع .E.10.IV.9
( )3من ذلك مثال ،مكتب املخدرات واجلرمية ،البرنامج العاملي إلنهاء العنف ضد األطفال" ،خارطة الطريق بشأن كيفية معاملة األطفال املرتبطني
باجلماعات اإلرهابية واملتطرفة العنيفة" (")"Roadmap on the treatment of children associated with terrorist and violent extremist groups
(فيينا.)2019 ،
1

الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة

ِّ
ُّ
ُّ
التخصصات إزاء ظاهرة جتنيد األطفال واستغاللهم
ومتعدد
وينصب تركيز تلك املواد على اعتماد نهج شامل
ً
من قبل اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة .وحتقيقا لتلك الغاية ،يدعو املكتب في اإلرشادات
ً
ِّ
متعدد الوكاالت ال يقتصر على إشراك نظام العدالة فحسب ،بل ُيشرك أيضا
التي وضعها إلى اتباع نهج
قطاعات أخرى ذات صلة ،مثل قطاعات حماية الطفل والصحة والتعليم وإنفاذ القانون.
الكتيب الذي وضعه املكتب ،وعنوانه ِّ
ِّ
كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء املتطرفني
وعالوة على ذلك ،يعالج
ُّ
ُّ
العنيفني والوقاية من التشدد املفضي إلى العنف في السجون ،مظاهر التشدد املفضي إلى العنف والتطرف
ِّ
العنيف في السجون .وهو ُيوفر إرشادات عملية بشأن إدارة شؤون السجناء املتطرفني العنيفني ،وبشأن
ُّ
احليلولة دون أن تتفاقم األمور إلى حد استعمال العنف في السجون ،وبشأن التدخالت التي تهدف إلى فك
ارتباط السجناء بالتطرف العنيف وتسهيل إعادة إدماجهم في املجتمع وتطوير مهاراتهم احلياتية.

ُّ
الن ُهج واملبادئ األساسية
يتناول هذا الدليل املوضوع املطروح من منظورات مختلفة ،وذلك بهدف عرض تدابير مناسبة من حيث
ُّ
السياق َّ
وفعالة وآمنة فيما يتصل بالتدخالت والبرامج املتعلقة بالرياضة والوقاية من التطرف العنيف.
وتشمل هذه املنظورات ما يلي:
ِّ
واملوجهني
•األمان وإدراك السياق ،وهذا يتمثل في السعي إلى تعزيز البيئات الوقائية للشباب
ِّ
َّ
تتسبب في
واملتطوعني واملسؤولني اإلداريني وواضعي السياسات والتقليل من العوامل التي قد
َ
ُّ
اإلساءة إليهم ووصمهم واستغاللهم ُّ
والتقيد
وتعرضهم للعنف ،ومن ث َّم يكفل حماية املشاركني
مببدأ "عدم إحلاق الضرر"
•متكني الشباب ،وهذا يتمثل في استبانة مواطن القوة والطاقات الكامنة ،الفردية منها واجلماعية،
لدى الشباب ،والتشجيع على االستفادة منها
•الرياضة مبثابة أداة لتحقيق التنمية والسالم ،وفي هذا تأكيد على الدور الذي ميكن أن تؤديه
الرياضة في توفير وسيلة َّ
فعالة ومرنة وناجعة التكلفة لترويج السالم والتعليم والتنمية في كل
املجتمعات
ُّ
•سيادة القانون وحقوق اإلنسان ،وفي هذا إقرار َّ
بأن جميع الشبابًّ ،أيا كان سنهم أو نوعهم
اجلنساني أو قدرتهم أو دينهم أو عرقهم أو آراؤهم اإليديولوجية أو السياسية ،يتمتعون بحقوق
بحكم إنسانيتهم ويستحقون احلصول على تأكيد لهذه احلقوق وحماية لها
•املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،والهدف من هذا هو ضمان تكافؤ الفرص التي ينبغي أن
ُت َ
راعى فيها التجارب املتباينة والقابلة للمقارنة لدى الشباب من مختلف اجلنسني فيما يتعلق
ُّ
ُّ
للتطرف العنيف
التعرض
بخطر
ً
وتكمن فائدة هذا الدليل أيضا في الترويج ملنافع مجدية وناجعة للشباب والفاعلني املحليني واملجتمعات
ِّ
الذين هم معنيون بالبرامج املتعلقة بالوقاية من التطرف العنيف .وتلخص االعتبارات الواردة أدناه املبادئ
األساسية التي تستند إليها جميع التوصيات الواردة في هذا الدليل.

ُّ
التقيد بحقوق اإلنسان األساسية ،واالعتراف بحقوق األطفال والشباب ،والمعايير الدولية
ِّ
المرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف ،والممارسة الرياضية الجيدة
ُ
َّإن َّ
أي جهود تبذل لتسخير الرياضة للوقاية من التطرف العنيف يجب أن تعمل على تعزيز التسامح
ُ
ُّ
والتعددية واحترام حقوق اإلنسان واملساواة ،ويجب أن ت ِّ
طبق مبدأ "عدم إحلاق الضرر" ،وذلك بطرائق
منها النظر في السياق األوسع الذي حتدث فيه األنشطة والتخفيف من اآلثار السلبية املحتملة واملخاطر
اإلضافية التي قد يتعرض لها الناس .وهذا يكتسي أهمية خاصة عند العمل مع َّ
املهمشني من األفراد
واجلماعات الذين يعيشون في بيئات اجتماعية  -اقتصادية متقلبة أو نامية أو منخفضة و/أو يواجهون
اإلقصاء االجتماعي .ويجب إيالء اعتبار خاص ملسألة جتنيد األطفال والعوامل السياقية التي تنزع إلى
جعلهم أكثر عرضة للتجنيد واالستغالل على يد اجلماعات املتطرفة العنيفة .وتستند مبادئ املمارسة
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مقدمة

ُّ
اجليدة َّ
ِّ
التقيد باملبادئ
املبينة في هذا الدليل إلى ضرورة حماية األطفال والشباب من خالل
الرياضية
املنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول االختياري امللحق بها بشأن اشتراك األطفال في
املنازعات املسلحة )4(.ومن األمور التي تكتسي القدر ذاته من األهمية حماية حق املرء في أن يكون له رأي
ودين أو معتقد من اختياره أو في أن ِّ
يغير دينه أو معتقده.
ِّ
ُّ
التعرف على املعتقدات أو أمناط السلوك
وميكن أن تكون الرياضة أداة قوية وآلية غير سياسية متكن من
ُ
التي ِّ
التحيز أو العنف التي ت َ
تهدد حقوق اإلنسان أو ِّ
ُّ
ترجم إلى قيود على احلرية
تؤجج مظاهر التمييز أو
ِّ
َّ
الشخصية ،وتتيح التصدي لتلك املعتقدات وأمناط السلوك .ويجب أن تتقيد جميع برامج الرياضة والوقاية
ُ
من التطرف العنيف باحلقوق األساسية وأن تدمجها من أجل التأثير في مدونات قواعد املمارسة والثقافات
والفلسفات املتصلة باملشاريع .وهذا يشمل التزام املنظمات واملوظفني باعتماد آليات استراتيجية َّ
محددة
حلماية حقوق الطفل وضمان شمول اجلميع واملساواة بني اجلنسني في املشاريع.

ضرورة إشراك المشاركين والمجتمعات المحلية على نحو هادف
ُّ
يظل االستضعاف أمام التطرف العنيف وجتنيد املتطرفني دون ُّ
تغير عندما تكون عالقة الرياضة بالتعلم
ُ َّ
غير واضحة وتكون األهداف غامضة وال ُي َ
شرك املشاركون على نحو هادف وال يمكنون من التأثير في
ُُ
ِّ
التغيير داخل مشروع بعينه .وهذا الدليل ِّ
يشجع على التشارك في اإلبداع وعلى اتباع نهج إشراكية إزاء وضع
ُّ
َ
ُ
برامج للرياضة والوقاية من التطرف العنيف وشرح جدواها وأثرها .ويعد التشاور الهادف مع املجتمعات
ً
ُّ
ُّ
َ
ًّ
ضروريا لضمان جدوى تلك التدخالت وفعاليتها .ويجب
املستهدفة بهذه التدخالت وإشراكها أمرا
املحلية
ُّ
أن يكفل تصميم املبادرات والبرامج القائمة على الرياضة ومحتواها في هذا املجال إجراء التدخالت
املقترحة بالتعاون الوثيق مع اخلبراء املحليني وأصحاب املصلحة وقادة املجتمع املحلي من أجل التشجيع
ُّ
على االنخراط وحتقيق أثر على نطاق أوسع ،ويجب ربط تلك التدخالت قدر اإلمكان باجلهود األخرى
ً
ُ
التي تبذل في املجتمع املحلي املستهدف والتي ُيحتمل أن تكون أوسع نطاقا للوقاية من التطرف العنيف.
أهمية تعريف التطرف العنيف والشباب والتمييز بين التعاريف المتعلقة بهما
مجد ًدا َّ
َّ
أن األسباب اجلذرية والعوامل التي تكمن وراء التطرف العنيف وتؤثر فيه هي
هذا الدليل يؤكد
ُّ
سياقية وثقافية .لذلك ،ال ميكن وال ينبغي تطبيق تعاريف التطرف العنيف دون توفر معرفة وفهم سليمني
ِّ ً
ً
أيضا أن يظل في األذهان َّ
ُّ
ًّ
ممهدا للتطرف
سلبيا أو
التشدد ليس كله
أن
للعوامل السياقية املحلية .وينبغي
ِّ
()5
متشددة،
العنيف .فالذين يصبحون عنيفني ليسوا سوى قلة قليلة من الشباب الذين يعتنقون معتقدات
َّ
ُّ
وينصب التركيز الرئيسي لألنشطة املنفذة في مجال التصدي
ولذلك من املهم التمييز بني التفكير والفعل.
ً
للتطرف العنيف والوقاية منه على فك االرتباط بالعنف (األفعال) بدال من عمليات التفكير (اجتثاث
ً
ُّ
التشدد) .وهذا األمر بالغ األهمية عند العمل مع الشباب الذين غالبا ما يكون لديهم صراع داخلي،
وال يزالون في طور تنمية مفهومهم للهوية وميكن أن ينساقوا للتأثيرات السلبية واإليجابية على السواء.
َّ
محدد ،مثل
وهناك ،ضمن نطاق هذا الدليل ،عدد من املصطلحات املختلف عليها أو املرتبطة بسياق
ً
كيانا ُي َ
ًّ
ًّ
ثقافيا وسياقيا .وفي
فهم
الشباب والتطرف العنيف وإلى حد ما معنى الرياضة ومكانتها باعتبارها
ُّ
ُّ
هذا الدليلُ ،ي َّ
روج للرياضة والتعلم القائم على الرياضة باعتبارهما أداة للوقاية والتدخالت املبكرة التي
ُّ
تهدف إلى تعطيل عمليات التشدد والتجنيد التي ينطوي عليها التطرف العنيف.
ُّ
أهمية تعريف تدخالت "الرياضة المضاف إليها" و "الرياضة المضافة" والتمييز بينهما
ُّ
في هذا الدليل ،هناك تسليم بوجود فئتني متمايزتني من التدخالت الرياضية ،وهما" :الرياضة املضاف
ِّ
إليها" و"الرياضة املضافة" )6(.فمبادرات "الرياضة املضاف إليها" تركز في املقام األول على املهارات
الرياضية وزيادة املشاركة الرياضية ،وعادة ما تتضمن هياكل رياضية تنافسيةُ .وينظر إلى ِّ
أي منافع صحية
واجتماعية ونفسية وسلوكية محتملة على أنها نتيجة جانبية للمشاركة .ففي األساس ،تأتي الرياضة
( )4مكتب املخدرات واجلرمية ،دليل بشأن األطفال الذين جتندهم وتستغلهم اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة :دور نظام العدالة
(فيينا ،)2017 ،ص.25-22 -
ِّ
املتطرفني العنيفني ،ص.135 -
( )5مكتب املخدرات واجلرمية ،كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء
(.Fred Coalter, A Wider Social Role for Sport: Who’s Keeping the Score? (Abingdon, Oxon, United Kingdom, Routledge, 2007) )6
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الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة

ً
ُّ
محددة حتوم حول املشاركة الرياضية .وفي اجلانب اآلخرَّ ،
تعلم َّ
أوالُ ،وت َ
فإن
عرض أنشطة إمنائية وبرامج
ُ
ُّ
مشاريع "الرياضة املضافة" هي تدخالت تستعمل الرياضة مبثابة "طعم" للمشاركني ،مع التركيز بشكل
ُ ِّ
أساسي على الغايات واألهداف غير الرياضية .ففي هذه املشاريع ،تركز نظريات التغيير والفعل على
ً
ُ ِّ
املنافع االجتماعية ،ومنها مثال الصحة والرفاه أو إدارة النزاعات ،وهي ترتب أولويات النتائج في شكل
ُ
تغييرات في السلوك وبناء القدرات واألثر االجتماعي والثقافي واالقتصادي .وت َ
ستعمل الرياضة مبثابة
ً
ُّ
غالبا ما تكون َّ
َّ
مهمشة أو معرضة للخطر.
أداة إلتاحة فرص التعلم والوصول إلى الفئات السكانية التي هي
ِّ
ويبين هذا الدليل الفرص والتحديات واستراتيجيات التنفيذ بشأن كال اإلطارين .وفي البداية ،سيكون
للنهج الذي تتبعه املنظمات واملشاريع واألفراد تأثير في نظرية التغيير التي ينطوي عليها املشروع وفي
ُ ِّ
َّ
غاياته وأهدافه وفي تصميم برامجه .وفي السياق
املحدد املتمثل في الوقاية من التطرف العنيف ،تركز
املنظمات التي تتبع نهج "الرياضة املضافة" في املقام األول على حتقيق نتائج الوقاية ،والرياضة هي إحدى
األدوات العديدة املستخدمة لبلوغ هذه الغاية .وفي اجلانب اآلخر ،يتمثل الهدف الرئيسي لدى املنظمات
التي تتبع نهج "الرياضة املضاف إليها" في إيجاد اهتمام بالرياضة وتطوير املهارات املتعلقة بها ،مع َّ
أن
ً
بيانات مهامها ومدونات قواعد سلوكها وأنشطتها اإلضافية ميكن أن ِّ
تعزز أيضا قدراتها املحتملة على دعم
نتائج الوقاية.

ُّ
ِّ
أهمية الن ُهج المشتركة بين الوكاالت والمتعددة الوكاالت وبناء الشراكات والتعاون وإشراك
أصحاب المصلحة
َّ
َّ
مثلما قال األمني العام السابق كوفي عنان ،فإن "الناس في كل بلد يحبون الرياضة .ذلك أن قيمها عاملية
النطاق .فهي لغة عاملية قادرة على سد الفجوات االجتماعية والثقافية والدينية .وهي ميكن أن تكون أداة
قوية لتعزيز التفاهم والتسامح والسالم .وأنا أعتقد َّ
تطور الشخص ِّ
أن الرياضة تساهم في ُّ
ومنوه .وهي
ِّ
تعلمنا العمل اجلماعي والروح الرياضية .وهي ترسي االعتزاز بالنفس وتفتح األبواب أمام فرص جديدة.
وهذا بدوره ميكن أن يسهم في رخاء مجتمعات وبلدان بأسرها )7(".فهذه القيم والشعبية العاملية التي
ًّ
َّ
حتظى بها الرياضة مكنت قطاع تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم من أن يجمع كال من الدول
األعضاء وواضعي السياسات الوطنيني والدوليني والهيئات الرياضية وحركات املجتمع املدني والرياضيني
ِّ
واملمولني من القطاعني العام واخلاص على حتقيق الرؤية والغايات اللتني تنطوي عليهما أهداف التنمية
ًّ
املستدامة .فالرياضة مناسبة جدا إلقامة شراكات واستحداث أنشطة تعاونية ،وقد كان هذا موطن قوة
خاصة حلركة تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم )8(.وفي سياق الوقاية من التطرف العنيف ،هناك
العديد من العوامل واملخاطر السياقية والثقافية احلساسة التي قد تتطلب معرفة ُّ
تخصصية أو التعامل مع
ِّ
وسييسر بناء الشراكات وإقامة الشبكات بني هؤالء اخلبراء واحلركة اكتساب هذه اخلبرة الفنية،
خبراء.
ِّ
سييسر إتاحة الفرص لبناء القدرات.
كما أنه
َّ
التحديات المحددة اليت ينطوي عليها التهديد الذي يمثله التطرف العنيف والشباب
َّ
المعرضون للخطر
محددةَّ ،
َّ
فإن "معظم
بينما قد يلجأ املتطرفون العنيفون واملجرمون اآلخرون إلى العنف لتحقيق أهداف
املتطرفني العنيفني يحفزهم على ذلك حتقيق مكاسب أيديولوجية أو دينية أو سياسية ،وهم يعتقدون أنهم
يقاتلون من أجل قضية" )9(.وميكن أن يكون لهذا أثر كبير في الطريقة التي ُت َ
ستقبل بها املبادرات املتعلقة
ِّ
ينفذ بها ِّ
امليسرون تلك
بالرياضة والوقاية من التطرف العنيف داخل املجتمعات املحلية ،وفي الطريقة التي
املبادرات والكيفية التي يعيش بها املشاركون الشباب تلك التجربة .فقد تنطوي برامج الرياضة والوقاية من
ُّ
التطرف العنيف على تعقدات ومخاطر كبيرة في حتديد الفئة السكانية املستهدفة والتعاون معها ،وهذا
يشمل ردود الفعل العاطفية والسلوكية التي ال ميكن التنبؤ بها والتي قد تظهر أثناء تلك األنشطة ،واحتمال
حدوث عنف من خالل الرياضة ،وزيادة احتماالت تأجيج الوصم وإمكانية استغالل البرنامج ألغراض
ً
ِّ
ًّ
التجنيد .وفي هذا السياقُ ،تعتبر حماية كل من ِّ
أساسيا في البرمجة .ويوفر
امليسرين واملشاركني عنصرا
( )7األمم املتحدة" ،مالحظات األمني العام أثناء غداء إعالمي حول أثر الرياضة في العالم" 25 ،كانون الثاني/يناير .2006
(Bruce Kidd, “A new social movement: sport for development and peace”, Sport in Society, vol. 11, No. 4 ( June 2008), pp. )8
.370–380
ِّ
املتطرفني العنيفني.
( )9مكتب املخدرات واجلرمية ،كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء
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هذا الدليل معلومات أساسية عن إدارة املخاطر والتعاون مع األفراد واملجتمعات املحلية لزيادة قدرة
املشاريع وملكيتها املحلية.

بنية الدليل
لكي تكون الرياضة مجدية في سياق الوقاية من التطرف العنيف ،من املهم أن تستند البرامج واألنشطة
إلى القدرة الفريدة للرياضة على اإلشراك النشيط والهادف للشباب الذين يصعب الوصول إليهم في
ً
ُّ
رسميا أكثر .ذلك َّ
ًّ
أن البرامج القائمة على الرياضة
معظم األحيان بواسطة التدخالت التي تكتسي طابعا
ُ
ميكن أن تساعد في ثني الشباب عن االنقياد للجرمية واالنحراف أو السلوك العنيف ،وهي بدورها تفسح
ُّ
ُّ
تدخالت َّ
محددة ملعاجلة عوامل خطر
املجال ملزيد من التدخالت واخلدمات .وميكن إدماج الرياضة في
َّ
محددة ونتائج إيجابية فيما
االنسياق وراء اجلرمية ،ومنها التطرف العنيف ،ولتحقيق أهداف اجتماعية
ُّ
يتعلق
بالتطور الشخصي )10(.وميكن أن يخلق التعاون مع املهنيني من الشباب وتطبيق أساليب تربوية
ً
تشاركية فرصا للشباب لتعزيز أمناط السلوك واملواقف االجتماعية السليمة واملهارات احلياتية التي
جتعلهم صامدين في وجه االستغالل األيديولوجي ومغريات العنف واجلرمية.
ً
واعتبارا ملا سبقَّ ،
فإن اإلرشادات التي ُت َ
عرض في هذا املنشور تتمحور حول خمسة مجاالت تركيز (يشار
إليها بأنها "مناطق") تتناول على وجه التحديد جوانب مختلفة من دور الرياضة في الوقاية من التطرف
ً
العنيف وتستند إلى املبادئ األساسية املذكورة آنفا.
الشكل -1

المناطق الخمس للرياضة والوقاية من التطرف العنيف
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( )10تقرير األمانة عن نتائج اجتماع فريق اخلبراء بشأن إدماج الرياضة في استراتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املتعلقة بالشباب
(.)A/CONF.234/14
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وتتضمن ِّ
َّ
املقدمة معلومات عن نطاق الدليل وتضعه في سياق عمل مكتب املخدرات واجلرمية في مجال
الوقاية من العنف واجلرمية ،مبا في ذلك الوقاية من التطرف العنيف ،مع التأكيد على أهمية اتباع نهج
ً
ِّ
ومتعدد الوكاالت في استعمال الرياضة أداة للوقاية من
إشراكي وقائم على حقوق اإلنسان وشامل للجميع
التطرف العنيف.
ويستند الفصل  1إلى األدلة والبحوث احلديثة فيما يتعلق باألسباب اجلذرية للتطرف العنيف وعوامل
ً
ً
ُّ
َّ
ويتضمن هذا الفصل أيضا شرحا لكيفية استعمال
بتشدد الشباب وجتنيدهم.
الدفع واجلذب ذات الصلة
ُّ
ُ
َّ
البرامج الرياضية والقائمة على الرياضة لتضخيم اجلهود واألولويات املبينة في اإلطار العاملي وفي النهج
اإلقليمية والوطنية واملحلية الشاملة للوقاية من التطرف العنيف.
ِّ
ويركز الفصل  2على خمس نتائج ("مناطق") رئيسية للوقاية ميكن حتقيقها من خالل الرياضة ،بهدف فك
ِّ
ِّ
االرتباط على نحو جماعي وحتقيق ُّ
التصدي للتهديد الذي ميثله التطرف العنيف
حتول اجتماعي من أجل
(انظر الشكل .)1
ويتناول الفصل  3عناصر البرمجة الرئيسية فيما يتعلق بالرياضة والوقاية من التطرف العنيف ،وهو يلفت
ِّ
االنتباه إلى أمور ويوفر إرشادات بشأنها ،ومن هذه األمور اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان وتطبيق
منظور جنساني وحماية حقوق األطفال وحقوق املشاركني املستضعفني اآلخرين.
ِّ
ويقدم الفصل  4إرشادات بشأن وضع إطار لرصد وتقييم برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف،
ُّ
وهذا يشمل وضع نظرية للتغيير ومؤشرات للقياس على أساس مناطق التدخل اخلمس.
َّ ً
ً
وأخيراِّ ،
صا لإلرشادات العملية والتوصيات َّ
املوجهة إلى واضعي السياسات واملمارسني،
يقدم الفصل  5ملخ
ِّ
وامليسرون ،لكي يعملوا بها عند تصميم وتنفيذ برامج تتعلق باستعمال الرياضة من
ومنهم مديرو البرامج
أجل الوقاية من التطرف العنيف.
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الفصل 1
فهم
الوقاية من
التطرف العنيف
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ُّ
تبين األسباب الجذرية

َّ
َّإن ُّ
تبين األسباب اجلذرية للتطرف العنيف هو عملية معقدة تتطلب تقدير الفوارق االجتماعية والثقافية
ِّ
ِّ
ُّ
والسياقية املرتبطة مبشهد العوملة السريع
وتؤججه فضاءات
متعدد األوجه،
التطور )11(.فالتطرف العنيف
افتراضية عديدة ومترابطة وهو يقترن بظروف تاريخية وسياسية وجيوسياسية واقتصادية واجتماعية
َّ
محددة ميكن أن يظهر فيها التلقني العقائدي واأليديولوجيات املتطرفة )12(.وميكن أن تشمل األسباب
ً
اجلذرية للتطرف العنيف أيضا قبول وتطبيع التفاوتات االجتماعية وعدم التسامح ومشاكل الصحة
النفسية واجلاليات واملجموعات املنفصلة .ولكن ،من املهم إدراك َّ
أن دوافع التطرف العنيف تتجاوز املفاهيم
السطحية املتمثلة في األفراد املحرومني من حقوقهم واملنفصلني عن محيطهم ،وال سيما في سياق السكان
الشباب.
ً
ستوحى من مجموعة ِّ
متنوعة من األيديولوجيات أكثر مما كان ُيفترض في املاضي،
َّإن التطرف العنيف ُم
مما ِّ
يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه املؤسسات احلكومية وبرامج الوقاية املحلية .و ترجع هذه
ِّ
ًّ
املتغيرة لدى األفراد واجلماعات وإلى مصادر التمويل وأنواع العنف وعمليات
جزئيا إلى الدوافع
التحديات
ً
اختيار األهداف .وهكذا ،فقد اتخذ التطرف العنيف واإلرهاب أشكاال وقدرات استيعابية وإمكانات جديدة،
َ
إذ أصبحت اجلماعات املتطرفة حتتل
أراضي وجتد استراتيجيات لتوليد الدخل )13(.وتستفيد اجلماعات
ً
ُّ
التقدم التكنولوجي إليجاد طرائق جديدة للتعامل مع الشباب الساخطني،
املتطرفة العنيفة أيضا من
ِّ
()14
املتشددة.
مستفيدة من مواقع التواصل االجتماعي وقنوات الفيديو على اإلنترنت وغرف الدردشة
َّ
ِّ
التحدي الكبير الذي يعترض تدابير الوقاية االستراتيجية في قدرة اجلماعات املتطرفة واألفراد
ويتمثل
الفاعلني على نشر الدعاية على نطاق واسع وبسرعة وفعالية أكبر من قدرة احلكومات على نشر رسائل
()15
مضادة لها.
ِّ
املتشددة والعنيفة من خالل أساليب تالعب
وقد ينجذب الشباب على وجه اخلصوص إلى احلركات
ً
ِّ
مقصودة وعمليات تقارب اجتماعي مختلفة ،وهي غالبا ما تيسرها عوامل شخصية أو عاطفية أو نفسية،
مثل االغتراب والريبة والبحث عن الهوية واالحترام والرغبة في االنتقام على إساءة سابقة ،وهذا يتجلى
ً
غالبا من خالل املجتمعات االفتراضية واملنصات الرقمية التي تستهدف الشباب )16(.لذلكَّ ،
فإن من املهم
ًّ
ُّ
َ
ُ
برامج الوقاية بأمان كال من األنشطة الرياضية وغير
إدراك تعقد البيئة التي يجب أن تعرض فيها
الرياضية.
وهكذاَّ ،
فإن وقاية األشخاص من االنضمام إلى اجلماعات املتطرفة العنيفة تتطلب معلومات سياقية
ً
َّ
ومحلية وتفكيرا في النسيج االجتماعي والثقافي للمجتمعات واجلماعات املعرضة خلطر االنسياق للتطرف
العنيف .ومع التركيز على الوقاية ،ينبغي لواضعي السياسات واملمارسني ُّ
تبين األسباب اجلذرية واملخاطر
ِّ
واملؤشرات املتعلقة بدوافع التطرف العنيف بناء على معلومات ثقافية من أجل النظر في املمارسات اجليدة
ُّ
وتدابير التدخل اآلمنة واملناسبة.

2-1

أطر األمم المتحدة ذات الصلة

ً
ِّ
والتصدي ألمناط السلوك العنيف باعتباره ناجتا عن املعتقدات
َّإن إدراك األسباب اجلذرية للتطرف
ِّ
املتشددة واملتطرفة هو مصدر قلق متواصل ومسألة ما انفكت تكتسي أولوية لدى األمم
واأليديولوجيات
ِّ
َّ
ِّ
املتحدة والدول األعضاء فيها .وقد أدى التصدي ألمناط التطرف العنيف املتغيرة ،مبا في ذلك أشكال

(Richard Giulianotti and Roland Robertson, “Glocalization”, in The Wiley‐Blackwell Encyclopedia of Globalization, George )11
).Ritzer, ed. (Malden, Massachusetts, United States, Wiley-Blackwell Publishing, 2012
(UNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for diversity: a )12
).development response to addressing radicalization and violent extremism” (Oslo, 2016
ِّ
املتطرفني العنيفني.
( )13مكتب املخدرات واجلرمية ،كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء
(European Commission, “Preventing radicalisation to terrorism and violent extremism: strengthening the EU’s response”, )14
.document COM/2013/0941 final
( )15مكتب املخدرات واجلرمية ،استخدام اإلنترنت في أغراض إرهابية (فيينا.)2012 ،
(.UNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for diversity” )16
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ً
ِّ
املتغيرة ومختلف التدابير االستراتيجية املستعملة فيهما ،فضال عن دوافعهما الرئيسية
العنف واإلرهاب
واستراتيجيات التجنيد من أجلهما ،إلى زيادة التعاون والتآزر بني كيانات األمم املتحدة والدول األعضاء فيها.
وقد أتاح النهج َّ
املتبع على "نطاق منظومة األمم املتحدة" اتخاذ خطوات مهمة نحو إرساء نهج شامل ُيدمج
ُّ
حتقيق االتساق بني السياسات واإلرشاد والتخطيط إلجراءات الوقاية )17(.وقد شكلت التدخالت التعليمية
ِّ
واملالءمة الثقافية والسياقية والبرمجة التي تركز على الشباب وإرشاد السياسات إطار ردود كثيرة لألمم
()18
املتحدة على التطرف العنيف.
ويتمثل اإلطار املرجعي الرئيسي ملكافحة التطرف العنيف والوقاية منه في استراتيجية األمم املتحدة
العاملية ملكافحة اإلرهاب ،التي اعتمدتها اجلمعية العامة في قرارها  ،288/60والتي ُت ُّ
قر فيها بأنه ال
ميكن منع أعمال اإلرهاب من خالل التدابير القمعية واألمنية وحدهاَّ ،
وأن من املهم ًّ
جدا معاجلة الظروف
ً
ًّ
املؤدية إلى انتشار اإلرهاب .وتتناول االستراتيجية الوقاية باعتبارها عنصرا مهما من اإلرشادات التي
توجهها األمم املتحدة إلى الكيانات املتعاونة والشركاء والدول األعضاء .ولهذا الغرضَّ ،
ِّ
فإن الركن األول
ً
َّ
من أركان االستراتيجية مكرس للتدابير الرامية إلى معاجلة الظروف املفضية إلى انتشار اإلرهاب .ووفقا
لالستراتيجية ،تشمل هذه الظروف الصراعات الطويلة األمد التي لم ُت َح َّل ُ
بعد ،وجتريد ضحايا اإلرهاب،
بجميع أشكاله ومظاهره ،من إنسانيتهم ،وغياب سيادة القانون ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،والتمييز على
أساس االنتماء العرقي والوطني والديني ،واالستبعاد السياسي ،والتهميش االجتماعي واالقتصادي،
واالفتقار إلى احلكم الرشيد .وتقوم اجلمعية العامة باستعراض االستراتيجية كل عامني ،مما يجعلها وثيقة
َّ
ِّ
متطورة وحيوية لدعم الدول األعضاء .وقد أكد استعراض عام  2018من جديد على الوقاية من التطرف
ً
ًّ
العنيف باعتبارها مبدأ أساسيا في االستراتيجية ،فضال عن أهمية التعليم واملساهمة اإليجابية للشباب
في الوقاية من التطرف العنيف )19(.وعالوة على ذلكَّ ،
حث مجلس األمن في قراره  )2015( 2250على
"النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع املستويات
في املؤسسات واآلليات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية ملنع نشوب النزاعات وحلها ،مبا في ذلك
مؤسسات وآليات مكافحة التطرف العنيف".
الشكل -2

الركائز األربع الستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب

اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷوﱃ
اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻈﺮوف اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ
اﻧﺘﺸﺎر اﻹرﻫﺎب

اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺪاﺑري ﻣﻨﻊ اﻹرﻫﺎب
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ

اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات
اﻟﺪول ﻋﲆ ﻣﻨﻊ اﻹرﻫﺎب
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد

اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺿامن
اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﺮﻛﻴﺰة
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب

املصدر.Office of Counter-Terrorism, Reference Guide: Developing National and Regional Action Plans to Prevent Violent Extremism (September 2018) :

(Office of Counter-Terrorism, Reference Guide: Developing National and Regional Action Plans to Prevent Violent Extremism )17
).(September 2018
(UNESCO, “A teacher’s guide on the prevention of violent extremism” (Paris, 2016) and UNESCO, 197 EX/Decision 46 )18
.on UNESCO’s role in promoting education as a tool to prevent violent extremism
( )19استعراض استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب (قرار اجلمعية العامة .)284/72
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ً
ً
ِّ
التحدي الذي
وفي عام  ،2016رسمت خطة عمل األمني العام ملنع التطرف العنيف( )20نهجا شامال ملواجهة
ميثله التطرف العنيف ،وهو يشمل تدابير وقائية منهجية تعالج بشكل مباشر دوافع التطرف العنيف على
وشددت خطة العمل على َّ
كل من الصعيد املحلي والوطني واإلقليمي والعامليَّ .
أن التطرف العنيف ظاهرة
َ
عاملية ِّ
تقوض اإلنسانية املشتركة وأنه ميثل إساءة ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها" .وال يسلم ُّ
أي بلد أو
َّ
بالتنوع وتفتقر إلى تعريف َّ
ُّ
محدد .وهو ليس باألمر
منطقة من آثاره ... .والتطرف العنيف ظاهرة تتسم
()21
َّ
اجلديد ،وال يقتصر على منطقة أو جنسية بعينها أو على نظام عقائدي معين ".وتشير خطة العمل
إلى عدة دوافع للتطرف العنيف ،ومنها على سبيل املثال االفتقار إلى الفرص االجتماعية واالقتصادية
َّ
املطولة
والتهميش والتعصب والتمييز وسوء اإلدارة وانتهاكات حقوق اإلنسان وسيادة القانون والنزاعات
وغير املحلولة .وما زال التعصب الديني واالجتماعي والثقافي ،عندما يفضي إلى العنف واإلرهاب ،يشكل
ً
تهديدا لألمن العاملي وحقوق اإلنسان العاملية والتنمية املستدامة ،وهو ما زال ِّ
يقوض القيم األساسية لألمم
املتحدة )22(.ثم َّإن "منع التطرف العنيف ُّ
َّ
املكرسة في ميثاق األمم
تعهد والتزام في إطار املبادئ والقيم
ُّ
()23
املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان" ،وبالتالي يجب أن تكون التدخالت وعمليات وضع السياسات
والبرامج الفعالة واملستدامة في هذا املجال َّ
متسقة مع التزامات الدول األعضاء مبوجب القانون الدولي
وقائمة بشكل راسخ على احترام حقوق اإلنسان وحقوق الطفل وسيادة القانون.
الشكل   -3خطة عمل األمين العام لمنع التطرف العنيف :سبعة مجاالت عمل
ذات أولوية
الحوار ومنع نشوب النزاعات
تعزيز الحوكمة الرشيدة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون
إشراك المجتمعات المحلية
تمكين الشباب
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
التعليم وتنمية المهارات وتيسير فرص العمل
االتصاالت االستراتيجية واإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي

ِّ
َّ
ومتعدد
تشجع وكاالت األمم املتحدة والدول األعضاء على اعتماد نهج شامل
وعند التركيز على الوقاية،
ُّ
الوكاالت ملعاجلة دوافع التطرف العنيف وعواقبه .وينطوي النهج على كل من مواءمة التدخالت اجلارية
في املجاالت اإلنسانية واإلمنائية والسياسية واألمنية واملتعلقة ببناء السالم مع أهداف الوقاية من التطرف
ُ
َ
العنيف وتنفيذ برامج وقائية َّ
مستهدفة .وفي إطار هذا النهج ،تغطي األنشطة املتوائمة
محددة في سياقات
ً
مع الوقاية من التطرف العنيف وتلك التي ُّ
تخصها حتديدا مجموعة واسعة من املجاالت ،بهدف حتقيق
ُّ
َُ
ُّ
أهدافها بطرائق مناسبة للسياق .وفي هذا السياق ،تعد الرياضة والتدخالت القائمة على الرياضة أدوات
ُّ
ُّ
التدخالت التي ُّ
تخص
رئيسية لتعزيز ودعم الن ُهج التي َّتتبعها الدول األعضاء والتدابير التي َّتتخذها بشأن
ً
الوقاية من التطرف العنيف حتديدا.
(.A/70/674 )20
( )21املرجع نفسه ،الفقرتان  1و.2
( )22املرجع نفسه ،الفقرات  1و 2و.12
( )23املرجع نفسه ،الفقرة .40
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ُوت ِّ
مهد خطة العمل الشاملة الطريق للعمل اجلماعي وبناء الشراكات
ُ
واحلوار التعاوني بني الوكاالت ،كما أنها ترشد الدول األعضاء
ُ
والشركاء بتوفير ن ُهج جديدة للوقاية من التطرف العنيف .ومن
أجل دعم وتوجيه النهج الذي يشمل "نطاق منظومة األمم املتحدة"
وتنفيذ خطة العمل ،أنشأ األمني العام فريق عمل رفيع املستوى
ً
ًّ
معنيا بالوقاية من التطرف العنيف ،وهو يتألف من رؤساء  22وكالة
ً
ً
وصندوقا وبرنامجا تعمل في هذا املجال .وأخذ ميثاق األمم املتحدة
العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب على عاتقه مهمة ضمان اتباع نهج
َّ
منسق بني كيانات األمم املتحدة إزاء مكافحة اإلرهاب والوقاية من
()24
التطرف العنيف.
َّ
ويتخلل النهج الذي يشمل "نطاق منظومة األمم املتحدة" املستويات
ِّ
املتعددة إلطار السياسة العامة للوقاية من التطرف العنيف.
ً
ِّ
واعترافا بضرورة العمل اجلماعي ،يسلط اإلطار الضوء على
ضرورة التعاون واملشاركة املنهجية حلشد اإلجراءات ،على أساس
َّ
نهج ُيشرك "املجتمع بأسره" ونهج ُيشرك "احلكومة بأسرها" ُوينفذ
على صعيد املجتمع املحلي والصعيدين الوطني واإلقليميَّ .أما خطة
عمل األمني العام ملنع التطرف العنيف واستراتيجية األمم املتحدة
العاملية ملكافحة اإلرهاب فهما مبثابة نقطتني مرجعيتني رئيسيتني
ُّ
لوضع خطط عمل وطنية وإقليمية ولتصميم التدخالت الرامية إلى
الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة.

وضع مكتب مكافحة اإلرهاب بالتعاون مع
الرئيسيين ،ومنهم مكتب
شركاء األمم المتحدة
ً
ًّ
مرجعيا لتبادل
المخدرات والجريمة ،دليال
ِّ
الجيدة واإلرشادات بشأن وضع خطط
الممارسات
عمل وطنية وإقليمية للوقاية من التطرف
العنيف ،بدعم من الفريق العامل المشترك
بين الوكاالت المعين بمنع التطرف العنيف،
والتابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال
مكافحة اإلرهاب .ويقترح الدليل المرجعي
مبادئ إجرائية وموضوعية شاملة ويتضمن
أمثلة على التنفيذ يمكن أن تكون بمثابة مبادئ
توجيهية للحكومات والمنظمات اإلقليمية في
عملها الفعالة للوقاية من التطرف
وضع خطط ً
وإدراكا لعدم وجود نموذج واحد يناسب
العنيفِّ .
الجميعُ ،تركز هذه المبادئ التوجيهية على خطط
عمل إشراكية وشاملة تعالج الدوافع السياقية
للتطرف العنيف ً
بناء على سياسات قائمة على
األدلة.

مكتب مكافحة اإلرهاب ،دليل مرجعي :وضع خطط عمل وطنية
وإقليمية للوقاية من التطرف العنيف (Reference Guide:
Developing National and Regional Action Plans to
( )Prevent Violent Extremismأيلول/سبتمبر  ،)2018ص.3 -

الشكل   -4خطة عمل األمين العام لمنع التطرف العنيف :اإلطار العاليم للوقاية
من التطرف العنيف

اإلطار العاليم
ميثاق األمم المتحدة
اإلعالن العاليم لحقوق اإلنسان
االستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب
قرارات الجمعية العامة
قرارات مجلس األمن

خطط العمل اإلقليمية
خطط العمل الوطنية
الملكية الوطنية
نهج يشرك الحكومة بأسرها
نهج يشرك المجتمع بأسره
إجراءات المجتمع المحلي

( )24انظر .www.un.org/counterterrorism/global-ct-compact
11

الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة

3-1

الشباب والوقاية من التطرف العنيف

َّإن العالم هو اليوم موطن ألكبر عدد من الشباب في التاريخ ،إذ يبلغ عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم
ً
عاما قرابة  1,8مليار نسمة من بني مجموع عدد سكان العالم )25(.ومع َّ
بني  10أعوام و24
أن حجم السكان
َّ
وحده ال يؤدي بالضرورة إلى االستضعاف أمام التطرف العنيف ،إال َّ
أن هذه األرقام يجب أن تؤخذ في
االعتبار عند النظر في اجتاهات العنف ِّ
وأي تهديدات للسلم واألمن العامليني .وهذا يكتسي أهمية خاصة
ً
ً
عندما ُتظهر اإلحصاءات َّ
أن واحدا على األقل من بني كل أربعة شبان (تتراوح أعمارهم بني  15و 29عاما)
يتأثر بالعنف أو النزاع املسلح بشكل أو بآخر )26(.وفي سياق الوقاية من التطرف العنيف ،أكدت األبحاث
الصلة الثابتة بني السن والتطرف العنيف لبعض الوقت ،و"يبدو َّ
أن االنخراط في التطرف العنيف يزداد
خالل املراحل املتأخرة من املراهقة وفي بداية مرحلة البلوغ" )27(.وتشير األبحاث األكادميية إلى َّ
أن الشباب،
ً
ًّ
ًّ
ًّ
نسبيا عن سلطات الطفولة (أي
ومحليا ،هم األكثر استضعافا ألنهم مستقلون
سياقيا
حسب تعريفهم
ً
ُ
()28
الوالدين) وأنهم في املرحلة األكثر استكشافا حلياتهم وأنهم لم يلتزموا بعد مبشاريع مرحلة سن الرشد.
ً
ً
وعلى الرغم من َّ
أن هناك إدراكا وتسليما على نطاق واسع بالدور احلاسم الذي ميكن أن يؤديه الشباب في
تعزيز السالم واألمن وبناء السالمَّ ،
فإن القوالب النمطية السلبية والوصم اللذين يربطان الشباب بالعنف،
َّ
()29
مبا في ذلك التطرف العنيف ،رمبا يتجاهالن كون معظم الشباب ال يشاركون في العنف ،بل إن العديد
منهم في الواقع يساهمون بشكل إيجابي في اجلهود املبذولة من أجل إرساء السالم وحتقيق التنمية .فمن
األساسي إشراك الشباب وضمان إسهامهم في اجلهود املبذولة من أجل منع اجلرمية .ذلك َّ
أن "الشباب
مرتبطون ببعضهم البعض أكثر من ِّ
أي وقت مضى ويريدون اإلسهام ،بل إنهم يسهمون بالفعل ،في قدرة
ً
ُّ
ُّ
التكيف ،فيقترحون حلوال مبتكرة ،ويدفعون بعجلة التقدم االجتماعي ويلهمون
مجتمعاتهم املحلية على
()30
التغيير السياسي في السياقات احلضرية والريفية على السواء"

ملاذا يوجد الشباب في خطر؟

يجد الشباب أنفسهم في كثير من األحيان في وضع اجتماعي واقتصادي غير مستقر ،حيث ُينظر إليهم
على أنهم مرتكبون وضحايا للعنف السياسي واالضطرابات االجتماعية والتطرف العنيف )31(.ويؤثر
التطرف العنيف بشكل غير متناسب على الشباب ،ويتجلى ذلك من أعدادهم الكبرى داخل النواة احلرجة
ُّ
التشدد والتطرف العنيف في السنوات اخلمس
للجماعات شبه العسكرية واإلرهابية )32(.وقد اقترنت موجة
ًّ
جزئيا باالستياء السياسي واالجتماعي واالقتصادي لدى الشبان ،وبشكل متزايد لدى
عشرة املاضية
ُّ
الشابات ،الذين ينضمون إلى جماعات إرهابية مثل بوكو حرام وحركة الشباب وتنظيم الدولة اإلسالمية
ً
في العراق والشام )33(.ويتوافق هذا االجتاه أيضا مع حركات اليمني املتطرف والفاشية اجلديدة وحركات
ً
االنفصاليني البيض التي أخذت تكتسب زخما في كامل أوروبا .واألطفال والشباب هم مستضعفون أكثر
ًّ
عقائديا أكثر من غيرهم،
من غيرهم ،إذ ُينظر إليهم على أنه يسهل قسرهم والسيطرة عليهم وتلقينهم
وفعالون ومطيعون )34(.كما َّ
ُوينظر إليهم على أنهم مقاتلون زهيدو التكلفة َّ
أن احتماالت إدراكهم لعواقب
()35
سلوكهم املجازف في األمد البعيد هي أقل من احتماالت ذلك لدى الراشدين.

( )25استراتيجية األمم املتحدة للشباب" ،شباب  :2030العمل مع الشباب ومن أجلهم" (.)2018
( )26اليونسكو" ،درء التطرف العنيف من خالل متكني الشباب في األردن وليبيا واملغرب وتونس" ،متاح على املوقع الشبكي https://ar.unesco.org/
preventing-violent-extremism/youth/project
(Christoffer Carlsson and others, “A life-course analysis of engagement in violent extremist groups”, British Journal of )27
.Criminology, vol. 60, No. 1 ( January 2020), pp. 74–92
( )28املرجع نفسه.
(Graeme Simpson, The Missing Peace: Independent Progress Study on Youth, Peace and Security (New York, United Nations )29
).Population Fund and Peacebuilding Support Office, 2018
( )30استراتيجية األمم املتحدة للشباب" ،شباب  ،"2030ص.4 -
(Draft report of the expert group meeting “Youth, peace and security: social issues and social policies”, held in Rome on 30 )31
.and 31 October 2017
(UNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for diversity: a )32
.development response to addressing radicalization and violent extremism” (New York, 2016), p. 30
( )33مشروع تقرير اجتماع فريق اخلبراء" ،الشباب والسلم واألمن :القضايا االجتماعية والسياسات االجتماعية".
(Yvonne Kemper, “Youth in war-to-peace transitions: approaches of international organizations – executive summary and )34
introduction”, in Work with Youth in Divided and Contested Societies, Doug Magnuson and Michael Baizerman, eds. (Rotterdam,
).Netherlands, Sense Publishers, 2007
(.UNODC, Justice for Children in the Context of Counter-Terrorism: A Training Manual (Vienna, 2019) )35
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تصور َّ
ُّ
وهناك مفهوم رئيسي آخر قد ُي ِّ
أن هناك
عرض الشباب للخطر في سياق التطرف العنيف وهو
ً
ُ
ُ
َ
حيفا في بعض أمور احلياة ،مثل الطريقة التي تعامل بها فئتهم أو الكيفية التي تنتهك بها قواعد أخالقية
ِّ
َّ
معينةُّ .
وينص علم النفس االجتماعي بشأن اإلرهاب والسلوك
املتشدد( )36على ضرورة تقدير كيفية تفاقم
ردود فعل عاطفية قوية ،مثل الغضب ،عندما يشعر الشباب بالريبة بشأن أنفسهم أو يشعرون بالتهديد
في املجتمع .وهذا يكتسي أهمية خاصة عندما يكون األطفال والشباب مفتقرين إلى اخلبرة أو التهيئة أو
ً
ُّ
()37
وغالبا ما يكون مفهوم اإلنصاف والعدالة ًّ
املهارة الكافية للتحكم في ردود فعلهم العاطفية.
مهما للشباب
وهم ماضون في تكوين هويتهم ومكانتهم في املجتمعَّ .أما املؤشرات واملتغيرات النفسية  -االجتماعية
التشدد فقد ُ
ُّ
ُّ
استبينت في اإلطار
بالتصورات واملواقف والسلوك لدى الشباب التي تفضي إلى
املتعلقة
املفاهيمي الذي وضعه فان دن بوس (انظر الشكل  )5وتناول فيه العوامل التي تزيد من سهولة استضعاف
ِّ
الشباب َّ
املعرضني خلطر االنسياق للتطرف العنيف .ويسلط النموذج الضوء على مبادئ مفاهيمية مهمة
ُّ
وتصورات الظلم التي تفضي إلى
بشأن الشباب والوقاية من التطرف العنيف من حيث صلتها بالريبة
ِّ
متشددة وأمناط سلوك عنيف.
مواقف
الشكل -5

ُّ
وتصورات الظلم
اإلطار المفاهييم بشأن الريبة
الريبة
والتهديدات األخرى

متغيرات الخلفية

ِّ
المواقف المتشددة

الشعور بالظلم

•ا لتعليم

•الحرمان النسيب

•النوع الجنساني

•االنحالل األخالقي

•السن
•الدين
•األصل اإلثين
•البيئة المعيشية
•الوضع المهين

•الجور في توزيع
النواتج
•المعاملة غير
ا لمنصفة

نوايا السلوك
العنيف والعدواني

السلوك
العنيف
والعدواني

ِّ
•النظرة المتشددة
إلى العالم

الغضب

•مشروعية السلطات
•"نحن وهم"
•الشعور بالتفوق
•المشاركة المجتمعية
•العنف واإلرهاب

عدم كفاية
التصحيح الذاتي

الخوف

نوايا
اعتزال المجتمع

اعتزال
المجتمع

املصدرKees van den Bos, Why People Radicalize: How Unfairness Judgments Are Used to Fuel Radical Beliefs, Extremist Behaviors, and Terrorism:
).(New York, Oxford University Press, 2018

(Van den Bos, Why People Radicalize: How Unfairness Judgments Are Used to Fuel Radical Beliefs, Extremist Behaviors, and )36
).Terrorism (New York, Oxford University Press, 2018
( )37املرجع نفسه.
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الشباب والصحة النفسية والرفاه النفسي في سياق التطرف العنيف

تشير األبحاث إلى َّ
أن املرض النفسي ال ِّ
يحدد من سينخرط في التطرف العنيف؛ بل َّإن املرض النفسي
يتفاقم فيزيد من مخاطر االنسياق للتطرف العنيف )38(.ولكن ،ال ميكن جتاهل العالقة مبشاغل الصحة
ُّ
ِّ
التدخالت َّ
واملتعددة الوكاالت للوقاية من التطرف
املنسقة
النفسية واضطرابات الصحة النفسية في
العنيف )39(.وهذا يكتسي أهمية خاصة في سياق الشباب والوقاية من التطرف العنيف ،وذلك في ضوء
التحذيرات األخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ،ومفادها ما يلي" :يعاني  20-10في املائة من
األطفال واملراهقني في جميع أنحاء العالم من اضطرابات نفسية .ويبدأ نصف جميع األمراض النفسية
بحلول سن الرابعة عشرة وثالثة أرباعها بحلول منتصف العشرينات من العمر" (40).وتشير النتائج التي
ُ
خلص إليها من استعراض األدبيات املنشورة في عام  2018إلى العناصر الرئيسية التالية والعالقة بني
()41
الصحة النفسية والتطرف العنيف:

الصدمات
ُّ
التعرض ملزيد من الصدمات إلى ازدياد خطر اإلصابة باالضطراب الالحق للصدمات،
•يؤدي
الذي يرتبط بزيادة الغضب والعداء ،مما يؤدي بدوره إلى زيادة احتمال دعم التطرف العنيف.
•ميكن أن تؤدي التجارب الصادمة أثناء الطفولة إلى ازدياد الرغبة في تكوين هويات فردية
والسعي إلى اعتراف اآلخرين بها خالل فترة الشباب ،وهذا ما ميكن أن تستغله اجلماعات
املتطرفة.
االكتئاب
ً
ُ
•ميكن أن يبطل االنضمام إلى جماعات متطرفة عنيفة مظاهر االكتئاب ألنه يعطي شعورا
باالنتماء.
الصحة النفسية والمتطرفون المنفردون
•تشير األبحاث إلى وجود صلة متينة بني اضطرابات الصحة النفسية واملتطرفني العنيفني
املنفردين .فعلى سبيل املثال ،لوحظ في دراسة أجريت عام  2013تواتر أعلى بشكل ملحوظ
ً
ًّ
إحصائيا لألمراض النفسية لدى املتطرفني اليمينيني "املنفردين" مقارنة باملتطرفني اآلخرين من
()42
اليمني املتطرف.
َّ
َّ
•ومع ذلك ،فقد َّ
ِّ
ويتطور
متأصل في سبب أيديولوجي
أقر الباحثون بأن دافع املتطرف املنفرد
ً
َّ
مبرور الوقت جنبا إلى جنب مع عدد من عوامل اخلطر األخرى ،وأن االضطرابات النفسية
ليست هي القوة الدافعة.
ومن املهم تطبيق نهج متوازن ومدروس بشأن الصحة النفسية وتأثيرها في التطرف العنيف .وال يوجد ما
ً
يثبت َّ
أي اضطراب َّ
أن َّ
محدد في الصحة النفسية هو مؤشر ينذر بالضلوع قريبا في تطرف عنيف وإرهابي.

عوامل الدفع واجلذب فيما يتعلق بالتطرف العنيف

ِّ
وحترض
إلى جانب العوامل النفسية  -االجتماعية والعوامل املتعلقة بالرفاهية ،التي ميكن أن تكشف
ُ
على أمناط السلوك وردود الفعل العاطفية التي تفضي إلى استغالل املتطرفني العنيفني وإشراكهم،
ِّ
هناك عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياقية ميكن أن تؤثر في خيارات الشباب .ومن أجل
ُّ
التشدد الذي ميكن أن يفضي إلى التطرف العنيف وإلى جتنيدهم واستغاللهم من
وقاية الشباب من
(Dylan O’Driscoll, “Violent extremism and mental health disorders”, Knowledge, Evidence and Learning for Development )38
).(K4D) Helpdesk Report (Brighton, United Kingdom, Institute of Development Studies, 2018
(Valerie De Marinis and Eolene Boyd-MacMillan, “A mental health approach to understanding violent extremism”, Ex Post )39
).Paper, RAN Policy and Practice (Paris, Radicalization Awareness Network, 2019
( .WHO, Maternal and child mental health, “Child and adolescent mental health” )40متاح على املوقع www.who.int/
.mental_health/maternal-child/child_adolescent/en/
(.O’Driscoll, “Violent extremism and mental health disorders” )41
(Jeff Gruenewald, Steven Chermak and Joshua D. Freilich, “Distinguishing ‘loner’ attacks from other domestic extremist )42
violence: a comparison of far‐right homicide incident and offender characteristics”, Criminology and Public Policy, vol. 12, No. 1
.(February 2013), pp. 65–91
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قبل اجلماعات املتطرفة العنيفة واجلماعات اإلرهابية ،من الضروري فهم عوامل الدفع واجلذب العامة
ِّ
َّ
واملعقدة التي ُتفضي إلى ذلك .وقد ُ
استبينت في اجلدول  1بعض عوامل الدفع واجلذب التي تؤثر في
التجنيد واالنخراط في التطرف العنيف.
الجدول -1

عوامل الدفع والجذب في التجنيد للتطرف العنيف
عوامل الدفع

عوامل الجذب

ُّ
ُّ
التعرض للدعاية والتلقني العقائدي العضوية في املجموعة
التعرض للفقر والتهميش والتمييز بنى اجتماعية يجعل
ُينشئ
ً
ً
ضعيفة ِّ
أمرا جذابا .وتستغل اجلماعات اإلرهابية والعنيفة األطفال
تيسر التجنيد.
لتعزيز ظهورها وإضفاء صبغة طبيعية على العنف.
َّ
يتحقق االنتقام من خالل التماثل غير املباشر مع الضحايا من
من شأن انعدام احلماية ونظم الدعم االجتماعي أو
خالل تعميم صور ورسائل عن "املعاناة" التي َّ
تسبب فيها العدو.
األسري أن يجعل األطفال والشباب فريسة سهلة
ً
للتجنيد .وقد َّ
تتعرض بعض األسر أيضا لإلكراه أو هي
ُ
تكره أطفالها على االنضمام إلى تلك اجلماعات.
ِّ
فقدان كل من الهوية والشعور باالنتماء ،وظهور الشعور تخفف اجلماعات املتطرفة العنيفة من الشعور بالوحدة من خالل
ِّ
(أ)
بث شعور مشترك بالهدف؛ وميكن أن حتدث أفعال التطرف
بالوحدة.
ً
ً
العنيف أيضا نتيجة الشتداد الضغط النفسي (مثال ،عمليات
ُ
إطالق النار في أمريكا الشمالية التي تعزى إلى مشاكل تتعلق
(ب)
بالصحة النفسية).
ً
ُ
انعدام اإلحساس باالستقاللية والهوية الذاتية ميكن أن ُيصبح التجنيد أيسر إذا كانت قد ارتكبت سابقا جرائم في إطار
يقود الشباب إلى البحث عن إجابات داخل اجلماعات نظام العدالة ،وميكن أن تكون تلك اجلرائم بداية جلرائم أخطر
ً
التي يبدو َّ
فيما يتعلق باألطفال والشباب.
أن لها شعورا بالهدف.
اإلحباط الناجم عن ظلم أجهزة إنفاذ القانون
واملؤسسات احلكومية وفسادها وانتهاكاتها حلقوق
اإلنسان.
ميكن أن يدفع انعدام فرص التعليم والعمل األطفال
والشباب إلى التماس هذه الفرص لدى اجلماعات.
ُّ
توقعات املجتمع املحلي :هناك ظروف ُينظر فيها إلى
اجلماعات املتطرفة العنيفة أو اجلماعات السياسية
ِّ
املتشددة على أنها شكل من أشكال الدفاع املجتمعي
َّ
إزاء التهديد .وفي هذه الظروف ،ميكن أن تتوقع
األسرة واملجتمعات املحلية انضمام الشباب إلى
صفوف تلك اجلماعات.
ميكن ُّ
حض الفتيات على "الوقوع في حب" عضو في
جماعة من خالل وسائل التواصل االجتماعي.

ميكن أن َّتدعي اجلماعات املتطرفة العنيفة بأنها تناضل من أجل
العدالة وعيش حياة أفضل.
َّ
اإلغراءات املادية التي ُت َ
عرض على املجندين جتعل من اليسير
تبرير االنضمام إلى تلك اجلماعات.
َّ
الشباب هم مجندون جدد جذابون بسبب ضآلة توقعاتهم
ومزاياهم االقتصادية .فالشباب الذين لديهم قابلية حراك
اقتصادي ضعيفة وقدرة اقتصادية ضعيفة ميكن أن ِّ
يثمنوا حتى
املكاسب االقتصادية الدنيا.

ميكن أن تسعى الفتيات إلى الهروب من العنف البنيوي أو
الضغط األسري في البيت بالتزوج من مقاتلني إرهابيني.

ُّ
بتصرف من وثيقة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي" ،الوقاية من التطرف العنيف من خالل الترويج للتنمية الشاملة للجميع والتسامح واحترام
املصادر :مقتبس
التنوع :رد إمنائي على التشدد والتطرف العنيف" (أوسلوUNDP, “Preventing violent extremism through promoting inclusive( )2016 ،
”)development, tolerance and respect for diversity: a development response to addressing radicalization and violent extremism؛
ووثيقة املكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،رحلة إلى التطرف في أفريقيا :دوافع التجنيد وحوافزه وذروته (نيويورك)2017 ،
()Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment؛ ِّ
وكتيب مكتب املخدرات واجلرمية ،دليل بشأن
األطفال الذين جتندهم وتستغلهم اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة :دور نظام العدالة.
(أ) Umair Asif, “‘Sport for development and peace’ and violent extremism: the role of sports for development and peace programs
.to prevent violent extremism among youth in Pakistan”, dissertation, Seoul National University, 2018
(ب) National Council for Behavioral Health, Mass Violence in America: Causes, Impacts and Solutions (Washington, D.C., August
.)2019
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ومن األساسي القيام بتحاليل مسبقة وتعريف الوقاية من التطرف العنيف في السياق املعني وفهم الدوافع
ُّ
الوطنية واملحلية من أجل استحداث تدخالت ناجعة للوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة.

االعتراف بالشباب باعتبارهم عوامل تغيير إيجابية

مع َّ
أن الشباب ميكن أن يكونوا أكثر عرضة للتطرف العنيف ،ينبغي إسناد قيمة كبيرة إلى االعتراف بأنهم
ً
عوامل تغيير إيجابية واالعتراف بقدرتهم على املشاركة بشكل مجد باعتبارهم أفرادا عظيمي الشأن في
ِّ
ِّ
املجتمع .وميكن حتقيق ذلك من خالل اتباع منوذج للتنمية قائم على القوة يركز على تعزيز مواطن القوة
ً
ً
ًّ
إيجابيا
بدال من معاجلة النقائص .وقد ُدعي في مجموعة متزايدة من األدبيات إلى تطوير الشباب تطويرا
َّ
ً
ًّ
ُّ
محوريا أكثر في
وإلى جعلهم يؤدون دورا
التحول االجتماعي للمجتمعات )43(.لذلك ،يجب أال يقتصر
ُّ
التأطير املفاهيمي للتدخالت بشأن الشباب على حماية الشباب وعلى مهاراتهم الوقائية واحتياجاتهم ،بل
ً
أيضا متكينهم من ممارسة قدراتهم وكفاءاتهم من أجل تبني أدوار ضمن العمليةُ .وت ُّ
قر األمم املتحدة
يجب
بالدور املركزي الذي يؤديه الشباب في السياق والعملية املتعلقتني بالوقاية من التطرف العنيف )44(:ذلك أنَّ
ً
"الشباب يقعون بالفعل في قلب هذه الظاهرة ،سواء كانوا أهدافا للتجنيد أو ضحايا للعنف أو اإلقصاء أو
القمع ،أو كبناة سالم وناشطني؛ فهم في طليعة اجلهود املبذولة ملنع التطرف العنيف )45(".وقد متثلت
استجابة األمم املتحدة في التركيز على بناء شراكة مع الشباب من أجل حتقيق تنمية ومشاركة مجديتني.
وبغية النجاح في الوقاية من التطرف العنيف وتعزيز التالحم
االجتماعي ،يكتسي توفير الدعم الوافي للشباب الذين هم من
()46
َّ
خلفيات مختلفة أهمية حيوية.
ويتضمن إعالن الدوحة ،الذي
"علينا أن نرتكز على ما تم القيام به بدعم
ُ
بالشباب
والمبعوث المعين
اعتمد في مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة
من الدول األعضاء َّ
يكون
أن
يمكن
ال
هذا
ولكن
والمجتمع المدني.
اجلنائية ،التزامات الدول األعضاء بشأن منع اجلرمية ،مبا في
حول جيل
يتناقشون
الذين
الكهول
ِّ
ِّ
مبادرة منَّ
ذلك التطرف العنيف ،ويشدد اإلعالن على الدور األساسي ملشاركة
الشباب .إن على األمم المتحدة أن تمكن الشباب
الشباب في جهود منع اجلرمية )47(.كما ت َّ
ضمن قرار اجلمعية
وأن تزيد من مشاركتهم في المجتمع ومن سبل
وصولهم إلى التعليم والتدريب والعمل".
العامة  482/27بشأن استعراض استراتيجية األمم املتحدة العاملية
ً
ملكافحة اإلرهاب تأكيدا على أهمية اإلسهام اإليجابي للشباب في
 األمين العام أنطونيو غوتيريشاجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف املفضي إلى
ً
اإلرهاب ،وكذلك من أجل تعزيز السالم واألمن .ودعما لاللتزامات
التي مت ُّ
التعهد بها في إعالن الدوحة ،تدعو خطة عمل األمني العام
ملنع التطرف العنيف إلى اتخاذ عدد من التدابير التي تهدف إلى متكني الشباب في سياق بناء ثقافتي
التسامح والصمود إزاء التطرف العنيف .هذا باإلضافة إلى استراتيجية األمم املتحدة للشباب ،التي تعطي
األولوية ملشاركة الشباب وانخراطهم ومناصرتهم وإعالء أصواتهم من أجل تعزيز السالم.
ً
وتأكيدا على هذا االعتراف والنهج ،تنص استراتيجية الشباب على ما يلي" :في ضوء هذا العدد الكبير
ً
متاما َّ
أن إشراك الشباب والعمل معهم
واملتزايد من الشباب في جميع أنحاء العالم ،بات من الواضح
ُّ
بالتقدم وبأداء دور نشط هي أمور ال بد
ودعمهم في الدفاع عن حقوقهم وتهيئة الظروف التي تسمح لهم
منها لتمكني املجتمع الدولي من حتقيق السالم واألمن والعدالة والقدرة على التأقلم مع آثار ُّ
تغير املناخ
ً
ِّ
إطارا سياساتياًّ
والتنمية املستدامة للجميع )48(".وباإلضافة إلى ذلكُ ،يوفر برنامج العمل العاملي للشباب
ً
للدول األعضاء لتعزيز احلريات األساسية وحقوق اإلنسان لصالح الشباب .واتساقا مع هذا اإلطار ،وفي
ً
انتباها ًّ
خاصا .وهذا يعني ،فيما
سياق الوقاية من التطرف العنيف ،يتطلب التعامل مع األطفال والشباب
ُّ
يتعلق باملمارسني ،أنه يجب توخي احلذر الشديد لتجنب عبارات الوصم واالفتراضات التي قد تشير
بالبنان إلى مشاركني َّ
معينني.
(Stephanie Schwartz, Youth and Post-Conflict Reconstruction: Agents of Change (Washington, D.C., Institute of Peace Press, )43
).2010
( )44على سبيل املثال ،قرار مجلس األمن  )2015( 2250بشأن الشباب والسلم واألمن.
( )45برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،اخلطوط األمامية ،الشباب في املقدمة ملواجهة ومنع التطرف العنيف ،التقرير العاملي لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (أيار/
مايو  ،)2019ص.16 -
( )46قرار مجلس األمن .)2015( 2250
( )47مرفق قرار اجلمعية العامة .174/70
( )48استراتيجية األمم املتحدة للشباب" ،الشباب  ،"2030ص( 4 -انظر احلاشية .)25
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4-1

الرياضة في سياق الوقاية من التطرف العنيف

يتطلب منع اجلرمية ،مبا في ذلك الوقاية من التطرف العنيف ،تعزيز اإلدماج والتالحم االجتماعي ،وميكن
ً
ً
للرياضة أن تؤدي دورا فريدا في هذا الصدد من خالل توليد رأس املال االجتماعي واملساعدة في تعبئة
املجتمعات وتعزيز اإلدماج االجتماعي والتضامن )49(.فالرياضة ميكن أن تكون مبثابة أداة للتغلب على
الصراع والتوتر االجتماعي و"تعزيز السالم والتسامح والتفاهم من خالل التقريب بني الناس عبر احلدود
والثقافات واألديان )50(".ولطاملا ُ
اعتبرت الرياضة قيمة لتعزيز التواصل وبناء اجلسور بني املجتمعات
املتنازعة )51(،كما ُيعتقد َّ
أن لها سمات وصفات خاصة ميكن أن تسهم في حتقيق أهداف غير رياضية،
ومنها االندماج والتالحم .ومن خصائص الرياضة أنها:
•تتجاوز احلدود الوطنية والثقافية واالجتماعية
واالقتصادية والسياسية بفضل شعبيتها العاملية
•تعمل مبثابة أداة اتصال فعالة بفضل قدرتها باعتبارها
منصة تواصل عاملية قوية
ِّ
ِّ
وتوسع نطاق الشبكات
•حتقق التواصل بني الشباب
االجتماعية ،حيث َّإن الرياضة هي عملية اجتماعية
ِّ
واملوجهني
في كنهها ،فهي جتمع بني الالعبني واألفرقة
ِّ
واملتطوعني واملشاهدين

"األلعاب الرياضية ( )...واألنشطة البدنية لها
ُّ
التصورات واألفكار المسبقة
القدرة على تغيير
والسلوكيات ،وعلى إلهام الناس وكسر الحواجز
العرقية والسياسية ،ومكافحة التمييز ونزع فتيل
الصراعات"
 A/RES/73/24بشأن
قرار الجمعية العامة
ً
ً
"الرياضة باعتبارها عامال مساعدا لتحقيق التنمية
المستدامة".

ِّ
ِّ
•متكن الناس وحتفزهم وتلهمهم بفضل قدرتها الطبيعية
على االعتماد على ما لألفراد من مواطن قوة وقدرات
()52
وتطويرها وإبرازها
ُوت ِّ
عزز الرياضة القيم اإلنسانية املهمة ،وهي ميكن استخدامها مبثابة أداة لترويج احترام القواعد واآلخرين،
ُّ
والتنوع ،والضيافة والتعاطف.
والعمل اجلماعي ،والشعور باالنتماء والعيش في كنف املجتمع ،والتسامح،
وفي هذا السياق ،ميكن للرياضة أن تكون مبثابة منصة ناجعة ملعاجلة األيديولوجيات واألسباب اجلذرية
ُّ
للتطرف العنيف( )53من خالل القيام على نحو استراتيجي بتوفير أداة لتهيئة الظروف املثالية للتعلم
واملشاركة االجتماعية وانخراط الشباب بشكل هادف وإيجابي داخل مجتمعاتهم املحلية .وفي الوقت ذاته،
ً
واضحا َّ
أن البرامج الرياضية والقائمة على الرياضة من أجل الوقاية من العنف واجلرمية،
يجب أن يكون
َّ
ً
جزءا من مجموعة أعمَّ
مبا في ذلك التطرف العنيف ،ال ميكن أن تكون فعالة إال عند تطبيقها باعتبارها
وأشمل من املبادرات القائمة على املعرفة والتي تستهدف مختلف عوامل اخلطر ذات الصلة .ومن املهم
ً
ُّ
أيضا إيالء االعتبار الواجب لقيود التدخالت الرياضية في سياق الوقاية من التطرف العنيف .فمن املهم
تلقائيا إلى نتائج إيجابية َّ
أن يظل في األذهان َّ
وأن من الضروري دعمها بشروط َّ
ًّ
معينة
أن الرياضة ال تؤدي
وعناصر برنامجية لزيادة احتماالت حتقيق نتائج إيجابية .وميكن العثور على مزيد من املعلومات في
الفصول التالية.

( )49تقرير األمانة عن نتائج اجتماع فريق اخلبراء بشأن إدماج الرياضة في استراتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املتعلقة بالشباب
(.)A/CONF.234/14
(Ingrid Beutler, ed., Sport for a Better World: Report of the International Year of Sport and Physical Education, 2005 (Geneva, )50
.United Nations Office of Sport for Development and Peace, 2005), p. 80
(Richard Giulianotti, “The sport, development and peace sector: a model of four social policy domains”, Journal of Social Policy, )51
.vol. 40, No. 4 (October 2011), pp. 757–776
(.Right to Play, “What is sport for development and peace?” (n.p., n.d.) )52
(Hedayah and Global Centre on Cooperative Security, “Thinking outside the box: exploring the critical roles of sports, )53
).arts, and culture in preventing violent extremism”, Policy Brief (February 2015
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وهناك مثال ِّ
جيد على كيفية استخدام الرياضة في سياق الوقاية من التطرف العنيف ،وهو مستمد من
ِّ
َّ
نتائج تقييم البرنامج املعنون "أكثر من مجرد لعبة" ،وهو مبادرة إرشادية للشباب تركز على الرياضة وقد
جرت في ملبورن ،بأستراليا .وكان املشروع يهدف إلى استحداث منوذج مجتمعي للصمود باستخدام
األلعاب الرياضية اجلماعية ملعاجلة قضايا الهوية واالنتماء والعزلة الثقافية لدى الرجال الشبان املسلمني
من أجل التصدي للتطرف العنيف .ومع َّ
أن نتائج املشروع هي ذات صلة مباشرة مبجال الوقاية من التطرف
َّ
ً
َّ
َّ
العنيف ،إال أنها تساهم أيضا في مجموعة متزايدة من األدبيات حول العالقة التي هي معقدة ولكن مهمة
ً
بني كل من الرياضة القائمة على الفريق واملشاركة التي جتمع أناسا من ثقافات مختلفة وتطوير الصمود
()54
واالندماج االجتماعيني وبناء املجتمعات املحلية.
وتبرز النتائج َّ
أن الرياضة ،وال سيما الرياضة التي ُت َ
مارس في
"كرة القدم هي اللغة العالمية اليت تتالىش أمامها
الحواجز اللغوية والثقافية والدينية في جميع
أنحاء العالم ...والقدوات من عالم الرياضة
مستخدمين قوة
يتكلمون بما يعادل مجلدات
َّ
الرياضة .فمشاهدة الالعبين المفضلين وهم
يقولون "إننا نحتاج إلى تعزيز التغيير" يعطي
أمثلة أكبر ويظهر الوحدة ألجيال المستقبل؛
"انزل إلى الميدان واركل الكرة" هو السبيل
الرئييس للحديث إلى الشباب".
 كاشف صديقي ،المشارك في تأسيس كرة القدممن أجل السالم

فريق ،تتيح فرصة للشباب لتطوير مهارات شخصية ومهارات
حياتية ُت ِّ
عزز التعاون والروح الرياضية ُوت ِّ
شجع على املنافسة القائمة
ُ
()55
على االحترام وتغني التجارب التي تساعد في إدارة النزاعات.
ً
وتطوير املهارات الشخصية من خالل الرياضة هو أيضا نتيجة مهمة
تتوافق مع األهداف الشاملة لبرامج الوقاية األولية .وقد نوقش
هذا الشكل من التنمية القائمة على الرياضة في سياقات َّ
محددة
تتعلق بالوقاية من التطرف العنيف ،وذلك في ِّ
كتيب مكتب املخدرات
واجلرمية املعنون ِّ
كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء املتطرفني
ُّ
العنيفني والوقاية من التشدد املفضي إلى العنف في السجون.
ُّ ً
فقد ُ
إيجابيا ًّ
ًّ
مهما في السجون ،ألنها
اعتبرت فيه الرياضة تدخال
ِّ
ِّ
تعزز العمل اجلماعي واملهارات االجتماعية والقيادية ،وتشجع على
حتديد أهداف وتغرس الشعور بالهوية واالنتماء.

أطر األمم املتحدة ذات الصلة بالرياضة

ً
عامال ًّ
مهما في التمكني من حتقيق التنمية املستدامة التي تبني
في منظومة األمم املتحدة ،تعتبر الرياضة
ً
فرصا للتعاون .ذلك َّ
أن فكرة املشاركة أساسية ملفهوم الرياضة من أجل التنمية ،وهي سمة
القدرات وتتيح
أساسية ملواءمة الرياضة مع األهداف الرئيسية املتعلقة بالتنمية وحفظ السالم والتعليم .وقد التزمت األمم
املتحدة باالستفادة من الرياضة في جدول أعمالها اإلمنائي العاملي لتعزيز وترويج الشراكات الفعالة من
ً
ً
عنصرا ًّ
مهما داعما
أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة )56(.وقد ورد كذلك استعمال الرياضة باعتبارها
للسالم والتنمية في قرار مجلس األمن .)2018( 2419
ُ
وت َع ُّد األطر وخطط العمل التالية املتعلقة بالرياضة وثيقة الصلة بشكل خاص بسياق هذا الدليل ومبا
ِّ
ميكن أن حتققه الرياضة في مجال الوقاية من التطرف العنيف:
َّ
•امليثاق الدولي املنقح للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة ،الذي اعتمده املؤمتر العام
ِّ
لليونسكو في عام  ،2015فهو يعزز سبل وصول اجلميع إلى الرياضة دون ِّ
أي شكل من أشكال
التمييز .وهو ُيرسي املعايير األخالقية ومعايير اجلودة جلميع القائمني على تصميم البرامج
والسياسات الرياضية وتنفيذها وتقييمها.
•خطة عمل قازان ،التي ُ
اعتمدت في املؤمتر الدولي السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني
عن التربية البدنية والرياضة ،املنعقد في قازان ،باالحتاد الروسي ،في متوز/يوليه  ،2017والتي
أقرتها اجلمعية العامة في قرارها  ،24/73فهي ِّ
حتدد الرياضة باعتبارها وسيلة لتعزيز التعليم
ِّ
والصحة والتنمية والسالم ،وتسلم بدورها في تعزيز التسامح واالحترام وبإسهاماتها في متكني
ً
النساء والشباب واألفراد واملجتمعات ،فضال عن إسهامها في بلوغ أهداف اإلدماج االجتماعي.
(Amelia Johns, Michele Grossman and Kevin McDonald, “‘More than a game’: the impact of sport-based youth mentoring )54
.schemes on developing resilience toward violent extremism”, Social Inclusion, vol. 2, No. 2 (August 2014), pp. 57–70
(.Hedayah and Global Centre on Cooperative Security, “Thinking outside the box” )55
(Department of Economic and Social Affairs and Sustainable Development Goals Fund, The Contribution of Sport to the )56
).Achievement of the Sustainable Development Goals: A Toolkit for Action, Anita Palathingal, ed. (New York, 2018
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َّ
املحدثة في
•خطة عمل األمم املتحدة بشأن تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم ،بصيغتها
ً
ِّ
ًّ
مرجعيا للحكومات واملجتمع املدني والقطاع اخلاص الستبانة
عام  )57(،2018فهي توفر إطارا
وترويج السبل التي ميكن للرياضة من خاللها املساهمة في حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
وتستند خطة العمل إلى االلتزامات السياساتية الشاملة الواردة في خطة عمل قازان باعتبارها
ً
أساسا لوضع إطار عاملي َّ
معزز بشأن تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم ،مبا في ذلك ما
يتعلق بتحقيق أهداف وغايات خطة التنمية املستدامة لعام .2030
ِّ
•تقرير األمني العام لعام  2019عن السياسات والبرامج املتصلة بالشباب )58(،الذي يسلم فيه
بتعزيز الدول األعضاء لرفاه الشباب من خالل آليات مثل الرياضة ،مبا في ذلك العمل الذي
ِّ
يركز على الرياضة لصالح الفئات التي تعيش في ظروف هشة.
َّ ً
وباإلضافة إلى ذلك ،اعتمدت اجلمعية العامة مؤخرا قرارين جديرين بالذكر في هذا السياق:
َّ
سلمت فيه اجلمعية َّ
بأن الرياضة واألنشطة البدنية لها القدرة على تغيير
•القرار  170/74الذي
ُّ
التصورات ومكافحة األفكار املسبقة وحتسني السلوكيات ،وعلى إلهام الناس وكسر احلواجز
ُ
العرقية والسياسية وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييز .كما َّ
شجعت فيه اجلمعية
ِّ
َ
املتعددة القطاعات ملنع اجلرمية
الدول األعضاء على تعزيز إدماج الرياضة في االستراتيجيات
والعدالة اجلنائية ،وأهابت بالدول األعضاء تعزيز التدابير املجتمعية لدعم الشباب من أجل
ُ ِّ
ِّ
َّ
التصدي لعوامل اخلطر ذات الصلة باجلرمية والعنف،
وشجعت الدول األعضاء على أن توفر
املرافق والبرامج الرياضية والترويحية الالزمة في هذا الصدد.
•القرار  16/74بشأن بناء عالم سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثل األعلى األوملبي ،الذي
َّ
أقرت فيه اجلمعية بالدور الذي ميكن أن تؤديه الرياضة في "منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف
العنيف الذي قد يفضي إلى اإلرهاب ،ومبساهماتها في إكساب مناعة ضد التطرف املفضي إلى
العنف وجتنيد اإلرهابيني".

ما الذي ميكن أن ِّ
تقدمه الرياضة في سياق الوقاية من التطرف العنيف؟
من خالل إدراك الصلة بني الوقاية من التطرف العنيف والشباب والدور الذي ميكن أن تؤديه الرياضة،
ميكن للشباب أن يصبحوا فاعلني أساسيني في خطط العمل املقبلة القائمة على الرياضة والتي تركز على
الوقاية من التطرف العنيف .وهناك مسألة مثار اهتمام خاص وهي مدى وجود ِّ
أي أساس إثباتي يبرهن
َّ
على تأثير الرياضة في هذا السياق )59(،حيث َّإن األبحاث األكادميية في هذا املجال ركزت باألحرى على
ً
ُّ
ُّ
دراسة سبب ُّ
التشدد املفضي إلى العنف بدال من دراسة تأثير التدخالت القائمة على
حتول الفرد إلى
ُّ
()60
التشدد الذي يفضي إلى التطرف العنيف.
الرياضة والبرامج املماثلة لها في الوقاية من
ُّ ً
وفي الوقت ذاته ،من املهم عدم االعتماد بشكل كبير على الرياضة حلل املشاكل االجتماعية األكثر جتذرا،
ً
ُ َ
وإمنا االستفادة من الرياضة جنبا إلى جنب مع اجلهود التي تبذل على نطاق أوسع للوقاية من التطرف
العنيف .وهناك أدلة تشير إلى َّ
أن الرياضة ميكن أن تكون أداة فعالة ليس فقط إلبعاد الشباب عن
ً
َّ
اجلرمية والعنف ،ولكن لتقوية قدرة الشباب على الصمود أيضا )61(.كما رئي أن للرياضة القدرة على
ً
ُّ
وصل الشباب بالقدوات من الراشدين وعلى إتاحة فرص إمنائية إيجابية ،فضال عن تعزيز تعلم املهارات
احلياتية وتطبيقها )62(.وهذه النتائج هي مبثابة تذكير بأهمية الرياضة في عملية الوقاية من التطرف
العنيف وبالضرورة البالغة التي يكتسيها توظيف أشخاص راشدين ميثلون قدوة ويتمتعون بالقدر الكافي
من اخلبرة والتدريب.
(.A/73/325 )57
(.A/74/175 )58
(.UNODC, Desk Review on Sport as a Tool for the Prevention of Violent Extremism (December 2018) )59
( )60املرجع نفسه.
(Albert J. Petitpas and others, “A framework for planning youth sport programs that foster psychosocial development”, )61
.Sport Psychologist, vol. 19, No. 1 (March 2005), pp. 63–80
(Elizabeth Mulholland, What Sport Can Do: The True Sport Report (Ottawa, Canadian Centre for Ethics in Sport, )62
ً
) .2018انظر أيضا Public Safety Canada, “Research highlights 2017-H03-CP: crime prevention – sports-based crime prevention
”.programmes
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ُّ
ومن أجل إحداث تأثير في سياق الوقاية ،ينبغي دمج البرامج القائمة على الرياضة مع تدخالت
ً
واستراتيجيات شاملة وكاملة للوقاية من التطرف العنيف تعالج أيضا قضايا التنمية االجتماعية
والشخصية .وهذا االقتضاء يرتبط بالنتائج الرئيسية املستمدة من البحوث اجلنائية ،والتي
ً
أظهرت َّ
أن التدريب على املهارات احلياتية ميكن أن يكون فعاال للوقاية املبكرة )63(.وبهذا املعنى ،تتيح
ُ ِّ
الرياضة بناء عالقات إيجابية بالراشدين واألقران وتوفر فرصة لتنمية املهارات احلياتية وممارستها،
ًّ
عقائديا وانسياقهم للتطرف العنيف .وعالوة
وبالتالي لزيادة الصمود لدى الشباب وتقليل مخاطر تلقينهم
ُ ِّ
على ذلك ،تسلط مجموعة كبيرة من األبحاث الضوء على ما تزخر به الرياضة من إمكانات لتحقيق التنمية
االجتماعية والشخصية والثقافية والتنمية في نطاقها األوسع ،وهي إمكانات ميكن تطبيقها ودمجها
ُّ
ِّ
وتدخالت ِّ
وحتدد نظرية التغيير القائمة على
متنوعة ومحفوفة بالتحديات في هذا املجال.
في سياقات
َ
واملستعملة في هذا الدليل (انظر الفصل  )4خمس مناطق وقائية رئيسية ميكن للرياضة من
الرياضة
ُّ
خاللها دعم الوقاية األولية في هذه السياقات .وينصب تركيز املناطق اخلمس على ما يلي:
 1الفضاءات اآلمنة 2اإلدماج االجتماعي 3التعليم 4الصمود 5التمكنيً
ووفقا لذلكَّ ،
فإن دور الوقاية األولية الذي تؤديه الرياضة من أجل الشباب في سياق الوقاية من التطرف
َ
العنيف يرد عرضه في الشكل  6ويناقش بالتفصيل في الفصول الالحقة من الدليل.
ً
ُّ
َّ
املقدمة في جميع أنحاء هذا الفصل ،ترد أدناه نصائح لواضعي
واتساقا مع نقاط التعلم الرئيسية
ِّ
وامليسرين حول الكيفية التي ميكن بها ملبادرات الرياضة والوقاية من التطرف العنيف أن تدعم
السياسات
مشاركة الشباب في جهود الوقاية األولية.
ً
•املشاركة النشطة :ميكن أن تكون الرياضة أداة إلشراك الشباب بنشاط ،وهذا يتيح فرصا أولى
ُّ
ُّ
جلعل األفراد واجلماعات َّ
املعرضني للخطر مشاركني نشطني في التدخالت الرياضية والتعلم
ال متلقني سلبيني لهما.
•املهارات احلياتيةُ :ينظر إلى الرياضة على أنها استراتيجية مثالية لتمكني املشاركني الشباب
من خالل عمليات صنع القرار والقيادة في األنشطة الرياضية .وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية
ً
ُّ
أيضا عالقات الثقة بني ِّ
للتدخالت القائمة على الرياضة في أنها ميكن أن ِّ
امليسرين
تيسر
والشباب.
•املشاركة الهادفة :من خالل األنشطة الرياضية ،يستطيع الشباب التواصل بأمان واملشاركة
ً
بشكل هادف في حوار مناسب للسياق حول املواقف جتاه العنف والتطرف .وميكن أيضا
ً
تسجيل جتارب املشاركني وتأمالتهم باعتبار ذلك جزءا من عملية رصد البرنامج وتقييمه (انظر
الفصل .)4

(David P. Farrington and Brandon C. Welsh, Saving Children from a Life of Crime: Early Risk Factors and Effective )63
).Interventions (New York, Oxford University Press, 2007
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ِّ
تقمص أدوار ِّ
•قيادة الشباب :يستطيع الشباب ُّ
املوجهني
متنوعة في البرامج الرياضية ،مثل أدوار
واحلكام وقادة األفرقة واإلداريني ومديري األفرقة ،وهم يستطيعون استخدام هذه األدوار
للتعاون وقيادة األنشطة املتعلقة بالوقاية من التطرف العنيف.
ُّ
َ
ُ
•التعلم من األقران والتفكير النقدي :ميكن للرياضة أن ترسي وتدعم اإلرشاد الذي
ُّ
ميارسه الشباب والتعلم من األقران بشأن الوقاية من التطرف العنيف في املجال الرياضي.
ِّ
وينبغي توخي احلذر الشديد عند التقرير بشأن أفضل السبل إلشراك الشباب واألطفال
بطريقة آمنة وتوافقية وتكفل حقهم في اجلهر بآرائهم واملشاركة بطريقة حتترم كرامتهم
املتأصلة.
الشكل -6

الرياضة والوقاية من التطرف العنيف :الوقاية األولية
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معاجلة عوامل الدفع واجلذب في إطار الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة

في ضوء الروابط بني دوافع األيديولوجيات املتطرفة والعنف والشباب ودور الرياضةُ ،وضع إطار يراعي
الظروف االجتماعية والثقافية والسياسية واأليديولوجية والتاريخية التي تفضي إلى التطرف العنيف
وعالقتها بالتأثير املحتمل للرياضة.
ً
وبناء على القائمة اإلجمالية لعوامل الدفع واجلذب ذات الصلة بالتطرف العنيف ،يحتوي اجلدول  2على
قائمة غير حصرية بالعوامل التي ميكن معاجلتها من خالل برامج رياضية ِّ
جيدة التصميم والتنفيذ.
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الجدول   -2معالجة عوامل الدفع والجذب في منع التطرف العنيف من خالل
الرياضة
عوامل الدفع
(الظروف اليت تفضي
إلى التطرف العنيف)
انعدام الفرص االجتماعية  -االقتصادية
(الفقر ،البطالة ،الفساد)

ً
ميكن أن تتيح الرياضة فرصا متزايدة لتوليد الدخل
من خالل بناء القدرات والتشبيك.

التهميش والتمييز ،مبا في ذلك جتارب اإلقصاء
والظلم والوصم واإلهانة

تتيح الرياضة فرصة لتعزيز اإلدماج االجتماعي والشعور
باالنتماء في املجموعات (األفرقة) الكبيرة.

احلوكمة الرديئة ،وانتهاكات حقوق اإلنسان وسيادة
القانون؛ وانعدام وسائل التعبير عن الرأي أو
التنفيس عن اإلحباط

تتيح الرياضة للشباب أن يجهروا بآرائهم من خالل
ُّ
ِّ
برمجة التدخل واتباع نهج تعاوني في إطار األنشطة
واالستجابة مبرونة الحتياجات املشاركني.

ُ
نزاعات تطول وال تحل

ُّ
التشدد في السجون تفضي إلى إضفاء
عمليات
مشروعية على العنف

ميكن أن يفتح احلوار بني األقران األبواب أمام
حل النزاعات من خالل أنشطة وبرامج قائمة
ِّ
تشجع على التفاعل االجتماعي بني
على الرياضة
املجموعات املتنازعة.
ً
ُ ِّ
توفر الرياضة بديال للسلوك العنيف ووسيلة للتخلي
عن العنف.

عوامل الجذب
(الدوافع الفردية)
اخللفيات الفردية (البحث الوجودي والروحي
عن الهوية والهدف ،النظرة الطوباوية إلى
العالم ،الضجر ،أزمة املراهقة ،اإلحساس
بالرسالة والبطولة ،الوعد باملغامرة والقوة ،امليل
إلى العنف)

أثبتت الرياضة أنها تكسر احلواجز بني األصول العرقية
واخللفيات الفردية.
َّ
وبأن
تستطيع الرياضة توفير شعور بالهدف واالنتماء
ً
هناك آذانا صاغية.
لإلثارة وجعل الرياضيني
تضع الرياضة اإلطار الالزم
ً
ً
ِّ
واملوجهني أبطاال جددا واالعتراف
احلرفيني والقادة
ِّ
اجليد.
باألداء

التعاطف مع الشكاوى اجلماعية وروايات اإليذاء
ُ
التي تحدث ردود فعل عاطفية قوية ،وهو ما ميكن
أن يستغله الزعماء ذوو الهيبة

22

ميكن أن تساعد البرامج الرياضية في إنشاء فضاءات
ِّ
للتصدي للمفاهيم السلبية بشأن الهوية .وميكن
آمنة
تعزيز مهارات التفكير النقدي من خالل املبادرات
الرياضية ،وهو ما يساعد في بناء الصمود أمام
ِّ
االستغالل النفسي وميكن الشباب من اتخاذ قرارات
صائبة.

الفصل  -1فهم الوقاية من التطرف العنيف

تشويه املعتقدات واأليديولوجيات السياسية والفوارق ميكن أن تنشئ الرياضة مجموعات اجتماعية إيجابية
العرقية والثقافية (عقلية "نحن ُ
َّ
تتحدى بأمان مفاهيم االختالف.
جديدة
وهم")

جاذبية القادة ذوي الهيبة واملجتمعات والشبكات
ِّ
ِّ
االجتماعية (على سبيل املثال ،مجند ذو هيبة يوفر
املال والقوة ،والشعور باالنتماء إلى مجموعة قوية
أو مجتمع قوي)

ميكن للرياضة أن ِّ
تكون زعماء إيجابيني وذوي هيبة
ً
ُ
جددا مثل القادة الشبان ،وميكنها أن تلهم الشباب لكي
ينخرطوا بنشاط.
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الفصل 2
المناطق الخمس
للوقاية من التطرف العنيف
من خالل الرياضة
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ميكن للرياضة أن تساهم بشكل كبير في الوقاية من التطرف العنيف ومن التجنيد لهذا التطرف .ومع
ُّ
تذكر َّ
ًّ
تلقائيا إلى نتائج إيجابية وحتتاج إلى أن تكون مدعومة بظروف
أن الرياضة ال تؤدي
ذلك ،من املهم
َّ
وعناصر برنامجية معينة لزيادة احتماالت حتقيق نتائج إيجابية .وميكن أن يؤدي التعاون مع اخلدمات
ِّ
ُّ
املتنوعة إلى خلق فرص للشباب الكتساب أمناط سلوك ومهارات
التخصصية وتطبيق األساليب التربوية
حياتية جتعلهم صامدين في وجه االستغالل األيديولوجي وإغراء التطرف العنيف .وتعتمد الوقاية من
التطرف العنيف من خالل الرياضة على ما للرياضة من قدرة فريدة على إشراك الشباب بشكل نشط
ً
ُّ
وهادف وعلى الوصول إلى الشباب الذين غالبا ما يصعب الوصول إليهم من خالل تدخالت أخرى ذات
طابع رسمي أكثر.
ُ ِّ
َّ
املقدمة في هذا الدليل من خالل استبانة دوافع التطرف العنيف وعوامل
وقد شكلت نظرية التغيير
احلماية وما للرياضة من إمكانات ملساعدة الشباب على اكتساب املهارات الشخصية األساسية ،وغرس
الرفاه النفسي  -االجتماعي ،وإتاحة فرص تعليم من أجل بلوغ الهدف العام املتمثل في متكني الشباب.
ً
وإدراكا للمبادئ األساسية التي يقوم عليها استنباط نظرية للتغيير قائمة على الرياضةِّ ،
يقدم رانستورب
ً
()64
منظارا يعرض ملحة عامة لعوامل اخلطر فيما يتعلق بالتطرف العنيف وعوامل احلماية والتعزيز املهمة.
ُ ِّ
كذلك ،يوفر منوذج املنظار الوارد في الشكل  7صورة للعالقة بني الرياضة والوقاية من التطرف العنيف.
الشكل -7

منظار الرياضة والوقاية من التطرف العنيف














 


















  

 
 
 



 

   




















    

يوجد الفرد في صميم الشكل .وميكن أن تشمل عوامل اخلطر الشخصية الشعور بالوقوع ضحية والغضب
ُّ
ومشاعر اإلذالل
وتصورات الظلم .والفرد محاط بعوامل اخلطر املتبقية التي وصفها رانستورب( )65بأنها
عوامل اجتماعية (على سبيل املثال ،اإلقصاء واجلمود االجتماعي واجلرمية) وعوامل سياسية (على
سبيل املثال ،السياسة اخلارجية واحلركات اليمينية املتطرفة واحلرب) وعوامل أيديولوجية/دينية (على
سبيل املثال ،الرسائل التاريخية والرسائل الداعية إلى تشكيل األمة) وعوامل ثقافية/ذات صلة بالهوية
(على سبيل املثال ،الشعور بعدم االنتماء وأزمة الهوية والتهميش) وعوامل جتنيد (على سبيل املثال،
اجلذب الذي ميارسه الوسط املتطرف ووسائل التواصل االجتماعي واستهداف املستضعفني) واحلركيات
(.Magnus Ranstorp, “RAN Issue Paper: the root causes of violent extremism”, European Commission, 4 January 2016 )64
( )65املرجع نفسه.
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اجلماعية (على سبيل املثال ،الصداقة والقرابة وتفكير القطيع ووسائل التواصل االجتماعي) .وعند وضع
نظرية تغيير من أجل الرياضة والوقاية من التطرف العنيف ،متثل عوامل اخلطر هذه املبادئ األساسية
ًّ
اجتماعيا بالسكان الشبان وتعليمهم واستنباط تغيير
التي ينبغي أن تقوم عليها الرياضة من أجل النهوض
لصاحلهم.
وحتتوي الطبقتان املتوسطتان من العوامل في املنظار على العناصر الوقائية الرئيسية .وتلك العوامل
حتافظ على مسافة بني الفرد واالنحراف أو األذى .ومتثل هاتان الطبقتان العالقات بني مصادر اخلطر
ومجاالت فرص احلصول على الدعم واكتساب املعرفة وجتارب املشاركة اإليجابية والرعاية .وكل عنصر
ِّ
يخفف من املخاطر ِّ
ويعزز الصمود الفردي فيما يتعلق بعامل خطر َّ
معين (على سبيل
من تلك العناصر
ِّ
َ
ُّ
املثالُ ،يخفف الدعم األسري من خطر
التعرض للتجنيد) .وتظهر في الطبقة قبل األخيرة مبادئ الوقاية
الشاملة واملتقاطعة (أي اليقظة والرعاية واإلدماج واحلوار والتعليم واألمان).
َّ ً
ُ
مجمعة في الطبقة األخيرة مختلف التوليفات احليوية من العوامل ،والتي تضم العوامل الوقائية
وترد
ُ
اخلمسة الرئيسية التي تنبئ بالصمود املجتمعي والتمكني من خالل الرياضة ،وهي )1( :الفضاءات اآلمنة؛
( )2اإلدماج االجتماعي؛ ( )3التعليم؛ ( )4الصمود؛ ( )5التمكني.
املنطقة  :1الفضاءات اآلمنة واألمان االجتماعي .يجري في هذه املنطقة بشكل أساسي توفير حماية
ً
ُّ
مؤسسية للشباب وخلق فضاءات آمنة للتدخالت الرياضية الهادفة .ويجري في هذه املنطقة أيضا اإلرشاد
وبناء العالقات بالشباب وأسرهم ،وذلك باستعمال تعريفهم اخلاص للمشاكل ومشاركتهم في الرياضة
ًّ
تدريجيا إلى عامل متكني
كنقطة انطالق .ويتمثل التحدي والهدف االستراتيجيان هنا في حتويل اخلطر
في كل املناطق من أجل الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة.
املنطقة  :2اإلدماج االجتماعي .هذا الشكل من اإلدماج ُي ِّ
عززه ترويج ثقافتي الوحدة واألمان من خالل
الرياضة .فتجنيد املتطرفني ينجح بشكل متميز في تأجيج الصراع املجتمعي حول الهويات ُّ
وتنوع املجتمع.
ومن املهم بث رسائل ِّ
متجد الوحدة ضمن ُّ
التنوع وميكن حتقيق ذلك من خالل أهداف وغايات الرياضة
واإلدماج االجتماعي.
ِّ
التحدي التعليمي والتربوي في التعامل مع املشاركني الشباب
املنطقة  :3التعليم .في هذه املنطقة ،يكمن
ُّ
وتصوراتهم ونظرتهم إلى العالم .وميكن أن تكون الرياضة ،بفضل الشعبية التي
على نحو يرتبط بتجاربهم
تتمتع بها واحلياد الذي تكون عليه في بعض األحيان ،أداة فعالة للتواصل مع ثقافة الشباب والثقافات
ُّ
الفرعية في املجتمع .كما تتيح الرياضة التعليم والتعلم من خالل املناهج الدراسية والبرامج الرياضية
َّ
ِّ
املتخصصة.
املركزة وإقامة عالقات طويلة األمد باملؤسسات األخرى في الشبكات املهنية
ِّ
املنطقة  :4الصمودُ .يعتبر السهر على الشباب ومراقبة املؤثرين فيهم واالستثمار في التعاون بني املجتمعات
املحلية واملواطنني واملنظمات وظائف مهمة في برامج الرياضة الرامية إلى الوقاية من التطرف العنيف.
وتهدف هذه البرامج إلى بناء قدرة الشباب على الصمود من خالل إتاحة فرص مختلفة لبناء املهارات،
ومن ثم فهي تهدف إلى زيادة احلماية من التجنيد واالجنذاب إلى التطرف العنيف .ومن خالل التزام
اليقظة أمام إشارات اإلنذار املبكر والوعي بالتدابير الوقائية التي ميكن تقدميها ،يساهم اخلبراء في مجال
()66
التطرف العنيف واملمارسون في مجال الرياضة في إرساء اإلطار الوقائي لألطفال والشباب.
املنطقة  :5التمكني .ينبغي لواضعي السياسات أن ينظروا في تشجيع املمارسني في مجال الرياضة على
ِّ
اختيار اتباع نهج يهدف في النهاية إلى متكني الشباب وإتاحة السبل ألولئك املمارسني للقيام بذلك.
فالتمكني ُيعتبر نتيجة بالغة األهمية لبرامج الرياضة التي تهدف إلى الوقاية من التطرف العنيف ،وينبغي
ً
أن يشمل التمكني السياسات واملمارسات القائمة على الرياضة والتي تعطي صوتا للشباب الذين ُيعتبرون
َّ
َّ
ومعرضني خلطر التطرف العنيف .ومن النتائج الرئيسية للمنطقة املتعلقة بالتمكني هو جناح
مهمشني
الشباب الذين أكملوا متابعة البرنامج في اجلهر بآرائهم.
وتغير مستمرين .كذلكَّ ،
أي منظار ثابتة؛ فهي في ُّ
حتول ُّ
وليست العناصر التي توجد في ِّ
فإن العوامل التي
َّ
تتدخل في وضع برامج الوقاية من التطرف العنيف ليست ثابتة .فاألجزاء تندمج وتنصهر ،مفضية إلى
(UNODC, Prevention of Child Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremis t Groups: The Role of the Justice )66
).System – A Training Manual (Vienna, 2019
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توليفات ومنظورات مختلفة ،كما يظهر في حاالت فردية في هذا املجال .وفي ضوء نهج املناطق اخلمس،
ميكن توسيع هذا القياس ،حيث ميكن النظر إلى املنظار على أنه يأخذ شكل كرة متنططة .وتساعد الطبقة
اخلارجية املتعلقة بالرياضة وعوامل الوقاية في احلفاظ على عوامل احلماية في مكانها من أجل حصر
عوامل اخلطر بشكل فعال .وفي وجه املشاكل والصعوبات الشديدة ،سوف تفسح عوامل الوقاية املجال
َّ
لعوامل اخلطر .وسوف يتمثل رد فعل السياسات املتكاملة التي تهدف إلى خلق فضاءات آمنة وحتقيق
اإلدماج االجتماعي والصمود ونتائج التعليم والتمكني في تعزيز اآلليات الوقائية والتشجيعية التي ميكن أن
ً
ُّ
ُّ
ِّ
َّ
ِّ
التصدي على نحو
املحدد فحسب ،ولكن أيضا في التعلم منه بغية
التحدي
تساعد ليس في التغلب على
()67
أجنع ملشاكل مماثلة في األمد البعيد.
وهذه النتائج اخلمس الرئيسية للوقاية َّ
مقدمة في شكل مناطق ميكن من خاللها للشباب َّ
املعرضني خلطر
ُّ
االنسياق للتطرف العنيف التنقل ما بني برامج مجتمعية مختلفة قائمة على الرياضة .ومتثل كل منطقة
خطوة حاسمة نحو تسجيل هدف ضد التطرف العنيف.
ُوت َ
عرض في إطار كل منطقة من املناطق اخلمس دراسات حاالت مختارة من جميع أنحاء العالم تقابل
َّ
ِّ
نتائج الوقاية .ومع َّ
أن دراسات احلاالت هذه ال تركز كلها على الوقاية من التطرف العنيف ،إال أنها تتضمن
َّ
عناصر برنامجية مواضيعية محددة ميكن تطبيقها على األوضاع والبرامج في هذا السياق.
ِّ
ِّ
للموجهني وكذلك
ويقدم القسم التالي بعض املالحظات اإلرشادية بشأن كل منطقة من املناطق ،وميكن
للممارسني املباشرين واملمارسني العاملني على نطاق أوسع الرجوع إليها أثناء تنفيذهم للبرامج التي توافق
اختصاصهم من برامج تسخير الرياضة للوقاية من برامج التطرف العنيف ،دون اإلفراط في التعميم أو
الظهور بشكل توجيهي مبالغ فيه.

تفسير المناطق
املنطقة  :1الفضاءات اآلمنة

يتجاوز مفهوم "الفضاء اآلمن" عناصر املوقع املادية .فهناك ِّ
مكونات رئيسية أخرى لها دور عند التفكير في
ً
ً
ُ
ما يجعل مكانا ما آمنا ،ومنها على سبيل املثال الثقة والسرية اللتان تبعثان في ذلك املكان؛ وإيجاد مساحة
خالية من التمييز والعنف و"النظر بعني مغايرة" إلى املجموعات العرقية والدينية واالجتماعية االقتصادية
ً
املختلفة؛ وخلق بيئة آمنة؛ وأخيرا ،إيجاد مكان يفتح الباب أمام التشارك القائم على االحترام في خلق قيم
وأفكار وحلول من خالل الرياضة.
ُوتعتبر إقامة فضاء آمن مرحلة مهمة تسبق َّ
أي نشاط تعاوني ومرحلة بالغة األهمية في اجلهود املبذولة
لتنمية املجتمع املحلي وحتويل مسار النزاعات )68(.ومن أجل تعزيز مساهمة الرياضة في بلوغ أهداف التنمية
ً
املستدامة ،وحتديدا الهدف  11منها ،ينبغي تصميم فضاءات ومرافق للرياضة واالستجمام النشط على نحو
ِّ
يوفر األمان ويتيح للجميع سبل الوصول إليها )69(.وينبغي إشراك املجموعة املستهدفة ببرامج تسخير الرياضة
ً
ً
نشيطا في حتديد موقع محايد ُتقام فيه الدورات الرياضية .فهذا سيعززِّ
للوقاية من التطرف العنيف إشراكا
شعور املشاركني بالثقة واالستقاللية .وهذا املوقع ميكن أن يكون على سبيل املثال ساحة لعب مدرسية أو
ساحة مفتوحة في املجتمع املحلي أو قاعة مناسبات اجتماعية أو قاعات رياضية داخلية.
املعرضني للخطرَّ ،
وفيما يتعلق على وجه التحديد بهذا الدليل وبانخراط مشاركني من الشباب َّ
فإن العوامل
ِّ
للموجهني واملشاركني أن يضعوها في اعتبارهم عند حتديد املوقع والبدء في عملية إنشاء
التي ينبغي
فضاء آمن هي التالية:

(Stijn Sieckelinck and Amy Jane Gielen, “RAN Issue Paper: protective and promotive factors building resilience against )67
).violent radicalisation” (April 2018
(RamÓn Spaaij, “Cultivating safe space: lessons for sport-for-development projects and events”, Journal of Sport )68
.Management, vol. 28, No. 6 (2014), pp. 633–645
(Iain Lindsey and Tony Chapman, Enhancing the Contribution of Sport to the Sustainable Development Goals (London, )69
).Commonwealth Secretariat, 2017
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•ينبغي أن يشعر املشاركون بأنهم موضع ترحيب وينبغي أن تتاح لهم الفرص للتفاعل فيما بينهم
ً
بشأن املواضيع العارضة واملحايدة .فاملحادثات الرياضية غالبا ما تكون مبثابة أداة لكسر
ِّ
للموجهني التحلي
اجلمود .وميكن أن تستمر عملية بناء الثقة هذه لبعض الوقت ،وينبغي
بالصبرَّ ،
ألن األهداف الرئيسية لهذه املنطقة هي إرساء التآلف والثقة وضمان احلضور
ِّ
املتكرر .ومبرور الوقت ،سيرقى احلوار إلى مستوى احلديث عن الوقاية من التطرف العنيف.
•ينبغي أن ينخرط املشاركون بنشاط في وضع مدونات لقواعد املمارسة ووثائق للنتائج فيما
يتعلق باملشروع .وينبغي إدخال مفاهيم في الرياضة مثل الروح الرياضية واملساواة واحترام
القواعد والعمل اجلماعي ،كما ينبغي إنشاء ثقافات وفلسفات للمشروع.
•ينبغي أن ُيدرك املشاركون َّ
أن املشروع هو مشروعهم وأنه ال يخضع لتنظيم رسمي أو ملكية
رسمية من قبل املجتمع اخلارجي .وميكن مترير صندوق أو سلة إلدراج أسئلة أو اقتراحات أثناء
املناقشات إذا َّ
فضل املشاركون عدم الكشف عن هويتهم عند توجيه أسئلتهم وتقدمي أفكارهم
في البداية .وينبغي أن تكون هناك مرونة من أجل ضمان وجود فضاء شامل للجميع ِّ
ولين
ُّ
ِّ
وصحي من أجل اللعب والتعلم.
ِّ
للموجهني واملشاركني بدء عملية بناء األلفة والثقة.
•ينبغي

املنطقة  :2اإلدماج االجتماعي

يشير اإلدماج االجتماعي إلى عملية التشجيع على التفاعل بني األشخاص الذين َّيتسمون بسمات مختلفة
ًّ
اجتماعيا باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز جميع مجاالت احلياة االجتماعية )70(.وقد َّ
ومناسبة
أقرت احلكومات
َّ
بأن توفير سبل الوصول إلى الرياضة واالندماج فيها "ليس مجرد صعوبة يجب التغلب عليها ،بل هو
ً
ً
أيضا دعوة إلى العمل بطريقة استباقية على اعتماد ُّ
التنوع واستيعابه بعزم وإصرار بوصفه عامال من
ِّ
للموجهني واملمارسني مراعاتها وتعزيزها في
عوامل تعزيز املمارسة املشتركةَّ )71(".أما العناصر التي ينبغي
أنشطتهم في هذه املنطقة ،فهي تشمل ما يلي:
ِّ
ًّ
تدريجيا من
للموجهني أن يزيدوا
•ينبغي للمشاركني أن يفهموا قيمة العمل اجلماعي .وينبغي
ِّ
عدد األلعاب التي تركز على أنشطة الفريق واعتماد أعضاء الفريق بعضهم على بعض.
ِّ
ِّ
للموجهني أن يفكروا في املشاركة في استحداث ألعاب تشمل عناصر تتعلق بالثقة.
•ينبغي
•احلوار بني األقران مهم فيما بني املشاركني لغرس روح التفاهم والقبول.
ً
ِّ
للموجهني إعانة املشاركني على إدراك املهارات الفردية وتشجيعهم على دعم بعضهم بعضا.
•ينبغي
َّ
ِّ
•ينبغي للموجهني استحداث أنشطة تعني املشاركني على إدراك أن االختالفات ميكن وينبغي
االحتفاء بها.
•ينبغي تشجيع املشاركني على إقامة صداقات وإتاحة الفرص لهم للقيام بذلك.
ِّ
للموجهني إعانة املشاركني على اكتساب مهارات اجتماعية.
•ينبغي

املنطقة  :3التعليم

ُّ
للتعمق في عوامل الدفع واجلذب جتاه التطرف العنيف التي ينبغي
في هذه املنطقة ،تتاح للمشاركني فرصة
لهم االنتباه إليها وما يتعني عليهم فعله للبقاء في أمان .وينبغي أن تعكس األلعاب والتمارين اجلماعية هذه
املهمة وأن تفسح املجال للشباب الستبانة تدابير وقائية أخرى إزاء مغريات التطرف العنيف .وفي هذه
املنطقة ،ينبغي مراعاة ما يلي:
ً
ُّ
ِّ
ِّ
املتخصصني اخلارجيني فيما
للموجهني أن يتيحوا فرصا للمشاركني للتعلم من
•ينبغي
ُّ
يتعلق مبواضيع من قبيل املمارسات اآلمنة في وسائل التواصل االجتماعي ،والتعرف على
(Hilary Silver, “The contexts of social inclusion”, Department of Economic and Social Affairs Working Paper No. 144, ST/ )70
).ESA/2015/DWP/144 (October 2015
( )71خطة عمل قازان ،الفقرة .10
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األيديولوجيات املتطرفة واالستدراج ،واملهارات الشخصية ،ومهارات التوظيف وأساليب إجراء
مقابالت للحصول على عمل.
ِّ
للموجهني االستفادة من فرص التعليم غير الرسمي ،ومنها استضافة ممثلني ملنظمات
•ينبغي
محلية (رياضية وغير رياضية) إللقاء كلمة ،طوال مدة تنفيذ البرنامج.
ً
•ينبغي أن تتاح للمشاركني فرص الكتساب مؤهالت مهنية (في التوجيه ،مثال).
•ينبغي تشجيع املشاركني على اكتساب مهارات في توجيه األقران وممارستها .وميكن تنظيم
ً
متارين جماعية على هذه املهارات خالل اجللسات ،مما يتيح فرصا للتأمل عند انتهاء اليوم.

املنطقة  :4الصمود

ً
ً
مفهوما ًّ
مهما ولكنه غالبا ما يكون محل خالف
ُي َع ُّد الصمود في سياق الوقاية من التطرف العنيف
َّ
ِّ
املتعددة املستويات واملعقدة بني مصطلحي "الصمود" و"االستضعاف" .فالصمود في
بسبب العالقة
َّ
املعرضني للخطر
سياق الرياضة يقتضي من املمارسني في إطار البرنامج تقدمي دعم شامل للشباب
يتعدى املجال الرياضي .وبعبارة أخرى ،ينبغي أن ُت َ
َّ
راعى في البرنامج العوامل اخلارجية التي تساهم في
ُ
جعل املشاركني عرضة لالنسياق للتطرف العنيف .وعندما يغادر املشاركون البرنامج ،ستساهم املهارات
ُّ
سيتصدون
اجلديدة التي اكتسبوها في حتقيق احلراك االجتماعي واالقتصادي اإليجابي ،ومن َّثم فإنهم
ِّ
لألسباب اجلذرية األولى للمخاطر املتعلقة بالتطرف العنيف .وسيوفر هذا الصمود للشباب الدعم النفسي
ِّ
للموجهني
واالجتماعي والعاطفي الذي يحتاجون إليه طوال العملية .وفيما يلي بعض النقاط التي ينبغي
وللمشاركني الشبان مراعاتها أثناء عملهم في هذه املنطقة:
ُّ
للموجهني أن ُيدمجوا في البرنامج أنشطة ِّ
ِّ
تعزز املهارات الالزمة للتغلب على ضغط
•ينبغي
()72

األقران وعدم املساواة وتساعد في معاجلة مشاعر الظلم.
•ينبغي للمشاركني أن ُيدركوا مواطن الظلم وأن يناقشوها بشكل مناسب وأن يراعوا املشاركني
اآلخرين وجتاربهم احلياتية قبل التحاقهم بالبرنامج الرياضي.
ُّ
ِّ
•ينبغي للمشاركني أن ُيدركوا مواطن قوتهم وقدرتهم على التغلب على الصعوبات .فهذا سيعزز
من رفاههم النفسي  -االجتماعي وتفكيرهم النقدي فيما يتعلق بعوامل الدفع واجلذب جتاه
التطرف العنيف.
ُّ
•ينبغي أن تتاح للمشاركني فرص لالنخراط في أنشطة رياضية جماعية تتطلب منهم التغلب
ِّ
على الشدائد وبناء القوة الالزمة لعدم التخلي عن أنفسهم واآلخرين.
ً
مفهوما والقوة التي ُت َ
ستم ُّد من إدراك
•ينبغي للمشاركني أن يناقشوا االستضعاف باعتباره
ً
ُّ
التحديات املحيطة بهم والتي قد جتعلهم أكثر استضعافا أمام التشدد والتطرف العنيف في
ِّ
للموجهني فرصة حقيقية الستخدام
املقام األول .وباإلضافة إلى ذلك ،تتيح هذه املناقشات
الرياضة من أجل تعزيز الدروس بشأن قوة الصمود.

املنطقة  :5التمكني

ِّ
ُّ
التحول التي يبدأ فيها الشبان في اجلهر بأفكارهم بثقة واكتساب
في هذا الدليل ،ميثل التمكني منطقة
ِّ
ممارسات تتيح لهم اتخاذ قرارات صائبة .وتؤكد هذه املنطقة على أهمية املشاركة اجلماعية للشباب في
ِّ
للموجهني واملمارسني
فضاء لبناء املعارف واملهارات من خالل الرياضة .وفيما يلي االعتبارات التي ينبغي
مراعاتها:
•ينبغي تشجيع املشاركني على استخدام مهاراتهم اجلديدة وشبكاتهم االجتماعية من أجل اتخاذ
قرارات صائبة ُّ
وتبين التأثيرات السلبية واخلطيرة التي ميكن أن تعيق تطورهم.

(Ruth Simpson and others, Amman Forum on Measuring, Monitoring and Assessing PVE: Meeting Report (Amman, UNDP, )72
).Regional Hub for Arab States, 2019
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•ينبغي أن يكون املشاركون قادرين على زيادة شعورهم باالنتماء اإليجابي وأن يدركوا أنهم في
أمان وميكنهم العودة إلى املشروع إذا ما رغبوا في ذلك.
ً
•ينبغي أن يكون املشاركون قادرين أيضا على إدراك أنهم جزء من فريق ومجموعة أقران.
•ينبغي أن يرى املشاركون أنفسهم أقوياء وصامدين وأن يشعروا بأنهم أصبحوا متمكنني بفضل
معارفهم ومهاراتهم اجلديدة.
•ينبغي أن يكون املشاركون قادرين على االستفادة بثقة من املهارات واملعارف املكتسبة من أجل
زيادة حراكهم االجتماعي واالقتصادي .وفيما يتعلق باملشاركني الذين ما زالوا في طور تنمية
ِّ
للموجهني وغيرهم من أصحاب املصلحة املعنيني أن
ثقتهم ولم يتخلصوا من اخلوف ،ينبغي
يطمئنوهم بأنهم هناك من أجلهم.
•ينبغي تشجيع املشاركني على إدراك ُّ
تطورهم وإجنازاتهم على كل من املستوى الفردي واجلماعي،
ً
وينبغي إتاحة الفرص لهم لكي يضعوا أهدافا ملستقبلهم.
•ينبغي ملوظفي املشروع أن يدعموا املشاركني في خططهم ملا بعد املشروع ،وذلك مبساعدتهم
في االتصال بأصحاب املصلحة املعنيني وفي اغتنام فرص العمل التي تكفل متكينهم ًّ
ماليا
ًّ
واجتماعيا.
•ينبغي تشجيع املشاركني على أن يكونوا قدوة شبابية للمشاركني في املستقبل ،مع التركيز
بشكل خاص على رعاية شبكات سليمة وعرض خدمات على الشباب بعد انتهائهم من متابعة
البرنامج.
ً
ً
ُّ
ويعرض الشكل  8مخططا موجزا لعملية التعلم بحسب كل منطقة.
الشكل   -8إطار ِّ
مكونات المناطق فيما يتعلق بالوقاية من التطرف العنيف من خالل
الرياضة
•الفضاء المناسب
•المعدات
•النقل
•التفاعل مع المنظمات
المحلية غير الحكومية
•موجهون ذوو خبرة

•مدرب مهين
•خبراء في مجاالت متخصصة
•صالت بقطاعات التوظيف
•التفاعل مع المنظمات
المحلية غير الحكومية
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5
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•قادة شبان ذوو هوية
• ِّ
َّ
مهيؤون
موجهون

•مشاركون متنوعون
•منظمات محلية تركز على
التنوع أو العوق أو النوع
الجنساني أو التشرد

•رياضة النوادي/تنافسية
•فاعلون مجتمعيون
•خبراء في تحديد األهداف/
ا لتخطيط
•فاعلون رسميون في التعليم
•عاملون في مجال دعم
الشباب



4


•ضيوف محاضرون
•قادة شبان
•أمثلة على الصمود في الرياضة
•فاعلون محليون في إدارة
النزاعات
•صالت باألندية الرياضية
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المنطقة  :1الفضاءات اآلمنة
"أنت اآلن تدخل منطقة آمنة".

معلومات

مثلما أفادت املديرة العامة لليونسكو ،أودري أزواليَّ ،
فإن "ضمان وجود ‘فضاءات آمنة’ للشباب يعني تهيئة
الظروف لتحقيق تنمية شخصية متناغمة ،وتوفير مناخ من الثقة يستطيعون فيه التعبير بحرية َّ
عما يقدرون
فعله وتقوية اعتزازهم بنفسهم" )73(،وهذا يتيح إمكانية تعزيز مهارات التفكير النقدي.
ُويعتبر مفهوم "الفضاءات اآلمنة" ًّ
مهما بشكل أساسي في عملية متكني الشباب وتنميتهم في جميع جوانب
ومراحل حياتهم الشبابية .وتنادي األمم املتحدة بإنشاء فضاءات آمنة للشباب من خالل التشجيع على
ُّ
ُّ
إتاحة سبل الوصول إلى مدن آمنة وأماكن عمومية آمنة ،وضمان توفر التعلم اآلمن والفضاءات الترفيهية
ِّ
ُّ
التعرض للضغوط االجتماعية التي
للحد من قابلية
لألطفال والشباب الالجئني )74(،ودمج قوة الرياضة
تدفعهم إلى تعاطي املخدرات واالنخراط في اجلرمية )75(،وتوفير فضاءات مدنية آمنة للشباب تكفل لهم
()76
العمل والتمتع بحقوق االنسان واحلقوق املتعلقة بالعمل.
ًّ
وفي هذا الدليلُ ،ي َع ُّد حتديد فضاء آمن واملشاركة في إنشائه ً
ضروريا لوضع األساس الصحيح لبدء
أمرا
تنفيذ برنامج رياضي للوقاية من التطرف العنيف .كما َّ
أن من األساسي التعاون مع املشاركني واملجتمع
ً
ً
املحلي على حتديد ما يجعل موقعا ما "آمنا" بغية ضمان الدعم العام واستمرارية البرنامج .ففي املواقع
ِّ
ً
ِّ
َّ
واملوجهون
املعرضة خلطر التطرف العنيف أو املتأثرة به ميثل الفضاء اآلمن مكانا يشعر فيه املشاركون
باالطمئنان لعدم ُّ
تعرضهم للتمييز أو النقد أو املضايقة أو ِّ
أي أذى عاطفي أو جسدي آخر .وهذا بدوره
ً
سيسمح للشباب بالتعبير جهرا عن شخصيتهم الفردية وحماية كرامتهم واغتنام الفرص للمشاركة في
الرياضة مع االنخراط في الوقت ذاته في حوارات هادفة تكسر احلواجز املتمثلة في إصدار األحكام
()77
وخطاب الكراهية والعنف.

الرياضة والفضاءات اآلمنة

ً
ِّ
َّ
تتضمن أبعادا جسدية ونفسية واجتماعية -
متعددة األبعاد
الفضاء اآلمن هو مفهوم يشير إلى عملية
ثقافية وسياسية وجتريبية )78(.وميكن للرياضة أن تتيح األمان وإنشاء فضاءات آمنة من خالل التخطيط
ِّ
متأصلة فيها وما حتظى به
االستراتيجي لألنشطة الرياضية وكذلك بفضل ما تتمتع به الرياضة من قوة
من حياد وشعبية .وترد أدناه مناقشة لألبعاد الستة التي يجب مراعاتها عند حتديد فضاء آمن من أجل
استخدام الرياضة لدرء التطرف العنيف.

البعد  :1البعد المادي
•في متناول اجلميع.
ُّ
•توفر مرافق مالئمة.

( )73أودري أزوالي ،املديرة العامة لليونسكو" ،رسالة مبناسبة اليوم الدولي للشباب 12 ،آب/أغسطس  8 ،"2018آب/أغسطس .2018
(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), “Education in emergencies:)74
”.)June 2017 ( ensuring quality education in times of crisis
( )75مكتب املخدرات واجلرمية ،احلركة بركة :تدريب على املهارات احلياتية من خالل الرياضة بهدف الوقاية من اإلجرام والعنف وتعاطي املخدرات  -دليل
املدربني (فيينا.)2017 ،
(New York,( United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Youth Report: Youth Civic Engagement )76
.)2016
(United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Division for Inclusive Social Development, Programme on )77
Youth, and United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), “International Youth Day 2018: safe spaces for youth
.)– informational packet” ( July 2018
(Ramon Spaaij and Nico Schulenkorf, “Cultivating safe space: lessons for sport-for-development projects and events”, )78
.Journal of Sport Management, vol. 28, No. 6 (2014), pp. 633–645
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•موافقة املجتمع املحلي لالنضمام.
ً
ً
•القدرة على االبتكار لضمان أن يكون الفضاء مناسبا وآمنا للمشاركة في الرياضة.

البعد  :2البعد النفيس
ً
•السالمة اجلسدية وحدها ال جتعل الفضاء آمنا.
ً
ِّ
واملوجهني من األذى .ومن الضروري أيضا ضمان شعور
•البعد النفسي ضروري حلماية املشاركني
املشاركني بأنهم موضع ترحيب وحماية.
ً
ُّ
ِّ
للتأكد من أنهم يجيدون ُّ
تدبر أمر املشاكل باعتبارهم أفرادا.
للموجهني
•الدعم النفسي ضروري

البعد  :3البعد االجتماعي والثقافي
ً
•مشابه للبعد الثاني ،ولكنه أكثر جتريدا.
•فهم وتقدير االختالفات االجتماعية والثقافية بطريقة حساسة ومناسبة.
•الهدف هو خلق األلفة حتى يشعر جميع املشاركني بارتياح بعضهم لبعض من أجل التفاعل
الهادف بغض النظر عن اخللفية.

البعد  :4البعد السيايس
•قبول االختالفات السياسية وإتاحة املجال للحوار املفتوح.
•ميكن النظر إلى األنشطة القائمة على الرياضة على أنها بيئة محايدة ميكن من خاللها إقامة
حوار َّ
حساس حول االختالفات واملنظورات السياسية والثقافية.

البعد  :5البعد التجرييب

ً
ً
•ينبغي أن يكون الفضاء آمنا وخاليا من العنف ،ولكن غير محمي من النزاع.
يتقبل املشاركون فكرة َّ
•ينبغي أن َّ
أن النزاع جزء من احلياة اليومية (ومن الرياضة) وينبغي لهم أن
يتعلموا كيفية إدارة النزاع وتقدير االختالفات ُّ
وتفهمها.
•النزاع غير العنيف يثير اإلبداع والتفكير النقدي وحل املشاكل ويبني مهارات التواصل.

البعد  :6البعد الحراكي
ُّ
•ميكن أن يساعد إنشاء فضاءات آمنة بقيادة الشباب في تغيير توقعات الشباب وفهمهم لألمان.
•نقل املعرفة من املشاركني إلى أفراد املجتمع املحلي والشبكات االجتماعية اخلارجية.
ً
•يصبح الفضاء اآلمن متحركا.

العملية

يعرض الشكل  9العملية املتعلقة ُّ
بتبين التطرف العنيف واحلماية منه من خالل الرياضة داخل منطقة
ُ
الفضاءات اآلمنة .فالرياضة واألنشطة القائمة على الرياضة ت َ
درج بشكل متزايد في البرنامج وتستهدف
أربعة عناصر رئيسية ،وهي كل من العنصر النفسي واالجتماعي  -الثقافي والسياسي والتجريبي ،وهذه
ِّ
ِّ
متحرك للقيم التي ِّ
جتسد هذا الفضاء.
ستحول فكرة الفضاء اآلمن من موقع مادي إلى متثيل
العناصر
َّ
ُّ
ونتيجة لذلك ،سيتمكن املشاركون الشباب من تأمل الدروس اإليجابية املستفادة واألفكار املكتسبة في
الفضاء اآلمن وتوسيع شبكاتهم.
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الشكل -9

منظار الرياضة والوقاية من التطرف العنيف والفضاءات اآلمنة
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اﻟﻔﻀﺎءات اﻵﻣﻨﺔ



  

  

       
 



     

 

منظور املشارك

ً
ُت َ
فهم العملية بشكل أفضل أيضا عند النظر إليها من منظور املشارك .ويهدف منوذج االنطباعات في إطار
ِّ
هذه العملية الذي هو َّ
املوجهني واملمارسني اآلخرين بلمحة عامة عن أفكار
مبين في الشكل  10إلى تزويد
ِّ
ُّ
وتطورهم داخل هذه املنطقة .ومتثل النصوص تصريحات مهمة ميكن أن يدلي بها املشاركون
املشاركني
ً
ِّ
ُّ
للتعبير عن التقدم املحرز وأثر البرنامج .وميكن لهذه التصريحات أن تشكل سردا لرصد وتقييم األهداف
َّ
املحددة للمنطقة.
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الشكل -10

نموذج النطباعات الشباب في منطقة الفضاءات اآلمنة
َّ
ً
ِّ
متأكدا َّ
الموجهين يتعاملون
مما إذا كان ينبغي أن أكون هنا ،لكن
لست
ِّ
معنا بود وأنا أستمتع بممارسة الرياضة ،لذا ربما سأجرب وأرى ما إذا
كان سيعجبين وجودي هنا.

َّ
ِّ
الموجهون
أنا مستمتع وبدأت أعرف الالعبين اآلخرين .وقد َطلب منا
أن نتحدث إلى ثالثة العبين آخرين وأن نستكشف ما يحبونه وما
يكرهونه.

ُ
نحن نتكلم أثناء الحصص وتطرح علينا أسئلة .وقد تكلمنا اليوم عن
ُ
الروح الرياضية واالحترام .وطلب مين أن أساعد في قيادة حركات
التدفئة الرياضية ،وكنت القائد في إحدى األلعاب.

َّ
ِّ
َ
العبين اثنين أن يغشا .لم
الموجهون من
اليوم لعبنا َّلعبة طلب فيها
ِّ
الموجه طلب منهما ذلك ،وبالتالي فقد شعرت بإحباط
أكن أعلم أن
َّ
ِّ
عن النزاع وكيف
ثنا
وتحد
اللعب
هون
الموج
وأوقف
فيهما.
وصرخت
َّ
ُ
َّ َّ
َّ
علي استخدام صوتي وأال أرد بعدوانية.
ُيدار .وأصبحت اآلن أعرف أن

ًّ
ُ
عجبين هذا المكان .فأنا أستمتع حقا بممارسة الرياضة مع أصدقائي
ي ُّ
َّ
وتعلم أشياء جديدة .ال أحد يحكم علي هنا ،وأنا أشعر باألمان.
ِّ
وعندما أعود إلى البيت وإلى المدرسة ،سأحدث أصدقائي وأسرتي عن
المشروع واأللعاب اليت نلعبها.

عوامل اخلطر والتدابير الوقائية
الجدول -3

عوامل الخطر والتدابير الوقائية في منطقة الفضاءات اآلمنة
عوامل الخطر

إذا كانت املناسبات أو املشاريع الرياضية سيئة
ً
التصميم أو اإلدارة ،فإنها ميكن أن تساهم فعال في
التهميش بتعزيز االنقسامات والتفاوتات االجتماعية
التي ُينتظر منها ُّ
سدها.

التدابير الوقائية
َّ
إن الشعبية واجلاذبية العامليتني اللتني حتظى بهما
الرياضة تفسحان فضاءات آمنة (من حيث اجلانب
املادي وكذلك من حيث إتاحة القيام بحوار آمن)
ويتيحان الفرص "لكسر اجلمود" في املجتمعات املحلية
التي يصعب الوصول إليها.
ِّ
ُّ
بالتنوع
للموجهني أن يلتزموا بسياسات حتتفي
وينبغي
َّ
ِّ
تتحدى القوالب النمطية
وترحب به .وميكن للرياضة أن
اجلنسانية والنظرة إلى العوق واالختالفات السياسية
والثقافية.
ِّ
وميكن تذليل هذه املخاطر باعتماد نهج متعدد الوكاالت
ُيشرك من البداية جميع أصحاب املصلحة املعنيني.
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عوامل الخطر

التدابير الوقائية

الرياضة بحكم طبيعتها ال ميكن التنبؤ بها ،والنزاع في النزاع هو جزء من احلياة اليومية وال ينبغي اخلوف
ِّ
املوجهون اغتنام تلك
كثير من األحيان هو جزء من التجربة التنافسية .وميكن منه .وفي الواقع ،يستطيع
ً
أن ُيفضي النزاع إلى العنف إذا لم ُي َّ
احلوادث باعتبارها فرصا مناسبة للمناقشة ولتطوير
تدبر أمره بشكل
مهارات على إدارة النزاعات.
مناسب.
السكان املحليون واملجتمعات املحلية هما فاعالن َّ
مهمان
يستطيعان التأثير في سبل الوصول إلى الفضاءات
الرياضية وقبولها.

ِّ
ُّ
التقيد مبدونة لقواعد
املوجهني واملشاركني
ينبغي لكل
املمارسة والسلوك يتعاونون على وضعها ويوافق عليها
كل املشاركني ،وهذا يشمل رعاية فضاء آمن ومفتوح
واحلفاظ عليه.
ومن شأن إدماج جنوم رياضة سابقني محليني أو
وطنيني في الفريق أن يكفل رواج البرنامج بشكل أجنع
وأن ِّ
ِّ
املوجهني واملشاركني.
يعزز الثقة بني

قد يحاول األفراد املرتبطون واجلماعات املرتبطة
ُّ
بأيديولوجيات متطرفة وبالتطرف العنيف التسل َل إلى
ُّ
الفضاءات واملشاريع الرياضية لزعزعة أمان التدخالت
الرياضية وأثرها.

ِّ
للموجهني والقادة الشبان أن يدركوا ما يزخر
ينبغي
به فضاؤهم من إمكانات قابلة لالستغالل ألغراض
ُ َ
التجنيد وأن يدركوا َّ
ستبذل لعزل أفراد من
أن محاوالت
املشاركني .وميكن الوصول إلى هذا اإلدراك من خالل
ِّ
املوجهني وتدريبهم على
أنشطة منفصلة لبناء قدرات
هذه املحاوالت املحتملة.

ميكن أن يكون إنشاء فضاءات آمنة من أجل ممارسة
احلرية البدنية والنفسية وإجراء حوار مفتوح ومواجهة
االختالفات السياسية واالجتماعية  -الثقافية أن يكون
ً
ًّ
ضارا وصادما إذا لم يحظ بإرشاد ودعم مناسبني.
َّ
ومن األساسي هنا أن يتوفر فهم السياق ومراعاة
احلساسيات والوعي الثقافي.

ميكن استخدام الرياضة مبثابة أداة المتصاص
َّ
وحساسة.
الصدمات عند مناقشة مواضيع صعبة
ويستطيع املمارسون استعمال الرياضة للتقليل من
حساسية العملية وحماية الشباب من الضرر النفسي.
وينبغي أن يقود الشباب هذا الشكل من أشكال احلوار
ِّ
ِّ
املتخصصني في
املوجهني واخلبراء الثانويني
بدعم من
الوقاية من التطرف العنيف الذين يتمتعون باخلبرة
ويستطيعون ُّ
تبين الصدمة أو الضرر .لذا ،ينبغي التفكير
في توفير دعم نفسي  -اجتماعي لكل من املشاركني
ِّ
واملوجهني.

َ
الرياضة عامل متكيني يتيح التالحم االجتماعي ويساعد ميكن أن تجري برامج "املجتمع النشيط" بالتوازي مع
ِّ
َّ
البرامج الرياضية التي تركز على الشباب ،وذلك من
ولكن هذا العامل احليوي
في خلق شعور باالنتماء،
ِّ
للمجموعة ميكن أن مينع اآلخرين من سبل الوصول إلى أجل زيادة الدعم املحلي والتقليل من أي أشكال مقاومة
هذا الفضاء إذا أصبح املشاركون مفرطني في احلمائية محلية.
أو َّ
تكونت لديهم نزعة هيمنة.
ومن املهم تشجيع املشاركني على تنمية روح التسامح
َّ
املعرضني للخطر الذين قد ُيحالون إلى
وقبول الشباب
البرنامج.
ِّ
ِّ
وامليسرون هم أساسيون لتنفيذ البرنامج
املوجهون
ً
َ
ًّ
ميدانيا ،ولكنهم ميكن أن يصبحوا هم أيضا مستهدفني
ُّ
بالتشد د
َّ
إذا لم يتلقوا التدريب الصحيح على بناء القدرات
والدعم التدريبي التكميلي.
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ِّ
املوجهني
من املستصوب إنشاء برنامج منفصل لصالح
ًّ
أسبوعيا لتلقي تدريب تكميلي على املهارات
يلتحقون به
ِّ
االجتماعية  -النفسية وعلى املهارات املؤهلة للعمل.
ِّ
املوجهني
وباإلضافة إلى ذلك ،ال ينبغي النظر إلى
على أنهم خبراء؛ ومن املهم أن ُيطلب منهم باستمرار
أن ُي ِّ
قدموا إفادات لتحسني البرنامج بغية التقليل من
ِّ
أي حوافز
أو إغراءات للتجنيد.
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الفرص والتحديات

هناك عدد من الفرص والتحديات تتصل باستخدام الرياضة لتعزيز إقامة فضاء آمن للشباب َّ
املعرضني
ِّ
للموجهني أن يكونوا على دراية بها عند تنفيذ برنامج تسخير الرياضة للوقاية من التطرف
للخطر ،وينبغي
العنيف.
وتشمل الفرص ما يلي:
•ميكن أن تكون الرياضة مبثابة "كاسحة جليد" ونقطة دخول إلى املجتمعات املحلية.
•ميكن استخدام الرياضة لتيسير إقامة حوار مفتوح مع املشاركني وفيما بينهم من خالل وضع
قواعد للمشاركة.
ً
•ميكن استخدام الرياضة خللق شعور إيجابي باالنتماء رمبا كان مفقودا قبل املشاركة في
البرنامج .واجلدير بالذكر َّ
أن الشعور بالهوية واالنتماء والقبول هو أحد أسباب انخراط الشباب
في التطرف العنيف.

()79

ً
ً
ً
ً
محايدا ،مع َّ
صحيحا ،وهو يقتضي من ِّ
املوجهني
أن هذا ليس دائما
•ميكن اعتبار الرياضة نشاطا
ِّ
وامليسرين إدارة النزاعات واآلراء املتناقضة باعتبارها حلظات قابلة للتلقني في امليدان.
•ميكن أن تكون الرياضة أداة إلدارة النزاعات وتطوير مهارات التالحم داخل املجموعة .كما ميكن
استخدامها إلرساء عملية ملعاجلة الشكاوى والتوترات داخل املجموعة.
ِّ
•ميكن للرياضة أن ِّ
حتول مفهوم الفضاء اآلمن إلى ظاهرة متحركة .فالشباب املشاركون سيحملون
معهم القيم االجتماعية اإليجابية التي تعلموها من مشاركتهم في األنشطة في هذه املنطقة.
وتشمل التحديات ما يلي:
ً
•احلفاظ على الدعم املجتمعي :فهذا قد ميثل حتديا ،وخاصة للمشاركني عند عودتهم إلى منازلهم
بعد الدورات .وتتمثل إحدى طرائق مواجهة هذا التحدي في إجراء حوارات مجتمعية منتظمة مع
َّ
مستجدات العملية
أصحاب املصلحة الرئيسيني أو ممثلي املجتمع املحلي من أجل إطالعهم على
وضمان دعمهم ألهداف البرنامج.
ً
ُّ
وتدبر
•تكييف البرنامج مع السياق املحلي ،وترك املجال مفتوحا لإلبداع في طريقة طرحه،
ُّ
توقعات ِّ
املمولني أو الشريك احلكومي.
ً
ً
نظرا َّ
خليطا من الشباب َّ
املعرضني للخطر،
ألن املجموعة قد تكون
•التهيئة للحساسية الثقافية:
سيكون من الضروري تثقيف املشاركني فيما يتعلق بالنتائج املحتملة ملشاركتهم وبضرورة احترام
وجهات النظر املختلفة.
متخصصون موثوق بهم ِّ
َّ
ِّ
ليتحول إلى عنف :ينبغي أن يكون هناك
•ضمان عدم تفاقم النزاع
يقدمون
ً
ِّ
الدعم الثانوي (مثل املرشدين االجتماعيني واملتطوعني وقادة املجتمع املحلي) لكي يكونوا مرجعا
للوساطة إذا لزم األمر.
•احتمال إساءة استخدام الفضاءات اآلمنة :ينبغي أن تكون هناك إجراءات معمول بها ملعاجلة ِّ
أي
انتهاكات للقواعد واللوائح املنصوص عليها في البداية.
ُّ
والتأمالت
•الضرر النفسي الناجم عن احلوار املفتوح :ميكن أن ينشأ هذا من تبادل التجارب
َّ
ِّ
امليسرون واملوظفون اآلخرون في البرنامج
الشخصية داخل املجموعة .وينبغي أن يتلقى
التدريب املناسب على معاجلة أحداث من هذا القبيل .وعالوة على ذلك ،وإلى جانب التدريب
املتواصل وتخصيص املوارد الكافية لضمان إكمال التدريب مع بلوغ املستوى املناسبُ ،ي َ
وصى
(Deborah Erwin, “Young people and extremism: a resource for youth workers” (n.p., SALTO Cultural Diversity Resource )79
).Centre, 2016
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ِّ
ِّ
متخصصني وخبراء؛ كما ميكن أن تستفيد أنشطة البرنامج من اتباع نهج ُيشرك
بتعيني موظفني
أصحاب مصلحة عديدين ووكاالت مختلفة.
تدبر أمر ممارسة املشاركني في البرنامج حماية مفرطة للفضاء ِّ
• ُّ
تؤدي إلى استبعاد قبول أعضاء
جدد والنظر "بعني مغايرة" إلى األشخاص الذين هم من ثقافات وأعراق ومعتقدات دينية
ِّ
التحدي من خالل ِّ
ضم املشاركني إلى عملية وضع مبادئ
مختلفة :وميكن التخفيف من هذا
وقائية وإجراءات قائمة على أسس محلية من أجل شرح ما سيحدث في املرحلة/املنطقة التالية.
ِّ
ِّ
وامليسرين أن يستفيدوا من الفرص والتحديات التي تنبثق من هذه املنطقة لتعزيز
للموجهني
وميكن
اإلرشاد وبناء العالقات لدى املشاركني في الفضاء الرياضي.

إرشادات عملية

َّإن ملن املهم ًّ
جدا وضع إجراءات وإرشادات واضحة بغية استخدام الرياضة في ترويج فضاءات آمنة من
ً
َّ
املوجهني أن يتذكروا َّ
أجل الوقاية من التطرف العنيف؛ ( )80غير َّ
أن هذا يتطلب أيضا من ِّ
أن عليهم أن يظلوا
ً
وفقا للسياق الذي يعملون فيه .وفيما يلي نصائح وإرشادات عملية إلى ِّ
مرنني وأن ِّ
املوجهني
يكيفوا البرامج
واملعلمني واملمارسني من املجتمع األوسع.
ِّ
ِّ
وامليسرين مراعاة املبادئ التالية قبل بدء البرنامج والتفكير فيها طوال العملية:
للموجهني
ينبغي
ً
سينضمون هم مجموعة ِّ
ُّ
متنوعة من الشباب.
›كن ُم َر ِّحبا .فالذين
›احصل على الدعم املحلي وعلى سبل الوصول إلى املجتمع املحلي .فضمان دعم املجتمع املحلي
ِّ
سيؤدي إلى إعادة إدماج أشمل للشباب َّ
املعرضني للخطر في مجتمعهم.
للبرنامج
ً
ً
ُ ِّ
›اعمل على بناء الثقة واأللفة من خالل الرياضة .فالرياضة ميكن أن توفر ملعبا محايدا ميكن
ً
ً
دائماَّ ،
من خالله املشاركة في املناقشات وتبادل الثقة .ومع ذلك ،ليس هذا ممكنا
ألن السياقات
تختلف.
›تعاون مع الشباب لوضع مدونة للممارسات والقواعد.
›استخدم الرياضة مبثابة وسيلة لكسر اجلمود ومبثابة مدخل إلى مناقشات َّ
حساسة أو تنطوي
على مجازفة.
شجع على احلوار والتفاعل بني األقرانَّ ،
› ِّ
ألن ذلك سيساعد على بناء عالقة وئام ِّ
جيدة داخل
َّ
وتتحول إلى روابط اجتماعية قوية وشبكات
الفضاء اآلمن ،وهذه العالقة ستمتد بعد ذلك
إيجابية خارج البرنامج.
ً
ِّ
ًّ
إضافيا في تقدمي البرنامج.
متطوعني لترويج احلوار بني الثقافات واعرض دعما
›أشرك
›قم بتيسير األلعاب التي ِّ
تعرف املشاركني بعضهم ببعضهم.
–قل اسمك وأنت ِّ
مترر الكرة.
َّ
–قل اسم الشخص الذي تسلم الكرة.
ً
َّ
–اطرح سؤاال على الشخص الذي تسلم الكرة.
›العب األلعاب التي يعتمد فيها النجاح على العمل اجلماعي.
ِّ
ِّ
يشجع على التفاعل والتواصل بني أعضاء املجموعة ويقلل من فرص
–فهذا النهج
اإلقصاء.
UNHCR, International Olympic Committee (IOC) and Terre des hommes, Sport for Protection Toolkit: Programming with 80
).Young People in Forced Displacement Settings (Geneva, 2018
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ً
ِّ
ويطور املهارات الشخصية على املنافسة والفوز.
–وهو يرسي أيضا ثقافة املشاركة
› ِّ
شجع املشاركني على تنظيم ألعابهم للتدفئة البدنية من أجل استهالل عملية إدارة الشباب
لفضائهم واكتسابهم الشعور بالسيطرة عليه.
ً
ً
ً
ِّ
›في كل حصة ،رشح مشاركا مختلفا ليكون قائدا.
ِّ
–فهذا ميكن املشاركني الشبان ويتيح للمشاركني األفراد التعبير.
ً
ِّ
–وهو يقلل أيضا من هيمنة األفراد الشبان.
–وهو سيكفل كذلك التعبير جلميع املشاركني.
› ِّ
شجع على التفكير اجلماعي وعلى عقد جلسات حوار بعد اللعب.

دراسة حالة :الفضاءات اآلمنة

ً
ً
ًّ
تعاونيا جمع بني البرنامج "االنتقال إلى مرحلة
كان البرنامج الرياضي إلرشاد الشباب ليصبحوا رجاال مشروعا
الرجولة" (()Becoming a Manأ) وبرامج الشباب الرياضية في منظمة شيكاغو العاملية للرياضة (World
ِّ
 ،)Sport Chicagoوهي برامج توفر فضاءات آمنة للشباب في األحياء املنخفضة الدخل .وكان الهدف من
برنامج الشراكة الرياضية "االنتقال إلى مرحلة الرجولة"(ب) يهدف إلى متكني األوالد في املدارس الثانوية في
ً
جميع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية من اتخاذ خيارات إيجابية في احلياة وتوجيههم بعيدا عن العنف في
الشوارع واجلرائم العنيفة في املجتمعات املحلية املنخفضة املوارد من خالل تقدمي املشورة والتوجيه داخل
ً
البيئات املدرسية ،جنبا إلى جنب مع بناء مهارات التنظيم العاطفي وتقوية املهارات املعرفية االجتماعية .وقد
ً
ً
أظهرت نتائج جتربة عشوائية أجريت في جامعة شيكاغو انخفاضا كبيرا في االعتقاالت بسبب جرائم العنف
لدى املشاركني.
وقد كان الهدف األساسي للمشروع الرياضي "االنتقال إلى مرحلة الرجولة" هو غرس املهارات املعرفية
االجتماعية ،التي تشمل ضبط النفس وحل النزاعات والتوجيه املستقبلي ومعاجلة املعلومات االجتماعية،
(ج)
مثل القدرة على االستدالل الدقيق على نوايا اآلخرين.
وفيما يلي النتائج الرئيسية املتعلقة بالبرنامج:
•أدت املشاركة في البرنامج إلى زيادة البقاء في املدرسة واألداء فيها بشكل ملحوظ خالل سنة البرنامج.
ُّ
التخرج في املستقبل بنحو  10إلى  23في املائة مقارنة مبعدل
َّأما عن أثر البرنامج ،فقد ارتفع معدل
ُّ
تخرج املجموعة املقارنة.
ً
•أدت املشاركة في البرنامج أيضا إلى انخفاض االعتقاالت بسبب جرائم العنف بنسبة  50في املائة
( 8اعتقاالت أقل لكل  100مشارك) واالعتقاالت في فئة اجلرائم "األخرى" (املتنوعة) ،والتي تشمل جرائم
التخريب واألسلحة ،بنسبة  36في املائة ( 11,5اعتقاالت أقل لكل  100مشارك) خالل سنة البرنامج.
ُّ
وهذه النتائج جديرة باملالحظة بشكل خاص بالنظر إلى الظروف الصعبة التي حدث فيها التدخل.
(د)
والدراسة التي أجريت على البرنامج هي أقرب إلى ما يسميه باحثو التقييم "جتربة الفعالية".
_________
(أ)
انظر .www.youth-guidance.org/bam
َّ

(ب) توقف نشاط برنامج الشراكة الرياضية "االنتقال إلى مرحلة الرجولة".
(ج) University of Chicago Crime Lab, “BAM Sports Edition”, Research and Policy Brief ( July 2012); and Pamela R.
.Dodge, “Managing school behaviour: a qualitative case study”, dissertation, Iowa State University, 2011
(د) ”.University of Chicago Crime Lab, “BAM Sports Edition
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المنطقة  :2اإلدماج االجتماعي
"أنت جزء من الفريق".

معلومات
ميكن تعريف اإلدماج االجتماعي بأنه عملية حتسني شروط املشاركة في املجتمع ،وال سيما لألشخاص
املحرومني ،من خالل تعزيز الفرص ،وإتاحة سبل الوصول إلى املوارد ،واجلهر بالرأي واحترام احلقوق.
ً
وميكن أن يشير اإلدماج االجتماعي أيضا إلى عملية تشجيع األشخاص ذوي الصفات االجتماعية املختلفة
على التفاعل االجتماعي أو إلى آلية مؤسسية غير شخصية تتيح ُس ُبل املشاركة في جميع مجاالت احلياة
()81
االجتماعية.
وتكتسي جهود اإلدماج االجتماعي على كل من املستوى اجلزئي واملتوسط والكلي من مستويات املجتمع
أن اإلدماج االجتماعي ِّ
أهمية خاصة عندما يتعلق األمر بالعمل مع الشباب ،ذلك َّ
يعزز إحساسهم بالذات
ً
ِّ
ويتيح لهم فرصا لتشكيل هوية إيجابية ،ومن ثم فهو يقلل من ميلهم نحو األنشطة أو اجلماعات املتطرفة
تعمد إنشاء فرص لالستثمار االجتماعي على جميع مستويات املجتمع ،إذ َّ
العنيفة .ومن املهم ُّ
إن الشباب
ِّ
ًّ
ينمون في مجتمعات فردانية ومتعوملة جدا .وتقدم األبحاث التي أجريت بشأن ما يكتسيه كل من الشبكات
ُّ
االجتماعية ُّ
وضمهم من أهمية في عملية التجنيد في اجلماعات اإلرهابية أو املتطرفة
وتبين األشخاص
ُّ
ِّ
ِّ
ُ
العنيفة تبريرات للحاجة إلى إدراج البعد املتعلق باإلدماج االجتماعي في أي مناقشة أو تدخل يركزان على
()82
التطرف العنيف.

إدراك الفروق بين اإلدماج االجتماعي والتكامل االجتماعي
اإلدماج االجتماعي ،من منظور شخص شاب ،هو عملية حتقيق الفرد لذاته داخل املجتمع وقبول املؤسسات
ُ
االجتماعية واملجتمعات املحلية إلمكانات الفرد والتسليم بها )83(.وهو العملية التي تبذل من خاللها اجلهود
َّ
لضمان تكافؤ الفرص حتى يتمكن اجلميع ،بغض النظر عن خلفيتهم ،من حتقيق كامل إمكاناتهم في
ِّ
احلياة .وتشمل هذه اجلهود السياسات واإلجراءات التي تعزز املساواة في سبل الوصول إلى اخلدمات
ِّ
()84
(العمومية) ومتكن املواطنني من املشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر في حياتهم.
وال يعني اإلدماج االجتماعي والتكامل االجتماعي نفس الشيء .فاإلدماج يعني َّ
أن الناس لهم نفس احلقوق
وسبل الوصول واخليارات في املجتمع ،بينما يشير التكامل إلى ِّ
ضم أفراد من فئات مختلفة إلى املجتمع
أو إلى تنظيم ما.
ً
والتكامل هو دائما عملية ذات اجتاهني يصبح فيها األفراد أو املجموعات من جهة والسكان املحليون أو
َّ
َّ
املؤسسات املحلية من جهة أخرى ِّ
متكيفني فيما بينهم .ويتعزز التكامل عندما تتوفر بيئة آمنة وغير متييزية
وعندما يكون هناك شعور بأنه ميكن الوثوق باآلخرين وبالسلطات .وهذا الشعور باألمن والتكامل ِّ
تقوضه
َّ
ويتعزز التكامل عندما تكون هناك قدرة وظيفية كافية تتيح للفرد أن يشارك في
جتارب التمييز والعنف.
األنشطة اليومية وأن يكون له اتصال اجتماعي مجد.
ِّ
متعدد األبعاد أهمية بالغة من أجل
وفي سياق هذا الدليل ،يكتسي اإلدماج االجتماعي واستحداث نهج
تعزيز الشعور باالنتماء إلى املجتمع املحلي وتعزيز التفاعالت اإليجابية بني األقران .فهذه العناصر مهمة
ً
في سياق الوقاية من التطرف العنيف ،ذلك َّ
أن اجلماعات املتطرفة العنيفة وجدت سبال للوصول إلى

(( Silver, “The contexts of social inclusion” )81انظر احلاشية .)70
(Yvon Dandurand, “Social inclusion programmes for youth and the prevention of violent extremism”, in Countering )82
Radicalisation and Violent Extremism Among Youth to Prevent Terrorism, vol. 118, Marco Lombardi and others, eds., NATO Science
.for Peace and Security Series (Amsterdam, IOS Press, 2014), pp. 22–36
(.Siyka Kovacheva, “EU-CoE youth partnership policy sheet: social inclusion” )83
( .United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Social inclusion” )84متاح على املوقع www.un.org/development/
.desa/socialperspectiveondevelopment/issues/social-integration.html
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ِّ
الشباب َّ
املعرضني للخطر من خالل وسائل مختلفة على اإلنترنت أو خارج اإلنترنت )85(.وميثل اإلدماج
ً
ً
ً
االجتماعي دفاعا لدرء التطرف العنيف وهو يرتبط ارتباطا متينا ببناء القدرة على الصمود ووضع األساس
ُّ
النفسي واالجتماعي لالنفتاح على التعلم واتخاذ القرارات الصائبة ،مبا في ذلك الرفض احلازم لعوامل
الدفع واجلذب ذات الصلة بالتطرف العنيف واإلرهاب .ذلك أنه في هذا العصر:
ً
ِّ
ً
ِّ
املتحررين من
"ال ميثل التطرف العنيف انبعاثا للثقافات التقليدية ،بل انهيارا لها ،إذ َّإن الشباب
ً
َّ
يتخبطون في كل االجتاهات بحثا عن هوية اجتماعية متنحهم أهمية
تقاليد تعود إلى آالف السنني
ً
َّ
َّ
ومجدا شخصيني .فهذا هو جانب العوملة املظلم .إنهم يتشددون للعثور على هوية ثابتة في عالم متسم
()86
بالسطحية".
وفي منظومة األمم املتحدة ،ترتبط أهمية اإلدماج االجتماعي مبجموعة ِّ
متنوعة من البرامج التي يقودها
الشباب وبأهداف التنمية املستدامة وغاياتها ،ومنها الهدف  ،8وهو تعزيز النمو االقتصادي املطرد
والشامل للجميع واملستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع؛ والغاية  ،2-10وهي
متكني وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض النظر عن السن أو اجلنس أو
اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك؛ والهدف ،11
وهو جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛ والهدف ،16
وهو التشجيع على إقامة مجتمعات ُمساملة ال ُي َّ
همش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة
إمكانية وصول اجلميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع
َّ ًّ
بأن كال من التهميش
املستويات .وفي خطة عمل األمني العام ملنع التطرف العنيف ،كان هناك اعتراف
والشبكات االجتماعية الضعيفة أو َّ
املتسمة بالفردانية هما من دوافع التطرف العنيف .لذلكَّ ،
فإن برامج
ُّ
التدخل التي تستخدم اإلدماج االجتماعي باعتباره نتيجة استرا تيجية تسمح بتحقيق التدابير الوقائية
والنتائج املترابطة من خالل تعزيز الشعور باالنتماء وإقامة روابط باآلخرين.

الرياضة واإلدماج االجتماعي
"بغض النظر عن السن أو اجلنس أو العرق ،يتمتع اجلميع بالرياضة؛ فمدى وصولها إلى الناس ال مثيل
أن الرياضة ِّ
األهم من ذلك هو َّ
له .غير َّ
َّ
تعزز القيم العاملية التي تتجاوز اللغة والثقافة ،وال سيما
أن
اإلدماج .فالتاريخ يزخر بأمثلة لقصص ملهمة عن الكيفية التي يؤدي بها توسيع الفرص الرياضية إلى
ُّ
ُّ
التحيز ضد النساء واألقليات العرقية واألشخاص الذين
مزيد من اإلدماج في املجتمع للتغلب على
()87
يشكون من عوق".
َّ
ما انفكت الرياضة حتظى باعتراف متزايد في منظومة األمم املتحدة ولدى الدول األعضاء ملساهمتها
ً
املتعاظمة في متكني املجتمعات واألفراد  -وال سيما النساء والشباب – فضال عن مساهمتها في الصحة
والتعليم واإلدماج االجتماعي )88(.وميكن أن يكون للرياضة باعتبارها أداة لتحقيق اإلدماج االجتماعي
َ
ُ
َ
ستخدم في إطار برنامج ُمحكم البنية ،وخاصة عندما يتناول ذلك البرنامج قضايا
وتعزيزه أثر كبير عندما ت
معرضني خلطر التطرف العنيف .ومع ذلكَّ ،
التنمية االجتماعية والشخصية( )89للشباب الذين ُيعتبرون َّ
فإن
َ
َّ
ِّ
ومختلف فيه ،وبالتالي َّ
ِّ
فإن من الضروري اتباع نهج متعدد األبعاد لتفكيك
مفهوم اإلدماج االجتماعي معقد
الوظائف واملظاهر العديدة التي َّتتصف بها املواقف واملعتقدات وأمناط السلوك التي تكتنف املفاهيم
االجتماعية ومفاهيم اإلدماج.

(Vivienne Chin, “Collateral damage of counter-terrorism measures and the inevitable consequence of the social exclusion )85
and marginalization of vulnerable groups”, in Countering Radicalisation and Violent Extremism Among Youth to Prevent Terrorism,
vol. 118, Marco Lombardi and others, eds., NATO Science for Peace and Security Series (Amsterdam, IOS Press, 2014), pp.
.11–22
(.Scott Atran, “Role of youth: countering violent extremism, promoting peace”, Psychology Today, 5 May 2015 )86
(Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, “Message on the occasion of the International Day for Sport and Peace”, )87
.6 April 2019
( )88خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030قرار اجلمعية العامة .)1/70
(( Public Safety Canada, “Research highlights 207-H03-CP” )89انظر احلاشية .)62
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ِّ
وميكن مواءمة إحداث اإلدماج االجتماعي من خالل الرياضة مع العدسة املفاهيمية التي ُيوفرها مفهوم
الرياضة ورأس املال االجتماعي )90(.فرأس املال االجتماعي يقوم على الشبكات املوجودة داخل املجموعات
ً
وفيما بينها في املجتمع )91(.وقد ازداد هذا التعبير شيوعا في اخلطاب األكادميي والسياسي منذ الثمانينات
ِّ
املتأصلة في العالقات اجلماعية واملنظمات االجتماعية
وميكن النظر إليه على أنه مجموعة من املوارد
القائمة على املجتمعات املحلية والتي ميكن استخدامها في التنمية املعرفية و/أو االجتماعية لألفراد.
ومن ثم َّ
فإن رأس املال االجتماعي هو مجموعة العالقات االجتماعية واجلماعية التي حتدث في سياق
ِّ
َّ
محددة من الشبكات والروابط التي تؤدي إلى التالحم املجتمعي
املجتمع املحلي والتي تعزز مجموعات
واالجتماعي )92(.وتشير األبحاث إلى وجود صالت متينة بني البرامج الرياضية االستهدافية واستحداث
()93
أمناط سلوك اجتماعية إيجابية واسترا تيجيات ِّ
تسهل توسيع الشبكات االجتماعية وزيادة املشاركة.
ُ
وتعتبر كل هذه العوامل أساسية لتنمية مشاعر العضوية واالنخراط واالندماج االجتماعي واالنتماء إلى
املجتمع .وتدعم الصلة بني الرياضة واإلدماج االجتماعي والوقاية من التطرف العنيف "العوامل الوقائية"
()94
التي ينبغي أن تؤثر في نظرية التغيير القائمة على الرياضة.
ً
ً
َّ
ونظرا للعوامل املعقدة املذكورة آنفا ،يتجاوز مفهوم اإلدماج االجتماعي مجرد إنشاء شبكات اجتماعية
ِّ
جديدة أو العمل مبثابة نقيض لإلقصاء .لذلك ،من الضروري اتباع نهج ِّ
متعدد األبعاد .فنهج بيلي لإلدماج
االجتماعي ،على سبيل املثال ،يسمح للممارسني بأن يضعوا في اعتبارهم الشبكات والتكامل واملشاركة
ِّ
وحتدي عالقات القوة واكتساب مهارات وفهم جديدين ،ذلك
والقرب من اآلخرين وتنمية الشعور باالنتماء
َّ
أن الرياضة أثبتت أنها ِّ
تيسرها كلها )95(.وفيما يلي أبعاد بيلي املترابطة.
•الشبكات االجتماعيةُ :ت ِّ
سهل الرياضة بناء شبكات اجتماعية جديدة والشعور باالنتماء إلى
مجموعات جديدة ،وهو جزء مهم من عملية احلراك وتعزيز رأس املال االجتماعي.
•األعراف املدنية :الصلة بني تنمية السلوك االجتماعي اإليجابي من خالل الرياضة والهياكل
املدنية.
تسهل عملية ِّ
•التكامل االجتماعي :ميكن للرياضة أن ِّ
ضم الشباب َّ
املعرضني للخطر إلى بنية
ُّ
اجتماعية ِّ
تشجع على تنمية السلوك االجتماعي اإليجابي والتعلم.
ً
•البنى املجتمعية :ميكن للرياضة أن تبني أشكاال جديدة من املجتمع املحلي من خالل االهتمامات
ً
املشتركة وأن تتيح فرصا لالنضمام اإليجابي إلى املجتمع األوسع.
ِّ
•املشاركة املدنية :متكن الرياضة األفراد واجلماعات من معاجلة القضايا ذات االهتمام العام أو
االنضمام إلى القيم العمومية و/أو ِّ
حتديها من أجل تعزيز أمناط السلوك واملعتقدات التي تشمل
()96
اجلميع.

(Ramon Spaaij, “Sport as a vehicle for social mobility and regulation of disadvantaged urban youth: lessons from )90
.Rotterdam”, International Review for the Sociology of Sport, vol. 44, Nos. 2–3 ( July 2009), pp. 247–264
(Simone Digennaro, “Playing in the jail: sport as psychological tool for inmates”, International Review on Sport and Violence, )91
.No. 2 (2010), pp. 4–24
(Robert Townsend, “Australian adult education and its impact on diversity, social inclusion and social capital”, Magis, )92
.Revista Internacional de Investigación en Educación, vol. 1, No. 2 ( January-February 2009), pp. 305–315
(Leesa Morris and others, “Sport, physical activity and antisocial behaviour in youth”, Youth Studies Australia, vol. 23, No. 1 )93
.(March 2004), pp. 47–52
(Johns, Grossman and McDonald, “‘More than a game’: the impact of sport-based youth mentoring schemes” )94
(انظر احلاشية .)45
(.Peter Donnelly, “Approaches to social inequality in the sociology of sport”, Quest, vol. 48, No. 2 (1996), pp. 221–242 )95
(Richard Bailey, “Evaluating the relationship between physical education, sport and social inclusion”, Educational Review, )96
.vol. 57, No. 1 (February 2005), p. 76
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إدراك همزة الوصل بين األبعاد المترابطة لإلدماج االجتماعي والرياضة
ميكن النظر إلى كل املبادئ اآلنفة الذكر من خالل مناذج اإلدماج االجتماعي األربعة التي أبرزها بيلي:
•النموذج احليزي :يتعلق اإلدماج االجتماعي بالقرب وبتذليل املسافات االجتماعية واالقتصادية
من خالل الرياضة.
•النموذج العالقيُ :ي َّ
عرف اإلدماج االجتماعي من حيث الشعور باالنتماء والقبول ،اللذين ميكن أن
ِّ
ِّ
وتشجعهما الرياضة واأللعاب اجلماعية.
تعززهما
•النموذج الوظيفي :يتعلق اإلدماج االجتماعي بتعزيز املعرفة واملهارات والفهم من أجل زيادة
ُّ
التنمية الشخصية واحلراك االجتماعي .وميكن للرياضة أن ِّ
تسهل فرص التعلم املقصود وغير
املقصود التي ميكن من خاللها تعزيز تلك املهارات.
•النموذج املتعلق بالقوة :يفترض اإلدماج االجتماعي حدوث تغيير في موضع السيطرة .وميكن
للنهج التجاوزي الذي ُي َّت َبع إزاء البرامج الرياضية أن ِّ
ينمي ثقافات داخلية ال توجد فيها مجموعة
مهيمنة أو فرد مهيمن ُوي َّ
قيم فيها جميع املشاركني على قدم املساواة.
لذلك ،ميكن مواءمة مفهوم اإلدماج االجتماعي مع سلسلة من األبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية
ِّ
والعاطفية التي ميكن حتقيقها من خالل الرياضة .وفي سياق املنطقة  ،2سيوطد اإلدماج االجتماعي من
خالل الرياضة األواصر االجتماعية اإليجابية بني املشاركني َّ
املعرضني خلطر التطرف العنيف وسيمنحهم
ً
ِّ
ِّ
ِّ
املتشددة منذ البدء.
التصدي لألنشطة
شعورا بالهدف )97(،وهذا ميكن من

العملية
يعرض الشكل  11عملية اإلدماج االجتماعي في إطار األنشطة الرياضية الرامية إلى الوقاية من التطرف
العنيف .ففي البداية ،سيكون املشاركون الشبان حذرين عند انضمامهم إلى البرنامج الرياضي .وسوف
َّ
املتصورة واحلقيقية لإلقصاء االجتماعي في املجتمع .ولكن ،ومبرور الوقت،
تعكس منظوراتهم املشاعر
ستكون هناك ،من خالل التفاعل املنتظم ضمن األنشطة الرياضية والتفاعل بني األقران ،فرص أكثر لنشوء
ً
شبكات اجتماعية جديدة وظهور شعور باالنتماء .عندئذ ،سيبدأ املشاركون في رؤية بعضهم بعضا خارج
ً
معتقداتهم السياسية والثقافية الفردية وإدراك إمكانية وجودهم معا حتت املظلة املشتركة وفي إطار الهوية
املشتركة املتمثلتني في الشباب .ومن خالل الرياضة واحلوار والتأمل املستمرين ،سينشأ قادة من الشباب
وشعور قوي بثقافة الفريق.

(Cara Richardson, Paul A. Cameron and Katherine M. Berlouis, “The role of sport in deradicalization and crime diversion”, )97
).Journal for Deradicalization, No. 13 (2017
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الشكل -11

منظار الرياضة والوقاية من التطرف العنيف واإلدماج االجتماعي
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ً
ُت َ
فهم العملية بشكل أفضل أيضا عند النظر إليها من منظور املشارك .ويهدف منوذج االنطباعات في إطار
ِّ
هذه العملية الذي هو َّ
املوجهني واملمارسني اآلخرين بلمحة عامة عن أفكار
مبين في الشكل  12إلى تزويد
ِّ
املشاركني وتطورهم داخل هذه املنطقة .ومتثل النصوص تصريحات مهمة ميكن أن يدلي بها املشاركون
ً
ِّ
ُّ
التقدم املحرز وأثر البرنامج .وميكن لهذه التصريحات أن تشكل سردا لرصد وتقييم األهداف
للتعبير عن
َّ
املحددة للمنطقة.
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الشكل  -12نموذج النطباعات الشباب في منطقة اإلدماج االجتماعي
ًّ
مستمتع جدا .يعجبين
أنا
جزء من المشروع منذ أسبوعين ،وأنا ً
ِّ
اآلخرون .أكون مسرورا عندما يطلب مين
الموجهون والالعبون ً
ِّ
الموجهون أن أكون قائدا في إحدى األلعاب.

العديد من األصدقاء الجدد .بعضهم يعيش في
لقد أصبح عندي َّ
مجتمعي المحلي ،لكن اآلخرين يعيشون في أنحاء أخرى من المدينة أو
يذهبون إلى مدارس أخرى.

ِّ
املوجهون اليوم تصميم رمز للمشروعَّ .
فقررنا أن يكون رمز فريقنا
طلب منا
ً
ًّ
ًّ
منرا يرتدي زيا رياضيا وسميناه تيري .أشعر بأنني جزء من الفريق ،ونحن
ً
َّ
ِّ
املعدات
املوجهون املساعدة في تنظيم
نعمل معا عندما نلعب وعندما يطلب منا
أو تصميم الصقات جدارية إلظهار روح الفريق التي نتمتع بها وقواعد الفريق
التي َّ
نتقيد بها.
ً
رفاقي في الفريق َودودون ومساندون فعال .وإذا كانت لدينا مشكلة أو أردنا
ِّ
َّ
نتحدث عن شيء ماَّ ،
فإما أكلم أحد كبار الالعبني أو أفتح املوضوع
أن
عندما تكون لدينا محادثات في الفريق قبل التدريب وبعده .وإذا لم يحالفني
احلظ في يوم ما ،فإنهم يسدون َّ
إلي النصح .أنا مستمتع بانتمائي إلى هذه
املجموعة.

ُ
ِّ
ِّ
واملوجهون يعلمونني أن أنصت أكثر ويساعدونني في حل
رفاقي في الفريق
ً
مشاكلي .أنا أحب أن أساعد أصدقائي في الفريق أيضا .أنا أشعر باألمان
وأشعر بأهميتي لفريقي.

عوامل اخلطر والتدابير الوقائية
الجدول -4

عوامل الخطر والتدابير الوقائية في منطقة اإلدماج االجتماعي
عوامل الخطر

التدابير الوقائية

تستند فكرة االنتماء والعضوية واملواطنة إلى تاريخ
أماكن َّ
معينة وثقافاتها والرياضة.

ينبغي أن يكون لدى كل أصحاب املصلحة والشركاء فهم
َّ
املحدد في موقعهم
سياقي وثقافي لسياقهم االجتماعي
َّ
املحدد قبل فتح الفضاء أمام املشاركني وتصميم
البرنامج

يستطيع ممارسو التطرف العنيف تهديد الفضاء وتعطيل
اإلدماج االجتماعي.

ِّ
للموجهني واملوظفني اإلداريني أن يكونوا قدوة
ينبغي
ُ
بحيث ِّ
يبينون املمارسات التي تشرك اجلميع ،وينبغي أن
يكونوا مدركني للمخاطر املحتملة التي تعترض املشاركني
بعد تنفيذ املشروع.
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متأصلة في املؤسسات التي ِّ
ِّ
تقيد
أفكار اإلدماج السياقية
َُ
اختيارات األفراد وسلوكهم وتقولب الثغرات االجتماعية
والهويات اجلماعية.

ِّ
واملوجهني أن يكونوا قادرين على
ينبغي للقادة الشبان
ُّ
تبين اإلقصاء ومناقشة التدابير االستراتيجية الكفيلة
مبنعه .وينبغي أن تهدف ثقافة املشروع إلى ابتكار
أفكار جديدة بشأن الهوية الفردية واجلماعية من خالل
التفاعالت اإليجابية بني الشباب من مختلف اخللفيات.

ُي َ
ستنبط اإلدماج االجتماعي بطرائق بديلة عديدة،
ُ
حسب األيديولوجية .وهذا ميكن أن يقيم حواجز أمام
الفتيات والنساء واألشخاص الذين يشكون من إعاقة
َّ
املهمشني واألقليات اإلثنية.
والسكان

ِّ
للموجهني أن ِّ
ييسروا في ميدان الرياضة األلعاب
ينبغي
ُ
والدروس التي تبرز احلاجة إلى املهارات الشخصية
الالزمة لزيادة التفاعل الشامل للجميع ،وهي :التواصل
الفعال واالحترام والروح الرياضية واملساواة والعمل
اجلماعي واإلصغاء.
ً
ِّ
ينبغي أن يشكل اإلدماج جزءا من فلسفة املمارسة
ِّ
اجليدة وثقافة النادي أو الفريق أو املشروع .وينبغي
ِّ
ُ
ُ
ِّ
للموجهني أن يدركوا اإلقصاء وأن يهيئوا إلعادة إدماج
َ
املستبعدين بواسطة القادة الشبان.
األشخاص

ِّ
تشجع
ميكن أن ينشأ اإلقصاء بسبب استحداث منصة
عقلية مجموعة أو فريق.
ِّ
ميكن أن ُينشئ الهدف املتمثل في الفوز في األلعاب
ً
واألنشطة الرياضية فرصا لتشكيل مجموعات فرعية أو
إقامة تسلسل هرمي اجتماعي على أساس املهارات.

ينبغي وضع الفوز في الرياضة في سياقه وينبغي
قولبته بحيث يشمل النجاح من خالل العمل اجلماعي
ُّ
ِّ
ُّ
للموجهني أن ُيدركوا
وحتمل املسؤولية والتعلم .وينبغي
ُّ
احتماالت تشكل شبكات منفصلة وينبغي لهم استخدام
(أ)
القادة الشبان للحيلولة دون حدوث هذا االنفصال.

(أ) Justin P. Andrews and Gavin J. Andrews, “Life in a secure unit: the rehabilitation of young people through the use of
.sport”, Social Science and Medicine, vol. 56, No. 3 (February 2003), pp. 531–550

الفرص والتحديات

هناك عدد من الفرص والتحديات تتصل باستخدام الرياضة لتعزيز اإلدماج االجتماعي للشباب َّ
املعرضني
للخطر في املجتمعات املختلفة.
وتشمل الفرص ما يلي:
•تتيح الرياضة فرصة إلبالغ رسائل حقوق اإلنسان بطريقة مجدية وملزمة.
•تسمح الرياضة بتحقيق مبادئ الهدنة األوملبية.
• َّ
ُّ
والتعصب واإلقصاء.
تتحدى الرياضة عدم املساواة
َ
ًّ
اجتماعيا (وخاصة الشباب والنساء والفتيات).
املستبعدة
•تزيد الرياضة من انخراط الفئات
ً
•ميكن استخدام الرياضة وسيلة لتعزيز املهارات االجتماعية واحلياتية.
•ميكن أن ِّ
تؤدي الرياضة إلى تعزيز مشاركة املجتمع.
وتشمل التحديات التي تعترض استخدام الرياضة من أجل حتقيق اإلدماج االجتماعي ما يلي:
ُّ
•فهم تعقد التطرف العنيف في السياق
ً
ً
•إدراك َّ
أن كسب ثقة املشاركني يتطلب وقتا وصبرا ،وال سيما فيما يتعلق باألشخاص الذين
يحملون مشاعر تهميش وعزلة عميقة اجلذور
َّ
تتحدى الطبيعة التنافسية للرياضة حتقيق األهداف املتعلقة باإلدماج االجتماعي
•ميكن أن
ِّ
وتعطلها.
ُ َّ
•ميكن أن ينحصر أثر الرياضة في الفضاءات التي تنفذ فيها هذه األنشطة ،وميكن أن يشعر
ً
املشاركون باإلقصاء من جديد عندما يعودون إلى واقعهم االجتماعي بعيدا عن محيط البرنامج.
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تبين املشاعر وأمناط السلوك التي ميكن أن ِّ
الصعب ُّ
•قد يكون من َّ
تؤدي إلى اإلقصاء.
•من الضروري االعتماد على شبكات األفراد واجلماعات ،أي ِّ
املوجهني والقادة الشبان واملشاركني
وأعضاء املجتمع املحلي ،لتعزيز مبادئ البرنامج .فإذا لم يكن هناك جهد جماعي ومساءلةَّ ،
فإن
َّ
تنمية الشباب ميكن أن تكون هشة.
وميكن جلميع املشاركني اغتنام هذه الفرص ومواجهة هذه التحديات لتعزيز الهوية اإليجابية واالحتفاء
ُّ
بالتنوع داخل املجموعة.

إرشادات عملية

ِّ
املوجهني واملعلمني واملمارسني من املجتمع األوسع الذين يعملون
فيما يلي نصائح وإرشادات عملية إلى
ُّ
في هذه املنطقة .وفي هذا السياق ،من الضروري النظر في إمكانية تكييف أنشطة البرنامج دون التقيد
الصارم مبنهاج ثابت.
› ِّ
شجع املشاركني على التأثير في استحداث ممارسات ِّ
جيدة وسياسات لإلدماج االجتماعي بشأن
املشروع والفريق واعتمادها.
ً
ِّ
وتشجع على اإلصغاء ،ومن هذه األلعاب مثال:
› ِّيسر األلعاب التي تتطلب التواصل
ً
–أللعاب التي تتطلب تعليمات أو توجيها
–األلعاب التي تتطلب من املشاركني العمل الثنائي (اقتراح :أحد أعضاء الفريق
معصوب العينني ،ويجب على رفيقه أن يعطيه توجيهات تقوده إلى مكان َّ
معين حتى
ِّ
يسجل نقطة)
ً
› ِّيسر األلعاب التي تعتمد على العمل اجلماعي ،ومن ذلك مثال:
–يجب على جميع املشاركني القيام بدور داخل الفريق.
–ال ميكن تسجيل نقطة حتى يلمس كل العب الكرة.
ً
›امنح املشاركني وقتا بني األنشطة للتفكير ومناقشة الدرس الذي تنطوي عليه اللعبة.
املوجهون هذه املناقشات أو ِّ
ِّ
يوجهوها من أجل
–رمبا يكون من الضروري أن يقود
ُّ
التركيز على النقاط التي ينبغي تعلمها.
–ميكن أن تشمل األسئلة التوجيهية ما يلي :ما الذي مثلته اللعبة في رأيك؟ ما الذي
شعرت به من هذه اللعبة؟ ما الذي برز لك في هذه اللعبة؟
ِّ
ِّ
›خطط ألنشطة تبلغ رسائل تتعلق بالروح الرياضية واالحترام املتبادل واحترام القواعد واملساواة
واالحتفاء باالختالفات.
› ِّ
عزز الرسائل اإليجابية من خالل الرياضة وأدرك املواقف الصعبة في احلياة اليومية خارج
ً
الرياضة واملهارات التي يتعلمها املشاركون لدعم أنفسهم وبعضهم بعضا.

47

الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة

دراسة حالة :اإلدماج االجتماعي
نادي برايتون لتنس الطاولة
َ
يستخدم نادي برايتون لتنس الطاولة في اململكة املتحدة تنس الطاولة مبثابة أداة قوية إلشراك الناس من جميع
ِّ ً
ً
َّ
األعمار وتغيير حياتهم وتوسيع فرص اندماجهم في املجتمع .وقد حقق املشروع جناحا متميزا في كسر احلواجز
واألحكام املسبقة من خالل إضفاء قيمة كبيرة على رؤيته للروح الرياضية ،وهي تشمل االحترام والتضامن
وااللتزام اجلماعي من خالل املنافسة الرياضية .وقد ُمنح النادي صفة "نادي املالذ" لعمله في مجال التكامل
(أ)
واإلدماج االجتماعيني.
جيد خارج مجال الوقاية من التطرف العنيف ،وهو ِّ
وهذا النادي هو مثال ِّ
يوضح كيف ميكن للمشاركني
َ
من جميع اخللفيات املشاركة بفعالية في برامج مشتركة .كما أنه مينع معاملة األطفال الذين يشاركون في
هذه البرامج ممن ُيعتبرون مرتبطني بجماعات إرهابية وعنيفة معاملة "خاصة" في نظر بقية املجتمع ،وهو
ً
ً
ِّ
ُّ
ُّ
ينضموا
ميكنه جتنب متييز هؤالء األطفال عن غيرهمُ .ويوفر النادي أيضا مسلكا لالجئني واملهاجرين لكي
َّ
ِّ
إلى املجتمع املحلي من خالل مشروعه لضم الالجئني ،الذي يتضمن الرياضة واالنضمام إلى املجتمع املحلي
والرياضيات ومهارات اللغة اإلنكليزية .واليوم ،لدى النادي مركزه اخلاص الذي يحتوي على  10طاوالت في
منطقة كيمبتاون في برايتون ويدير  100طاولة في جميع أنحاء املدينة تقع في حدائق وساحات ومدارس
َّ
للمشردين ومراكز رياضية ومستشفى للطب النفسي .كما أنه ميارس
ومخططات للمساكن املحمية ومركز
عملياته في سجنني خارج املدينة.
ً
ويلعب أكثر من  1 250شخصا في دورات أسبوعية للنادي ،ومنهم األشخاص الذين يعانون من صعوبات
ُّ
في التعلم ،وشباب من موقع املسافرين في برايتون ،واألطفال املشمولون بالعناية ،واألشخاص ذوو اإلعاقات
اجلسدية ،وأشخاص من أوساط املثليات واملثليني واملزدوجي امليول اجلنسية واملغايري الهوية اجلنسانية ،وطالبو
اللجوء من الشباب.
_________
(أ) Brighton Table Tennis Club, “Brighton Table Tennis Club named first UK sports Club of Sanctuary for work
).with unaccompanied refugee minors” (2016
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3-2

المنطقة  :3التعليم

"هكذا ستستطيع استخدام مواطن قوتك".

معلومات

ً
ً
ً
يؤدي التعليم دورا شامال وجامعا في كل املناطق في مجال استخدام الرياضة للوقاية من التطرف العنيف.
َّ
ُّ
ستغل ٍّ
انفك التعليم ُي ُّ
لكل من غرضي دفع الشباب إلى
وما
التشدد وتخليصهم منه )98(،ومن ثم تقتضي
ٍّ
الضرورة غرس مبادئ الوقاية في كل من الطالب والشباب املنقطعني عن الدراسة بطرائق عصرية ومراعية
ِّ
ً
دورا في كل منطقة َّ
للشباب .وفي سياق هذا الدليلِّ ،
محددة؛ فهو ميثل النقطة احلاسمة التي
يؤدي التعليم
َّ
ِّ
تغوص فيها املناقشات في جوانب التطرف العنيف املعقدة ،إذ هو يشجع املشاركني على التفكير في عوامل
ِّ
الدفع واجلذب املرتبطة بسياقاتهم وبتجاربهم السابقة ،وميكنهم من تطوير مهاراتهم األساسية وتعزيزها.
ُ ِّ
وتوفر هذه املنطقة الرابط الالزم لتشكيل أفكار وهويات ووجهات نظر جديدة حتى يبدأ املشاركون في
ُّ
َّ
يتقدمون نحو هدف التمكن واالندماج
استحداث مسارات اجتماعية  -اقتصادية جديدة وهم

في املجتمع.
ُّ
وميكن التمييز بني نوعني من التدخالت التي يستخدمها قطاع التعليم
في جهوده الرامية إلى منع التطرف العنيف( :أ) إتاحة سبل الوصول
َّ
َّ
المسماة "القيم الرياضية
إن مجموعة األدوات
ِّ
اجليد للجميع ،في محاولة ملعاجلة القضايا املتعلقة
إلى التعليم
في كل صف درايس" ُ(Sport Values in Every
بعض
أخرى،
بعبارة
أو،
ذلك
إلى
وما
والبطالة
املساواة
وعدم
بالتهميش
استحدثت بالتعاون مع شركاء
 )Classroomاليت ِّ
العوامل الكامنة وراء التطرف العنيف؛ و(ب) وضع برامج استهدافية
اليونسكو لصالح المعلمين الذين يتعاملون مع
ِّ
َّ
َّ
التالميذ المتراوحة أعمارهم بين  8أعوام و12
احتماالت
محدد وتركز على السكان الذين تتوفر فيهم
تتعلق مبوقع
ً
عاما تهدف إلى دعم تكوين مواطنين معافين
أكبر لالجنذاب إلى العنف (ومنهم ،على سبيل املثال ،املرتدون عن
يشاركون بشكل ِّ
جيد في المجتمع والرياضة،
ً
مؤخرا ،أو مجموعات عرقية أو عشائرية َّ
محددة ،أو األشخاص
دينهم
وإلى تكميل المناهج الدراسية القائمة من أجل
ُّ
()99
تشجيع التالميذ على المشاركة ِّ والتحرك ،والقيام
الذين لديهم روابط عائلية بالكيانات املتطرفة العنيفة).
في الوقت ذاته بمساعدة المعلمينًّ ،أيا كانت
ُّ
ُّ
ومن األساسي في التدخالت الرياضية التأكد من تكامل البيئة
اختصاصاتهم ،من أجل تلقين تالميذهم بعض
القيم الجوهرية المرادفة للرياضة ،وهي :االحترام
التعليمية وطرائق التدريس والسياسات الداعمة .وقد وضعت
واإلنصاف واإلدماج.
اليونسكو ،من جهتها ،مبادئ توجيهية ملساعدة الدول األعضاء في
UNESCO, Sport Values in Every Classroom:
وضع سياسات للتربية البدنية العالية اجلودة )100(.وتهدف املبادئ
Teaching Respect, Equity and Inclusion to 8–12
َّ
موجهة نحو إحداث أثر وتعمل على
التوجيهية إلى وضع مناهج
year-old Students – A Quick Guide
ُّ
).(Paris, 2019
التحرك من أجل تنظيم التفكير والتعبير عن
النهوض بالكفاءة في
ِّ
ِّ
املشاعر وإثراء الفهم .ومن خالل املنافسة والتعاون ،يقدر املتعلمون
دور هياكل القواعد واالتفاقيات والقيم ومعايير األداء والروح
ُّ
الرياضية ،ويحتفون بإسهامات كل منهم املختلفة .وفي املقابلِّ ،
تعزز هذه العناصر التعلم البدني والتحصيل
األكادميي واالندماج والصحة.
ً
وتدعو اليونسكو أيضا إلى اعتماد أشكال حيوية من التعليم القائم على القيم ،وهي فلسفة مستخدمة في
إطار سعيها إلى تلقني القيم من خالل الرياضة ،من أجل حتقيق فوائد من القيم املستمدة من الرياضة،
مثل النزاهة واالحترام واالنضباط واإلدماج وتكوين الفريق ،و"ملساعدة التالميذ على نقل القيم ووضعها
موضع التنفيذ خارج البيئة املدرسية ،من خالل االنخراط في مجتمعاتهم ،واتخاذ قرارات مستنيرة،
ً
()101
ومراعاة اآلخرين واحترامهم فضال عن مراعاة البيئة واحترامها".
وميكن اعتماد مبادئ تلقني القيم من خالل الرياضة من أجل وضع خطط مختلفة على املستوى القطري،
وميكن تكييفها بشكل أكبر لتناسب االحتياجات والفرص االجتماعية  -االقتصادية املتاحة للشباب في
(.Samantha de Silva, “Role of education in the prevention of violent extremism” (Washington, D.C., World Bank, 2017) )98
( )99املرجع نفسه.
(Nancy McLennan and Jannine Thompson, Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policymakers (Paris, )100
).UNESCO, 2015
(.UNESCO, Social and Human Sciences, “Values education through sport: innovative education for development” )101
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مواقع مختلفة .كما ناصرت اللجنة األوملبية الدولية ،في برنامجها لتلقني القيم األوملبية ،فكرة ِّ
بث القيم
()102
الرياضية من خالل التعليم في الفصول الدراسية.

الرياضة والتعليم

ُّ
متتلك الرياضة القدرة على إتاحة فرصة لتعلم القيم التي تساهم في تطوير املهارات الشخصية املطلوبة
َّ
من أجل االتسام باملواطنة املسؤولة .وفي نهاية املطاف ،يتمثل هدف البرامج الرياضية الرامية إلى الوقاية
من التطرف العنيف في مساعدة املشاركني في نقل املهارات والقيم املكتسبة من خالل البرامج ووضعها
ُّ
موضع التنفيذ في مجتمعاتهم املحلية وأمناط حياتهم .لذلكَّ ،
فإن نوعية ظروف التدخل في هذا املجال
ِّ
هي املفتاح لتسهيل التحلي بالروح الرياضية التي ِّ
تعزز الصمود والتسامح والقبول واحلوار وتوفر جتارب
اجتماعية إيجابية.
ُّ
وميكن أن تظهر فرص التعلم في جميع جوانب البرنامج ،سواء في احللقات التدريبية الرسمية أو من خالل
"اللحظات القابلة للتلقني" في الرياضة غير الرسمية .ومن ثم ،ميكن حتقيق أهداف التعليم من خالل
ُّ
ُّ
والتطور الذاتي واملهارات التي ِّ
تيسر الوقاية من
الرياضة بواسطة استحداث جتارب للتعلم تدعم التفكير
()103
التطرف العنيف.
ومن أجل ضمان تقدمي برنامج إيجابي ،ينبغي تشجيع املشاركني على ما يلي:
ُّ
ِّ
وحتدي كل واحد لآلخر
•املشاركة في أنشطة جماعية بغية مناقشة ما َّمت تعلمه وتبادل األفكار
مع ضبط النفس
ُّ
•إجراء حوارات بني األقران لوضع التعلم في سياقه
ِّ
للميسرين واملوظفني اآلخرين:
وينبغي
َّ
•أن يكونوا قد تلقوا التدريب الوافي على التفاعالت بني األشخاص وعلى عنصر بناء املهارات من
بني عناصر النشاط
ُّ
•أن يكونوا َودودين مع املشاركني الذين قد تكون لديهم احتياجات تعلم مختلفة أو استفسارات
ِّ
ُّ
•أن ينتبهوا إلى ِّ
أي نزاعات أو أمناط سلوك ميكن أن تعطل التعلم وتتعارض مع قيم البرنامج.
وفي حالة حدوث نزاع ،من الضروري أن تكون هناك قواعد ولوائح ميكن للموظفني الرجوع إليها
ً
وتذكير املشاركني بالتزاماتهم جتاه البرنامج وجتاه بعضهم بعضا.
•أن يعملوا مبثابة مرشدين وقدوات .وينبغي لهم أن يحافظوا على التزامهم بأن يكونوا جديرين
بالثقة وميكن االعتماد عليهم عندما ُّ
يشق الشباب طريقهم إلى خارج دائرة اخلطر.
•أن يكونوا على استعداد ملعاجلة مجموعة ِّ
متنوعة من العوامل "أثناء العمل" وقادرين على إحالة
الشباب إلى املؤسسات املناسبة للحصول على دعم إضافي
ُّ
ُّ
•أن يكفلوا انخراط املشاركني لتجنب مشاعر اإلقصاء ولضمان أثر أكبر للتعلم
•أن يكونوا حساسني للخلفيات الفردية ومتجاوبني معها .فاملشاركون لن يكونوا كلهم صريحني
أو مرتاحني لكشف جتاربهم وأفكارهم لآلخرين .وبالتالي ،يجب أن يظل ِّ
امليسرون واملوظفون
ِّ
متيقظني ألولئك الذين قد يظلون ِّ
مترددين في املساهمة في املناقشات والعمل اجلماعي.

(.IOC, The Fundamentals of Olympic Values Education: A Sport-Based Programme (Lausanne, Switzerland, 2017) )102
(Ramon Spaaij and Ruth Jeanes, “Education for social change? A Freirean critique of sport for development and peace”, )103
.Physical Education and Sport Pedagogy, vol. 18, No. 4 (2013), pp. 442–457
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وينبغي للبرامج:
•أن حتافظ على فضاءات آمنة للمشاركني وتلبي االحتياجات السياقية
ُّ
•أن تكون مرنة وقابلة للتكييف فيما يتعلق بأنشطة التعليم والتعلم
•أن تغرس مهارات متكينية
ً
ُ
•أن تدمج الدوائر االجتماعية األوسع نطاقا والعائالت
َّ
ُّ
للتصورات الزائفة
تتصدى
•أن تنشر معلومات دقيقة عن األديان والثقافات واأليديولوجيات وأن

العملية

ينصب التركيز على التعليمِّ .
ُّ
ويبين الشكل  13عملية دمج التعليم في برامج الوقاية
في هذه املنطقة،
ُ
َ
َّ
من التطرف العنيف من خالل الرياضة .وتظهر حلظات قابلة للتلقني في جميع املناطق ،وتكمل بعض
ً
ً
ِّ
األنشطة أيضا بحلقات تعليمية رسمية .والهدف هو زيادة عدد املشاركني املتعلمني ومنحهم فرصا لتطوير
مجموعات مهاراتهم املعرفية والعمليةُ .وي َّ
عزز التعليم من خالل تقوية املهارات االجتماعية ،والوعي بقادة
ُّ
املجتمع املحلي واخلبراء املتاحني ،وتوفر فرص الكتساب مؤهالت رسمية ،وتلقي إرشادات من أعضاء
املشروع الداخليني أو اخلارجيني.
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منظار الرياضة والوقاية من التطرف العنيف والتعليم
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منظور املشارك

ً
ُت َ
فهم العملية بشكل أفضل أيضا عند النظر إليها من منظور املشارك .ويهدف منوذج االنطباعات في إطار
ِّ
هذه العملية الذي هو َّ
املوجهني واملمارسني اآلخرين بلمحة عامة عن أفكار
مبين في الشكل  14إلى تزويد
ُّ
وتطورهم داخل هذه املنطقة .ومتثل النصوص تصريحات مهمة ميكن أن يدلي بها املشاركون
املشاركني
ً
ِّ
ُّ
للتعبير عن التقدم املحرز وأثر البرنامج .وميكن لهذه التصريحات أن تشكل سردا لرصد وتقييم األهداف
َّ
املحددة للمنطقة.
الشكل  -14نموذج النطباعات الشباب في منطقة التعليم

أنا ُّ
أحب الرياضة .األلعاب التي نلعبها ممتعة ،وأنا ال أشعر بالضغط لكي نفوز وال
باحلزن الشديد عندما نخسر .أنا مستمتع بالقيام بهذه األنشطة داخل الفريق.
َّ
أتعلم الكثير ًّ
جدا من رفاقي في الفريق.
وأنا

ُ
علمت أننا نستطيع
اليوم جاء محاضر لكي يتحدث عن شركته .وقد فوجئت عندما
َّ
نتطوع ونكتسب خبرة هناك.
أن

يعرض البرنامج بعض الدورات الدراسية التي أستطيع أن أكتسب فيها مؤهالت
ً
ُّ
حقيقية .وهناك أيضا بعض الدروس املسلية ،كالطبخ وتعلم كيفية إصالح األدوات
َّ
املكسرة.

ً
حتد ُ
أتسجل فيها ،لذلك َّ
ِّ
َّ
املوجه
ثت إلى
لم أكن متأكدا من الدروس التي ينبغي أن
ُّ
ِّ
وإلى بعض رفاقي اآلخرين في الفريق .من اجليد أن أستطيع التحدث إلى أحد
سهل ًّ
عن اختياراتي .كل املوظفني َي ُ
جدا الوصول إليهم ومحادثتهم.

أنا ِّ
أقدر كل العمل الذي قام به قائد فريقي .إنه في البرنامج منذ مدة أطول،
َّ
وقد فسر لي كل شيء .آمل أن أستطيع مساعدة بعض القادمني اجلدد في املرة
القادمة.
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عوامل اخلطر والتدابير الوقائية
الجدول -5

عوامل الخطر والتدابير الوقائية في منطقة التعليم
عوامل الخطر

التدابير الوقائية

تؤدي جتارب الصدمات إلى سلوك عنيف ،وهو سلوك ميكن
ِّ
املوجهون.
أن يتفاقم بسبب العقوبات إذا لم يفهمه

ِّ
يجب أن تراعي بيئة البرنامج الرياضي التي يوفرها
ِّ
املوجهون مختلف جتارب املشاركني وخلفياتهم
التعليمية.

سوف ُينظر إلى الفرص التعليمية التي تكاد ال ُّ
متت بصلة
للمعارف واملهارات الضرورية في سوق العمل أو تلك التي
تساعد في تطوير املهارات احلياتية على أنها َمضيعة
للوقت.

ِّ
للموجهني واملوظفني اإلداريني أن ِّ
ييسروا
ينبغي
جتارب البرنامج اإليجابية دون التركيز بشدة مفرطة
على العناصر الرياضية أو غير الرياضية .وسوف
تكون هناك حاجة إلى إقامة توازن بني كليهما ،مع
إبراز التجارب اإليجابية في كل جوانب البرنامج.

إذا لم ُ ت َ
دمج الفرص التعليمية في األنشطة الرياضية وفي يساعد العمل في شراكة مع اخلبراء وقادة املجتمع
َّ
كامل أجزاء البرنامج ،فلن يستفيد املشاركون من اللحظات املحلي في إيجاد مسالك للمشاركني حتى يتمكنوا من
ُّ
حتسني نوعية عيشهم.
القابلة للتلقني وقد يضيعون نواجت التعلم القيمة.
ميكن أن يشعر املشاركون الذين لهم خلفية تعليمية ضعيفة ينبغي التشديد على املهارات احلياتية ،من قبيل
التفاوض واإلصغاء والعمل اجلماعي والتفكير النقدي
أو مهارات ضئيلة باإلقصاء.
والتواصل ،بنفس القدر من التشديد على املؤهالت
الرسمية.
ً
ُ
ينبغي أن تتاح من خالل البرامج فرص للتأهيل
قد ال تكون رغبة املشاركني في ممارسة الرياضة دافعا
ً
الرسمي والتدريب املهني.
كافيا لهم لاللتحاق بالصفوف الدراسية.
ِّ
َّ
املدرسون الذين ال يعرفون خلفية
يتسبب
ميكن أن
املشاركني ،عن غير عمد ،في إهانة بعض املشاركني أو
إقصائهم.

ينبغي استخدام أنشطة البرنامج لتوسيع معرفة
ُّ
ِّ
املدرسني واملشاركني من خالل تعلم األقران من
بعضهم.

الفرص والتحديات

يرتبط عدد من الفرص والتحديات باستخدام الرياضة لترويج التعليم لصالح الشباب َّ
املعرضني للخطر.
وتشمل الفرص ما يلي:
•ميكن للرياضة أن ُت ِّ
سهل اللحظات القابلة للتلقني والدروس في امللعب.
•ميكن استخدام األنشطة الرياضية مبثابة فرص تعليمية غير رسمية من خالل ألعاب مختلفة.
ُ
•ميكن استخدام الرياضة مبثابة "طعم" الجتذاب الشباب إلى الدورات التدريبية التأهيلية
الرسمية.
ُّ
• ُي َّ
عزز الشعور باالنتماء من خالل تبادل جتارب التعلم والترابط اجلماعي.
•ميكن استخدام الرياضة لتطوير مهارات االتصال واملهارات االجتماعية.
•ميكن تسهيل الروابط بني املرشدين واملشاركني من خالل إعدادات البرنامج.
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وتشمل حتديات استخدام الرياضة لترويج التعليم لصالح الشباب َّ
املعرضني للخطر ما يلي:
ً
ً
َّ
ِّ
املتخصصون َّ
ِّ
اجليدة
مدربني تدريبا كافيا حتى يتمكنوا من تلقني املمارسات
•يجب أن يكون
ِّ
واملعايير في سياقاتها .وميكن أن يؤدي عدم اخلبرة أو نقص التدريب إلى تضاؤل الشعور بالثقة
لدى املشاركني ،الذين أصبحوا يعرفون ِّ
امليسرين ويعتمدون عليهم.
ً
ً
•يجب استخدام ِّ
املكونات الرياضية وغير الرياضية جنبا إلى جنب .وهذا ميكن أن ميثل حتديا،
َّ ً
ً
خاصة إذا كان املوضوع حساسا أو كان املشاركون يرغبون في اللعب فقط.
•ال ميكن تعميم ِّ
املكونات بسهولة .وميكن لواضعي السياسات ببساطة حتديد اجتاه عام .وميكن
ُّ
أن يؤدي عدم وجود أهداف َّ
محددة أو نتائج تعلم مقصودة لكل حصة إلى متييع العملية واحتمال
حصول تراجع.
ً
•يجب على واضعي السياسات أن يضعوا دائما االختالفات السياقية في اعتبارهم .وهذا يكتسي
أهمية خاصة َّ
ألن السياسات يجب أن تكون ذات صلة باملشاركني الشباب.
ً
دراسيا ،مما يجعل من الصعب ًّ
ًّ
جدا
•قد تكون التجارب التعليمية عفوية وقد ال تتبع منهاجا
تخطيط جتارب البرنامج وتوحيدها.
ً
َّ
•قد ال يتسنى دائما تكميل البرامج بخبراء ومحاضرين خارجيني.
ُّ
ُّ
وميكن تيسير فرص التعلم والتغلب على التحديات من خالل فهم أفضل وتخطيط للبرنامج.

إرشادات عملية

ِّ
فيما يلي نصائح وإرشادات عملية إلى ِّ
املوجهني واملعلمني واملمارسني من املجتمع األوسع .وفي هذا السياق،
ً
من الضروري أن يظل هناك إدراك للبيئة السياقية وتكييف األنشطة وفقا لذلك.
ِّ
ُّ
تعلم َّ
معينة.
› ِّيسر األلعاب التي تركز على نتائج
ً
ِّ
وشجع على املناقشة ،وذلك مثال حول
–ابدأ األلعاب بسؤال لقياس مستويات الفهم
الوعي باالختالفات الدينية.
–انقل املعلومات طوال حصص اللعبة.
–اختتم بإعادة طرح السؤال األول.
›العب األلعاب التي ِّ
تشجع على اكتساب مهارات التواصل واملهارات االجتماعية.
َّ
ُّ
–ال ميكن لالعبني مترير الكرة إال بعد قول شيء ما عن نتيجة التعلم.
–اسمح بإجراء حوار بعد التدريب في بيئة جماعية َّ
ميسرة (على سبيل املثال،
باجللوس في حلقة).
› ُ
ُّ
التحدث عن جتاربهم.
ادع الشركاء واملوظفني الداخليني إلى
› ُ
معين إلى تعزيز مجموعات مهارات َّ
ادع محاضرين خارجيني ذوي صلة مبوضوع تعليمي َّ
معينة أو
توسيع املعرفة أو توفير فرص للتدريب املهني.
›اربط املشاركني بفرص احلصول على مؤهالت تعليمية رسمية.
حاك فرص اإلرشاد والتلمذة.
› ِ
– ِّ
شجع املشاركني الذين اكتسبوا جتربة على شرح اللعبة للقادمني اجلدد.
–اسمح بإجراء حصص أسئلة وأجوبة.
–إذا كانت لدى أحد املشاركني موهبة أو مهارة َّ
معينة ،اسمح له بإظهارها لآلخرين.
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دراسة حالة :التعليم
تتمحور فرقة العمل املعنية بالشباب والرياضة(أ) ( ،)Youth and Sport Task Forceالتي أنشأتها اليونسكو،
حول تعليم وتهيئة قادة شبان مفعمني بالنشاط في جميع أنحاء منطقة آسيا واملحيط الهادئ لالستفادة من
أداة للتغيير االجتماعي اإليجابي في مجتمعاتهم ،مبا في ذلك العمل على الوقاية من
الرياضة باعتبارها َّ
ويتمثل االعتقاد اجلوهري الذي تقوم عليه فرقة العمل في َّ
أن الشباب بأيديهم مقاليد املعرفة
التطرف العنيف.
ً
ً
واحللول وأنهم يشكلون جزءا مشاركا في استحداث تلك املعرفة واحللول فيما يتعلق بجميع األنشطة .ويتجلى
ِّ
املحركون الرئيسيون لتصميم برامجهم وحتديد أولوياتهم
ذلك من الطريقة التي ُينظر بها إلى الشباب على أنهم
ُّ
ِّ
التوجه االستراتيجي لفرقة العمل .ويجسد شعار فرقة العمل هذا االلتزام باإلبداع
واتخاذ قرار جماعي بشأن
ً
املشترك ،مشيرا إلى أنه "من الشباب .مع الشباب .للشباب ".وتدعم اليونسكو منو فرقة العمل وتطوير قدراتها
ُّ
من خالل إتاحة الفرص لألعضاء للتواصل والتعلم من أقرانهم ومن اخلبراء في املجاالت املماثلة على املستويني
اإلقليمي والعاملي.
ً
ً
ًّ
حاليا  60عضوا ميثلون  28بلدا من بلدان آسيا واملحيط الهادئ .وفي دورة ألعاب اليونسكو
وتضم فرقة العمل
الترفيهية لعام  2019بشأن الرياضة وأهداف التنمية املستدامة ،على سبيل املثال ،اجتمع 70
من قادة الشباب ملناقشة مساهمة الرياضة في الوقاية من التطرف العنيف ودفع عجلة التعليم واإلدماج
ً
ً
االجتماعي واملساواة بني اجلنسني .وعلى الرغم من َّ
أن فرقة العمل ليست برنامجا كامال للوقاية من التطرف
َّ
ِّ
العنيف ،إال أنها دمجت في مجاالت عملها تثقيف الشباب بشأن كيفية استخدام الرياضة للتصدي للتطرف
العنيف والوقاية من انتشاره .وهذا دليل على َّ
أن البرنامج يستخدم اإلبداع املشترك واملشاركة إليجاد حلول أكثر
جدوى وفعالية من خالل الرياضة.
___________

(أ)

انظر .www.youthandsport.org
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4-2

المنطقة  :4الصمود

"نحن نحتاج إلى مواطن قوتك".

معلومات
يتطلب فهم الصمود إدراك املشاق و/أو املآسي و/أو اخلسائر املستمرة التي يواجهها األفراد أو املجتمعات
"التحرك والتفاوض" حتى َّ
ُّ
يشق املرء طريقه إلى املوارد النفسية
املحلية .ويعكس الصمود القدرة على
()104
وأحد مقاييس رفاهية الشباب النفسية -
واالجتماعية والثقافية واملادية التي تدعم الرفاهية.
()105
بعد انتكاسهم أو
االجتماعية هو صمودهم أو قدرتهم على "الوقوف على أقدامهم من جديد"
ُّ
تعرضهم لصعوبات شخصية ،معتمدين في ذلك على قوتهم الداخلية وعالقاتهم الشخصية واملجتمعية.
ً
ِّ
وميكنهم أيضا إظهار صمودهم من خالل تصديهم للرسائل واخلطب املتطرفة ،حيث ميكنهم إظهار
ً
()106
متانة ُحججهم بشأن سبب عدم انضمامهم أبدا إلى جماعة متطرفة.
َّ
ً
إال َّ
أن بناء تلك املهارات هو الذي يجعل شخصا
والقدرة على الصمود كامنة في صميم جميع األفراد؛
ِّ
ً
ً
َّ
ًّ
أشد صمودا من اآلخر .وميثل تعزيز قدرة الشباب على الصمود أمام العنف عنصرا أساسيا من عناصر
الوقاية من التطرف العنيف .وفي هذا السياق ،يعني "الفرد الصامد" الشخص الذي ال ميكن ُّ
جره
ً
ُّ
غالبا ما ِّ
تؤدي إلى التطرف
بسهولة نحو التطرف العنيف وميكنه التغلب على املشاق واألزمات التي
َّ
ُّ
التطرق إليها لبناء الصمود ما يلي:
املحددة التي ميكن
العنيف .وتشمل املهارات
•القدرات املعرفية
ً
–الغرض :تزويد الفرد باألدوات الالزمة ليكون واعيا بالدعاية والرسائل التي تهدف
ً
إلى الترويج للتطرف العنيف والتجنيد ،وليكون قادرا على تقييم األيديولوجيات
التي شعارها "نحن وهم" ومقاومة تلك األيديولوجيات واستنكارها
–التركيز :التفكير النقدي ،االستقاللية
•املهارات الشخصية والقيم والسمات الشخصية
ِّ
التصدي
–الغرض :التشجيع على تطوير الصفات واملهارات التي تهدف إلى
للمنظورات التي تنزع الصفة اإلنسانية وتقوية القيم التي تردع عن فك االرتباط
األخالقي
–التركيز :االعتزاز بالنفس ،التعاطف ،التسامح
•انخراط املجتمع املحلي
–الغرض :الترويج لبيئة مجتمعية داعمة ِّ
تسهل التفاعالت اإليجابية والعالقات
ِّ
القوية وتوفر أسباب التقوية الضرورية
–التركيز :التشبيك ،بناء املجتمع املحلي ،احلوار
ً
ِّ
ُّ
وحتد من حاالت العنف استنادا إلى
وتعزز االستراتيجيات القائمة على الصمود املجتمعات املحلية
ُّ
َّ
ُ
القدرة على إدارة حاالت العسر والتغلب عليها بدون عنف )107(.غير أن أحد التحديات الرئيسية في
َّ
وضع استراتيجيات محلية قائمة على الصمود أمام التطرف العنيف يتمثل في االبتعاد عن التعاريف
َّ
املفاهيمية للتطرف العنيف واعتماد تعاريف أجدى
ومحددة السياق )108(.فهنا ميكن استخدام الرياضة
( )104انظر .https://resilienceresearch.org/resilience/
(( UNHCR, IOC and Terre des hommes, Sport for Protection Toolkit )105انظر احلاشية .)80
)Paul Joosse, Sandra M. Bucerius and Sara K. Thompson, “Narratives and counternarratives: Somali-Canadians on recruit� )106
.ment as foreign fighters to Al-Shabaab”, British Journal of Criminology, vol. 55, No. 4 ( July 2015), pp. 811–832
(.UNDP, Regional Bureau for Arab States, Building Resilience in Response to the Syria Crisis (Amman, 2015) )107
(Caroline S. Clauss-Ehlers, “Sociocultural factors, resilience, and coping: support for a culturally sensitive measure of )108
.resilience”, Journal of Applied Developmental Psychology, vol. 29, No. 3 (May-June 2008), pp. 197–212
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مبثابة مورد للتكامل والتأقلم من أجل تعزيز احلوار بني الشباب َّ
املعرضني للخطر وأصحاب املصلحة
الرئيسيني اآلخرين.

الرياضة والصمود
أطلق مكتب املخدرات واجلرمية ،في إطار جهوده الرامية إلى دعم تنفيذ إعالن الدوحة ،مبادرة عاملية
لوقاية الشباب من ارتكاب اجلرائم تعتمد على قوة الرياضة باعتبارها أداة لتحقيق السالم .وقد ُص ِّممت
هذه املبادرة لترويج الرياضة واألنشطة ذات الصلة بها من أجل الوقاية من اجلرمية وبناء قدرة الشباب
ً
َّ
املعرضني للخطر على الصمود بناء فعاال.
وميكن استخدام ٍّ
كل من برامج "الرياضة املضاف إليها" و"الرياضة املضافة" لتنمية الشعور باالنتماء إلى
ً
ِّ
()109
ُّ
َّ
املجتمع املحلي لدى الشباب املعرضني للخطر ،حيث إنها توفر أسسا لزيادة الصمود وللتكيف الثقافي،
ولو بدرجات متباينة .وميكن أن يستفيد الصمود من نهج "الرياضة املضاف إليها" َّ
َّ
املخصص
ألن الفضاء
ً
قبل .وقد جنحت الرياضة من ُ
للمشاركة والتواصل موجود من ُ
قبل في حتييد املكان ،أي أنه أصبح خاليا
ُّ
من وصمة "التدخل" واالنفصال عن بقية املجتمع .وفي هذه البيئة ،ميكن أن يكتفي املشاركون مبمارسة
ً
الرياضة ،ولكنهم في اجلوهر يزيدون أيضا من شعورهم باالنتماء إلى مجتمع محلي ومن تشكيل هوية
إيجابية .وهكذا ،لن يشعر الشباب َّ
املعرضون للخطر مبزيد من التهميش وسيشرعون في بناء قدرتهم على
َّ
الصمود وبناء رأس مالهم االجتماعي مع أقرانهم املسجلني في نفس البرنامج للوقاية من التطرف العنيف
من خالل الرياضة.
ً
وفي مالحظة ذات صلة بهذا املوضوع ،كثيرا ما ُوصف األشخاص الذين ميارسون الرياضة بأنهم صامدون
أمام اإلجهاد ،وتشير مجموعة متزايدة من األدلة إلى انضمامهم إلى البرامج الرياضية باعتبارها وسيلة
ً
ونظرا إلى الضغوط والتحديات العديدة التي ُت َ
()110
لتعزيز الصمود.
واجه من خالل الرياضة ،ذهب بعض
ً
()111
ًّ
الباحثني إلى حد اعتبار الصمود شرطا أساسيا للنجاح في الرياضة.
َّ
ونتيجة لذلك ،يبدو َّ
ًّ
وظيفياُ ،ويتوقع من الرياضيني أن يكونوا قدوة
أن صمود الشباب والرياضة مترابطان
ُّ
لنموذج "الفرد الصامد" .فالرياضيون ،بفضل قدرتهم على التغلب على اإلصابات ،واحلفاظ على رباطة
جأشهم في مواجهة الشدائد والتعامل مع اخلسارة ،وانضباطهم في التدريب هم منوذج مثالي للصمود.
َ ُّ
ولذلك ِّ
تقدم الرياضة نفسها على أنها ِّ
مكملة جلهود بناء القدرة على الصمودُ .ويستشف من ربط هذه
ً
النتائج بالوقاية من التطرف العنيف َّ
أن هناك مزايا كبيرة ميكن أن تنتج عن دمج األنشطة الرياضية دمجا
ً
ًّ
تكامليا مع برامج بناء املهارات على النحو املذكور آنفا من أجل تعزيز الصمود لدى املشاركني.

العملية

ِّ
يبين الشكل  15عملية استخدام الرياضة لبناء الصمود .وينبغي أن تستند الرياضة إلى مبادئ نفسية  -ا
جتماعية َّ
معينة تعني على حتقيق الكفاءة االجتماعية .وتشمل هذه املهارات والقدرات التفكير النقدي
ِّ
والقدرة على جتاوز اخلسارة والتعاطف وحل النزاعات .لذلك ستركز األلعاب والبرامج ضمن هذه املنطقة
على تلك القدرات.

)Nina Fader, Eric Legg and Allison Ross, “The relation of sense of community in sport on resilience and cultural adjust� )109
).ment for youth refugees”, World Leisure Journal, vol. 61, No. 4 (May 2019
(Rhiannon L. White and Andrew Bennie, “Resilience in youth sport: a qualitative investigation of gymnastics coach and )110
).athlete perceptions”, International Journal of Sports Science and Coaching, vol. 10, Nos. 2–3 ( June 2015
(Andrew Mills and others, “Identifying factors perceived to influence the development of elite football academy scholars”, )111
).Journal of Sport Sciences, vol. 30, No. 15 (August 2012
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الشكل -15

منظار الرياضة والوقاية من التطرف العنيف والصمود
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منظور املشارك

ً
ُت َ
فهم العملية بشكل أفضل أيضا عند النظر إليها من منظور املشارك .ويهدف منوذج االنطباعات في إطار
ِّ
هذه العملية الذي هو َّ
املوجهني واملمارسني اآلخرين بلمحة عامة عن أفكار
مبين في الشكل  16إلى تزويد
ُّ
وتطورهم داخل هذه املنطقة .ومتثل النصوص تصريحات مهمة ميكن أن يدلي بها املشاركون
املشاركني
ً
ِّ
ُّ
للتعبير عن التقدم املحرز وأثر البرنامج .وميكن لهذه التصريحات أن تشكل سردا لرصد وتقييم األهداف
َّ
املحددة للمنطقة.
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الشكل  -16نموذج النطباعات الشباب في منطقة الصمود
رفاقي في الفريق رائعون .إنهم يحبون اللعب معي ،ونحن نتحدث عن األشياء
نستمتع بالقيام بها ،كلعب ألعاب الفيديو .وبالرغم من أننا نذهب إلى مدارس
التي
َّ
مختلفة ،إال أننا نتشابه من نواح عديدة!

ً
هدفا ،أحرز نقطتني ،وكلما َّ
في لعبة اليوم ،كلما َّ
سجلنا
سجل الفريق اآلخر
ً
َّ
ِّ
التحدي ومتكن فريقنا من إحراز
هدفا ،أحرزنا نقطة واحدة .وقد واجهنا هذا
التعادل !4-4

األلعاب ال يجب أن تتعلق بالفوز أو اخلسارة فقط .فقد استمتعنا كلنا باللعب
ً
نقاطا إضافية ألنه لم يشتك إلى َ
احلكم.
اليوم ،وقد حاز فريقي

اليوم ُطلب من الفريق اآلخر أن يركل الكرة بالقدم اليسرى فقط .ال بد َّ
أن
ًّ
هذا كان شاقا عليهم .وقد ساعدتنا املحادثات التي أجريناها بعد انتهاء اللعب
على فهم جتربتنا.

ِّ
واملوجهون في إدراك أننا نستطيع التغلب على مواطن
لقد ساعدني فريقي
ً
استعدادا ملعاجلة ِّ
أي أمر أواجهه.
ضعفنا .وأنا أشعر بأنني أكثر

عوامل اخلطر والتدابير الوقائية
الجدول -6

عوامل الخطر والتدابير الوقائية في منطقة الصمود
التدابير الوقائية

عوامل الخطر

انعدام الفرص االجتماعية  -االقتصادية جتعل من الصعب تتاح للمشاركني فرص وسبل للوصول إلى مختلف املوارد
املوجودة في مجتمعا تهم املحلية والتي تساعد في توسيع
مواجهة التحديات.
شبكاتهم.
ميكن أن تفضي ديناميات املجموعة ،إذا لم تخضع إلدارة
ِّ
جيدة ،إلى التهميش والتمييز وإلى عزل الضحايا.
ستفضي احلوكمة السيئة داخل البرامج إلى الفوضى
وستطرح حتديات كثيرة ًّ
جدا أمام املشاركني.

سيساعد االنخراط اإليجابي مع املجموعات األخرى في
إنشاء رأس مال بشري جسري.
ِّ
يتيح بناء عالقات بالشخصيات التي متثل السلطة
واملنظمات الرسمية إقامة صالت ِّ
تعزز الصمود لدى
الشباب.
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ميكن أن يتصاعد العنف أثناء احلصص التدريبية إذا
َّ
َ
ستخدم ذلك النزاع مبثابة
لم ُيتحكم في النزاع ولم ُي
ُّ
فرصة للتعلم.

ِّ
للموجهني أن ِّ
ييسروا األلعاب التي ِّتنبه إلى تطبيع
ينبغي
العنف في احلياة اليومية للمشاركني.

ِّ
للموجهني أن ُيدركوا خطر استغالل البرنامج.
ينبغي
ميكن أن يحدث التجنيد من خالل املجموعات التي
ً
َّ
عنصرا حيوياًّ
تستهدف املشاركني في األلعاب الرياضية بسبب قدرتهم ُويسلط الضوء على دور العائلة باعتباره
يحمي املشاركني ويدعم صمودهم.
البدنية املنشودة.
َّ
جداَّ ،
أال يشعر املشاركون َّ
بأن األنشطة صعبة ًّ
ألن
يجب
َّ
املشقة والصعوبة املفرطتني ميكن أن تفضيا إلى زيادة
نسبة املغادرين.
ُ
ميكن أن تفضي ألعاب املواجهة إلى العقلية التي
شعارها "نحن وهم" إذا لم تكن مشفوعة بحوار.

للموجهني أن ِّ
ِّ
يقدروا مواقف املشاركني إزاء العنف
ينبغي
ُ ُ ً
وأن ُيدمجوا األلعاب التي تقترح سبال إيجابية يستطيع
ِّ
التصدي لدوافع التطرف العنيف.
الشباب عن طريقها
ُّ
ميكن أن ِّ
التوصل إلى فهم أحسن
تيسر ألعاب املواجهة
ِّ
تشجع التعاطف.
وأن

الفرص والتحديات

ِّ
من أجل تعزيز عملية بناء القدرات َّ
املوجهون على دراية بعدد
املبينة أعاله وبناء الصمود ،ينبغي أن يكون
من الفرص والتحديات التي تنشأ عند تنفيذ البرنامج.
وتشمل الفرص ما يلي:
•ميكن استخدام األندية الرياضية باعتبارها فضاءات آمنة يستطيع فيها املشاركون مواجهة
َّ
الشدائد (من خالل الرياضة) في فضاء ُمتحكم فيه.
ِّ
•ميكن ً
أيضا استخدام األندية الرياضية باعتبارها مواقع للتنشئة االجتماعية تقلل من استقطاب
املجتمع.
ً
• ُيعتبر التعامل مع اخلسارة والهزمية جزءا من الرياضة وميكن حتويله إلى حلظة قابلة للتلقني
للمشاركني.
•ميكن استخدام األنشطة الرياضية لتعزيز االلتزام واالنضباط من خالل الدورات التدريبية
والبرامج املنتظمة.
ِّ
•ميكن للرياضة أن تعزز التجارب اجلماعية.
•ميكن استخدام األفعال التي حتدث داخل اللعبة مبثابة محاكاة واقعية للضغوط التي يواجهها
الشباب.
ُّ
التعرف على نقاط قوتهم.
•ميكن للرياضة أن تساعد األفراد على
وتشمل التحديات ما يلي:
•الصمود ليس سمة ثابتة؛ بل ينبغي بناؤها باستمرار.
ً
سلبا عندما يواجه الفرد حتديات كثيرة ًّ
جدا؛ وهذا ينبغي ُّ
تدبره في إطار البرنامج
•يتأثر الصمود
الرياضي.
ً
•عزل بعض املشاركني بسبب نقص املوهبة أو املهارة سيؤثر سلبا في العملية.
ً
ً
َّ
ولكن هذا
• ُي َع ُّد الثبات على املوقف الذي شعاره "نحن معا في هذا األمر" مسألة بالغة األهمية،
ً
ليس دائما باألمر السهل عندما يكون هناك عدد كبير من املشاركني.
•ال ُت َ
تلقائيا إلى ُّ
ًّ
ُّ
تغيرات على مستوى املجتمع .و تتطلب
التغيرات على املستوى الفردي
ترجم
ً
ِّ
املتأصلة في املجتمع صمودا على مستوى املجتمع ،وليس على املستوى الفردي فقط.
املشاكل
ً
ُّ
•ال ميكن دائما التحكم في السياق والبيئة املحيطة.
•الدعم من قادة املجتمع ضروري لتسهيل حتقيق جتارب إيجابية.
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َّ
ِّ
إن إدراك هذه الفرص والتحديات ِّ
املوجهني واملوظفني بشكل أفضل للتخطيط للبرامج ويساعد
يهيئ
منظمي البرامج في ما يبذلونه من جهود تتعلق بالتصميم والتنفيذ.

إرشادات عملية

َّ
ِّ
املوجهني ونصائح بشأن ما ُينفذ داخل اللعبة .وفي هذا السياق ،من املهم
ترد أدناه إرشادات عملية إلى
ًّ َّ
ِّ
أال يغيب عن األذهان َّ
ُ
أن الصمود ال يبنى من العدم .بل ينبغي باألحرى اتباع نهج قائم على القوة حيث
جدا
يستند املمارس إلى القدرة على الصمود التي هي موجودة لدى املشاركني ،وذلك من خالل لغة إيجابية
ُي َّ
روج لها طوال فترة تنفيذ البرنامج.

المبادئ األساسية لبناء القدرة على الصمود
ُ
َ
ش ِّجع على التفكير النقدي .وميكن هنا استخدام مجموعة ِّ
متنوعة من ن ُهج البحث اإلبداعية،
›
ِّ
ُّ
ومنها استخدام مذكرات يومية للتأمل أو التعبير بالصور أو الرسوم .فمن شأن هذه األنشطة
ُ
أن تفسح املجال ملزيد من األفكار التي ميكن تبادلها خارج التأمالت اجلماعية التي حتدث بعد
اللعبة.
› َو ِّسع شبكة دعم املشاركني .وهذا يشمل االستفادة من كل من الشبكات املجتمعية واملهنية املتاحة
خارج البرنامج.
› َّ
تدبر َّ
حل النزاعات؛ ال تدعها تصل إلى العنف .ضع قاعدة للمواجهة وخطة من أجل احلصول
على مزيد من الدعم النفسي والنفسي  -االجتماعي في حال حدوث حتديات أو صدمات.
ِّ
ِّ
ُّ
املتعددة الثقافات
التفهم واالعتراف باالختالف من أجل تعزيز التسامح .وفي املجتمعات
›حقق
ُّ
والتعددية ،ميكن أن يكون من الصعب الوصل بني مختلف األفراد واجلماعات.
َّ
استخدم الرياضة باعتبارها فرصة لعرض املصاعب واخلسارة واملحن في بيئة ُمتحكم فيها.
›
ِ
َ
›ش ِّجع على التفكير لتعزيز التعاطف والتسامح.
ِّ
استخدم لغة محفزة تبني العزم الذاتي لدى املشاركني.
›
ِ
أشرك املجتمع املحلي في اجلهود املبذولة لبناء القدرة على الصمود على مستوى املجتمع من
› ِ
خالل الشراكات وبرامج مد اجلسور وحتديد االحتياجات املحلية.

ِّ
للموجهين أثناء الحصص الرياضية
نقاط إرشادية أخرى
› ِّيسر األلعاب التي حتاكي عن قصد حاالت غير عادلة.
َّ
›ال ُّ
يحق ألحد الفريقني أن يستعمل إال الساق/الذراع اليسرى ،بينما يتمتع الفريق اآلخر بحرية
استخدام كلتيهما.
› َ
اسمح في أحد الفريقني بعدد من الالعبني أكبر مما لدى اآلخر.
ً
ِّ
›نفذ ألعابا ميكن فيها للمشاركني أن ميارسوا بناء السالم وحل النزاعات.
ً
› ِّيسر مفاوضات حول اللعبة بني الفريقني لتحديد من يحصل على الكرة أوال.
ً
› ِّ
استنادا إلى قيم َّ
معينة ،وليس على أساس القدرة
شجع الشباب على اختيار قادة أفرقتهم
الرياضية.
ً
َّ
تتمكن املجموعات من مناقشة ِّ
أي صعوبات أو نزاعات رمبا
أتح فرصا للتفكير بعد التدريب حتى
›ِ
صادفتها.
61

الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة

ً
أتح فرصا للتشبيك بني املشاركني وملشاركة املجتمع املحلي بغية إعانة الشباب على إدراك شبكة
›ِ
الدعم التي لديهم.
ِّ
› َ
اسمح بالتفكير النقدي حول اإلعالنات والرسائل املؤثرة.
ً
› ِأقم رابطا بني املشاركني واملنظمات الشريكة واملجتمع املحلي.
–من شأن إشراك املجتمع املحلي من خالل تنظيم املناسبات ودعوة قادة املجتمع
املحلي البارزين أثناء األنشطة (مثل املباريات واملناسبات االجتماعية والزيارات)
ِّ
أن ُيقلال من االستقطاب ُويتيحا للمشاركني توسيع شبكاتهم ومواردهم.

دراسة حالة :الصمود
سامباسبورتس (( )SambaSportsكينيا)
ُ
"سامباسبورتس يوث أجندا" ( )SambaSports Youth Agendaهي منظمة أنشئت في شباط/فبراير 2018
باعتبارها منصة اجتماعية في مقاطعة كوالي ،بكينيا ،لتشجيع الشباب على تغيير سلوكهم ًّردا على القلق
املتزايد بشأن معدل انخراطهم في عادات من قبيل تعاطي املخدرات وارتكاب اجلرائم واجلنايات األخطر التي
تفضي إلى التطرف العنيف.
وتستخدم "سامباسبورتس" نهجها االستهدافي واملتكامل في الرياضة واملهارات احلياتية "لتلوين عالم" الشباب
ِّ
وللتصدي لعوامل اجلذب نحو التطرف العنيف .وتهدف املنظمة ،من خالل توفير منصات ملساعدة الشباب
ًّ
ًّ
ًّ
وعاطفيا ولتطوير مهاراتهم ،إلى التقليل من استضعافهم ومن خطر
ولفظيا
جسديا
على التعبير عن أنفسهم
انسياقهم للتطرف العنيف .ويعيش الشباب جتربة تتمثل في إيجاد بديل إيجابي من خالل البرنامج ،كما ميكنهم
أن يهدفوا إلى حتقيق نتائج أعلى وأفضل في املدرسة والبيت واملجتمع.
وتتمثل خاصيتا البرنامج الرئيسيتان في ما يلي:
َّ
املعرضني خلطر االنسياق وراء أمناط سلوك معادية للمجتمع
•االستهداف :فاملبادرة تستهدف الشباب
وإجرامية ،وهذا يشمل أمناط السلوك املرتبطة بالتطرف العنيف .وتتواصل "سامباسبورتس" مع الشباب
ووالديهم والطلبة والدعاة املسلمني والقساوسة والشيوخ وعامة املجتمع .ومتنحهم املنصة مساحة للتعبير
عن أنفسهم وفرصة للحصول على اإلرشاد والدعم واملشورة والوضوح بشأن القضايا التي تهمهم.
•التكامل :فالرياضة واملهارات احلياتية ُمدمجتان بشكل متكامل لتحقيق أهداف البرنامج .وتشمل األنشطة
ً
الرامية إلى بلوغ هذه الغاية حصصا تدريبية تقنية باإلضافة إلى محادثات للتوعية يتكفل بها أشخاص
ً
ُ
َ
ِّ
متدربون من منظمات تعنى بإعادة تأهيل متعاطي املخدرات وبناء السالم ،ومشاهد متثيلية تربوية قصيرة
ً
وعروضا متثيلية لتوصيل الدروس إلى املراهقني في بيوتهم ،وكذلك خطابات لضيوف البرنامج الذين
ِّ
ميثلون قدوة والذين يستطيعون حفز الشباب على التركيز على تلقيهم للتعليم وعلى التزام االنضباط
كوسيلة لتسويق مواهبهم وتشكيل حياتهم.
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5-2

المنطقة  :5التمكين
"أنتم جاهزون".

معلومات
متكني الشباب هو عملية سلوكية وهيكلية وثقافية تتاح من خاللها للشباب فرص الكتساب االستقاللية
والقيادة من أجل إحداث تغيير في حياتهم وحياة اآلخرين في مجتمعاتهم املحلية واملجتمع األوسعُ .وي ِّ
عرف
مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني مصطلح "متكني الشباب" بأنه فلسفة تستبني طاقات
ِّ
()112
وتشجع على االستفادة منها.
الشباب وإمكاناتهم
وفي هذا الدليل ،ميثل مصطلح "التمكني" منطقة ُّ
التغير في النموذج .فهي املنطقة التي يبدأ فيها الشباب
ُّ
في اجلهر بأفكارهم بثقة وممارسة اتخاذ القرارات الصائبة .وينصب التشديد في هذه املنطقة على
املشاركة اجلماعية لكل الشباب في فضاء يرمي إلى بناء املعرفة واملهارات من خالل الرياضة .غير َّ
أن
ً
أيضا َّ
الدليل ُي ُّ
بأن مصطلح "التمكني" ُيفهم ُوي َّ
فسر ُويعاش بشكل مختلف باختالف السياقات الثقافية
قر
والدينية ،ولذلك من املهم أن يظل املمارسون مدركني لهذه االختالفات أثناء مشاركتهم مع الشباب في
ُ
مجتمعاتهم املحلية في استحداث ن ُهج شاملة للجميع إزاء التمكني.
ُّ
وينبغي تطوير التمكني في سياق التدخالت التنموية  -االجتماعية التي تقوم على املجتمع املحلي والتي
ترمي إلى الوقاية األولية ،وذلك بهدف متكني الشباب َّ
املعرضني للخطر من خالل البرامج القائمة على
ُّ
الرياضة والتعلم املعرفي و/أو السلوكي ومساعدتهم في اكتساب قدرة على الصمود في وجه العنف
واجلرمية ،وخاصة في وجه التطرف العنيف.
وتشجع األمم املتحدة الدول األعضاء على ضمان أن يكون الشباب في ِّ
ِّ
مقدمة وصميم املناقشات
َّ
واإلجراءات املناهضة لدوافع التطرف العنيف .كما أن الشباب هم األكثر عرضة إلغراءات التطرف
العنيف بسبب "عنف اإلقصاء" العاملي من احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية )113(.ونتيجة
لذلك ،أولت احلكومات الوطنية واألمم املتحدة أولوية ملسألة العثور على ُس ُبل إلشراك الشباب باعتبارهم
شركاء نشطني في جهود التنمية املستدامة ،واالعتراف بأنهم حاملو الشعلة خلطة التنمية املستدامة
()114
لعام .2030
َّ
وقد وضعت منظومة األمم املتحدة برامج ُي َ
راعى فيها هذا املفهوم .فعلى سبيل املثال ،يهدف مشروع نفذته
ً
ً
اليونسكو بدعم من مكتب مكافحة اإلرهاب إلى خلق "فرص للشباب ذكورا وإناثا للمشاركة كصناع تغيير
()115
وبناة سالم في مجتمعاتهم املحلية املباشرة واملجتمعات األوسع ،وتعزيز رؤية بناءة للشباب كقادة".
ِّ
وميثل القضاء على عنف إقصاء الشباب خطوة أولى نحو الوقاية من التطرف العنيف.

الرياضة والتمكني

يجدر التسليم بأن َّ
َّمجرد ممارسة الرياضة ميكن أن يكون مصدر متكني في بعض األحيان ،حتى من دون
توجيه ِّ
أي رسائل .وميكن أن يكون إلتاحة الفرصة للمشاركة في الرياضة ولالنضمام كجزء من بيئة إيجابية
تأثير دائم على تنمية املشاركني الشبان .ففي الواقعُ ،وصفت الرياضة بأنها مساهم رئيسي في متكني
النساء والفتيات من خالل إظهار َّ
َّ
تتحدى القوالب النمطية اجلنسانية واألعراف
أن املرأة في الرياضة
ُ
َّ
()116
االجتماعية وتصبح قدوة ملهمة وتثبت أن الرجال والنساء متساوون .ومع ذلك ،هناك حاجة كبيرة إلى
ِّ
ميثلن قدوات رياضية للشابات والفتيات في مجال الرياضةَّ ،
ألن اختيار اإلناث
زيادة عدد النساء اللواتي
ُّ
لرجال ليكونوا قدوة رياضية ميكن أن يكون سببه عدم توفر قدوات رياضية نسائية وندرتها وعدم ظهورهن

(( UNHCR, IOC and Terre des hommes, Sport for Protection Toolkit )112انظر احلاشية .)80
(( Simpson, The Missing Peace )113انظر احلاشية .)29
(( United Nations, World Youth Report )114انظر احلاشية  )76وقرار اجلمعية العامة .1/70
(( UNESCO, “Prevention of violent extremism through youth empowerment” )115انظر احلاشية .)46
(Phumzile Mlambo-Ngcuka, “Op-ed: empowering women through sport”, United Nations Entity for Gender Equality and )116
.the Empowerment of Women (UN-Women), 2 April 2019
63

الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة

ِّ
ً
للعيان ،وهو ما يرجع أيضا إلى قلة شعبية األلعاب الرياضية التنافسية التي تشارك فيها اإلناث )117(.وميثل
ً
ً
ُّ
توفير من ُيعتبرون قدوة عامال حاسما لتعزيز
التحول( )118وهو يؤدي إلى زيادة بناء الثقة لدى املشاركني في
البرامج الرياضية.
وفيما يتعلق بالبرامج الرياضية الرامية إلى الوقاية من التطرف العنيف ،حتتاج النساء والفتيات إلى
املشاركة بنشاط والتعبير عن آرائهن في عملية احلل ،ذلك أنهن جزء من البيئات الصغيرة التي ال ينقطع
فيها الكالم املتطرف .ومن شأن متكينهن أن ِّ
يجهزهن بشكل أفضل حتى ال يقعن ضحايا للتطرف العنيف
َّ
يتصدين لتجنيدهن فيه.
أو لكي
ِّ
وبغض النظر عن القوالب النمطية اجلنسانية ،ينبغي أن يتيح التمكني في
وإضافة إلى النساء والفتيات،
هذا السياق ما يلي:
•زيادة ثقة الشباب بأنهم َّيتخذون قرارات صائبة
•تعزيز تعاطف الشباب مع الناس الذين هم من نفس اخللفيات أو من خلفيات مختلفة
•زيادة ثقتهم في تولي زمام القيادة
•إبراز مهاراتهم في حتديد األهداف
•دعم ُّ
حتولهم إلى قادة شبان ملجتمعهم املحلي املباشر واملجتمع األوسع
ً
ُّ
للتعقد املتزايد الذي َّيتسم به التطرف العنيفَّ ،
فإن برنامج التمكني في سياق الرياضة ومنع التطرف
ونظرا
العنيف سيحتاج إلى ما يلي:
•االستناد إلى التعزيز اإليجابي والثقة املكتسبة في منطقتي الفضاءات اآلمنة والصمود
ِّ
تشجع على حتقيق أفكار مثل تنظيم املشاريع االجتماعية
• تعزيز اللقاءات االجتماعية التي
والدعوة إلى املبادرة اجلماعية
َّ
•تعليم املشاركني بعناية أن يكونوا مسؤولني بفضل معرفتهم اجلديدة وأن يتجنبوا الثقة املفرطة
•تشجيع املشاركني على التفكير في الشكل الذي َّيتخذه التمكني بالنسبة لهم وما يعنيه لهم
وملجتمعهم املحلي
•تعزيز الروابط اإليجابية في املجتمع املحلي من أجل تقليل انعدام الثقة وتقوية الروابط
االجتماعية
•تشجيع الشباب على التعبير عن حلولهم املرتبطة بالسياق املحلي من خالل الرياضة
ِّ
•التشجيع على بناء الثقة بني املشاركني وأصحاب املصلحة املتدخلني
•نيل قبول املجتمع املحلي لتوسيع نطاق البرنامج وتأثيره خارج املالعب الرياضية
ُّ
•جتنب استخدام تعابير واصمة ،وخاصة في املجاالت التي تواجه مستويات عالية من التطرف
العنيف
ِّ
للموجهني واملوظفني إلرشاد
وتتيح االستفادة من الدروس املكتسبة من منطقة التمكني تهيئة أفضل
ُّ
التغلب على ِّ
أي حتديات قد تعترضهم في املستقبل.
املشاركني إلى كيفية
(Robin J. Ely, “The effects of organizational demographics and social identity on relationships among professional women”,)117
Administrative Science Quarterly, vol. 39, No. 2 ( June 1994), pp. 203–238; Donald E. Gibson and Diana I. Cordova, “Women’s
and men’s role models: the importance of exemplars”, in Mentoring Dilemmas: Developmental Relationships within Multicultural
Organizations, Audrey J. Murrell, Faye J. Crosby and Robin J. Ely, eds. (Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates,
).1999
(Paul J. Taylor, Darlene F. Russ-Eft and Daniel W. L. Chan, “A meta-analytic review of behavior modelling training”, Journal )118
.of Applied Psychology, vol. 90, No. 4 (2005), pp. 692–709
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العملية

َّ
املبين في صورة منظار في الشكل  17العناصر املميزة التي ِّ
مخطط العملية َّ
تؤدي إلى زيادة متكني
ُيظهر
املشاركني .ففي هذه املرحلة األخيرة من برنامج الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة ،سيكتسب
ً
ً
َّ
جديدا من أجل اتخاذ قرارات أكثر استنارةَ .
وسيظهر شعور
املشاركون معرفة جديدة ويتعلمون درسا
ً
إيجابي بالذات ،مما يخلق فرصا متزايدة لبناء قدراتهم وقابليتهم للتوظيف في مختلف القطاعات املحلية
ُّ
املتمرسني لدى منظمات َّ
ِّ
ُّ
معنية
التمرس باملهنة أو التعلم مبالزمة املوظفني
والوطنية .وسوف تكون فرص
ُ
ُ َ
مختلفة قد أدرجت في منطقة التعليم وينتظر منها أن تؤدي إلى زيادة املسؤولية وفتح مسار جديد للتمكني.
الشكل -17

منظار الرياضة والوقاية من التطرف العنيف والتمكين
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منظور املشارك

ً
ُت َ
فهم العملية بشكل أفضل أيضا عند النظر إليها من منظور املشارك .ويهدف منوذج االنطباعات في
ِّ
إطار هذه العملية الذي هو َّ
ِّ
واملتخصصني اآلخرين بلمحة عامة
املوجهني
مبين في الشكل  18إلى تزويد
ِّ
َّ
ُّ
وتطورهم داخل هذه املنطقة .ومتثل النصوص تصريحات مهمة ميكن أن يدلي بها
عن أفكار املشاركني
ً
ِّ
ُّ
املشاركون للتعبير عن التقدم املحرز وأثر البرنامج .وميكن لهذه التصريحات أن تشكل سردا لرصد وتقييم
َّ
املحددة للمنطقة.
األهداف
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الشكل  -18نموذج النطباعات الشباب في منطقة التمكين

َّ
تعل ُ
مت الكثير من خالل األلعاب الرياضية في األسابيع القليلة املاضية .وقد
لقد
ً
ً
َّ
ُ
أصبحت واثقا من نفسي وأعرف ماذا سأفعل بعد ذلك .لقد متكنت أيضا من أن
أتواصل مع رفاقي وأن أحل املشاكل التي تواجهنا كشباب.

ً
ً
في لعبة اليومَّ ،
بالتمكني! فقد استضفنا يوما للرياضة
سجلنا هدفا يتعلق
ً
ً
املجتمعية ،وجاء اجلميع – شبابا وكهوال – للعب .وتبادلنا على نطاق واسع رسائل
اجتماعية عن السالم واملساءلة .وقد كان لنا موقف بشأن كل منطقة من املناطق
اخلمس.

ُ
لقد منحتنا اللعبة فرصة لكي نري ملجتمعنا املحلي وللشباب اآلخرين الدروس
اإليجابية التي تعلمناها من البرنامج.

ً
في نهاية اليوم ،أصبح بإمكاننا أن نتبادل جتاربنا بكل ثقة وأن جنذب مزيدا
من الشباب لالنضمام إلى البرنامج الذي سيبدأ تنفيذه من جديد في املستقبل
القريب.

ِّ
َّ
ألتقمص
وللموجهني دور كبير في مساعدتي في النمو
لقد كان لفريقي
ً
ُ
شخصيتي في األسابيع القليلة املاضية ،وقد أصبحت أعرف كيف أكون مسؤوال
َّ
بفضل كل ما تعلمته .واجلانب األفضل هو أننا كلنا أصبحت لدينا اآلن فكرة
واضحة َّ
عما سنفعله بعد هذا!

عوامل اخلطر والتدابير الوقائية
الجدول -7

عوامل الخطر والتدابير الوقائية في منطقة التمكين
عوامل الخطر

ِّ
يستطيع الشباب املتمكن بسهولة من اكتساب ثقة
مفرطة وقد َّ
تتكون لديه نزعة نزاعية
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التدابير الوقائية
َ
الشباب وأن
سيكون من الضروري أن يراقب املمارسون
ُيرشدوهم إلى الكيفية التي يكونون بها مسؤولني مبا
اكتسبوه من معارف ومهارات جديدة .وسيكون على
ِّ
املوجهني واخلبراء/املمارسني الثانويني االلتزام بوضع
ً
إطار يرسم حدودا للغة والدروس املتعلقة بالتمكني من
خالل الرياضة التي يلقنونها للمشاركني في البرنامج
حتى يظلوا محترمني لبيئاتهم الثقافية.
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ميكن أن تكون القيود االجتماعية  -الثقافية املفروضة
على مشاركة النساء الشابات والفتيات في الرياضة
ً
حاجزا أمام متكينهن.

ِّ
املوجهون واملمارسون اآلخرون مع اإلناث
ميكن أن يعمل
الالتي ميثلن قدوة ومع معلمات الرياضة عندما يسعون
إلى تأمني موافقة املجتمع املحلي على مشاركة الفتيات
في أحد البرامج ،مع ضمان َّ
أن الفضاء والتوقيت
َّ
املخص َصني للبرنامج يراعيان االعتبارات اجلنسانية
ويلبيان طلبات الوالدين واألوصياء.

التخطيط ملا بعد البرنامج غير مالئم

ينبغي تصميم البرنامج على نحو يكفل استعمال
الرياضة مبثابة جسر لوصل الشباب بسبل مختلفة تكفل
سالسة انتقالهم إلى املجتمع.
وينبغي إرساء استراتيجية بشأن االستمرارية فيما يتعلق
بالفرص املتاحة للشباب الذين سيكملون البرنامج.
وسوف يكون من الضروري أن يشارك كل أصحاب
املصلحة في هذه اجلهود.
وينبغي إنشاء آلية إحالة لصالح األشخاص الذين هم
ِّ
ِّ
متخصصة.
متخصص و/أو خدمات
في حاجة إلى دعم

احتمال حصول حركيات سلبية داخل املجموعات،
حيث يهيمن بعض املشاركني ويتجاهلون أعضاء الفريق
اآلخرين

ِّ
للموجهني تشجيع املشاركني الشبان على ممارسة
ينبغي
ً
اتخاذ القرارات السديدة استنادا إلى القيم اإليجابية
َّ
التي تتحلى بها الرياضة (أي العمل اجلماعي واإلنصاف
واالحترام واالنضباط).
ويستطيع املمارسون أن يستعملوا مبهارة قيم الرياضة
والقوة الكامنة فيها من أجل زيادة القيادة واالستقالل
ُّ
لدى الشباب الذين ُ
سيكملون تعلمهم من البرنامج.

ِّ
اعتماد البرنامج على التمويل الذي ُيركز على
خطر
ً
ِّ
النتائج بدال من التمويل الذي ُيركز على العملية

خطر التمويل املستدام ،حيث َّ
إن معظم البرامج
تنزع إلى العمل مع األشخاص الذين ليسوا من أكثر
املستضعفني وذلك من أجل ضمان استدامة التمويل

ينبغي إلدارة البرنامج وأصحاب املصلحة فيه أن يعمدوا
منذ البداية إلى التناقش حول منوذج متويل البرنامج
سي َ
الذي ُ
عتمد وأن َّيتفقوا عليه ،وينبغي لهم التشديد
على َّ
أن التركيز ليس على اتباع نهج عددي (أي على
عدد املشاركني) ،وإمنا هو على االستثمار في إكمال
الشباب بنجاح َّ
كل جوانب العملية التي تتألف من خمسة
ُّ
َّ
التحول الذي
ينصب التركيز على
أجزاء .وينبغي أن
يلحق بالشباب في سياقهم املحلي.
ِّ
تشجع البرامج املجتمع املحلي وأصحاب
ينبغي أن
املصلحة املحليني على املوافقة على ضرورة تنفيذ
برنامج من هذا القبيل من أجل تعزيز احلصول على
التمويل وإظهار اإلحساس مبلكية البرنامج ،وهذا
ً
سي َ
ُ
ِّ
للميسرين أيضا أن
ترجم إلى استدامة .وينبغي
ُيدركوا احلاجة إلى تصميم برنامج قابل للتنفيذ العملي
ومناسب للمجتمع املحلي.
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الفرص والتحديات

هناك عدة فرص وحتديات تتصل باستخدام الرياضة لترويج متكني الشباب َّ
املعرضني للخطر في مختلف
املجتمعات .وفي هذا السياق ،من املهم أن يظل في االعتبار َّ
أن التمكني هو عملية متواصلة للمشاركني.
وتشمل فرص استخدام الرياضة لتعزيز التمكني ما يلي:
•ميكن أن ِّ
تشجع الرياضة متكني الفرد ،مما يساعد في اغتنام الفرص لتكوين أفكار ووجهات نظر
إيجابية جديدة حتظى بتأييد املجموعة.
•ميكن أن ِّ
تعزز الرياضة التعاطف والتسامح بني املشاركني من خالل إتاحة الفرص لالستماع إلى
وجهات النظر واألفكار املختلفة من أعضاء املجموعة.
ُّ
التوصل إلى حلول محلية للتطرف
•ميكن أن تساعد الرياضة املشاركني واملجتمع املحلي في
العنيف.
•ميكن أن تساعد الرياضة في خلق واقع إيجابي جديد.
•ميكن أن تزيد الرياضة من مشاركة النساء والفتيات في األلعاب الرياضية والقيادة.
وتشمل التحديات التي تواجه استخدام الرياضة مبثابة أداة للتمكني ما يلي:
ً
ِّ
• ُّ
تقبل املهارات اجلديدة وتلقي الدعم في إدارة املهارات املكتسبة حديثا .فعملية التمكني ينبغي
ً
ُّ
ُّ
أن تشتمل على جزء يتعلق بتدبر هوية ومعرفة مكتشفتني حديثا لضمان تقبل املشاركني لألفكار
اجلديدة .وميكن أن ِّ
يؤدي توفير التدريب والتوجيه بعد البرنامج إلى دعم الشباب في استخدام
ُّ
هذه املهارات اجلديدة والتكيف معها.
ِّ
•افتقار البرنامج إلى الدعم من املجتمع املحلي واألسرة .وهذا يرتبط بالنقطة السابقة املتمثلة في
ً
ُّ
تقبل املهارات املكتشفة حديثا ويزيد من احلاجة إلى إيجاد سبل إلشراك النظام اجلزئي األوسع
ُ
الذي يعمل فيه الشباب بعد أن يصبحوا في مأمن من اخلطر.
َّ ً
دا بالزمان واملكان إذا لم َ
توضع استراتيجيات للشباب بعد إمتامهم
•ميكن أن يصبح التمكني مقي
للبرنامج.
ً
ِّ
ِّ
•قد ال تكون الرياضة دائما ما يفضله الشباب أو قد ال تشجعهم أسرهم على ممارستها .كما
()119
ميكن أن َّ
تتسبب بعض األلعاب الرياضية في نبذ املشاركني.
•ميكن أن تتأثر مشاعر التمكني في حالة وجود نقص في الثقة لدى أصحاب املصلحة.

إرشادات عملية

ِّ
ِّ
املوجهني واملعلمني واملمارسني من املجتمع األوسع .وهذه القائمة
فيما يلي إرشادات ونصائح عملية إلى
ِّ
املوجهون على وجه اخلصوص إلى تكييفها مع بيئتهم الثقافية والسياقية.
ليست حصرية ،وسيحتاج
ًّ
وباإلضافة إلى ذلك ،من املهم جدا أن يظل هناك إدراك للحساسيات الثقافية القائمة.
ِّ
للموجهني وغيرهم من أصحاب املصلحة تشجيع املشاركني على تنظيم مباراة رياضية
›ينبغي
مجتمعية ليوم واحد.
–فهذه املناسبة ستتيح لهم فرصة ملمارسة مهاراتهم الرياضية واحلوارية املكتشفة
ً
حديثا.
ً
–وميكنهم أيضا املشاركة في استحداث مواضيع حول التمكني من أجل تغطيتها أثناء
املباراة املجتمعية.
ً
ُّ
ِّ
وستيسر هذه املناسبة أيضا حراك الفضاءات اآلمنة ونتائج التعلم اإليجابية خارج
–
املنطقة.
(( Hedayah and Global Centre on Cooperative Security, “Thinking outside the box” )119انظر احلاشية .)53
68

الفصل  -2املناطق اخلمس للوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة

ِّ
ً
ألعابا ِّ
ِّ
ُّ
التعرف على النتائج االجتماعية اإليجابية
تشجع املشاركني على
املوجهون
›ينبغي أن ينظم
ِّ
للموجهني الترحيب باألسئلة عن اخلطوات التالية وربطها
للتمكني .وكجزء من األلعاب ،ينبغي
بفرص خارج منطقة التمكني.
–فهذه األلعاب ستعمل على بناء ثقة املشاركني في إظهار من هم ومن أصبحوا
لآلخرين.
ً
–وستزيد هذه األلعاب أيضا من الفرص املتاحة للشباب لتوسيع شبكاتهم االجتماعية
ضمن فضاء آمن ومزدهر.
–وستساعد األلعاب الشباب على حتسني مهاراتهم في حتديد األهداف.
›ينبغي تشجيع الشباب على إنشاء ألعاب التمكني اخلاصة بهم حول الوقاية من التطرف العنيف.
–فهذا ميثل بداية لعملية ُّ
تكيف الشباب مع محيطهم خارج البرنامج.
ً
–وهو أيضا يشحذ مهاراتهم في مجال اتخاذ القرارات.
ِّ
ِّ
للموجهني ورؤساء البرنامج أن يخططوا لتمويل خدمات املتابعة التي ينبغي لهم تقدميها
›ينبغي
إلى الشباب املتمكن لألغراض التالية:
–تزويدهم مبسار قوي ومستدام يفضي بهم إلى العمل مع أصحاب املصلحة اآلخرين
–احلد من مخاطر استضعافهم من جديد أمام التجنيد والتلقني العقائدي بسبب
عدم وجود استراتيجية لالستمرارية
–إتاحة تكامل أفضل مع املجتمع املحلي واالعتراف بنتائج البرنامج ومهارات
املشاركني

دراسة حالة :التمكني
غالز أند غولز ( :)Galz and Goalsاليونيسف وناميبيا
برنامج "غالز أند غولز" أطلقته اليونيسف في عام  2009في إطار شراكة مع رابطة ناميبيا لكرة القدم في
املدارس في جميع أنحاء البلد بهدف تشجيع مزيد من الفتيات على لعب كرة القدم وتعزيز الصحة الفردية
ً
ِّ
َّ
ًّ
تضمن
واملوجهني والوالدين
دراسيا للمعلمني
واملسؤولية االجتماعية ومتكني املرأة .وقد وضع البرنامج منهاجا
معلومات عن فيروس نقص املناعة البشرية/األيدز وتعاطي الكحول والتمييز بني اجلنسني .وتتمثل إحدى نقاط
القوة الرئيسية للبرنامج في إشراك جميع أصحاب املصلحة ،ومنهم الفاعلون الرياضيون ،في حياة الشابات
والفتيات(.أ) وقد استفاد من املشروع آالف الفتيات الصغيرات في املدارس االبتدائية والثانوية في جميع أنحاء
البلد.
وينبع البرنامج من اإلميان بالنتائج اإليجابية التي ميكن أن تثمرها البرمجة القائمة على الرياضة .ذلك َّ
أن
"الرياضة واللعب َّ
مهمان لليونيسف ألنهما عنصران حيويان في صحة األطفال والشباب وسعادتهم ورفاهيتهم"،
ً
َّ
(ب)
وفقا لتعليق ممثل اليونيسف في ناميبيا ،إيان ماكليود .وتؤمن اليونيسف بأن مشروع
ِّ
"غالز أند غولز" سيوفر للفتيات بيئة آمنة لالستمتاع بالرياضة مع اكتساب املعرفة والثقة اللتني ستمكنانهن من
اتخاذ قرارات ذكية في حياتهن.

_________

(أ) ” .UNICEF, “UNICEF launches ‘Galz and Goals’ programme to promote sport for girls in Namibiaمتاح على
املوقع .www.unicef.org/infobycountry/namibia_51687.html
(ب) املرجع نفسه.
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دراسة حالة :كل املناطق
مبادرة دارفور دريمز بشأن تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم من أجل
ًّ
َّ
داخليا في دارفور ،بالسودان
المشردين
األشخاص
ً
ِّ
ُتبرز دراسة حالة "دارفور درميز" (ُّ )Darfur Dreams
السبل التي متكن من تنفيذ األنشطة وفقا لنهج املناطق
اخلمس .و"دارفور درميز" هي مبادرة نفذتها في عام  2019منظمة "سايف ذي درمي" ()Save the Dream
("أنقذوا احللم") بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ومع قطر اخليرية ،وبشراكة مع كيانات رياضية وتربوية
ُ
َ
مختلفة ،مثل "أسباير أكادميي" ( .)Aspire Academyوقد َّ
صممت هذه املبادرة ونفذتها منظمة "سايف ذي درمي"
وشركاؤها بهدف تعزيز السلم والوقاية من التطرف العنيف.
ًّ
َّ
داخليا واملجتمعات املحلية املستقبلة لهم في دارفور بالسودان،
املشردين
وهذا البرنامج ،الذي كان يستهدف
استخدم الرياضة من أجل حتقيق التكامل مع املجتمع وبناء السالم وحتقيق املصاحلة(.أ) وقد شملت األنشطة
ُ
ِّ
متعددة،
امليدانية التي نفذت في املقام األول في مدينة الفاشر ،بشمال دارفور ،مبادرات رياضية وثقافية
وحمالت مناصرة ،وحلقات تدريبية حول تسخير الرياضة لتحقيق التنمية والسالم ،وكان الهدف الرئيسي من
ذلك بناء قدرات املشاركني على تصميم وإدارة مشاريع قابلة لالستدامة في ذلك املجال .وقد شارك في "سايف
ذي درمي" عدة قدوات ،منهم تيغال لوروب ،وهي َّ
عداءة كينية للمسافات الطويلة وقائدة فريق الالجئني األوملبي،
وقد أصبحت قدوة رياضية نسائية وتطرقت إلى املساواة بني اجلنسني ومتكني الفتيات من خالل الرياضة
وزادت في مستوى الثقة لدى املشاركني.
ُ
ً
ومن أجل بناء الثقة والسرية في التعامل مع الشباب وأسرهم ،أنشئت جلنة محلية تتألف من  80قائدا
ًّ
مجتمعيا من دارفور بغية دعم إنشاء فضاء مادي وثقافي آمن (املنطقة  )1يستطيع فيه الشباب االلتقاء والتفاعل
دون ِّ
أي عقبات من قبيل املشاكل اجلنسانية.
وقد ساهم هذا الفضاء اآلمن في تعاون املجتمع املحلي على تنفيذ املشروع وبناء الثقة به واإلحساس مبلكيته.
وتناول املشاركون في التدريب موضوع األمن املادي فيما يتعلق باستخدام املعدات وإدارة املالعب على مستوى
القاعدة الشعبية ،وخاصة عندما يتعلق األمر باألطفال ومع إيالء االهتمام الواجب إلى معاملة األشخاص الذين
يشكون من إعاقات مختلفة.
َّ
ًّ
َّ
داخليا التدريب على إعداد
املشردين
وعالوة على ذلك ،تلقى  50من القادة الشبان القادمني من مجتمعات
والوقاية من التطرف العنيف .وقد
ُاملشاريع وحل النزاعات والتخطيط االستراتيجي وتنظيم املباريات الرياضية ُ
ألقيت رسائل رئيسية كجزء من عناصر التعليم غير الرسمي (املنطقة  )4التي أدمجت في كامل أجزاء املشروع.
ِّ
َّ
ِّ
املتدربون واملتمكنون (املنطقة  ،)5الذين قاموا بدور عوامل التغيير ،لكي َّيتصلوا مبا يربو
وتنقل القادة الشبان
ً
َّ
ًّ
َّ
َّ
على  20 000شاب من املشردين داخليا ودربوهم .وعمل كل املشاركني معا في حصص مختلفة وشكلوا أفرقة
الشباب القادمني من خلفيات مختلفة من أجل تيسير إشراك املجتمع املحلي واإلدماج االجتماعي (املنطقة
من
ُ
 )2وقد أشرك املجتمع املحلي األوسع في مدينة الفاشر واألسر املحلية وأتيحت لهما الفرصة للتفاعل مع
ًّ
َّ
داخليا واالستفادة من البرنامج من خالل تنظيم مهرجان رياضي ،مما َّ
وسع نطاق الشبكة االجتماعية
املشردين
ً
املحلية وكفل مزيدا من الدعم للمبادرة.
ً
َّ
وتلقى املشاركون أيضا الدعم في بناء الصمود (املنطقة  )3باالنخراط في أنشطة رياضية جماعية ساعدتهم
على تنمية املهارات الالزمة للتغلب على الضغط من األقران وعدم املساواة والظلم في ضوء املظالم التي
واجهوها.
_________

(أ)
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ُّ
النهج واملبادئ الرئيسية التي ُ
ً
استرشد بها في
بناء على اإلرشادات املوجودة بشأن البرمجة والتفكير في
ِّ
َ
إعداد هذا الدليل (انظر املقدمة) ،يعرض هذا الفصل إرشادات حول برمجة الوقاية من التطرف العنيف
ِّ
من خالل الرياضة .ويركز هذا الفصل على وجه اخلصوص على املبادئ األساسية للبرمجة في هذا
ً
َّ
ًّ
منوذجيا للرياضة ومعلومات عن مختلف أنواع البرامج وكيف ميكن تطبيقها
يتضمن تصنيفا
املجال ،وهو
ً
ِّ
بشكل فعال في سياق الوقاية األولية كجزء من أطر شاملة للوقاية من التطرف العنيف .وهو يوفر أيضا
ً
ًّ
أساسيا لتحقيق أكبر قدر من
الدعم لنهج يقوم على حقوق اإلنسان ولوضع آليات إحالة باعتبارها عنصرا
النتائج من هذه البرامج وضمان استدامتها.

  1-3مبادئ تصميم برامج الرياضة
والوقاية من التطرف العنيف
عند تصميم البرامج الرياضية من أجل الوقاية من التطرف العنيف ،من الضروري فهم دور الرياضة
واألعراف الثقافية املرتبطة بالنوع اجلنساني والعمر وفئة الشباب والقدرة واإلعاقة والطبقة االجتماعية
ً ُّ
واملوقع اجلغرافي والتعليم وفرص احلراك االقتصادي واالجتماعي واحلالة الزوجيةُ .ويقترح أيضا جتنب
ً
ُّ
"التشدد" و"الوقاية من التطرف العنيف" حتديدا في أسماء البرامج أو التقليل من ذلك
ذكر تعبيري
ً
والتركيز باألحرى على األهداف األوسع نطاقا التي يرمي إليها البرنامج لصالح األفراد واملجتمع .والغرض
ُّ
من ذلك هو جتنب وصم البرنامج واملشاركني فيه (120).ويجب استخدام الرياضة مبثابة أداة جلذب الناس
َّ ً
ً
ًّ
أساسيا وفعاال من البرمجة من خالل دمج أنشطة "الرياضة املضافة" ذات
للمشاركة وباعتبارها جزءا
ً
النتائج األوسع نطاقا فيما يتعلق بالوقاية من التطرف العنيف (انظر الفصل .)2
ُّ
َّإن االلتزام بتحسني الفهم السياقي يتيح إمكانية تصميم تدخالت أوثق صلة في مجاالت الرياضة الرامية
إلى حتقيق التنمية والسالم( )121والوقاية من التطرف العنيف )122(،مع مراعاة عدم وجود منهاج برنامجي
ُّ
ثابت َّ
وأن التعلم والتحسني املتواصلني هما جزآن أساسيان من وضع البرامج )123(.وبالتالي ،ال ميكن إنتاج
دليل نهائي َّ
مفصل خطوة خطوة لكي ُيستعمل في مواقع عديدة .ولكن ،ميكن حتديد بعض مبادئ التصميم
العامة .ومع َّ
أن البرامج ميكن تصميمها من األعلى إلى األسفل (من قبل احلكومة) أو من األسفل إلى
َّ
ً
األعلى (من قبل الفاعلني على مستوى القاعدة الشعبية) )124(،إال َّ
أن هناك شراكات ظهرت باعتبارها نهجا
ً
ومنادى به إزاء زيادة املوارد والقدرات ُي ِّ
()125
ً
عزز آثار البرامج.
مقبوال
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الشكل -19
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(Steven Lenos and Annelies Jansen, “The role of sports and leisure activities in preventing and countering violent )120
).extremism”, RAN EX Post Paper (Radicalization Awareness Network, March 2019
(.Iain Lindsey and others, Localizing Global Sport for Development (Manchester, Manchester University Press, 2017) )121
(.UNESCO, Preventing Violent Extremism through Education: A Guide for Policymakers (Paris, 2017) )122
(Nico Schulenkorf and Ramon Spaaij, “Commentary: reflections on theory building in sport for development and )123
).peace”, International Journal of Sport Management and Marketing, vol. 16, Nos. 1–2 (2015
(David Black, “The challenges of articulating ‘top down’ and ‘bottom up’ development through sport”. Third World )124
.Thematics: A TWQ Journal, vol. 2, No. 1 (2017), pp. 7–22
(Iain Lindsey, “Partnership working and sport development”, in Routledge Handbook of Sports Development, Barrie )125
).Houlihan and Mick Green, eds. (London, Routledge, 2011
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وتشمل املبادئ األساسية في مجال وضع برامج تسخير الرياضة للوقاية من التطرف العنيف ما يلي:
ً َّ ً
َّ
َّ
اسا للنزاع .خذ السياق كنقطة انطالق ِّ
محددة
وعرف التطرف العنيف بطريقة
•اتبع نهجا حس
ثقافياِّ .
ًّ
ًّ
واقعيا بشأن ما ميكنك حتقيقه في ضوء إطارك
حدد مستوى طموحك وكن
ومناسبة
الزمني ومهمتك والسياق الذي تعمل فيه.
ً
ً
ً
• ِّ
عرف الوقاية من التطرف العنيف بالتعاون مع الفاعلني املحليني .ضع تعريفا واضحا ومشتركا
َّ
للوقاية من التطرف العنيف وتأكد من وضع التعريف في السياق املطلوب .وينبغي وضع محتوى
البرنامج وإطاري الرصد والتقييم بالتعاون مع الفاعلني املحليني واملجموعات املحلية لضمان
مالءمتها وأخذ االعتبارات السياقية في احلسبان.
حتسب ِّ
•افهم املخاطرَّ .
ألي نتائج وحواجز محتملة غير مقصودة قد تعترض تيسير البرنامج
وميكن أن تؤثر في رفاهية املشاركني واملجتمع املحلي .وهذا يكتسي أهمية خاصة عندما يؤخذ
ُّ
ِّ
في االعتبار َّ
أن الرياضة والعمل مع األطفال والشباب يحمالن مفاجآت ال ميكن توقعها .وميكن
حتليل السياق والثقافة ،وكذلك فهم األطر القانونية املحلية والدولية ،من أخذ املخاطر املحتملة
والعوامل الوقائية في االعتبار عند وضع البرنامج.
ًّ
واقعيا في حتديد أهداف البرامج الرياضية واحرص على عدم املبالغة
•افهم دور الرياضة .كن
َّ
في الطموح أو نسيان التخطيط إلجراءات الرصد والتقييم .وتأكد من فهمك لدور الرياضة في
السياق املعني ولألعراف الثقافية املرتبطة بالنوع اجلنساني والسن والشباب والقدرة والعوق
والطبقة االجتماعية واملوقع اجلغرافي والتعليم وفرص احلراك االقتصادي واالجتماعي واحلالة
الزوجية.
• َّ
تبين الشركاء األساسيني .أشرك أصحاب املصلحة واملجتمع املحلي واضمن اتباع نهج شامل
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
للجميع ومتعدد الوكاالت .وادع اخلبراء اخلارجيني ذوي الصلة واملدربني املتخصصني أو
املساهمني املحليني الذين ميكنهم املساعدة في إحداث شعور باالنتماء ومبلكية البرنامج .وميكن
ً
لقادة املجتمع املحلي أيضا أن يتفاعلوا بشكل إيجابي مع مجموعات املشاركني .وميكن للمتحدثني
الذين خرجوا بنجاح من بوتقة التطرف العنيف أن يرووا لآلخرين قصص جناحهم.
•ابن القدرات .أنشئ شبكات مع املنظمات الرياضية املحلية والنوادي واملرافق الترفيهية ِّ
وطور
ِ
قدراتها على العمل على الوقاية من التطرف العنيف .فمن خالل زيادة التعاون والشراكات ،ميكن
ً
ً
للبرامج أيضا بناء قدرات املنظمات األخرى وإنشاء شبكة أوسع نطاقا من الشركاء الذين يعملون
مع الشباب على الوقاية من اجلرمية والعنف.
ً
ً
ُّ
ُّ
والتكيف .اعتبر املشاركني الشبان فاعلني
أجر رصدا وتقييما يقوده املشاركون من أجل التعلم
• ِ
ُّ
مهمني في آليات الرصد والتقييم .وتتمثل أهم األولويات في تتبع البرنامج وفهم أثره .واملشاركون
هم جزء ال يتجزأ من عملية التقاط تلك املعلومات .وميكن القيام بذلك من خالل إشراك الشباب
والفاعلني اآلخرين في صوغ نظرية التغيير وقواعد السلوك املتعلقة بالبرنامج (انظر الفصل .)4
ًّ
وعند صوغ نظرية التغيير واستراتيجية البرنامج ،ضع في اعتبارك كال من األثر املقصود وغير
َّ
ُّ
ُّ
التدخلَّ ،
وتقبل الطبيعة غير املتوقعة لبرامج التدخالت الرياضية.
املقصود الذي ميكن أن يحدثه
ً
ومن املهم ًّ
ُّ
التقي ُد دائما باملعايير األخالقية والضمانات
جدا عند إشراك األطفال والشباب
املرتبطة مبشاركتهم.
َ
ً
ُ
ُ
َ
املبينة في ِّ
طبق جنبا إلى جنب مع املبادئ العامة َّ
وهذه املبادئ املذكورة أعاله ينبغي أن ت َ
قرأ وت َّ
املقدمة.
وعالوة على ذلك ،ومن منظور يتعلق بالبرمجة ،من املهم إدراك هذه املبادئ وتطبيقها في جميع مراحل
البرنامج ،وهي تشمل مراحل التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم.
َّ
ً
ُ
نهجا منخفض التكلفة لتحقيق التنمية ،إال َّ
أخيرا ،وعلى الرغم من َّ
َّ
ً
واملعدات،
أن املوارد
أن الرياضة تعتبر
َّ
ومنها على سبيل املثال املعدات الرياضية ،وسبل الوصول إلى املرافق ،واملوظفون اإلداريون ،وطاقم
التوجيه ،وسبل الوصول إلى التدريب والتكاليف املحتملة املرتبطة بالنقل أو بعمليتي الرصد والتقييم ،قد
تظل الزمة للتنفيذ .ومع تزايد االعتراف مبا ميكن أن تفعله الرياضة لدعم العمل الوقائي في سياق العنف
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ً
الشديد واالنقسام االجتماعيَّ ،
فإن هناك اآلن فرصا متزايدة إلبرام شراكات مؤسسية وجتارية .فقد
ً
ًّ
أصبحت مشاريع تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم عنصرا مهما في العديد من برامج املسؤولية
االجتماعية للمؤسسات )126(.وهناك هيئات إدارية دولية ،مثل االحتاد الدولي لكرة القدم ( )AFIFواحتاد
ً
ً َّ
الرابطات األوروبية لكرة القدم ( ،)AFEUرصدت أيضا أمواال وأكدت الدور املهم الذي تؤديه الرياضة في
بناء السالم وفي سياقات التعليم.

فهم الرياضة

ً
َّإن فهم كيفية مساهمة الرياضة في الوقاية من التطرف العنيف يتطلب إدراكا أفضل لتسخير الرياضة
ألغراض التنمية والسالم .ويوجد بادئ ذي بدء فرق بني تنمية الرياضة من جهة والتنمية من خالل
الرياضة من جهة أخرى )127(.فاألولى تركز على حتسني املشاركة الرياضية واألداء الرياضي ،بينما تركز
ُّ
الثانية على التغيير االجتماعي واالقتصادي الناجت عن الرياضة .وفيما يتعلق بالتدخالت التي تهدف إلى
فإن النهج األشيع هو "الرياضة املضافة" ،ذلك َّ
الوقاية من التطرف العنيفَّ ،
أن غالبية البرامج تعرض
الرياضة باإلضافة إلى دعم أنشطة الوقاية من التطرف العنيف وغيرها من األنشطة.
ً
ً
مفيدا( )128لتقدمي صورة ِّ
ُويعتبر التصنيف الذي وضعه بولنز وثيبوم وفيرتونغن مرجعا
توضح الفرق بني
ً
تدخالت "الرياضة املضاف إليها" و"الرياضة املضافة" ولتمكني البرامج من حتديد موضع مشاريعها وفقا
لذلك ،بحسب التركيز املنشود.
الشكل   -20تصنيف نموذجي للرياضة المجتمعية والرياضة على مستوى
القاعدة الشعبية
الرياضة على مستوى
القاعدة الشعبية

الرياضة املجتمعية
الرياضة املجتمعية

للوصول إلى أكبر عدد
ممكن من السكان

التركيز على الفئات املحرومة

ً
الرياضة باعتبارها هدفا
ً
ًّ
اجتماعيا
الرياضة باعتبارها نشاطا
(حتسني الصحة)

مثال

للجميع
•تشجيع محلي منتظم
على الرياضة
•أندية رياضية تقليدية

الرياضة املجتمعية+

+الرياضة املجتمعية

للفئات املحرومة
•توفير الرياضة في مواقع
َّ
محددة
•دروس سباحة للمسلمات

سياسة تشجع على الرياضة

الرياضة
ألغراض التنمية

للفئات املحرومة
•دورة تدريبية للشباب تستعمل
الرياضة كسياق تعليمي
•برنامج إمنائي قائم على الرياضة

الرياضة باعتبارها
وسيلة
ُ
•مصيدة/طعم
•نشاط جانبي
•نشاط ترفيهي في برامج
إمنائية محددة

للفئات املحرومة
•برنامج للتأهل للعمل مع أنشطة
رياضية ترفيهية إضافية

سياسة رياضية توفر الرياضة

َّ
إال َّ
أن األبحاث
ومع أنه ميكن التفريق بني الرياضة على مستوى القاعدة الشعبية والرياضة املجتمعية،
تشير إلى َّ
أن هذين التعبيرين عائمان ويفتقران إلى تعاريف مفاهيمية عاملية .وميكن اعتبار الرياضة على
ً
ُ
مستوى القاعدة الشعبية ممارسة منظمة مرتبطة باألندية الرياضية التطوعية ،وغالبا ما ينظر إليها
(Aaron C. T. Smith and Hans M. Westerbeek, “Sport as a vehicle for deploying corporate social responsibility”, Journal of )126
).Corporate Citizenship, No. 25 (2007
(Roger Levermore and Aaron Beacom, eds., Sport and International Development, Global Culture and Sport Series )127
).(London, Palgrave Macmillan, 2009
)Evi Buelens, Marc Theeboom and Jikkemien Vertonghen, “Een vernieuwde kijk op buurtsport: bouwstenen en posi� )128
.tionering”, (Brussels, Vrije Universiteit Brussel, Sport and Society Research Group, 2018), p. 16
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على أنها املرحلة األولى نحو املشاركة التنافسية و/أو النخبوية ،في حني تشمل الرياضة املجتمعية برامج
رياضية لألحياء ونوادي ما بعد ساعات الدراسة )129(.وتتمثل مهمة الرياضة على مستوى القاعدة الشعبية
ً
في توفير فرص املشاركة وزيادة أعداد املشاركني ،في حني َّ
أن الرياضة املجتمعية هي أكثر استهدافا
ً
ُ
لفئات اجتماعية َّ
معينة أو للفئات املحرومة وأكثر تركيزا عليها .وفي كلتا فئتي الرياضة ،تعتبر الرياضة
ُ
أداة تنموية لتحقيق أهداف َّ
محددة وتستخدم ملعاجلة أهداف مختلفة ،ومنها حل النزاعات والتفاهم بني
()130
الثقافات ومتكني الفئات َّ
املهمشة والتوعية من خالل التعليم وحتسني الصحة.
ً
َّ
وقد سلمت اجلمعية العامة حتديدا ،في قرارها  170/74بشأن إدماج الرياضة في استراتيجيات منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية املتعلقة بالشباب" ،بالطابع املتكامل بني اجلهود املبذولة من أجل منع اجلرمية
لدى الشباب وحتقيق العدالة اجلنائية فيما ُّ
يخصهم من جهة والعمل على تسخير الرياضة ألغراض التنمية
والسالم" ودعت اجلمعية العامة الدول األعضاء وهيئات منظومة األمم املتحدة وسائر اجلهات صاحبة
املصلحة إلى "استخدام الرياضة كأداة لتعزيز السالم والعدالة واحلوار" .وهكذاَّ ،
فإن برامج "الرياضة
ِّ
املضافة" التي تركز على الوقاية من التطرف العنيف ستستخدم على األرجح الرياضة على مستوى القاعدة
الشعبية والرياضة املجتمعية مبثابة منصتني الجتذاب الشباب إلى برنامج ِّ
تكمله أنشطة غير رياضية ،مثل
التدريب على املهارات احلياتية.

استخدامات البرامج الرياضية
ال ميكن أن تكون البرامج الرياضية والقائمة على الرياضة للوقاية من العنف واجلرمية ،مبا في ذلك
َّ
ً
ِّ
َ
الوقاية من التطرف العنيف ،فعالة إال عندما تشكل جزءا من نهج شامل وجامع وعندما ُيولى االعتبار
ُّ
التدخالت ونقائصها املحتملة .وفي ِّ
أي برنامج ،من املهم فهم حدود القوة املتأصلة في
الواجب لقيود تلك
ِّ
تغير املجتمعات َّ
متكنها من تعزيز التنمية ،والتسليم َّ
بأن الرياضة لوحدها ال ميكن أن ِّ
وأن
الرياضة التي
ًّ
()131
ًّ
ُ
الرياضة في حد ذاتها ال يقصد بها أن تكون حال "سحريا" للقضايا االجتماعية.
ويكمن أحد القيود في افتراض َّ
أن الرياضة نشاط عاملي ميكن للجميع االنخراط فيه .ويدحض سيمون
ُ
ً
قائال" :إذا كانت الرياضة ُ
ُّ
ستستخدم مبثابة" طعم "الجتذاب الشباب إلى برامج
التصور،
دارنيل هذا
التنمية ،حتى يتسنى بعد ذلك تلقينهم املهارات احلياتية أو رسائل السالم ،فماذا يحدث عندما ال يحب
الشباب الرياضة أو إذا كانت اهتماماتهم َّ
متجهة إلى شيء آخر؟"( )132لذلك ،من املهم أن ِّ
تطبق البرامج
ً
تعريفا َّ
أعم للرياضة يشمل اللعب البدني واالستجمام والرقص والرياضة على اإلنترنت وضروب الرياضة
التنافسية والتقليدية واملحلية واأللعاب مبختلف أشكالها( )133من أجل تشجيع الذين ال يستمتعون بالرياضات
التقليدية على االنخراط.
ً
ُّ
أيضا تطبيق الرياضة كجزء من نظام بيئي شامل بشأن التنمية والتعلم .وينبغي أن َ
توصل األنشطة
وينبغي
الرياضية بفرص االنخراط في احلياة املدنية واملشاركة والتنمية الشخصية و"ال يجب اإلفراط في االعتماد
ُّ ً
جتهزا للتقليل من حدة الفقر وتخفيف التوترات االجتماعية" من أجل تفادي
عليها لتكون الوسيلة األفضل
()134
اآلثار اجلانبية السلبية.
وتشمل القيود والنقائص التي تتصف بها البرامج الرياضية والقائمة على الرياضة ما يلي:
•ال ميكن ضمان النتائج اإليجابية للرياضة أو افتراضها ،إذ ميكن أن تؤدي الرياضة ،في ظروف
َّ
معينة ،إلى تفاقم النزاع والتحريض على العنف.

)Hebe Schaillee, Rainhardt Haudenhuyse and Lieve Bradt, “Community sport and social inclusion: international perspec� )129
.tives”, Sport in Society, vol. 22, No. 6 (2019), pp. 885–896
(Roger Levermore, “Sport: a new engine of development?”, Progress in Development Studies, vol. 8, No. 2 (April 2008), pp. )130
.183–190
(Jay Coakley, “Assessing the sociology of sport: on cultural sensibilities and the great sport myth”, International Review for )131
).the Sociology of Sport, vol. 50, Nos. 4–5 (May 2015
(.Simon Darnell, “Sport as a means of advancing international development”, UN Chronicle, vol. LIII, No. 2 (August 2016) )132
( )133خطة عمل قازان.
(.Will L.A. Bennett, “Idle youth: using sport to address the youth bulge in Sierra Leone”, Inquiries Journal, vol. 2, No. 5 (2010) )134
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•هناك مبالغة في املسؤولية املنوطة بالرياضة واملتمثلة في حتسني املشاكل احلرجة؛ ففي الواقع،
تشير األبحاث إلى َّ
ِّ
للتصدي لألسباب اجلذرية للتهميش
أن الرياضة نفسها ال تفعل الكثير
()135
االجتماعي والفقر أو تغييرها.
ً
•ليست القوة والشعبية اللتان تتمتع بهما الرياضة مستخدمتني دائما بشكل إيجابي؛ بل هما
عرضة لإلساءة واالستغالل وشواغل الرفاهية.
ُّ
إن أثر الرياضة في األمد البعيد أمر مشكوك فيه ،كما َّ
• َّ
أن استدامة النتائج اإليجابية للتدخالت
في إطار "الرياضة املضافة" هشة بعد انتهاء األنشطة واملشاركة فيها ،وخاصة فيما يتعلق
()136
بالشباب في البلدان النامية.
ً
لذلك ،يجب استخدام البرامج الرياضية بطريقة شاملة ،باعتبارها جزءا من استراتيجية أوسع للوقاية من
التطرف العنيف .وينبغي تصميم البرامج من خالل اآلليات الرئيسية واملبادئ البرنامجية لتحقيق أكبر أثر
ُّ
لألنشطة وفرص التعلم .ومن األساسي ربط البرامج بشبكات دعم أوسع ،وذلك بطرائق منها االستبانة
وآليات اإلحالة ،من أجل حتقيق األثر األكبر واحلفاظ عليه (انظر اإلرشادات الواردة أدناه).
وتهدف التوصيات واإلرشادات العملية الواردة في هذا القسم إلى التأكيد على عناصر البرمجة الرئيسية
التي هي أساسية لالستفادة من اإلمكانات التي تتيحها الرياضة في سياق الوقاية من التطرف العنيف،
وذلك بطرائق منها التخفيف من املخاطر والنقائص املحتملة ،وتعزيز األثر من خالل تطبيق نهج املناطق
اخلمس املعروض في الفصل .2

االستفادة من قوة الرياضة في سياق الوقاية من التطرف العنيف
بينما ليس هناك جتاهل للقوة اإليجابية التي تتمتع بها الرياضةَّ ،
ً
فإن استخدامها منادى به بإحلاح في إطار
َ
اجلهود األوسع الرامية إلى حتقيق التغيير االجتماعي أو "في ظل ظروف َّ
مهيأة ومدارة بعناية" )137(.ومن
()138
أجل تضخيم الفوائد اإليجابية للبرامج القائمة على الرياضة ،من املهم القيام مبا يلي:
›حتديد أهداف ونتائج واضحة.
ُّ
›حتديد سياق للتدخالت ومتكني البرامج من دمج عناصر ذات صلة بالسياق اجلغرافي والثقافي
ُ َّ
َّ
واملادي
املحدد الذي تنفذ في إطاره ،على أن يظل في األذهان أنه ال يوجد نهج واحد مناسب
في كل احلاالت.
›تيسير جتارب املشاركة اإليجابية بغية التشجيع على املشاركة بأعداد متزايدة وبانتظام .وهذا
ِّ
بامليسرين واملوظفني واملشاركني اآلخرين ومن خالل
يحدث من خالل إقامة عالقات اجتماعية
تعزيز أدوار القدوات واملرشدين.
ِّ
واملمولني وأصحاب املصلحة ،بغية توسيع
›إشراك املجتمع املحلي األوسع ،وهذا يشمل العائالت
شبكة البرنامج االجتماعية وضمان دعم أكبر للبرنامج.
()139
ُّ
التصورات ومكافحة األفكار املسبقة وحتسني السلوكيات.
وللرياضة واألنشطة البدنية القدرة على تغيير
وهكذا ،وفي ضوء تزايد مساهمة الرياضة في حتقيق التنمية والسالم بفضل دورها في تشجيع التسامح

(Douglas Hartmann and Christina Kwauk, “Sport and development: an overview, critique, and reconstruction”, Journal of )135
.Sport and Social Issues, vol. 35, No. 3 (August 2011), pp. 284–305
(.Holy Collison, Youth and Sport for Development: The Seduction of Football in Liberia (London, Palgrave McMillan, 2016) )136
(John Sugden and Alan Tomlinson, Sport and Peace-Building in Divided Societies: Playing with Enemies (New York, )137
).Routledge, 2018
( )138اليونسكو ومكتب املخدرات واجلرمية ،توصيات اجتماع فريق اخلبراء املشترك املعني بالرياضة كأداة ملنع التطرف العنيف ،الذي ُعقد في فيينا ،يومي
 11و 12كانون األول/ديسمبر .2018
( )139قرار اجلمعية العامة .170/74
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واالحترامَّ )140(،
فإن املساهمة التي ميكن أن تقوم بها برامج تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم في
()141
مجال الوقاية من التطرف العنيف تكمن في قدرتها على:
ِّ
ِّ
َّ
املنصة التي توفرها األحداث
•
التصدي لطبيعة العنف العاملي ونطاقه املتغيرين واالستناد إلى
واألنشطة الرياضية إلتاحة فرص للحوار وحتقيق االحترام والتفاهم .وميكن معاجلة التقليل من
جميع أشكال العنف ،مبا في ذلك العنف اجلنساني ،معاجلة َّ
محددة من خالل برامج "الرياضة
ً
املضافة" .فهذه البرامج تتيح مزيدا من احلوار وبناء املجتمع من خالل تعزيز التسامح واالحترام.
•احلد من اإلساءة والعنف واالستغالل في الرياضة من خالل تعزيز احلوكمة الرشيدة في الرياضة
وتكثيف اجلهود حلماية جميع املشاركني في الرياضة ،وكذلك من خالل تعزيز املؤسسات
الرياضية الفعالة واخلاضعة للمساءلة.
•تطبيق نهج قائم على حقوق اإلنسان ،وحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
َّ
محددة وعلى مستوى املجتمع املحلي من خالل اإلدماج
•التفكير في العنف املمارس في مواقع
االجتماعي وخلق فضاءات آمنة في إطار برامج "الرياضة املضافة".
ُّ
•تكثيف اجلهود من أجل حماية املشاركني وإقامة الصلة بالتدخالت الرامية إلى الوقاية من
النزاعات وبناء املجتمع املحلي وتنمية الشباب.

تصنيف نموذجي للبرامج القائمة على الرياضة والوثيقة الصلة بالوقاية من التطرف
العنيف
ً
ً
َّ
َّ
ُرئي أيضا أن أنواعا مختلفة من الرياضة واألنشطة قد تكون أنسب ألهداف معينة أو أكثر جاذبية
معينة .فعلى سبيل املثال ،تتميز بعض األلعاب الرياضية أكثر من غيرها بأشكال َّ
ملجموعات َّ
معينة من
ُ
العنف )142(،بينما تعتبر ألعاب رياضية أخرى أكثر ذكورية أو غير أنثوية ،مما قد يحول دون املشاركة فيها.
َ
وعند وضع منهاج للبرنامج واالختيار َّ
الفعال لنوع النشاط الرياضي الذي ُ
ستخدم في البرامج القائمة
سي
على الرياضة من أجل الوقاية من التطرف العنيف ،من املهم ًّ
جدا مراعاة مدى شعبية تلك الرياضة ومدى
مالءمتها للسياق والتشجيع على املشاركة فيها من أجل ضمان أثر البرنامج وفعاليته.
ُّ
ِّ
ويقدم التصنيف النموذجي َّ
املبين أدناه ملحة عامة عن بعض النتائج املرغوبة ذات الصلة بالتدخالت الرامية
ً
ُّ
إلى الوقاية من التطرف العنيف وخصائص تلك التدخالت القائمة على الرياضة (استنادا إلى أبحاث من
عدة دراسات) من أجل إتاحة القيام بخيارات تصميم قائمة على معلومات أفضل في البرامج الرامية إلى
الوقاية من التطرف العنيف.

( )140الفقرة  37من قرار اجلمعية العامة .1/70
(Oliver Dudfield and Malcolm Dingwall-Smith, Sport for Development and Peace and the 2030 Agenda for Sustainable )141
).Development (London, Commonwealth Secretariat, 2015
(Sèbastien Guilbert, “Sport and violence: a typological analysis”, International Review for the Sociology of Sport, vol. 39, No. )142
.51 (March 2004), pp. 45–5
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النتيجة
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تصنيف منوذجي للوقاية من التطرف العنيف والرياضة
خصائص النشاط

مثال

ُ
تراجع عنف
الشباب

َّ
املصممة لثني الشباب عن العنف
البرامج
في الشوارع من خالل إلهائهم مبمارسة
ً
الرياضة هي أكثر تأثيرا(.أ) والبرامج الطويلة
األمد هي أنسب لهذا الغرضُ ،وي َ
وصى
بتنظيم أنشطة حتفز املشاركني على احلضور
لفترات أطول ،مثل املشاركة في املباريات
َّ
تتطور لتصبح
اإلقليمية أو األنشطة التي
ً
ِّ
أحداثا أكبر تعتمد على احلضور .ويؤدي
ً
ًّ
املرشدون والقدوات دورا رئيسيا في إضافة
ُ ُ
نظم دعم للشباب املحرومني وإعانتهم على
تصور ُّ
ُّ
توجهات إيجابية بشأن املستقبل .وقد
ً
َّ
َّ
تبين أيضا أن بعض األلعاب الرياضية تزيد
من إحساس املشاركني باالنتماء إلى سياقات
وأشكال عنيفة (ومنها ،على سبيل املثال،
(ب)
اجلودو والكاراتيه وكرة القدم وكرة السلة)،
بينما ال تنطوي أنواع أخرى من الرياضة على
سلوك بدني عنيف (مثل السباحة والتنس
وتنس الطاولة والكرة الطائرة).

َّ
املسمى
كان البرنامج الرياضي
"االنتقال بواسطة الرياضة إلى مرحلة
ً
الرجولة"( )Becoming a Man Sportsمشروعا
َّ
ًّ
املسمى "االنتقال
تعاونيا يجمع بني البرنامج
إلى مرحلة الرجولة (،)Becoming a Man
الذي يساعد األوالد في املدارس الثانوية
على القيام بخيارات إيجابية بشأن احلياة
ويبعدهم عن عنف الشوارع واجلرائم العنيفة
في املجتمعات املحلية املحرومة من خالل
توفير مرشدين داخل األوساط املدرسية
وتعزيز املهارات اإلدراكية-االجتماعية ،وبرامج
الرياضة الشبابية ملنظمة شيكاغو العاملية
ِّ
للرياضة ( ،)World Sport Chicagoالتي توفر
فضاءات آمنة للشباب للوصول إلى الرياضة
في األحياء املنخفضة الدخل .وقد أظهرت
ً
ً
النتائج انخفاضا كبيرا في االعتقاالت بسبب
جرائم العنف لدى املشاركني في البرنامج،
مما ساعد املشاركني على بناء مهارات في
(ج)
ضبط املشاعر العاطفية.

زيادة مشاركة
املرأة

من األساسي توفير فضاءات آمنة وتيسير
سبل الوصول إليها وتخفيف مخاطر اإلصابة.
ً ُّ
ومن املهم أيضا جتنب البيئات غير اآلمنة
(مثل العدو في الطرق) وأنواع الرياضة التي
ميكن أن ِّ
تسبب إصابات أو تلك التي ليست
مقبولة بشكل عام ضمن األعراف اجلنسانية،
كما َّ
أن من املهم ِّ
حتدي القوالب النمطية
واملعتقدات العرفية التي تفضي إلى عدم
ً
ُ
أيضا َّ
أن الفتيات أكثر
املساواة .وت ِّبين األدلة
ً
ميال إلى ممارسة أنواع الرياضة الفردية
ً
بدال من أنواع الرياضة اجلماعية(د) واملشاركة
في أنشطة بدنية ترفيهية أكثر من املشاركة
في أنواع الرياضة التنافسية(.ه) ومع ذلك،
ً
َّ
فإن هذا ليس هو احلال دائما ،كما يظهر
في املثال الوارد في العمود األيسر.

أطلقت اليونيسف بالشراكة مع رابطة ناميبيا
لكرة القدم برنامج "غالز أند غولز" (Galz
 )and Goalsفي املدارس في جميع أنحاء
البلد بهدف تشجيع املزيد من الفتيات
على ممارسة كرة القدم وحتسني الصحة
الفردية وزيادة املسؤولية االجتماعية ومتكني
ً
ِّ
املرأة .وقد وضع البرنامج منهاجا للمعلمني
َّ
ِّ
تضمن معلومات عن
وامليسرين والوالدين
فيروس نقص املناعة البشرية/األيدز وتعاطي
(و)
الكحول والتمييز بني اجلنسني.
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مثال

النتيجة

خصائص النشاط

التالحم
االجتماعي بني
أعضاء طائفات
مختلفة أو
جماعات منقسمة

من املفيد التفكير في بدء البرامج بأنشطة
رياضية غير احتكاكية أو أنشطة تنطوي
على فرص أقل حلصول عنف جسدي (مثل
الكرة الطائرة) من أجل التقليل من االتصال
ً
اجلسدي .وميكن أيضا استخدام أنواع أخرى
من الرياضة اجلماعية ،ولكن مع توفير
تدابير وقائية للتقليل من املواجهات العنيفة.
وتنطوي األلعاب الرياضية الفردية على فرص
َّ
أقل للتفاعل اإليجابي بسبب طبيعة تلك
األنشطة مقارنة باأللعاب الرياضية اجلماعية،
التي ِّ
تيسر زيادة التفاعل والتواصل.

تستخدم املنظمة الدولية لالعبني من أجل
السالم ( )PeacePlayers Internationalكرة
السلة "لتوحيد املجتمعات املحلية املنقسمة
من خالل الرياضة"(،ز) مع التركيز على
بناء مهارات القيادة لدى الشباب وتغيير
ُّ
التصورات من خالل التفاعل بني الشباب
القادمني من خلفيات مختلفة.

التكامل
االجتماعي

َّ
يتعزز التكامل مع املجتمع املحلي من خالل
الرياضة(.ح) وميكن أن تساعد البرامج في
ُّ
التعرف على الثقافة املحلية وزيادة
تيسير
فرص التفاعل مع أفراد املجتمع املحلي،
ِّ
تشجع الروابط والشبكات
وهي ميكن أن
ُّ
املجتمعية .ومن شأن التعرف على املمارسات
الرياضية الوطنية وممارسات املعجبني أن
يساعد املهاجرين في التأقلم االجتماعي
(ط)
وتعزيز الهوية املشتركة.

ِّ
يوفر نادي برايتون لتنس الطاولة
ً
( )Brighton Table Tennis Clubمسارا
لالجئني واملهاجرين للتكامل مع املجتمع
املحلي من خالل مشروعه لتحقيق تكامل
الالجئني ،الذي يجمع بني الرياضة والتكامل
مع املجتمع املحلي والرياضيات ومهارات
(ي)
اللغة اإلنكليزية.

تعزيز أمناط
السلوك
االجتماعي
اإليجابي

من خالل التشجيع على اكتساب قدرة
أكبر على ضبط النفس واالنضباط وتعليم
ُّ
التصرف في األوضاع
املشاركني كيفية
الصعبة ،ميكن لبرامج الوقاية من التطرف
ِّ
العنيف من خالل الرياضة أن تقلل من
السلوك املعادي للمجتمع والذي قد يؤدي
َّ
تتضمن
إلى التطرف العنيف .وينبغي أن
ً
األنشطة حصصا جماعية تعاونية للتأمل من
أجل تطوير مهارات االتصال وضمان مزيد
من االحترام .ومن األساسي أن يكون هناك
ِّ
متدربون من الشبابَّ .أما البرامج
عاملون
ً
ُ
َ
فهي أكثر تأثيرا عندما تستخدم ضمن
ً
جهود التنمية األوسع نطاقا املبذولة في
مجالي التعليم والدعم (على سبيل املثال ،من
خالل إدراج برامج متكاملة تتعلق باإلرشاد
(ك)
ُّ
والتطوع واخلبرة في العمل).
والتدريب

"هيتز" ( )HITZهو برنامج لكرة الرغبي
يهدف إلى اجتذاب الشباب الذين تتراوح
ً
أعمارهم بني  16و 18عاما وال يزاولون في
ً
الوقت الراهن التعليم أو ميارسون عمال
أو يتلقون التدريب ،بهدف إعادة إدماجهم
في بيئتي التعليم والعمل .ويعرض البرنامج
دورات للتدريب املهني والكتساب املؤهالت
ودورات يقودها أرباب العمل ودورات لإلثراء
(ل)
البدني من خالل أنشطته املتعلقة بالرغبي.
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)تصنيف منوذجي للوقاية من التطرف العنيف والرياضة (تابع
مثال

خصائص النشاط

Air Sports( تعمل شبكة آير سبورتس
) مع أعضاء العصابات واألشخاصNetwork
ً َّ
املفرج عنهم من السجن مؤخرا لتقدمي
ً
ِّ
ِّ
متعددة توفر لهم
برامج تشمل ألعابا رياضية
طرائق بديلة لقضاء وقتهم وحلقات عمل
ُّ
التحول إلى
لبناء القدرات تساعدهم في
)(م
.حياة أفضل

ميكن أن تهدف البرامج إلى احلد من تكرار
اجلرائم ومساعدة املشاركني على مغادرة
 وتزداد فرص التأثير.أوساط العصابات
ً
ً
ازديادا كبيرا عند وجود شبكة دعم قوية
َّ  ُوت.وعند وصل املشاركني باملرشدين
كمل
األنشطة الرياضية في كثير من األحيان
ُّ
التأهل للعمل وتتعلق
بحلقات عمل في مجال
.بكتابة السير الذاتية أو ببناء املهارات
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 بل هو طريقة لإلرشاد بشكل أفضل إلى،وال ينبغي اعتبار التصنيف النموذجي الوارد أعاله صيغة ثابتة
ً
َّ  من املهم إدراك،أيضا
أن السياق بالغ
 وهنا.تصميم البرامج على نحو ال يقتصر على اختيار الرياضة
َّ
 وبالتالي فإن إشراك الفاعلني املحليني واملستفيدين،األهمية في فهم مدى شعبية نشاط ما ومدى قبوله
ُّ
املحتملني ميكن أن يساعد املمارسني في التأكد من اختيارهم للنوع األفضل من الرياضة واتخاذ قرار
.بشأن عناصر البرنامج

بناء القدرات والتدريب والتعليم

ِّ
ِّ
ِّ واملوجهون وسائر
امليسرين فاعلني أساسيني في عملية الوقاية من التطرف العنيف من
املدربون
ُيعتبر
ًّ
ِّ
 هناك معرفة محدودة جدا بالكيفية التي ميكن بها للموجهني في الرياضة، ومع ذلك،خالل الرياضة
) وقد أظهرت األبحاث143(.املجتمعية تهيئة الظروف االجتماعية املثلى لتطوير املهارات احلياتية ونقلها
ً
َّ
ِّ
"امليسرين الرياضيني يؤدون أدوارا رئيسية في خلق ظروف اجتماعية ومناخ حتفيزي لتنمية الشباب
أن
Sabina Super, Kirsten Verkooijen and Maria Koelen, “The role of community sports coaches in creating optimal social )143(
conditions for life skill development and transferability: a salutogenic perspective”, Sport, Education and Society, vol. 23, No. 2
.(2018), pp. 173–185
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وتطوير املهارات على نحو إيجابي" )144(.وينبغي أن يكون هذا اإلدراك هو األساس الذي ُيستند إليه في
التخطيط االستراتيجي وتخصيص املوارد عند وضع البرنامج.
ومن املهم ًّ
ِّ
ِّ
واملدربني وسائر
للموجهني
جدا رصد األموال الالزمة لتوفير بناء القدرات والتدريب والتعليم
ُّ
ِّ
امليسرين الذين سيقومون بالتدخالت الالزمة في إطار "الرياضة املضاف إليها" من أجل الوقاية من
َّ
ِّ
التطرف العنيف .وبالنظر إلى أن املوجهني وسائر ِّ
امليسرين هم وجوه البرامج الرياضية ولديهم التفاعل
األكثر استدامة مع املشاركني في البرنامجَّ ،
فإن مالحظاتهم ورؤاهم ومهاراتهم تدعم أثر البرنامج والتغيير
ِّ
َّ
املستدام ورفاهية السكان الذين هم في كثير من األحيان من الشباب واملعرضني للخطر .وتؤثر خصائصهم
الشخصية ،إضافة إلى استراتيجيات التدريس املباشرة وغير املباشرة ،في مسألة ما إذا كانت عمليات
ُّ
التعلم حتدث في األوساط الرياضية وما إذا كانت هذه العمليات تؤدي إلى نقل املهارات احلياتية إلى
املجاالت املجتمعية األخرى.
ً
امليسرين على وعي بقيم البرنامج األساسية ورسالته ونهجه .ونظرا َّ
ِّ
املوجهون وسائر ِّ
ألن
ويجب أن يكون
ً
ِّ
ُّ
ِّ
ِّ
امليسرين ينفذون جوانب البرنامج الرياضية ويؤدون دورا غير رياضي كشخصيات موثوقة تنمي املهارات
َّ
ُّ
املتعلقة بالوقاية من التطرف العنيف ،فمن الضروري التأكد من أن تدريبهم يضم عنصري الرياضة
والتنمية ،وهذا ميكن أن يشمل ما يلي:
•فهم األيديولوجيات املتطرفة والتطرف العنيف
•املساواة بني اجلنسني
•حقوق االنسان
•حقوق الطفل
•الرصد والتقييم
•املمارسات املتعلقة باحلماية وتوفير الرفاهية وشمل اجلميع
وعالوة على ذلك ،ينبغي تدريب ِّ
ِّ
واملدربني وسائر ِّ
امليسرين على فهم املؤشرات السياقية والثقافية
املوجهني
ِّ
واالجتماعية الرئيسية التي تؤثر في االستضعاف أمام التطرف العنيف وفي أمناط سلوك الشباب
َّ
يتضمن مراقبة
واتخاذهم للقرارات وفي فهم اخلطوات املناسبة لدعم التغيير .وهم ،بحكم دورهم ،الذي
ً
ً
ُّ
القيم ًّ
ُّ
ُّ
التطور ِّ
والتحوالت السلوكية ،يصبحون أيضا جزءا من عملية الرصد والتقييم والتعلم.
جدا
ومالحظة
َّ
ِّ
ونتيجة لذلك ،فإن تخصيص ما يلزم من الوقت واملوارد لتدريب امليسرين هو عامل حاسم لنجاح البرمجة
ُّ
املتعلقة بالوقاية من التطرف العنيف وهو سوف ينعكس على جودة وفعالية التدخالت في إطار "الرياضة
املضاف إليها".
وفي إطار أنشطة "الرياضة املضافة" وأنشطة الرياضة من أجل التنمية بشكل أعم ،ميكن أن تكون خلفية
امليسرون ِّ
امليسرين التعليمية وخبرتهم املهنية ومعرفتهم ومهاراتهم ِّ
متنوعة .وميكن أن يكون ِّ
ِّ
موجهني أو
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ً
مدربني رياضيني أو مرشدين اجتماعيني أو مجتمعيني أو مدرسني أو مربني متخصصني .وبناء على ذلك،
ينبغي أن تكون أنشطة بناء القدرات والتدريب في إطار برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف
ً
محددة وأفراد َّ
وفقا لالحتياجات من التدريب لدى مجموعات َّ
َّ
محددين.
مصممة
ِّ
ِّ
وامليسرين من أجل برامج الوقاية من التطرف العنيف ،من املهم إدراك أنهم هم
املوجهني
وعند تدريب
ً
أيضا َّ
معرضون خلطر التطرف العنيف .ولذلك ،يكتسي اختيار املوظفني أهمية بالغة ،ويجب أن تراجع
ً
اإلدارة أداءهم بانتظام .ومع َّ
أن َّ
كل برنامج يتطلب مجموعة فريدة من املهارات وفقا لسياقه وأهدافه
َّ
إال َّ
َّ
أن املعايير العامة تشمل اخلبرة في العمل مباشرة مع الشباب في كل من القطاع االجتماعي
املحددة،
والتعليمي والتنموي ،ومهارات في االتصال والتعليم ،ومؤهالت رسمية في الرياضة وما يتعلق بها .ويجب
أن يخضع جميع ِّ
امليسرين إلجراءات تدقيق وفحص مبا يتماشى مع املعايير الدولية والقوانني الوطنية وأن
(Martin Camiré and others, “Strategies for helping coaches facilitate positive youth development through sport”, Journal of )144
Sport Psychology in Action, vol. 2, No. 2 (May 2011), pp. 92–99; Christiane Trottier and Sophie Robitaille, “Fostering life skills
development in high school and community sport: a comparative analysis of the coach’s role”, Sport Psychologist, vol. 28, No. 1
.(2014), pp. 10–21
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يتلقوا التدريب على حماية الطفل وعلى الوعي بضرورة توفير تلك احلماية ،وهذا يشمل ما يتعلق بآليات
ِّ
متخصصني عند عرض البرنامج وتنفيذه،
وإجراءات اإلحالة .وينبغي عند االقتضاء االستعانة مبوظفني
َّ
ُّ
َّ
املحددة لكل تدخل.
وهذا يتوقف على العناصر

رصد البرنامج وتقييمه
هناك اعتبار آخر فيما يتعلق بتصميم البرنامج وهو ضرورة وضع عمليات وأنشطة الرصد والتقييم في
ُّ
االعتبار والتأكد من طلب املوارد وتخصيصها لتلك األنشطة قبل أن يبدأ إعداد البرنامج .وينبغي أن يكون
هناك منذ بداية املشروع وضوح وشفافية فيما يتعلق بغرض املشروع وغاياته التي يجب حتقيقها على مدى
عمر البرنامج .وينبغي كتابة الغايات بدقة لدعم التفكير في العملية ورصدها وتقييمها.
ً
وإلى جانب حتديد الغاياتَّ ،
فإن جمع األدلة إلثبات التأثير والنتائج امللموسة ميكن أن يساعد أيضا في
تعزيز البرامجِّ .
ويقدم الفصل  4من هذا الدليل معلومات عن وضع إطار متني للرصد والتقييم وعن قياس
أثر برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف.
ِّ
ُوي َّ
ِّ
مصممو البرنامج ومنفذوه على العمل مع الفاعلني املحليني واملستفيدين عند تصميم أنشطة
شجع
البرنامج وغاياته وإعدادها ووضع مؤشرات إلطاري الرصد والتقييم .ومن املهم أن تكون املؤشرات قابلة
ِّ
واملمولني والشركاء لضمان حتقيق
للقياس وواقعية وذات صلة .وميكن مراجعة تلك املؤشرات مع املوظفني
الغايات.

قائمة مرجعية من أجل القيام ببرمجة فعالة للرصد والتقييم
✓ينبغي تخصيص املوارد الالزمة ألنشطة الرصد والتقييم وأخذها بعني االعتبار في
مرحلة بداية وضع البرنامج وقبل التنفيذ.
ً
✓من الضروري تدريب جميع املوظفني وينبغي أن يكون هذا التدريب متواصال.
ً
ُّ
✓ينبغي أن يكون الرصد والتفكير والتعلم جزءا من أنشطة البرمجة اليومية.
ُ
ُّ
تصور لنظرية التغيير ولن ُهج التقييم بالتعاون مع أصحاب املصلحة
✓ينبغي وضع
ِّ
ِّ
واملوجهني واملشاركني قبل البدء في عرض البرنامج.
وامليسرين
✓ينبغي تصميم أدوات إبداعية جلمع البيانات واستخدام تلك األدوات.
ُّ
التقيد باملمارسات األخالقية وضمان إدارة املخاطر فيما يتعلق
✓ينبغي ضمان
بجميع أنشطة جمع البيانات
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  2-3تحديد الفئات المستهدفة ببرامج الرياضة والوقاية من التطرف
العنيف
ً
إشراك الفئات األكثر استضعافا

ُّ
َّ
بالتدخل وضمان املشاركة في أنشطة املشروع هما جزء ٌّ
مهم من مرحلة
إن حتديد املجموعة املستهدفة
ً
ُ
تصميم البرنامج .وت َّ
عرف املجموعات املستهدفة عموما بأنها مجموعات من األشخاص الذين لهم خصائص
ِّ
مشتركة وأوضاع معيشية متشابهة .ومن املهم أن يفكر واضعو السياسات واملمارسون املشاركون في أنشطة
البرنامج في حتديد املجموعات املستهدفة مبشاريعهم ومبادراتهم من أجل مراعاة ذلك في التخطيط
االستراتيجي لتفعيل البرامج الرياضية وعرضها.
ويجب ،أثناء عملية حتديد الفئات املستهدفة واملستفيدين من أنشطة البرنامج ،إيالء اعتبار خاص خلطر
الوصم وزيادة التهميش .فاستهداف فئة واسعة ميكن أن يؤدي إلى إفراز "جاليات مشبوهة" ،وهو مصطلح
يشير إلى وصم جالية بعينها وتهميشها واستبعادها ،وهو ما يفضي فيما بعد إلى إثارة مشاعر الظلم التي
()145
تغذي النزعات العنيفة.
ً
ومن جهة أخرىَّ ،
فإن اتباع نهج أكثر تركيزا في برنامج للشباب َّ
املعرضني للخطر داخل تلك اجلاليات،
َّ
ً
ِّ
()146
على الرغم من أنه قد ُيعتبر أنسب ،إال أنه ميكن أن يؤدي أيضا إلى التوسيم وتعزيز الوصم .لذلك من
الضروري االنتباه إلى اللغة املستخدمة في وثائق البرنامج واملواد املنشورة عند تصميم برامج الرياضة
والوقاية من التطرف العنيف وتنفيذها وتسويقها.
ولتحقيق هذه الغاية ،ينبغي لواضعي السياسات واملديرين واملمارسني التفكير في ما يعنيه لألطفال
والشباب أن يكونوا َّ
معرضني للخطر ،وما إذا كان ذلك التعريف يختلف في سياقات مختلفة .واألهم
من ذلك ،من الضروري النظر في االفتراضات التي ُوضعت بشأن هويتهم العرقية  -الدينية والثقافية
والسياسية عند اعتبارهم َّ
معرضني خلطر التلقني العقائدي وأعمال التطرف العنيف.
ِّ
وفي هذا الدليل ،تركز البرامج الرياضية التي تهدف إلى الوقاية من التطرف العنيف على الشباب الذين
ً
ُّ
التشدد املفضي إلى التطرف العنيف .ومفهوم
هم أكثر استضعافا والذين ُيعتبرون أكثر عرضة خلطر
املعرضني للخطر عام ًّ
جدا؛ ففي بعض اجلوانب ،يكون جميع الشباب َّ
الشباب َّ
معرضني للخطر بشكل أو
َّ
بآخر .وعلى الرغم من التعاريف املختلفة للشباب َّ
املعرضني للخطر ،فإن هذا املصطلح يرتبط باستمرار
ً
ً
ِّ
بعناصر تعريفية رئيسية ،ومنها العوامل البيئية واالجتماعية والعائلية التي تؤدي دورا مهيمنا في املساهمة
ِّ
ومنوهم الصحي أو سلبهما منهم وجعلهم ،في سياق الوقاية من التطرف
في حتقيق رفاهية الشباب
ً
العنيف ،أكثر استضعافا وعرضة خلطر التجنيد من قبل اجلماعات املتطرفة العنيفة .وفي هذا السياق،
ميكن تعريف الشباب َّ
املعرضني للخطر بأنهم الشباب الذين جتعلهم خلفيتهم عرضة خلطر اإلساءة أو
ُّ
اإليذاء في املستقبل نتيجة للظروف الفردية والبيئية واالجتماعية واألسرية التي تعرقل تطورهم الشخصي
ً
()147
وتكاملهم الناجح مع االقتصاد واملجتمع (انظر أيضا الفصل )1
ُّ
ومع ذلك ،من املهم ًّ
جتنب "التركيز بشكل ِّ
ضيق على األفراد ذوي اخللفيات االجتماعية  -االقتصادية
جدا
ً
بدال من االعتراف َّ
بأن آثار احلرمان النسبي ميكن الشعور بها على جميع مستويات املجتمع،
البائسة ،وذلك
ً
ما يحدث انفصاال بني آمال وواقع من يعيشون في املجتمع ،أو التركيز على التعليم ،على الرغم من األدلة
التي ُتثبت َّ
أن الشباب املتعلمني والشباب غير املتعلمني من املحتمل أن يكونوا ُعرضة لالنخراط في التطرف
العنيف َّ
ُّ
وأن البيئة املجتمعية الواسعة هي التي تخلق إمكانية االنخراط في
التشدد" )148(،كما نوقش في
القسم  1-3وكما هو َّ
مبين في الشكل .21

(Floris Vermeulen, “Suspect communities: targeting violent extremism at the local level – policies of engagement in )145
.Amsterdam, Berlin and London”, Terrorism and Political Violence, vol. 26, No. 2 (2014), pp. 286–306
( )146املرجع نفسه.
(UN-Habitat, “Urban youth-at-risk in Latin America and the Caribbean and the key role of local authorities in addressing )147
).youth and crime and promoting citizenship among youth” (2003
( )148تقرير ِّ
املقررة اخلاصة املعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب :تأثير السياسات واملمارسات الهادفة إلى
منع التطرف العنيف ومكافحته على حقوق اإلنسان ( ،)A/HRC/43/46الفقرة .22
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الشكل -21

فهم دوافع التطرف العنيف
دوافع التطرف العنيف

اإلقصاء االقتصادي
فرص محدودة
لتحسين الحراك

تصحيحات ذاتية
غير كافية

اإلقصاء السيايس/
قلة فرص المشاركة/
ضعف قدرات الدولة

مواقف متشددة
رؤية العالم
ُ
"نحن وهم"

الريبة

مشاعر عدم إنصاف
الظلم
الفساد
سوء المعاملة

متغيرات الخلفية
السن/النوع الجنساني
التعليم
البيئة المعيشية

رفض النظام االجتماعي-
االقتصادي والسيايس

العوامل الفردية
والعاطفية والنفسية

التشدد

العوامل االجتماعية
(األصدقاء ،األسرة،
التعليم ،الكنيسة،
الجامع ،إلخ)

التجنيد النشيط

التطرف العنيف

املصدر :مقتبس بتصرف من Preventing violent extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for diversity: a“ UNDP,
).development response to addressing radicalization and violent extremism” (New York, 2016

ُ ِّ
وفر املناطق اخلمس التي ُ
استبينت في مجال الوقاية من التطرف العنيف من خالل
وفي هذا الدليل ،ت
ُُ
ِّ
الرياضة خريطة ونصائح ِّ
تشجع على التفكير اإلبداعي وعلى اتباع نهج عملية إزاء التحديات اليومية التي
يعيشها الشباب َّ
املعرضون للخطر .وميكن استخدام الفضاءات اآلمنة ،على سبيل املثال ،باعتبارها مواقع
ً
َّ
َّ
ِّ
موثوقا بها حيث ُيشجع الشباب على اجلهر بآرائهم .ومن بني اإلرشادات املوجهة إلى ميسري البرامج
الرياضية لزيادة مشاركة وانخراط الشباب املستضعفني و/أو َّ
املعرضني للخطر ما يلي:
›أدرك َّ
أن عوامل الضغط الداخلية واخلارجية تختلف باختالف الشباب واملجموعة .ومن األساسي
أن يكون هناك فهم وتعريف سياقيان للتطرف العنيف وأساليب التجنيد والدعاية.
›كن على وعي َّ
بأن الرياضة ميكن أن ُينظر إليها ،في بعض األحيان ،على أنها بناء اجتماعي،
ً
ً
متكينيا ًّ
ًّ
مهما فيما يتعلق بجمع املعارف وبناء الشبكات .كن منفتحا
وبالتالي ميكن أن تكون عامال
على األفكار األخرى التي ِّ
يعبر عنها الشباب للوصول إلى شبكة أوسع من األفراد.
ً
ُ َ
›اعمل مع مجموعات صغيرة حتى يزداد اطمئنان األفراد وتبنى الثقة .فهذا سيتيح مزيدا من
ً
الفرص لفهم الهويات َّ
املعرضة خلطر كبير فهما أفضل في البيئة املحلية.
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›أحدث ديناميات جماعية هادفة من أجل تعزيز فرص الوصول إلى الفئات السكانية َّ
املعرضة
للخطر.
›ميكن أن تساهم الرياضة في شعور الفرد َّ
بأن له قيمة وميكن أن تفضي إلى ُّ
تصور أنه يجب أن
ُي َ
عامل بإنصاف من اجلميع في مجتمعه املحلي أو في املجتمع األوسع.

3-3

ُّ
التبين المبكر وآليات اإلحالة

ُّ
التطرق إلى مسألة ُّ
ُّ
تبين
في سياق برامج الوقاية األولية ،ومنها التدخالت القائمة على الرياضة ،من املهم
َّ
َّ
ِّ
متخصصة ويتلقوا
واملعرضني للخطر باعتبار ذلك فرصة لكي ُيحالوا إلى خدمات
الشباب املستضعفني
الدعم منها .وميكن أن تشمل تلك اخلدمات إتاحة سبل الوصول إلى اخلبراء االجتماعيني والصحيني
ِّ
والتربويني والنفسيني .وفي إطار هذه اجلهودُ ،ي َّ
ومتعدد الوكاالت.
شجع على اتباع نهج مجتمعي تعاوني
وينبغي أن يكون ِّ
امليسرون وأصحاب املصلحة ُمدركني للعوامل الثقافية والسياقية املتعلقة بالتطرف العنيف
ُّ
التي ميكن أن تزيد من استضعاف املشاركني ،وينبغي لهم أن يهتدوا إلى املؤشرات الرئيسية للتبين املبكر
ِّ
وأن يكونوا على علم بآليات اإلحالة " .فآليات اإلحالة متكن من حشد الفاعلني  -املحليني في املقام األول –
ُّ
فعال ووقائي َّ
بتدخل َّ
َّ
الذين هم عادة في أفضل وضع للقيام
متصورة
ألن لديهم كفاءة أو خبرة أو مصداقية
()149
أو مشروعية ال متتلكها الشرطة أو غيرها".

ِّ
ُّ
التبين املبكر
مؤشرات

ِّ
ِّ
ال ميتلك ِّ
واملوجهون الصفة التي تؤهلهم إلجراء تقييمات للمخاطر من أجل الوقاية
واملتطوعون
امليسرون
من التطرف العنيف ،لكنهم فاعلون مهمون في عملية الرياضة والوقاية وقد يستطيعون حتديد احلاالت
التي حتتاج إلى مزيد من الدعم .لذلك ،من املهم أن يكون ِّ
امليسرون قادرين على حتديد العالمات السلوكية
املبكرة املرتبطة باالحتياجات إلى الوقاية األولية وعوامل الدفع واجلذب التي نوقشت في القسم  .3-1كما
ينبغي لهم أن يكونوا ِّ
ملمني باألطر املفاهيمية األخرى التي تساعد في حتديد األوضاع التي تفضي أكثر
من غيرها إلى التطرف العنيف.
ومن َّثم ،من الضروري أن ينتبه ِّ
امليسرون إلى إشارات اإلنذار املبكر التالية من املشاركني في برنامجهم،
()150
ُّ
والتي متثل النقاط احلرجة في التحول نحو التطرف العنيف.
•االغتراب
–انفصال مفاجئ عن العائلة واألشخاص الذين تربطهم بهم صداقة طويلة العهد
–بوادر انسحاب وانعزال عن املجتمع املحلي
–االنقطاع املفاجئ عن املدرسة والنزاعات مع املدرسة
–التعبير عن الشك في الهوية الذاتية
–تغيرات في السلوك املتعلق بالغذاء أو امللبس أو اللغة أو الشؤون املالية
ُّ
التشدد
•
–تغيرات في املواقف وأمناط السلوك جتاه اآلخرين :تعليقات معادية للمجتمع،
ورفض للسلطة ،ورفض للتفاعل االجتماعي
(OSCE, Understanding Referral Mechanisms in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization That )149
Lead to Terrorism: Navigating Challenges and Protecting Human Rights – A Guidebook for South-Eastern Europe (Vienna,
).2019
(( UNODC, Prevention of Child Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups )150انظر احلاشية
.)66
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–املشاهدة املنتظمة ملواقع على اإلنترنت واملشاركة في شبكات التواصل االجتماعي
ِّ
املتشددة أو املتطرفة
التي تتغاضى عن اآلراء
–تصريحات ِّ
تعبر عن كراهية
–اإلشارة إلى اآلراء املتطرفة أو نظريات املؤامرة
•النزوع إلى العنف
–ظهور أو ازدياد السلوك العنيف جتاه اآلخرين
–حيازة مواد متطرفة
–استهداف أو إيذاء املشاركني اآلخرين على أساس االختالف في اآلراء أو املعتقدات
ومع َّ
أن القائمة املذكورة أعاله تتضمن عالمات ومؤشرات سلوكية رئيسية ،فمن اجلدير بالذكر أنها ليست
ِّ
للميسرين واملمارسني مراقبتها واستخدامها
قائمة حصرية ،بل هي قائمة إرشادية إلى العالمات التي ميكن
لدعم اإلحاالت املحتملة.
وفي احلاالت التي ُت َ
الحظ فيها عالمات اإلنذار تلك ،من املفيد والضروري البحث عن مزيد من املعلومات
ً
ِّ
لفهم وضع املشارك فهما ينم عن تعاطف .ومع مراعاة السرية ،لعل املوجهني أو ِّ
امليسرين يرغبون في:
ُّ
التحدث إلى اآلخرين املوجودين في شبكة دعم املشاركني ملعرفة ما إذا كانوا قد الحظوا هم
•
ً
ُّ
أيضا تغيرات في السلوك
ُّ
التحدث إلى الشاب مباشرة ،مع شرح دواعي القلق
•
َّ
املعرضني للخطر ومن فرص الوصول إليهم عن طريق
وتتيح االستفادة من فرص احلوار مع الشباب
ً
ً
الرياضة ومن خاللها فرصا أيضا للتفاعل مع اخلبراء واملجتمع املحلي األوسع .وفي هذه العملية ،ميكن
ُّ
استحداث مسارات لدعم األنشطة ومتابعتها وتضمينها في التدخالت الرياضية.

آليات اإلحالة

مكون رئيسي من ِّ
َّإن آليات اإلحالة ِّ
مكونات البرمجة ،وذلك ليس فقط لتوفير مزيد من الدعم للمشاركني
ً
ُّ
ولكن أيضا حلماية حقوق اإلنسان وحقوق الطفل وتعزيز أثر تدخالت الرياضة والوقاية من التطرف
العنيف في األمد البعيد بواسطة الدراية التي َّتتسم بها خدمات املمارسني.
ً
ووفقا لتعريف تستخدمه منظمة األمن والتعاون في أوروبا" ،تشمل اإلحاالت األفراد الذين ُيحالون إلى
ُ
ِّ
ِّ
متعددين والذين يظهرون
متعددة الوكاالت أو غيرها من البرامج التي تشرك أصحاب مصلحة
برامج
ُّ
َّ
أمناط سلوك ملحوظة تشير إلى أنهم قد يكونون معرضني خلطر االنخراط في التطرف العنيف والتشدد
املفضي إلى اإلرهاب أو مستضعفني أمام ذلك االنخراط أو قد خطوا خطوات في ذلك الطريق .وتشمل
ً
ِّ
متخصصني من
اإلحاالت أيضا األفراد الذين يحيلهم البرنامج إلى وكالة أو مؤسسة أو منظمة أو مهنيني
ُّ
تخصصي للمخاطر التي َّ
أي دعم آخر بعد إجراء تقييم ُّ
بتدخل أو ِّ
يتعرض لها الفرد ونقاط
أجل القيام
()151
استضعافه وعوامل حمايته".
ِّ
املتخصصة
وميكن أن تكون آليات اإلحالة رسمية أو غير رسمية ،وهي ينبغي أن تشمل اخلبراء واخلدمات
ُّ
ُ ِّ
واألفرقة أو الوكاالت التي جتري تقييمات للمخاطر وتوفر الدعم و/أو التدخالت اإلضافية لألفراد على
مستوى الوقاية األولية أو لألشخاص َّ
املعرضني خلطر التجنيد من أجل ممارسة التطرف العنيف.
ُّ
وفي سياق تدخالت الوقاية األولية ،بطرائق منها برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف ،من
ً
ِّ
الضروري اتباع نهج يقوم على الصحة العمومية والتعليم إزاء آليات اإلحالة بدال من اتباع نهج يقوم على
ً
ً
()152
ًّ
ًّ
وتربويا تعرض عددا من املزايا ،منها ما يلي:
اجتماعيا
إنفاذ القانون .فآليات اإلحالة التي تتبع نهجا
(.OSCE, Understanding Referral Mechanisms in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization )151
( )152املرجع نفسه.
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•زيادة احتماالت قيام العائالت وأفراد املجتمع املحلي املعنيني اآلخرين بإحالة األفراد الذين تظهر
ُّ
التشدد إلى برامج للوقاية من التطرف العنيف قبل اجنراف هؤالء األفراد إلى
عليهم عالمات
العنف
ِّ
ِّ
املتخصصة واملنظمات التي تركز على الوقاية
•بناء الثقة بني املجتمعات املحلية واخلدمات املهنية
من التطرف العنيف
ِّ
املتخصصني الذين قد ال يرغبون في املبادرة من تلقاء
•احلفز على مشاركة مجموعة من املهنيني
َّ ً
ُّ
ًّ
حساسا سياسيا للوقاية من التطرف العنيف
نفسهم باالنخراط في تدخل قد يكون
ِّ
ُّ
التخصصات والتمكني من تبادل املعلومات عن األفراد املحالني فيما بني
متعدد
•الترويج لنهج
الوكاالت واملنظمات املختلفة (في حدود معايير حماية البيانات واخلصوصية)
ِّ
•توفير تقييم للمخاطر التي يشكلها األفراد املستضعفون واالحتياجات التي يبدونها بقدر أكثر
ُّ
ِّ
دقة من التقييم الذي ميكن أن توفره برامج تدخل أصحاب املصلحة الفرديني
•السماح للفرد املحال باالستفادة من مجموعة من اخلدمات في وقت واحد ،وتعزيز قدرته على
ً
االستفادة من خطة دعم أكثر شموال مما تسمح به وكالة أو منظمة واحدة
ُّ
َّ
مصممة بشكل فردي ُلتناسب
ويجب أن تكون آلية اإلحالة قادرة على عرض خطة تدخل أو خطة دعم أوسع
مواطن استضعاف األشخاص الذين ُ
استبينوا ،ويجب أن تأخذ اخلطة في االعتبار َّ
سن كل فرد ونوعه
اجلنساني وخلفيته الثقافية وعوامل اخلطر التي ُّ
تخصه )153(.وفيما يلي اخلطوات واالعتبارات الرئيسية
ُّ
املتعلقة بإنشاء آليات لإلحالة وأنظمة للدعم كفيلة بجعل التدخالت القائمة على الرياضة من أجل الوقاية
ِّ
من التطرف العنيف حتقق أكبر قدر من النتائج واآلثار اإليجابية وحتافظ عليها:
ِّ
›اعتماد نهج قائم على الصحة العمومية
ومتعدد الوكاالت من خالل التركيز على اجلهود الوقائية
ُّ
التي يقودها املجتمع املحلي والتي تضم مجموعة واسعة من املمارسني والفاعلني من أهل
االختصاص الذين ال ينتمون إلى أجهزة إنفاذ القانون ويعملون مع مؤسسات غير حكومية .وميكن
حتقيق ذلك من خالل عملية تخطيط وتشاور َّأولية مع الفاعلني املحليني واملنظمات املحلية.
›بناء دعم مجتمعي للتقليل من الوصم؛ وهذا ميكن أن يشمل اجلماعات الرياضية األخرى
والعائالت واملدارس املحلية واألفراد ومجموعات الشباب املحلية.
›استحداث وسم مناسب آلليات اإلحالة من أجل التقليل من الوصم وحماية حقوق اإلنسان.
ِّ
› ُّ
التعرف على مهارات اآلخرين (إلى جانب ِّ
امليسرين أو
املوجهني) فيما يتعلق بإجراء تقييمات
املخاطر وبناء القدرات من أجل تدريب موظفي البرنامج على التحديد املبكر لكل من املخاطر
واالحتياجات.
›ضمان عدم جترمي املشاركني أثناء العملية أو تعريضهم خلطر ِّ
أي إجراءات غير ضرورية بشأن
إنفاذ القانون.
ِّ
›وضع آليات وعمليات لإلحالة بالتعاون مع اخلبراء املحليني واملنظمات
املتخصصةُ .وي َع ُّد وضع
ً َّ ً
َّ
أطر لإلحالة أمرا معقدا ،وهو يتطلب النظر في السياق املحلي للمشروع ونطاق املشروع ووسمه
وتبادل املعلومات واألخالقيات واحلماية واملنظورات اجلنسانية وتوقيت املشروع وموارده .وينبغي
أن ُتشرك العملية املجتمع املدني وأن ِّ
حتدد بوضوح األدوار واملسؤوليات.
›إدراك َّ
أن اإلحاالت تأتي في أشكال عديدة ومن مصادر مختلفة .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن
ِّ
يتشاور معلم مدرسة مع برنامج للوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة من أجل التفاعل
مع فرد أو مجموعة من التالميذ ،أو ميكن أن َّ
يتبين ِّ
ميسر لبرنامج معني بالرياضة والوقاية من
( )153املرجع نفسه.
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ً
التطرف العنيف مشاركا في حاجة إلى احلصول على دعم إضافي من خدمات من خارج نطاق
ُّ
التدخل القائم على الرياضة.
›التوعية ،من خالل أصحاب املصلحة الرئيسيني املوثوق بهم وقادة املجتمع املحلي ،بعملية اإلحالة
واخلدمات املتاحة لبرامج الوقاية األولية والفرص التربوية.
ُّ
َّ
مصممة بشكل فردي
›ضمان قدرة آلية اإلحالة على عرض خطة تدخل أو خطة دعم أوسع تكون
لتناسب َمواطن االستضعاف لدى األشخاص الذين ُ
استبينوا؛ وينبغي أن تأخذ اآللية في االعتبار
()154
السن والنوع اجلنساني واخللفية الثقافية وعوامل اخلطر التي تظهر على الفرد.
ُّ
›حتديد عملية للمراجعة والتعلم املستقلني ولرصد عملية اإلحالة وتقييمها.

  4-3نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء برامج الرياضة والوقاية من
التطرف العنيف
يستلزم اعتماد نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف دمج منظور
ُّ
حقوق اإلنسان في عملية البرمجة ،مبا في ذلك في تصميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمها ،والتأكد من
ُّ
َّ
أن التدخالت تزيد في ترسيخ حقوق اإلنسان وتساهم في تطوير قدرات الذين عليهم واجبات على الوفاء
بالتزاماتهم و/أو قدرات أصحاب احلقوق على املطالبة بحقوقهم.
ِّ
ولضمان اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان في برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف ،من الضروري
ِّ
َ
والتصدي
املستهدفة بتدابير الوقاية من التطرف العنيف
النظر في أمور منها التشاور املجدي مع املجتمعات
له وإشراكها ،وإتاحة سبل الوصول املادي جلميع أفراد املجتمع املحلي وإدماجهم ،ووضع سياسات حمائية
ومدونات لقواعد السلوك بشأن األطفال وسائر املشاركني املستضعفني ،وتعزيز املساواة.
َّ
املفصلة حول النوع اجلنساني وحقوق الطفل الواردة في هذا القسم ،تشمل
وباإلضافة إلى اإلرشادات
العناصر الرئيسية للنهج القائم على حقوق اإلنسان ما يلي:
•اعتماد نهج تشاركي إزاء تصميم املشروع و تقييمه حيث ُيعترف باألطفال والشباب كفاعلني
رئيسيني في تنميتهم
ِّ
ِّ
املوجهني
•تدريب جميع األشخاص املشاركني في وضع البرنامج وتصميمه (مثل
واملدربني
ِّ
واملتطوعني والشباب) على حقوق اإلنسان ،مبا في ذلك حقوق األطفال ومبادئ وقيم حقوق
ُ
َّ
اإلنسان التي ستطبق على املشروع
•وضع برامج شاملة للجميع تضمن سبل الوصول إليها ِّ
وتعزز اإلدماج االجتماعي للفئات َّ
املهمشة
واملحرومة واملستبعدة ،مبا في ذلك الشباب واألطفال الذين يعانون من إعاقات
ُّ
•تطبيق مبدأ "عدم إحلاق الضرر" وإدماج حقوق اإلنسان في أطر الرصد والتقييم للتغلب على
النتائج غير املقصودة التي ُّ
متس حقوق اإلنسان

إرشادات لتعزيز حقوق اإلنسان لدى الشباب املشاركني
عند تعزيز حقوق اإلنسان لدى الشباب املشاركني ،من املفيد مراعاة أخالقيات "الروح الرياضية" في
َّ ِّ
مجرد اتباع قواعد اللعبة؛ فهي
الرياضة باعتبارها نقطة مرجعية .والروح الرياضية هي أكثر بكثير من
ً
ووفقا إلعالن اللجنة الدولية للروح الرياضيةَّ ،
فإن "الروح الرياضية
تتعلق بسلوك الشخص الرياضي.
ِّ
()155
ُّ
تخص اجلميع .وكل الذين ميارسون الرياضة مسؤولون عن ضمان اتسامها بالروح الرياضية ".والرسالة
( )154املرجع نفسه.
( .International Committee for Fair Play, “Declaration: sport and fair play in the 21st century” )155متاح على املوقع www.
.fairplayinternational.org
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يتضمنها اإلعالن هي َّ
َّ
أن الروح الرياضية هي األساس
املهمة التي
الذي تقوم عليه الرياضة .ومن شأن تشكيل نهج قائم على احلقوق
ً
بهذه الطريقة أن يجعل مفهوم حقوق اإلنسان مألوفا لدى املشاركني
من الشباب وأن ُيضفي عليه صبغة إنسانية .وتشمل اإلرشادات
والنصائح العملية لتعزيز حقوق اإلنسان من خالل البرامج الرياضية
ما يلي:
ِّ
املوجهني والشباب ومجتمعاتهم املحلية على مبادئ
›إطالع
حقوق اإلنسان من خالل اللعب والرياضة مع األقران،
وتشجيع املشاركني على تطبيق نهج قائم على احلقوق في
حياتهم اليومية وتقدمي أمثلة عن كيفية تطبيق ذلك.
›املشاركة في إنشاء مشروع قائم على مبادئ الروح الرياضية
وإصدار بيان قائم على احلقوق.
›دعم الشباب في ُّ
تبين الطرائق التي تؤثر بها حقوق اإلنسان
في كيفية ممارسة الرياضة والعيش في املجتمعات املحلية.
ومناقشة الكيفية التي ميكنهم بها تقييم أفعالهم وتكييفها
ً
وفقا لتلك املبادئ.
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اإلطار الدولي بشأن حقوق اإلنسان
والرياضة
ً
أطر حقوق اإلنسان أحكاما
تتضمن ُ َ
َّ
محددة تعن بالشروط األساسية
للرياضة والترفيه .ومن هذه األحكام
ما يلي:
اإلعالن العاليم لحقوق اإلنسان
 24الراحة وأوقات الفراغ
•تذكر المادة ًّ
باعتبارهما حقا من حقوق اإلنسان.
• ُّ
تنص المادة  27على الحق في المشاركة الحرة
في حياة المجتمع الثقافية.

اتفاقية حقوق الطفل
ِّ
 -1تسلم المادة  31بحق الطفل في الراحة ووقت
الفراغ ،ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المناسبة
ِّ
لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي
الفنون.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ُّ
تقر المادة  30بحق األشخاص ذوي اإلعاقة
-2
في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه
والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع اآلخرين.

›استخدام الرياضة مبثابة آلية لتحقيق العدالة والتغيير
االجتماعي .وتشجيع الشباب على استخدام الرياضة
ِّ
لتحدي األعراف االجتماعية التمييزية واإلقصائية (أي
استبانة مجموعات الشباب غير املشاركني وحتديد أسباب
عدم مشاركتهم وإيجاد سبل آمنة وممتعة لدمجهم).
َ
›استخدام األحداث الرياضية مبثابة منصة تواصل للدفاع عن حقوق اإلنسان (على سبيل املثال،
من خالل أداءات الشباب التي ِّ
تعزز املساواة بني اجلنسني وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة).

اعتبارات بشأن النوع اجلنساني والوقاية من التطرف العنيف
في استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب وخطة عمل األمني العام ملنع التطرف العنيف،
استبينت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة باعتبارهما مجالي عمل َ
ذوي أولوية .وفي كامل هذا الدليل،
شجع ِّ
ُي َّ
املوجهون وواضعو السياسات على مراعاة االعتبارات اجلنسانية وضمان مشاركة الشابات والفتيات
بنشاط في الرياضة وبرامج الوقاية من التطرف العنيف .ومن املهم بالقدر ذاته النظر في املفاهيم
اجلنسانية بشأن الرجال والفتيان التي لها دور في التجنيد ملمارسة التطرف العنيف .وعند القيام بذلك،
ُي َّ
شجع أصحاب املصلحة والفاعلون األفراد والشركاء على إعطاء األولوية لإلدماج اجلنساني واملساواة بني
اجلنسني وخصوصية السياق عند تصميم وعرض مبادرات للوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة.
ِّ
ِّ
ومتعدد اجلوانب ومتقاطع
ويتطلب تناول العالقة بني النوع اجلنساني والتطرف العنيف اتباع نهج كلي
يشمل التركيز على "احترام حقوق اإلنسان للمرأة ،أو عدم وجود هذا االحترام ،وعدم املساواة البنيوية،
َّ
والدوافع اجلنسانية للصراع املسلح ،والعالقة بني الذكورة العنيفة ذات النزعة املهيمنة وإنتاج التطرف
()156
العنيف".
َّ
ُّ
وقيم من الفرد ضمن سياق َّ
وللتصورات اجلنسانية دور كبير في حتديد ما هو متوقع ومسموح به ِّ
معين .وفي
معظم املجتمعات ،هناك اختالفات وتفاوتات بني النساء والرجال من حيث املسؤوليات املوكلة ،واألنشطة
ً
ُّ
ونظرا َّ
()157
املضطلع بها ،وسبل الوصول إلى املوارد والتحكم فيها ،وفرص صنع القرار.
ألن الرياضة أداة
( )156تقرير املقررة اخلاصة املعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب :تأثير السياسات واملمارسات الهادفة إلى منع
التطرف العنيف ومكافحته على حقوق اإلنسان ( ،)A/HRC/43/46الفقرة .93
(United Nations, Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, “Gender mainstreaming: )157
).strategy for promoting gender equality” (August 2001
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لتحدي األعراف اجلنسانية الراسخةَّ )158(،
ِّ
فإن إدراك هذه االختالفات يسمح بإدراج االحتياجات
مجدية
اجلنسانية في صميم مرحلتي تصميم البرنامج وتنفيذه من أجل تعزيز املحتوى وزيادة احتماالت تأثيره.

دور النساء والفتيات
ُ
َ
التطرف العنيف هو ظاهرة مجنسنة تعيشها النساء والفتيات بشكل مختلف عن الرجال والفتيان (سواء
َّ
أكن ضحايا أم جانيات) .وعلى الرغم من َّ
َّ
أن الرجال كانوا شخصيات أبرز في مجال التطرف العنيف ،إال
َّ
ُ
ًّ
أن عدم إدراك أدوار املرأة والديناميات اجلنسانية في التجنيد يعتبر حجر عثرة رئيسيا في اجلهود املبذولة
ً
للوقاية من التطرف العنيف ،والتي هي في كثير من األحيان ال تولي اعتبارا للمنظور اجلنساني .ومن
َّ َّ
والتصدي للصورة النمطية التي مفادها َّ
ِّ
إال َّ
مجرد "تابعات"
أن النساء ما هن
املهم االعتراف باالستقاللية
ً
سلبيات ومستكينات وفقا لتصويرهن في عالقتهن بالرجال (على سبيل املثال ،كزوجات وأمهات وأرامل)،
ً
بدال من كونهن مستضعفات بالقدر ذاته أمام االستغالل والتجنيد في الشبكات واجلماعات املتطرفة
العنيفة.
ُ
لقد كانت النساء من بني أوائل املستهدفني من اجلماعات املتطرفة العنيفة .فقد استهدفن لغرضي
ً
ً
االسترقاق واالجتار اجلنسي ،غير أنهن يؤدين أيضا أدوارا مهمة في التجنيد وفرض قواعد أخالقية على
ً
َّ
النساء األخريات .ومن جهة أخرىَّ ،
سجلت الدراسات احلديثة أعدادا غير مسبوقة من النساء املجندات
ً
()159
من أجل ارتكاب أفعال َّتتسم بالتطرف العنيف .ويؤدي العديد منهن أدوارا رئيسية في رعاية األطفال،
ً
ًّ
ومن ذلك تنشئة أبناء املقاتلني وتلقينهم
عقائديا )160(،كما أنهن يؤدين أدوارا في بناء الدولة باعتبارهن
ً
ِّ
وممرضاتُ .وتظهر البيانات َّ
ِّ
أن النساء قد يدعمن بنشاط أيضا اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة
معلمات
العنيفة من خالل جتنيد اآلخرين وجمع األموال ونشر أيديولوجيات التطرف العنيف واملشاركة في أعمال
()161
العنف.
َّ
لذلك ،ميكن أن تكون للمرأة هويات معقدة ،باعتبارها ضحية وكذلك باعتبارها أداة ،في هذا املجال .ولكن،
ً
ً
املجنسن َّ
ًّ
َ
نسبيا في
بأن مشاركة املرأة محدودة ،فإنها غالبا ما حتظى بدعم/اهتمام أقل
نظرا لالفتراض
ُ
َ
ستخدم بشكل متزايد في األدوار النشطة في اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة
االستراتيجيات الوقائية وت
ُّ
العنيفة ألنها تنزع إلى تقويض التوقعات األمنية التقليدية.
الذكورة والتطرف العنيف
ًّ
فيما يتعلق بالرجال والفتيان ،من املهم جدا فهم عملية التنشئة االجتماعية التي تساهم في القوالب
النمطية اجلنسانية .وهذا يكتسي أهمية خاصة في سياق الوقاية من التطرف العنيف ،حيث تؤدي املفاهيم
ً
()162
ًّ
رئيسيا في اجتذاب الرجال والفتيان وجتنيدهم.
االجتماعية بشأن الذكورة دورا
َّ
إال َّ
ومع َّ
أن بعض األعراف الثقافية املتعلقة بالذكورة ميكن أن
أن الذكورة في حد ذاتها ليست ضارة،
تكون ضارة بالرجال والنساء واملجتمع بشكل عام .فعلى سبيل املثال ،تساهم الذكورة املهيمنة ومفاهيمها
التي ِّ
تقدم الرجال في صورة محاربني ومقاتلني وحماة في تأجيج العنف وترسيخ الهوية املهيمنة التي
ً
()163
ِّ
يعرف بها الرجال والفتيان أنفسهم .وكثيرا ما تلجأ الدعاية واستراتيجيات التجنيد من أجل ممارسة
ُّ
َّ
َ
املجنسنة ،مستغلة في ذلك توقعات املجتمع من الرجال باعتبارهم
التطرف العنيف إلى تلك الصور النمطية

(Martha Saavedra, “Dilemmas and opportunities in gender and sport-in-development”, in Sport and International )158
).Development, Roger Levermore and Aaron Beacom, eds., Global Culture and Sport Series (London, Palgrave Macmillan, 2009
(Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, “Gender dimensions of the response to returning foreign terrorist )159
).fighters: research perspectives”, CTED Trends Report (February 2019
(Asaad H. Almohammad and Anne Speckhard, “The operational ranks and roles of female ISIS operatives: from assassins and )160
).morality police to spies and suicide bombers” (n.p., International Centre for the Study of Violent Extremism, 2017
( .UN-Women, “Preventing violent extremism and countering terrorism” )161متاح على املوقع .https://www.unwomen.org/en
(Jossif Ezekilov, “Gender ‘Men-Streaming’ CVE: countering violence extremism by addressing masculinities issues”, )162
).Reconsidering Development, vol. 5, No. 1 (December 2017
(Sanam Naraghi Anderlini, “Challenging conventional wisdom, transforming current practices: a gendered lens on PVE”, )163
in Transformative Approaches to Violent Extremism, Beatrix Austin and Hans J. Giessmann, eds., Berghof Handbook Dialogue
).Series, No. 13 (Berlin, Berghof Foundation, 2018
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هم الذين يحمون دينهم و/أو َّأمتهم و/أو نساءهم )164(.فعلى سبيل املثالِّ ،
تكرس اجلماعات العنصرية
التفوقية الفكرة التي مفادها َّ
()165
ُّ
أن النساء البيض بحاجة إلى احلماية من األعراق األخرى .وفي ليبيا،
ً
ِّ
ًّ
أساسيا من استراتيجيات التجنيد التي
تشكل األعراف اجلنسانية الذكورية املتعلقة بكسب العيش جزءا
()166
تستخدمها اجلماعات املتطرفة.
ً
وفي سياق َّ
متصل ،غالبا ما يشعر الرجال والفتيان الذين ال يلتزمون باملفاهيم االجتماعية اجلنسانية
ً
َ
َّ
ومهمشون داخل مجتمعاتهم ،مما قد يدفعهم أيضا نحو أمناط من السلوك املنحرف
مستبعدون
بأنهم
الذي ُيفضي إلى التطرف العنيف .وتشمل هذه املفاهيم القدرة على توفير املال ،واحلصول على عمل
آمن ،وإجناب األطفال )167(.ونتيجة لذلك ،يواجه الرجال الذين ال ميتلكون هذه القدرات ِّ
حتديات في أداء
ً
()168
أدوارهم في مجتمعاتهم ويكونون أكثر استضعافا أمام التطرف.

الرياضة والنوع الجنساني والوقاية من التطرف العنيف
من أجل إدراج منظور جنساني في برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف ،من الضروري مراعاة
ُّ
احتياجات جميع املشاركني بالتساوي بهدف القضاء على الصور النمطية الضارة .ومع َّ
أن من املهم التأكد
ً
ُ ِّ
من َّ
ًّ
أن البرمجة توفر للنساء والفتيات فرصا متساوية في سبل الوصول واملشاركة ،فمن املهم جدا فهم
احلاجة إلى إدراج منظور جنساني ال يخلط بني النوع اجلنساني واملرأة.
وقد َّ
قدمت األبحاث املتعلقة بالرياضة والنوع اجلنساني أدلة تبرهن على دور النشاط البدني في تغيير
ِّ
القوالب النمطية اجلنسانية وحتديها ،باعتبار ذلك وسيلة لإلدماج االجتماعي ،وفي زيادة اإلمكانات
ِّ
القيادية )169(.ويجب توخي احلذر ،عند أخذ السياق واملفاهيم االجتماعية بشأن النوع اجلنساني في
االعتبار ،لضمان مواجهة ثقافة بعض األلعاب الرياضية التي تستنسخ قوالب منطية جنسانية سلبية
ُّ
ُّ
والتنمر) من خالل االلتزام بالن ُهج التي تقوم على احلقوق
(على سبيل املثال ،فرط الذكورة ورهاب املثلية
ً
َّ
وتتحدى تلك العقليات .وغالبا ما ُينظر إلى اإلناث املشاركات في الرياضة على أنهن يخاطرن بأنوثتهن
من خالل املشاركة في األلعاب الرياضية ،وخاصة بعض األلعاب الرياضية الهجومية ،مما ِّ
يهدد النظام
()171
االجتماعي )170(.وفيما يتعلق بالرجال واألوالد ،ميكن أن ِّ
ترسخ الرياضة الذكورة والرجولة ومعاداة املرأة
(َ )172
وأن ِّ
تعزز أمناط السلوك العدواني التي ميكن أن تنتقل إلى أمناط سلوك عنيف خارج الرياضة .وتظهر
مسألة اعتبار بعض أنواع الرياضة ذكورية أكثر من غيرها بشكل أبرز في بعض الثقافات ،مما يجعل أنواع
()173
الرياضة هذه مجاالت مغرية للتجنيد.
ً
ِّ
وعند تصميم برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف ،من املهم أيضا النظر في الكيفية التي تشكل
بها أبعاد أخرى ،مثل العرق والدين واجلنسية وامليل اجلنسي ،عالقات املشاركني بالرياضة ،والعكس
صحيح ،والنظر في املعايير الثقافية ودور النوع اجلنساني داخل املجتمع والسؤال َّ
عما إذا كانت البرامج
ً
املختلطة بني اجلنسني هي األفضل (أو حتى ما إذا كان مسموحا بها).
ً
وهناك عامالن من ِّ
املهم أيضا أخذهما بعني االعتبار ،وهما األمان وسبل الوصول إلى الفضاءات اآلمنة.
وتكتسي إتاحة سبل الوصول غير َّ
املقيد إلى فضاء آمن أهمية أكثر فيما يتعلق بالفتيات والنساء واألشخاص
ُّ
ُّ
ُّ
التوجهات اجلنسية املختلفة في املجتمعات التي يحدث فيها التحرش اجلنسي والتنمر في األماكن
ذوي
(Katherine Brown, Guidance Note: Gender Mainstreaming Principles, Dimensions and Priorities for PVE (New York, )164
).UN-Women, 2019
(.Anderlini, “Challenging conventional wisdom, transforming current practices” )165
(.UN-Women, Arab States, “Expert platform on gender, masculinities and violent extremism in North Africa” )166
(Ian Bannon and Maria C. Correia, eds. The Other Half of Gender: Men’s Issues in Development (Washington, D.C., World )167
).Bank, 2006
(.Ezekilov, “Gender ‘Men-Streaming’ CVE” )168
(June Larkin, Sabrina Razack and Fiona Moola, “Gender, sport and development”, in Literature Reviews on Sport for )169
Development and Peace, commissioned by the Sport for Development and Peace International Working Group Secretariat
).(Toronto, Canada, University of Toronto, 2007
(.Martha Saavedra, “Women, sport and development” (2005) )170
(Michael Welch, “Violence against women by professional football players: a gender analysis of hypermasculinity, positional )171
.status, narcissism, and entitlement”, Journal of Sport and Social Issues, vol. 21, No. 4 (November 1997), pp. 392–411
(Todd Crosset, “Athletic affiliation and violence against women: toward a structural prevention project”, in Masculinities, )172
Gender Relations and Sport, Jim McKay, Michael A. Messner and Don Sabo, eds. (Thousand Oaks, California, Sage Publications,
).2000
(( ”Lenos and Jansen, “The role of sports and leisure activities )173انظر احلاشية .)120
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العمومية أو في األماكن التي ميكن أن َّ
يتعرضوا فيها لعدوان كبير بسبب النوع اجلنساني .وفي بعض
األحيان ،ميكن أن جتعل األنشطة التي جتري في الهواء الطلق املرأة تشعر بعدم االرتياح "ألعني الناس"،
ُّ
التقيد بالوقت أو املوقع املادي .وقد
وبالتالي فهي قد حتتاج إلى فضاء ملمارسة الرياضة بحرية ،دون
َّ
ومخصصة لإلناث
تختار الفتيات املسلمات ،على سبيل املثال ،خلع حجابهن في فضاءات آمنة ومغلقة
ً
فقط .ولكن ،من الضروري أيضا عدم جعل "الفضاءات اآلمنة" تقييدية أو مقفلة بحيث تؤدي إلى إقصاء
ُّ
بالتمتع بالوصول الكامل إلى األنشطة
اجتماعي؛ لذلك ،ينبغي السماح للفتيات الالتي يرتدين احلجاب
ً
ُّ
الرياضية دون االضطرار إلى خلع حجابهن ،إن رغنب في ذلك .ويجب أيضا فحص املرافق للتأكد من
مالءمتها للنوع اجلنساني (على سبيل املثال ،ما إذا كانت تلك املرافق تشتمل على غرفة خللع املالبس
َّ
َّ
مخصصة للنساء).
مخصصة للفتيات أو غرف راحة

إرشادات إلدماج المنظور الجنساني في الرياضة من أجل الوقاية من التطرف العنيف
ً
ً
ِّ
ً
بناء على املعلومات الواردة أعاله ،ونظرا إلى الندرة الشديدة لألدبيات التي تركز حتديدا على اجلمع بني
االعتبارات اجلنسانية والرياضة والوقاية من التطرف العنيف ،ميكن استخالص النصائح التالية لصالح
املمارسني:
ً
ً
كبيرا في حياة الفتيات ،كما َّ
أن دمج شبكاتهن االجتماعية ،مثل
›تؤدي الشبكة االجتماعية دورا
أسرهن وأقرانهن ،في البرامج ِّ
يعزز فرصة املشاركة املنتظمة.
َ ً
ً
مدركا للطرائق املختلفة التي يكون بها ٌّ
مستضعفا أمام التطرف العنيف.
كل من اجلنسني
›كن
› َّ
تبين الصور النمطية الضارة واملفاهيم االجتماعية السياقية بشأن النوع اجلنساني ،واعمل مع
أصحاب املصلحة وقادة املجتمع املحلي على مواجهة القوالب النمطية الضارة والقضاء عليها.
ً
ً
ضمنا في األنشطة الرياضية َّ
مدركا جلوانب الذكورة التي َّ
وأن بعض األلعاب
يروج لها
›كن
ُ
الرياضية ينظر إليها على أنها "ذكورية" أكثر من غيرها.
ِّ
› َوفر احلماية من الضرر املحتمل من خالل إشراك فاعلني محليني في التصميم والتخطيط.
َ
خ ِّطط لسبل الوصول غير َّ
املقيد واآلمن إلى املرافق ،مبا في ذلك النقل ،وضع في اعتبارك
›
االلتزامات الزمنية املتعلقة بأدوار املشاركني في األسرة عند جدولة البرامج.
ً
ً
ُ ِّ
ًّ
رئيسيا للنساء
›تشكل اإلصابات خطرا على جميع املشاركني في الرياضة ،ولكنها قد تكون رادعا
ً
والفتيات .وميكن أن يكون التخطيط للوقاية في أنشطة البرنامج عنصرا ًّ
مهما في إقناع األسر
بالسماح لبناتها باللعب.
ُّ
›ضع في اعتبارك اآلثار التي تنجم عن دورات احليض والتوقعات الثقافية للسلوك أثناء تلك
ِّ
تؤثر في الفتياتَ .وت َّأكد من َّ
أن املرافق مراعية لالعتبارات اجلنسانية من حيث
األوقات التي قد
سبل الوصول إلى منتجات النظافة الصحية.
ً
ً
َّ
مدركا ِّ
ألي قيود على البرامج املختلطة بني اجلنسني أو التفضيالت للبرامج
›كن
املخصصة حصرا
َّ
أي تفضيالت لوجود ِّ
لإلناث ،وضع في اعتبارك َّ
موجهات وموظفات من اإلناث في سياقات
َّ
محددة.
ً
›أحت مجاال للمرونة في تصميم البرنامج وأنصت آلراء املشاركني من خالل تكييف البرامج على
أساس املشاركة واملناقشة .وفي البرامج املختلطة بني اجلنسني ،أحت املجال لالعتبارات اجلنسانية
املشاركات اإلناث.
في امليدان ،حيث قد يقتضي األمر تكييف بعض األنشطة لتالئم
ِ
ِّ
املوجهات في مراقبة عالمات اإلنذار اليومية التي ُتنبئ بإمكان ُّ
›ميكن أن تساعد
تعرض النساء
ً
ِّ
والفتيات لتأثيرات متطرفة عنيفة والتصدي لذلك مبكرا.
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›تكتسي االستعانة بقدوات نسائية فائدة خاصة في املجتمعات املحلية التي ليست ِّ
متعودة على
ِّ
وحتدي األعراف واإللهام الذي
البرامج الرياضية النسائية .وتساعد القدوات على تعزيز القبول
ِّ
يشجع على زيادة املشاركة.

االعتبارات املتعلقة بحقوق الطفل في برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف

ً
ِّ
يشكل األطفال ،الذين ُع ِّرفوا قانونا في املادة  1من اتفاقية حقوق الطفل بأنهم أشخاص دون سن الثامنة
ً
عشرة ،جزءا من السكان الشباب ،وهو مصطلح عائم ُي َّ
عرف ألغراض هذا الدليل بأنه يشير إلى األشخاص
ً
الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 24عاما .لذلك ،من املهم عند وضع برامج بشأن الرياضة والوقاية من
التطرف العنيف تطبيق اعتبارات تراعي حقوق الطفل وتعزيز حقوق املشاركني من األطفال وحماية تلك
ُّ
احلقوق وصونها .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تؤخذ في االعتبار ،عند تصميم تدخالت فعالة وتنفيذها،
َّ
املحددة املتعلقة بتجنيد األطفال واستغاللهم من قبل اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة العنيفة.
العناصر

تجنيد األطفال واستغاللهم من قبل الجماعات المتطرفة العنيفة واإلرهابية
ما َّ
انفك آالف األطفال َّ
ِّ
يتعرضون في السنوات األخيرة لالختطاف أو التجنيد أو االستخدام أو أي شكل
()174
آخر من االرتباط من قبل اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة العنيفة .وقد َّ
تعرض أولئك األطفال للعنف
ًّ
ِّ
متعددة ،وفي الوقت ذاته ُيحتمل أن يصبحوا أدوات خطيرة جدا في أيدي أولئك الذين
على مستويات
َ
()175
يستغلونهم و/أو يستخدمونهم الرتكاب جرائم جنائية ومتصلة باإلرهاب.
واألطفال مستضعفون
َ
مستهدفون
بشكل خاص أمام التجنيد واالستغالل من قبل اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة العنيفة ،وهم
ً
ً
حتديدا من تلك اجلماعات لعدد من األسباب ،ومنها أنهم ُيعتبرون استثمارا في مستقبل تلك التنظيمات
واجلماعات اإلجرامية وميكن استخدامهم ليس مبثابة دروع بشرية أو مبثابة مقاتلني في اخلطوط األمامية
ً
ِّ
في النزاعات املسلحة فحسب ،ولكن أيضا مبثابة جواسيس وسعاة وحتى مبثابة جالدين أو منفذين
لهجمات انتحارية.
وعند إدراك سبب استضعاف األطفال أمام التطرف العنيف وكيفية استخدامهم واستغاللهم من قبل
ً
ُّ
التشدد
اجلماعات والشبكات املتطرفة العنيفة واإلرهابية ،من الضروري أيضا فهم كيفية دفعهم إلى
ُّ
التشدد من كتابات وصور وخطابات.
واستدراجهم وتعريضهم ملا يدفع إلى
ُّ
التشدد وجتنيدهم بطرائق شتى ،ذلك أنهم:
وميكن دفع األطفال والشباب إلى
ًّ
شخصيا أو عبر اإلنترنت من قبل أناس يسعون إلى ِّ
جرهم إلى نشاط
•ميكن استدراجهم َّإما
ًّ
ِّ
َّ
متطرف .وميكن أن يتحول األطفال األكبر سنا أو الشباب إلى متشددين عبر اإلنترنت أو من
خالل تأثير شبكات أقرانهم؛ وفي هذه احلاالت ،قد ال يعرف والدوهم ذلك أو يشعرون بالعجز
عن إيقاف ُّ
تشدد أطفالهم.
ً
•ميكن أيضا استدراجهم من قبل أفراد األسرة الذين لديهم معتقدات ضارة ومتطرفة ،ومنهم
الوالدون أو ِّ
مقدمو الرعاية واألشقاء الذين يعيشون مع الطفل و/أو األشخاص الذين يعيشون
خارج منزل األسرة ولكن لديهم تأثير على حياة الطفل.
•ميكن أن َّ
يتعرضوا للصور واخلطابات والكتابات العنيفة واملعادية للمجتمع واملتطرفة التي قد
َّ
تؤدي إلى تكوين رؤية مشوهة للعالم تبدو فيها األيديولوجية املتطرفة معقولة .وهكذا ،فهم ليسوا
َ
ُّ )176(.
مستهدفني بشكل فردي ولكنهم ضحايا للدعاية التي تسعى إلى إحداث التشدد

(Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Six Grave Violations, “Child )174
 recruitment and use”.متاح على املوقع .https://childrenandarmedconflict.un.org/
(UNODC, Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the )175
).Justice System (Vienna, 2017
(London Safeguarding Children Board, London Child Protection Procedure, “Safeguarding children exposed to extremist )176
 ideology”.متاح على املوقع .www.londoncp.co.uk/chapters/sg_ch_extremist.html
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ً
َّ
وتتخذ أساليب التجنيد أشكاال مختلفة ،وهي ميكن أن تشمل التجنيد اإلجباري والتجنيد االقتصادي
ً
والتجنيد عبر الوطني والتجنيد من خالل املدارس (الذي ميكن أن ميتد أيضا إلى النوادي واملشاريع
()177
الرياضية).
ً
َّ
وبغض النظر عن الظروف املختلفةَّ ،
فإن جتنيد األطفال ظاهرة معقدة ًّ
جدا تتطلب جهودا متضافرة
ً
ِّ
ُّ
التخصصات من قبل أنظمة مختلفة ،وتعاونا يشمل مؤسسات وجهات فاعلة مختلفة ،من أجل
ومتعددة
َّ
معاجلتها بشكل َّ
فعال .وفي هذا الصدد ،ميكن أن تؤثر البرامج الرياضية في مشاكل اجتماعية معقدة
ولكنها ال تستطيع القضاء عليها ،وبالتالي يجب تنفيذها بالتعاون مع أصحاب املصلحة واخلبراء الداعمني.
ُّ
ِّ
ُّ
ُّ
التخصصات أهمية بالغة في وقاية األطفال والشباب
واملتعددة
التخصصات
وتكتسي الن ُهج املشتركة بني
من التجنيد واالستغالل من قبل اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة العنيفة ،ذلك َّ
أن القاسم املشترك للتلقني
العقائدي هو َّ
أن األطفال والشباب قد ال يدركون الطبيعة االستغاللية ملا يحدث وقد ال يرون أنفسهم
ضحايا لالستدراج أو االستغالل.

مراعاة حقوق الطفل وحمايتها في برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف
في سياق هذا الدليل ،عند تصميم وتنفيذ أنشطة الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة ،يجب
إيالء االعتبار الواجب ملا َّ
يتميز به األطفال املشاركون في أنشطة البرنامج من وضع خاص من حيث حالة
االستضعاف واحلقوق .ويكتسي الوعي واملعرفة بخطط العمل الوطنية واإلقليمية للوقاية من التطرف
العنيف ،وكذلك بأطر حقوق األطفال وممارسات العدالة اجلنائية ،أهمية بالغة في تصميم وتنفيذ
ُّ
التدخالت القائمة على الرياضة للوقاية من التطرف العنيف .ويجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى
ومبدأ "عدم إحلاق الضرر" في صميم عمليتي تصميم وتنفيذ جميع أنشطة البرنامج ،مبا في ذلك الرصد
والتقييم.
َّإن رفاهية املشاركني في برامج "الرياضة املضافة" و"الرياضة املضاف إليها" وراحتهم وأمانهم ال حتميها
ً
الرياضة في حد ذاتها .فوفقا لالستعراض الذي أجرته اليونيسف وعنوانه حماية األطفال من العنف في
الرياضة :استعراض مع التركيز على البلدان الصناعية (Protecting Children from Violence in Sport: A
ً
 ،)Review with a Focus on Industrialized Countriesتشمل املخاطر التي تتهدد األطفال حتديدا في البرامج
واألنشطة الرياضية ما يلي:
ُّ
• ُّ
التنمر في الرياضة بأنه ُّ
أي عمل عدائي أو هجومي يستهدف
التنمر واملضايقة :ميكن تعريف
ُ
األطفال واملشاركني اآلخرين الذين ينظر إليهم على أنهم "مختلفون" .وميكن أن تشمل هذه
األفعال املضايقات اللفظية أو اجلسدية أو العاطفية.
•اإلصابة اجلسدية الناجتة عن أساليب أو ممارسات تدريبية غير آمنة.
•االعتداءات من األقران ،إذ تكون املشاركة فرصة محتملة للتنفيس عن اإلحباط والعدوان.
•اإلساءة العاطفية والنفسية في شكل ضغط من الوالدين أو ِّ
ُّ
والتنمر
املوجهني أو األقران
•تشغيل األطفال واالجتار بهم ،وهو يقترن في كثير من األحيان بالرياضيني الشبان املوهوبني.
•العنف اجلنسي :استبني مرتكبو العنف اجلنسي ضد األطفال في الرياضة بأنهم في املقام األول
ً
ِّ
أيضا ِّ
املدربون واملستشارون .وخلصت
املوجهون ،ولكن
أشخاص لهم سلطة ،وهم بشكل خاص
ً
الدراسات إلى َّ
أن األطفال َّ
يتعرضون أيضا للعنف اجلنسي على يد أقرانهم ،ومنهم رفاقهم في
الفريق.
َّ
املحددة التي َّ
يتميز بها األطفال والشباب في سياق األنشطة
وعند إدراك املخاطر وحالة االستضعاف
َّ
الرياضية الرامية إلى الوقاية من التطرف العنيف ،فإن االعتبارات التي يجب مراعاتها في مدونات قواعد
السلوك اخلاصة بالبرمجة وتدابير املمارسة ِّ
اجليدة التي يجب اتخاذها تشمل ما يلي:
(.UNODC, Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups )177
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•ينبغي أن يجري التعامل والتواصل مع األطفال في
فضاءات آمنة.
َّ
•ال ينبغي التعامل مع األطفال على انفراد .جتنب االتصال
الفردي باألطفال والشباب.
•ينبغي إقامة حوار باستخدام لغة مناسبة للسن تكون
ًّ
ًّ
وسياقيا للواقع االجتماعي ونقاط
ثقافيا
حساسة
االستضعاف واملخاطر.
•قد يكون من الالزم احلصول على موافقة الوالدين
مبوجب القانون الوطني فيما يتعلق باملشاركني الذين تقل
ً
أعمارهم عن  18عاما.
ِّ
بامليسرين
•يجب اشتراط التدقيق والفرز فيما يتعلق
ِّ
املتطوعني ،الذين سيكون لهم اتصال
وغيرهم ،وكذلك
مباشر باألطفال وغيرهم من املشاركني املستضعفني.
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َّ َّ
إن ُعدة الرياضة من أجل الحماية :البرمجة
بالتعاون مع الشباب في ظروف التشريد
القسري (The Sport for Protection Toolkit:
Programming with
ِّ Young People in Forced
 )Displacement Settingsتوفر إرشادات حول دور
َّ
المشردين
الرياضة في حماية الالجئين والشباب
ًّ
داخليا وتوفير سبل الراحة لهم وتستكشف هذا
ُ َّ
الدور .وهذه العدة يمكن أن تستعملها مجموعة

المصلحة من أجل
واسعة من المنظمات وأصحاب ً
فهم دور الرياضة في الحماية فهما أحسن وتنفيذ
برامج َّ
فعالة في هذا الصدد.
ُ َّ
العدة كل من
وقد تعاون على وضع هذه

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واللجنة
األولمبية الدولية ومنظمة "أرض الرجال"
(.)Terre des hommes

•ينبغي أن تكون جميع آليات اإلحالة فيما يتعلق باألطفال َّ
املعرضني للخطر أو املحتاجني إلى
ً
ً
َّ
حماية آليات ُّ
ومصممة وفقا للسياق.
تخص األطفال حتديدا
•يجب تكييف جميع املناهج القائمة على الرياضة مع مختلف الفئات العمرية واجلنسانية لضمان
أمان املمارسة وتقليل احتماالت الوصم واإلصابة اجلسدية.
ً
ً
ِّ
واملتطوعني والقادة األقران/الشبان تدريبا كافيا في مجال حقوق
•يجب تدريب جميع املرشدين
الطفل وحقوق اإلنسان واملمارسات اآلمنة في الرياضة والتدريب.
ِّ
ِّ
واملتطوعني والقادة األقران/الشبان إلى فهم وإدراك مخاطر االستغالل
املوجهني
•يحتاج جميع
وسوء املعاملة التي قد تنشأ في الفضاءات الرياضية.
•ينبغي أن ِّ
تعزز جميع برامج الرياضة الرامية إلى الوقاية من التطرف العنيف املمارسات اآلمنة
ِّ
واجليدة من خالل مدونات قواعد سلوك قائمة وقيم ثابتة وقواعد ُيشترك في وضعها.
ً
وبناء على اإلرشادات الواردة في دليل مكتب املخدرات واجلرمية واملعنون دليل بشأن
وعالوة على ذلك،
األطفال الذين جتندهم وتستغلهم اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة ،ينبغي مراعاة املبادئ
ُّ
التالية عند تصميم التدخالت القائمة على الرياضة من أجل الوقاية من التطرف العنيف والتخطيط لها
وتنفيذها:
ً
َّ
محددة مبوجب
•جميع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  81عاما هم أطفال ولهم حقوق
القانون الوطني والقانون الدولي.
ً
•يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى دائما هي االعتبار الرئيسي لدى واضعي السياسات
ُّ
ُّ
ِّ
ِّ
واملتطوعني في التدخالت الوقائية ،مبا فيها التدخالت من خالل الرياضة ،وفي
واملوجهني
َّ
معاملة األطفال املعرضني خلطر التجنيد واالستغالل من قبل اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة
العنيفة.
ُّ
َّ
تتصدى
•يجب أن تراعي النهج القائمة على الرياضة من أجل الوقاية من التطرف العنيف التي
للعنف ضد األطفال والشباب اختالف آثار تدابير مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في كل من
الفتيات والفتيان.
َ
•يجب أن يتمثل الهدف الرئيسي ِّ
ألي إجراء ُي َّتخذ بشأن طفل مرتبط بجماعات إرهابية أو
متطرفة عنيفة في التشجيع على إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج في املجتمع مع حماية حقوق
الطفل وإعمالها.
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•يجب وضع سياسة حلماية الطفل ومدونة لقواعد السلوك من أجل املنظمات واملوظفني املشاركني
ً
في أنشطة البرنامج ،ويجب أن تشمل أمورا منها إجراءات للتدقيق والفرز بشأن األشخاص
الذين هم على اتصال مباشر باألطفال وآلية إحالة حتمي األطفال الذين هم َّ
معرضون للخطر
وفي حاجة إلى احلماية.
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َّ
محددة للوقاية من التطرف العنيف  -بسبب الضرورة امللحة للحيلولة
"مع ازدياد وتيرة وضع برامج
ً
دون تصاعد العنف وارتفاع عدد الوفيات نتيجة للسلوك املتطرف  -ازداد الضغط أيضا للعثور على عصا
ُ ِّ
َّ
احلل الناجع .وقد بدأت تنشأ جماعة من ذوي االهتمام املشترك من أجل توفير معلومات
سحرية توفر
ّ
التطرف العنيف .ومع ذلك ،ال توجد حتى اآلن األنظمة
ضافية تساعد في وضع برامج للوقاية من
ِّ
ُّ
ّ
واألدوات الالزمة لفهم مدى مالءمة النهج املتمثل في الوقاية من التطرف العنيف وأثر تدخالت الوقاية من
()178
ُّ
التطرف العنيف في سياقات مختلفة"
ُّ
َّإن تطبيق تدخالت وقائية قائمة على األدلة هو عنصر أساسي للوقاية الناجعة ،وال بد من ربط البحوث
ً
واألدلة بالسياسات والبرامج من أجل ضمان أنها ليست غير فعالة أو ال تأتي بنتائج عكسية .وحتقيقا لهذه
الغاية ،ال بد من الرصد والتقييم الدقيقني لهذه البرامج واملمارسات.

ُّ
  1-4وضع إطار للرصد والتقييم والتعلم بشأن برامج الرياضة والوقاية
من التطرف العنيف
ليس الهدف من هذا القسم تكرار اإلرشادات املوجودة بشأن األطر
َّ
واملطبقة في سياق الوقاية من
والعمليات املتعلقة بالرصد والتقييم
َّ
إن المنشور المعنون تحسين أثر برامج الوقاية من
التطرف العنيف و/أو استخدام الرياضة من أجل حتقيق التنمية.
ُ َّ
التطرف العنيف :عدة للتصميم والرصد والتقييم
بل َّإن هذا القسم يستند إلى اإلرشادات واملعارف املوجودة لتقدمي
(Improving the Impact of Preventing Violent
ً
َّ
اقتراحات مصممة خصيصا لتقييم ورصد برامج الرياضة الرامية
Extremism Programming:
Toolkit for Design,
ِّ
 )Monitoring and Evaluationيوفر إرشادات بشأن
إلى الوقاية من التطرف العنيف والستحداث إطار وعملية متينني
الممارسة الفضلى فيما يتعلق بتصميم برامج
لرصد هذه البرامج وتقييمها.
ورصدها وتقييمها
الوقاية من التطرف
َّ
العنيف ُ
ُ َّ
ُّ
والنهج َّ
العدة
عىن
وت
دة.
المعق
في سياقات النزاع
املبينة أدناه بشأن عمليات الرصد
ويجب مراعاة العناصر
ً
ِّ
بالبرامج اليت هي َّ
الوقاية
على
تحديدا
ز
ترك
ا
إم
والتقييم وتطبيقها منذ بداية البرنامج وتصميمه إلى غاية تنفيذه.
َّ
من التطرف العنيف أو
تتضمن عناصر ذات صلة
َّ
َّ
ِّ
"الرياضة
ن
تتضم
اليت
بذلك ،ومنها برامج الوقاية
خصص املوارد .يتمثل أحد املبادئ األساسية في ضمان تخصيص
ُّ
المضافة" و/أو "الرياضة المضاف إليها" من أجل
ما يكفي من الوقت والتخطيط واملوارد للرصد والتقييم والتعلم
الوقاية من التطرف العنيف.
ً
وتقييم األثر .ذلك َّ
أن عمليات تقييم البرامج تستهلك كثيرا من املوارد
ً
وتتطلب إمدادات ومعدات ووقتا للموظفني وتكاليف عمل ميداني
وموارد مالية وتنظيمية .ومن املهم فهم ما هو متاح من املوارد من أجل
()179
النظر في نوع التقييم الذي ميكن إجراؤه.
ً َّ ً
َّ
حساسا للنزاع .ينبغي أن تبدأ البرمجة بتحليل دقيق ملا يحدث على األرض وألسبابه ،وينبغي
اتبع نهجا
ُّ
استخدام النتائج إلرشاد البرمجة من أجل ضمان َّ
أن التدخالت "ال تلحق الضرر" وتدعم آليات الوقاية من
الضرر النفسي  -االجتماعي والصدمات والوصم والنزاع.
ِّ
َّ
احلساس للنزاع البرنامج من عرض أنشطة قائمة على الرياضة مع االطمئنان إلى عدم وجود
وميكن النهج
َّ
َّ
آثار سلبية تلحق باملشاركني أو املجتمع األوسع )180(.وتتطلب اجلوانب املعقدة والطبيعة احلساسة ملعاجلة
ً
ً
التطرف العنيف قدرا كبيرا من احلساسية إزاء إدارة املخاطر واحلاجة املاسة إلى حماية املشاركني من
مشاعر الريبة والصدمة واإلقصاء .ففي النهج َّ
احلساس للنزاع ،ميكن إعمال حقوق الطفل وحقوق اإلنسان
ُّ
َّ
واملساواة بني اجلنسني وشمل اجلميع وتعزيزها من خالل أنشطة الرصد والتقييم والتعلم الفعالة.

(Lucy Holdaway and Ruth Simpson, Improving the Impact of Preventing Violent Extremism Programming: A Toolkit for Design, )178
).Monitoring and Evaluation (Oslo, UNDP, 2018
)Naureen Chowdhury Fink, Rafia Barakat, and Liat Shetret, “The roles of women in terrorism, conflict, and violent extrem� )179
ism: lessons from the United Nations and international actors”, Policy Brief (Goshen, Indiana, United States, Center on Global
).Counterterrorism Cooperation, 2013
(.United Nations Development Group, Conducting a Conflict and Development Analysis (February 2016), p. 113 )180
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ُوت ِّ
عزز أنشطة الرصد والتقييم احلساسية للنزاع داخل البرنامج من خالل إرشاد وتعزيز استراتيجيات
ُّ
والتعرف على احتياجات
إدارة املخاطر واملساعدة في حتديد االحتياجات إلى تطوير املوظفني وتدريبهم
ً
ُّ
ُ ِّ
وفر هذا النهج مصادر ِّ
متعددة للمعلومات وفرصا للتعلم والفهم في
املشاركني في البرنامج وردود فعلهم .وي
مرحلتي الرصد والتقييم من مراحل البرمجة.
ً
ُّ
َّ
اتبع نهجا يسترشد باملعلومات عن الصدمات .يعتمد هذا النوع من الن ُهج على معرفة وفهم الصدمات
ً
وآثارها ،وهو ضروري إلشراك الشباب واملجتمعات املحلية ممن يعيشون في أوضاع تشهد نزاعا أو أوضاع
ُّ
الحقة لنزاع في أنشطة البرنامج بأمان ،وهذا يشمل إشراكهم في عمليات الرصد والتقييم والتعلم.
وفي هذا السياق ،ينبغي إيالء االعتبار للتجارب املؤملة للموظفني واملشاركني ،وذلك بطرائق منها تقييم
ً
ُّ
أن أنشطة البرنامج لن تؤدي إلى مزيد من الصدمات و/أو اإليذاء َّ
والتأكد من َّ
وأن
الصدمات حتديدا،
ِّ
الدعم املناسب متوفر من خالل تطبيق نهج يقوم على الصحة العمومية إزاء ُّ
تبين احلاالت وإحالتها (انظر
ً
أيضا القسم .)3-3
َّ
عرِّف الوقاية من التطرف العنيف .تأكد منذ البداية من وجود فهم واضح ومشترك للوقاية من التطرف
العنيف مع املنظمات والشركاء احلكوميني والشركاء من املجتمع املدني .وباإلضافة إلى ذلكِّ ،
عرف الرياضة
في السياق املحلي وادرس كيفية تفاعل السكان املحليني مع الرياضة .وألغراض الرصد والتقييم على وجه
ُّ
التأكد من َّ
أن فريق التقييم واملوظفني والشركاء والزبائن ،وكذلك املانحني ،لديهم فهم
اخلصوص ،من املهم
مشترك للوقاية من التطرف العنيف عند حتديد األنشطة والنواجت واألهداف.
ِّ
ِّ
ً
ًّ
سياسيا وهي
افهم املخاطر وخطط لها .متثل برامج الوقاية من التطرف العنيف مجال نشاط حساسا
ً
ِّ
َّ
َّ
َّ
احلساس للنزاع أعاله) .واملخاطر لها سياق
تنفذ في سياقات معقدة ومتقلبة (انظر أيضا وصف النهج
حيوي بسبب ُّ
تغير البيئات والعوامل باستمرار ،سواء أكانت تلك البيئات والعوامل داخلية أم خارجية ،طوال
أن الرياضة نشاط محفوف باملخاطر املحتملة ،وهذا يعني َّ
مدة البرنامج .كما َّ
أن جميع البرامج ينبغي
ُّ
أن تتضمن أنشطة منتظمة إلدارة املخاطر .وال ينبغي أن تتناول عملية الرصد والتقييم والتعلم املخاطر
ً
التي ُ
استبينت فحسب ،بل ينبغي أن ُت ِّ
قدر أيضا احتماالت ظهور مخاطر جديدة وفعالية وكفاية التدابير
ً
ُ ِّ
َّ
املتخذة لتذليل تلك املخاطر .وتوفر أنشطة الرصد والتقييم فرصا لوضع استراتيجيات إلدارة املخاطر
ً
أو تعزيزها أو االثنني معا من خالل جمع املعلومات والبيانات عن العوامل املختلفة املتعلقة باملخاطر،
وهي تشمل املعلومات عن القدرة واملوارد الداخلية املتاحة لتذليل املخاطر وعن الكيفية التي يخوض بها
ً
أيضا أن ِّ
تقوض أنشطة
املشاركون واملجتمع املحلي أنشطة البرنامج ويتأثرون بها والكيفية التي ميكن بها
ُّ
الرصد والتقييم والتعلم حقوق اإلنسان و/أو تدعمها وتصونها ،و/أو من خالل تعزيز الفهم بشأن الفاعلني
في النزاع ومالمحهم وأسباب النزاع واستكشاف الديناميات التي ميكن أن ِّ
تقدم معلومات مفيدة بشأن ِّ
أي
()181
تعديالت وتغييرات يلزم إدخالها على البرنامج.
ً
نهجا يراعي االعتبارات اجلنسانيةَّ .
افهم الديناميات اجلنسانية ِّ
تعرف على املفاهيم االجتماعية
وطبق
ِّ
املحلية بشأن النوع اجلنساني وكيف تتقاطع تلك املفاهيم مع عالمات أخرى محددة للهوية ،مثل السن
ُّ
والتوجه اجلنسي واحلالة الزوجية واإلعاقة واخللفية العرقية
والطبقة االجتماعية واملوقع اجلغرافي
ً
 الدينية .وافهم الديناميات اجلنسانية أيضا فيما يتعلق بالرياضة .وميكن لعمليات الرصد والتقييمُّ
والتعلم التي تراعي االعتبارات اجلنسانية أن تكشف ما إذا كان البرنامج يعالج مختلف أولويات املشاركني
ِّ
واحتياجاتهم وكيف يفعل ذلك .غير َّ
أن مراعاة االعتبارات اجلنسانية في البرمجة تركز في معظم األحيان
ِّ
ً ِّ ً
على أدوار املرأة ومشاركتها في الوقاية من التطرف العنيف ،وهذا ميكن أن ميثل تركيزا ضيقا للغاية فيما
يتعلق بالتحليل القائم على النوع اجلنساني .لذلك ،من املستصوب النظر إلى النوع اجلنساني كإطار للتحليل
يشمل جميع الناس :النساء والفتيات والرجال والفتيان وأولئك الذين ُي َّ
عرفون بأنهم من كال اجلنسني أو
ُّ
أي منهما .وينبغي أن ُت ِّ
بأنهم ال ينتمون إلى ٍّ
قيم أطر الرصد والتقييم والتعلم الكيفية التي عاش بها مختلف
املشاركني البرامج واألنشطة بطرائق مختلفة ،وذلك ،على سبيل املثال ،بحسب السن أو النوع اجلنساني أو
اخللفية االجتماعية  -االقتصادية أو التجربة احلياتية أو اإلعاقة أو املستوى التعليمي .ومن شأن تطبيق
ِّ
َ
َ
املجنسنة .وينبغي التخطيط ألنشطة جمع هذه
املجنسن واالفتراضات
هذا النهج أن يقلل من الوصم
(Saferworld, “Conflict-sensitive monitoring and evaluation”, in Conflict-Sensitive Approaches to Development, Humanitarian )181
Assistance and Peace Building: Tools for Peace and Conflict Impact Assessment, Africa Peace Forum and others (London, 2004), chap.
.3, module 3
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َّ ً
البيانات والنظر فيها بعنايةَّ ،
َّ
يتسبب في
حساسا بشكل خاص وميكن أن
ألن هذا املوضوع ميكن أن يكون
ُّ
والتحيز لدى املشاركني.
زيادة الوصم
ِّ
متعمق في الكيفية التي يختار بها برنامج الوقاية
أشرك املشاركني .استفد من الرياضة لبناء عملية تفكير
من التطرف العنيف على مستوى املجتمع املحلي املستفيدين ،وافهم احلساسيات والتحديات املرتبطة
ُّ
َّ
املضمنة في برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف
بذلك .وستشمل عمليات الرصد والتقييم والتعلم
ِّ
َ
مستضعفة أو متقلبة .وخالل هذه العملية،
العمل مع الشباب والفئات السكانية التي ُيحتمل أن تكون
من املهم ًّ
جدا حماية املشاركني في البرنامج من الضرر .وينبغي أن تلتزم جميع عمليات وأنشطة الرصد
والتقييم مببادئ حقوق اإلنسان وحقوق الطفل ويجب أن تكون َّ
حساسة ٍّ
لكل من النزاعات واالعتبارات
اجلنسانية .وتشمل املبادئ الرئيسية التي يجب مراعاتها حلماية املشاركني في عملية الرصد والتقييم
ُّ
والتعلم ما يلي:
›ضمان اخلصوصية والسرية عن طريق إخفاء الهوية في البيانات.
›احترام املشاركني وآرائهم ومشاعرهم ومعتقداتهم.
›فهم املجتمعات املحلية والقيم املشتركة داخلها ووضعها في سياقها.
›فهم التأثيرات في البيئة األوسع ومنع حصول عرقلة لآلخرين وللمشروع نفسه.
›إدراك املشاكل املتعلقة بالقوة واتخاذ التدابير لضمان شعور املشاركني باألمان واالحترام وبأنهم
أحرار في التواصل أو عدم املشاركة في أنشطة جمع البيانات الرسمية.
ُّ
التأكد من َّ
أن أدوات التقييم مناسبة ألعمار املشاركني ومستوياتهم اللغوية.
›
›موافقة الوالدين/األوصياء هي شرط على جميع املشاركني.
ً
›ينبغي أن تكون املشاركة طوعية ،وبالتالي ينبغي دائما إبالغ املشاركني بأنهم ليسوا ُم َلزمني
باإلجابة على أسئلة التقييم إذا لم يرغبوا في ذلك ،وينبغي احلصول على موافقتهم.
ُّ
والتفهم والتسامح والثقة بالعملية.
›التوعية بأهمية التعاطف
ِّ
طور القدرات .ضع استراتيجية إلقامة شراكات وبناء القدرات ،وهذا يشمل املوارد الالزمة ألنشطة الرصد
ً
ُّ
ُّ
والتقييم .وهذا سيقتضي أيضا إيجاد ثقافة تأمل وتعلم داخل فريق املشروع .وينبغي أن يكون املوظفون
قادرين على مناقشة َمواطن جناح املشروع وفشله في بيئة داعمة.
ُ
ِّ
شجع أصحاب املصلحة على االنخراط واملشاركة .يستدعي الرصد والتقييم السليمان اتباع ن ُهج تشاركية
وإشراك الشركاء املحليني والوطنيني واملستفيدين من املجتمعات املتأثرة بالتطرف العنيف.

ُّ
وضع عملية رصد وتقييم وتعلم

َّإن اتباع نهج قائم على العمليات إزاء الرصد والتقييم "سيسهم في تطوير املوظفني وبناء قدراتهم ،وفي
ِّ
ِّ ً
زيادة التكامل التنظيمي ،وفي تصميم برامج أكثر اتساقا وتنفيذها بثبات أكثر" )182(.ومتثل عملية الرصد
ِّ
ُّ
والتقييم والتعلم فرصة متواصلة إلفادة محتوى البرنامج مبدخالت من املشاركني .وهي متكن من قياس
ُّ
َّ
محددة .وهذه العملية هي عنصر حاسم
أثر البرنامج والتحقق منه على أساس مؤشرات ونتائج رئيسية
في وضع برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف والتخطيط لها وتنفيذها وفي ضمان أثرها .وتشمل
أهدافها الرئيسية ما يلي:
•ضمان فهم مبادئ احلماية وحقوق الطفل وصون تلك املبادئ واحلقوق وتعزيزها
َّ
•ضمان أن تكون أهداف البرنامج وغاياته موجزة
ومحددة وقابلة للقياس والتحقيق ومناسبة
َّ
ومحددة ًّ
زمنيا
(.Coalter, Sport-in-Development: A Monitoring and Evaluation Manual (Stirling, University of Stirling, Scotland, 2008) )182
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ُّ
•رصد جتارب املشاركني والنتائج املقصودة وغير املقصودة واستقصاؤها ،والتعلم من العملية
وتكييف آليات البرنامج حسب االقتضاء
ُّ
التأمل وفهم السياق والتفكير النقدي لدى املوظفني واملشاركني وتوفير فرص
•حتسني مهارات
ِّ
ِّ
للحوار فيما بني املشاركني ،وبني املشاركني وامليسرين ،وبني امليسرين وأصحاب املصلحة ،ومنها
اجلهات املانحة
•تقييم األثر وفق نظرية التغيير وأهداف املشروع العامة
•املساهمة في إنشاء مجموعة معارف أوسع والتأثير في أطر السياسات الوطنية واإلقليمية.
ً
ُّ
والتعلم طوال دورة عمر املشروع َّ
ألن ذلك يتيح فرصا
ومن املهم االلتزام بإدماج عمليات الرصد والتقييم
ِّ
ِّ
لتحدي املزاعم التي تؤثر في محتوى املشروع وتنفيذه وأثره .فهذه العمليات ينبغي أن تفحص هذه املزاعم
ً
َّ
وتستكشف أمرها ،علما بأن املقصود باملزاعم هو املعتقدات األساسية بشأن كيفية عمل البرنامج وملاذا
زعم َّ
ستساهم أنشطته في األهداف املنشودة .فعلى سبيل املثال ،قد ُي َ
بأن تربية الشباب فيما يتعلق بحقائق
ُ ِّ
اإلرهاب قد تؤدي إلى تغييرات في مواقفهم وأمناط سلوكهم و تقلل في نهاية املطاف من استضعافهم
ُّ
أمام الرسائل املتطرفة )183(.ومن الضروري اختبار هذه املزاعم والتحقق من صحتها إلحداث وتطوير أثر
مستدام.
أي تقييمات لعمليات املشروع أو أثره في الوقاية من التطرف العنيف يجب أن تفحص عناصر َّ
ثم َّإن َّ
محددة
من املشروع واملخاطر التي ِّ
تهدد جناحه ،وهذا يشمل ،على سبيل املثال ال احلصر ،الوصم واإلقصاء والضرر
النفسي واحتمال حدوث ضرر جسدي أو عنف داخل البرنامج أو خارجه وتغذية املزاعم االجتماعية أو
الثقافية واملخاوف املتعلقة بالهوية الذاتية وإساءة استخدام املعلومات الشخصية .لذلك ،ينبغي االستناد
إلى الدروس املستفادة من أنشطة الرصد اجلارية من أجل إدارة املخاطر واعتماد تدابير متينة وتكييفها،
عند االقتضاء ،في جميع مراحل عمليتي الرصد والتقييم .وتشمل االعتبارات الرئيسية فيما يتعلق بوضع
ُّ
إطار للرصد والتقييم والتعلم ما يلي:
ُّ
›استخدام نهج شامل للرصد والتقييم والتعلم من خالل جمع البيانات الكمية (اآللية/العددية)
والنوعية (الوصفية).
›دمج النماذج التشاركية التي تعمل على تسوية فوارق القوة التقليدية.
ِّ
ومتنوعة من الفاعلني.
›إشراك مجموعة واسعة
ِّ
›فحص األسئلة بشأن ما يشكل بيانات وأدلة.
ِّ
›النظر في اعتماد منهجيات مبتكرة
ومتنوعة ينخرط فيها األفراد واملجتمعات.
ُّ
ِّ
ُّ
›اتباع تصميم طولي (أي دمج الرصد والتقييم والتعلم واملمارسات
التأملية في عملية تصميم
البرنامج).
ًّ
ثقافيا.
›استخدام تدابير صحيحة وموثوقة ومناسبة
ً
›مراعاة احلقائق الهيكلية واالجتماعية للمشاركني وإدراج البيانات وفقا لذلك.
›وضع األنشطة في سياقها اجلغرافي واالجتماعي والسياسي والتنموي والتاريخي.

(.Jessica Trisko Darden, “Tackling terrorists’ exploitation of youth” (May 2019) )183
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2-4

قياس أثر البرنامج

َّ
َّ
َّإن تقييم األثر هو مستوى عال من التقدير ُيحلل فيه التغيير اإلجمالي املستدام الذي حتقق من خالل
أنشطة البرنامج ،وكذلك النتائج السلبية غير املقصودة .وفي برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف،
ِّ
تركز معظم التقييمات على قياس ُّ
التغيرات في املواقف وأمناط السلوك والعالقات من أجل تقدير التأثير.
ً
وهذا مستوى مهم من التحليلَّ ،
ألن املواقف وأمناط السلوك والعالقات هي حتديدا التي تدفع األفراد
ً
ً ِّ
نحو التطرف العنيف وجتذبهم بعيدا عنه والتي تخلق ظروفا متكن الشباب من االزدهار .وتعتمد تقييمات
َّ
املتضمنة في البرنامج وعلى االختبارات الصارمة لعناصر البرنامج
األثر على االستجابة لنظرية التغيير
ُّ
َّ
الرئيسية .غير َّ
أن هذه التقديرات محدودة فيما يتعلق بإثبات أن التدخل قد حال دون وقوع أعمال عنف
ً
ُ
َّ
وأن للرياضة عالقة مهمة بالوقاية من التطرف العنيف .وبدال من ذلك ،فإنها ميكن أن ت ِّبين ما إذا كان
ُّ
َّ
التدخل قد أدى إلى انخفاض مستوى االستضعاف أمام تأثير التطرف العنيف لدى فئات سكانية أو
ِّ
ً
وهدفا َّ
مهمني لهذه البرامج.
جاليات مستهدفة ،وهذا ميثل قيمة
ُّ ً
ثم َّإن األثر املحتمل ملشروع يتعلق بالوقاية من التطرف العنيف هو أكثر تعقدا من أداء األنشطة القائمة على
الرياضة ونواجتها ونتائجها الظاهرية .وهذا ينبغي أن يكون هو االفتراض األساسي ِّ
ألي تقدير لألثر .ومن
خصائص األثر املهمة هي َّ
أن عوامل كثيرة تساهم في التحليل العام لنتائج البرنامج ،وهذه العوامل مرهونة
َّ
َّ
ُّ
بتغير الظروف وظهور مخاطر وفرص للمشاركني الشبان .ومن ثم ،فإن األثر هو توليفة من العمليات
الناجمة عن تنفيذ املشروع وعن أنشطة املشروع كما هي ناجمة عن العوامل اخلارجية التي تدعم أهداف
البرنامج أو تعرقلها.
ُّ
وفي التدخالت املتعلقة بالرياضة والوقاية من التطرف العنيف ،يكتسي قياس األثر أهمية بالغة ،ولكن من
جدا إدراك َّ
الصعب حتديد أنشطة وأهداف بعينها .ومن املهم ًّ
أن الرياضة هي جزء من نهج شامل يتطلب
ً
َّ
ِّ
كفاءة مهنية واستثمارا للموارد من أجل القيام بعمليات تقييم لألثر ،كما أنه يتخلل املشاريع الفردية ويقيم
ً
ُ َّ
املشهد األكبر الذي تنفذ فيه املشاريع .وستضفي هذه اجلهود مزيدا من الوضوح والدقة على املكان الذي
ُ
ِّ
وستعزز نفاذ البصيرة بشأن ما هو ناجع .وبالتالي ،ميكن لهذه املعلومات أن تدعم
تعرض فيه هذه البرامج
زيادة التنسيق مع أصحاب املصلحة الرئيسيني والقطاع األوسع.

وضع نظرية للتغيير

َّ
ُّ
يجب أن تشرح نظرية التغيير كيف ُيتوقع أن تساهم األنشطة والتدخالت في إطار البرنامج في سلسلة
حتدد غايات البرنامج كما ِّ
النتائج التي ُتحدث اآلثار املنشودة و/أو الفعلية .وهي ِّ
حتدد أهدافه الرئيسية
ِّ
َّ
املتعلقة بالتغيير وتخطط للتغييرات الضرورية التي يجب أن حتدث للوصول إلى النتائج املتوقعة .وهذا
هو األساس لفهم ُّ
تقدم املشاركني عبر مراحل التغيير نحو النتائج املنشودة واملرحلة النهائية.

نظرية التغيير في إطار الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة

َّإن النهج القائم على خمس مناطق في هذا الدليل ُي ِّ
وجه نظرية التغيير من أجل استخدام الرياضة
في سياق الوقاية من التطرف العنيف ،وذلك ضمن املنظور والهدف املتمثلني في الوقاية من التطرف
َّ
َّ
تتصدى لعوامل
املعرضني للخطر .وهذه املناطق اخلمس
العنيف من خالل الرياضة لصالح الشباب
ُّ
اخلطر وتستخدم الرياضة بطرائق استراتيجية حلماية الشباب والوقاية من التطرف العنيف وتعزيز التعلم
والتنمية الشخصية وتطوير املهارات األساسية للمشاركني من أجل مساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة
واالزدهار .وفيما يلي املبادئ اجلوهرية اخلمسة التي هي أساسية الستحداث نظرية بشأن التغيير حتوم
حول مفهوم استخدام الرياضة للوقاية من التطرف العنيف:
 1إنشاء فضاءات آمنة2 -تعزيز اإلدماج االجتماعي

102

الفصل  -4قياس أثر برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف

ُّ
 3توفير فرص التعلم والتعليم 4بناء الصمود الفردي واجلماعي 5متكني األفراد واجلماعاتويعرض هذا القسم نظرية بشأن التغيير تقوم على املناطق اخلمس ،كما أنه يقترح مجموعة من املؤشرات
أن من املهم مالحظة َّ
لقياس النتائج .غير َّ
أن كل برنامج ستكون له نظريته الفريدة للتغيير ً
بناء على السياق
َّ
الذي يوضع وينفذ فيه.
ً
وال ينبغي املبالغة في التركيز على النتائج واآلثار عند تصميم عمليات الرصد والتقييم ،بل ينبغي بدال من
ذلك اختبار نظريات البرنامج بشكل استراتيجي ودقيق من خالل جهود طويلة األمد جلمع البيانات طيلة
عمر البرنامج.
الجدول   -9خطوات وضع نظرية للتغيير بشأن برامج الرياضة والوقاية من
التطرف العنيف
اخلطوة

األسئلة التي ينبغي طرحها

1

ُّ
تبين املشكلة اجلوهرية والفئة املستهدفة
ً
(مثال ،األطفال والشباب الذين ال يتمتعون
َّ
محدد)
بسبل الوصول إلى التعليم في موقع
ُ
ووضعها في سياق وأطر الوقاية من التطرف
العنيف

ما هو سبب وجود املشروع؟

2

حتديد اجلهات صاحبة املصلحة والعوامل
اخلارجية التي لها عالقة باملشكلة والتي
هناك حاجة إليها من أجل تقدمي املبادرة
ً
ِّ
ِّ
املمولون واألسر ومشغلو
وإدارتها (مثال،
ُ َّ
املرافق)؛ والتسليم َّ
بأن البرنامج ال ينفذ
مبعزل عن كل هؤالء

3

حتديد األثر البعيد األمد املنشود من
ً
البرنامج (مثال ،تقليص عدد الشباب في
ُ َّ
الفئة املستهدفة الذين يجندون الرتكاب أفعال
تطرف عنيف)

4

حتديد الشروط املسبقة أو اخلطوات
الوسطى التي هي ضرورية لتحقيق الهدف
َّ
املحددة
البعيد األمد في املناطق اخلمس
ً
(مثال ،زيادة التمكني والصمود وفرص
التعليم)

ما هي املشكلة الرئيسية املطروحة وما هي أسبابها
وعواقبها؟
ِّ
املتضررين من هذه املشكلة؟
من هم أكثر
من هم األشخاص اآلخرون أو ما هي اجلهات
األخرى التي لها تأثير في الفئة املستهدفة؟
ما هي العوامل اخلارجية التي ينبغي أخذها في
احلسبان عند معاجلة املشكلة اجلوهرية؟

ما هو الهدف الذي ينبغي حتقيقه في نهاية املطاف؟
ً
ما هو الهدف الذي سيعالج متاما املشكلة اجلوهرية؟

ما هي الشروط املسبقة الضرورية من أجل حتقيق
األثر؟
ُّ
التغيرات التي ينبغي أن تظهر على
ما هي النتائج أو
مختلف املستويات (أي الفئة املستهدفة وأصحاب
املصلحة والظروف اخلارجية) من أجل حتقيق تلك
ُّ
والتوصل في نهاية املطاف إلى
الشروط املسبقة
حتقيق األثر املنشود؟
َ
املستهدفة في كل خطوة؟
ما هي املهارات

103

الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة

الجدول   -9خطوات وضع نظرية للتغيير بشأن برامج الرياضة والوقاية من
التطرف العنيف(تابع)
اخلطوة

األسئلة التي ينبغي طرحها

5

رسم تفاصيل التغيير بواسطة حتديد مسار
من األنشطة
يقود إلى النتائج املنشودة :التخطيط
لألنشطة الرياضية
التي ِّ
تكمل اخلطوات الوسطى وتساهم في
حتقيقها
ً
(مثال ،األنشطة الرامية إلى تكوين التسامح
أو التفكير النقدي أو التشبيك)

ما هي األنشطة األنسب للتأثير في مختلف النتائج
ُّ
التغيرات والشروط املسبقة؟
أو

6

حتديد املؤشرات الالزمة لقياس مجموعات
املهارات التي استبينت في اخلطوتني  4و5
ً
(مثال ،زيادة االعتزاز بالنفس)

7

ُ
مالحظة االفتراضات األساسية التي ترشد
َّ
مسار التغيير وكيف وملاذا ُيتوقع حدوث
ً
ُ َ
عتقد َّ
أن أنشطة َّ
معينة
النتائج (مثال ،ملاذا ي
َّ
ستقود إلى ُّ
تغيرات سلوكية وأن هناك حاجة
ُّ
التغيرات السلوكية)
إلى تلك

أيها يندرج ضمن نطاق املشروع؟
ِّ
ما هو مسار التغيير الذي ُيحقق األثر؟
ما هي األلعاب التي هي معقولة ومالئمة ومناسبة
الستهداف بناء املهارات الضرورية في هذه
اخلطوات؟
ُّ
ُّ
التغيرات
التقدم نحو حتقيق
ما هي مؤشرات
والشروط املسبقة؟
َّ
كيف ميكن معرفة ما إذا كانت قد حتققت نتيجة أو
َّ
حتقق ُّ
تغير؟
ما هي القيود واملخاطر املحتملة األخرى التي تنطبق،
بغض النظر عن أنشطة املنظمة؟
ِّ
املتأصلة التي تقوم عليها نظرية
ما هي الفرضيات
التغيير؟
هل االفتراضات نفسها مشتركة على نطاق املنظمة
ومع ِّ
أهم أصحاب املصلحة؟
ُّ
التغير؟
كيف وملاذا ميكن أن يحدث

8

ُّ
تبين املخاطر التي ميكن أن تعترض نظرية
التغيير

ما الذي ميكن أن يعرقل قدرة البرنامج على حتقيق
أهدافه؟
ماذا لو كانت االفتراضات خاطئة؟

ُّ
بتصرف
املصدر :مقتبس
p. 18.

من Katrin Elsemann and others, “Monitoring and evaluation in sport for development” (Street Football World, n.d.),

ِّ
وضع مؤشرات للقياس

َّ
َّ
من أجل قياس األثر وتقدير ما إذا كانت النتائج املتوقعة قد حتققت ،ينبغي قياس البيانات التي ُجمعت
ِّ
بالرجوع إلى مجموعة من املؤشرات القابلة للقياس الكمي و/أو النوعي والتي لها صلة بالبرنامج .وينبغي
ِّ
ُّ
حتديد املؤشرات منذ بدء البرنامج ،أثناء مرحلة التصميم وعند وضع أنشطة املراقبة والتقييم والتعلم.
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ِّ
وبالرجوع إلى نظرية التغيير ،ينبغي أن تكون املؤشرات متوافقة مع املشكلة التي جتري معاجلتها والسكان
املستهدفني واألنشطة أو النتائج أو االفتراضات ذات الصلة .ويرد أدناه منوذج إلطار املؤشرات الستخدامه
في النهج القائم على املناطق اخلمس واملوصوف في هذا الدليل.
وكما َّ
َّ
املحددة ،فستكون لكل برنامج مجموعة
أن لكل برنامج نظرية التغيير اخلاصة به لتحقيق أهدافه
مؤشراته اخلاصة.
الجدول -10
املنطقة
الفضاءات
اآلمنة

ِّ
مؤشرات القياس الرئيسية في كل منطقة
ِّ
املؤشرات الرئيسية
•مرافق مناسبة ويسهل
الوصول إليها

األسئلة والنقاط املطروحة
لالستكشاف/النقاش
•هل املرافق ترحيبية ومناسبة
للغرض؟
•هل يستطيع املشاركون اللعب
بأمان؟
•هل يحضر املشاركون
احلصص بانتظام؟

•موافقة املجتمع املحلي

•هل املرافق مراعية لالعتبارات
ً
اجلنسانية (مثال ،وجود غرف
منفصلة لتغيير املالبس)؟
ُ
•هل أقيمت صالت بقادة
املجتمع املحلي؟ ومبنظمات/
مدارس الشباب املحلية؟
•املسافة من بيوت املشاركني

•زيادة الثقة وحتقيق
معدالت عالية لبقاء
املشاركني في املشروع

•هل يتواصل املشاركون فيما
بينهم بحرية؟
•إلى ِّ
أي مدى يشعر املشاركون
باالطمئنان واالندماج أثناء
احلصص

األنشطة
•استعراض تقارير األحداث
•الطلب من املشاركني أن
يرسموا مدى شعورهم
بالترحيب عندما ينضمون
إلى املشروع أو أن ِّ
يعبروا
عن ذلك بكلمات عبارة
عن رؤوس أقالم

• ِّ
حدد الشركاء املحليني
• ِّ
حدد األدوار التي َّ
تقمصها
الناس املحليون (مثال،
َّ
ِّ
املتطوعون ،واحلكام)
•إجراء متارين لبناء الثقة،
من قبيل توجيه شخص
معصوب العينني إلى
هدف َّ
معين
•إجراء مالحظات وحوار بعد
احلصة
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املنطقة
اإلدماج
االجتماعي

ِّ
املؤشرات الرئيسية
•زيادة الشعور باالنتماء
واملشاركة

األسئلة والنقاط املطروحة
لالستكشاف/النقاش
•هل املشاركون ِّ
يعبرون صراحة
عن شعورهم باالنتماء؟ هل
يرغبون في املشاركة في
أنشطة جماعية؟

األنشطة
•تشجيع املشاركني على أن
يكتبوا في دفتر مسيرتهم
وفي األنشطة اجلماعية
كلمات ِّ
جتسد اإلدماج

•كيف نستطيع النهوض
باإلدماج في حياتنا اليومية؟
•نهج إيجابي إزاء
العمل اجلماعي

•هل يتفاعل املشاركون فيما
بينهم أم يظلون منفصلني في
مجموعات؟
•عدد األحداث السلبية أو
النزاعات املشهودة في امليدان

ً
ِّ
تشجع
•أدرج ألعابا
املشاركني على العمل
الثنائي والعمل في أفرقة
• ِّ
شجع املشاركني على أن
ً
يتعلموا ويتقاسموا شيئا
ً
مشتركا وغير مشترك
بينهم
•واصل خلط املجموعات
لضمان تعارف كل
املشاركني

•استخدام استراتيجيات
إيجابية حلل النزاعات

َّ
•الطرائق التي ُحلت بها
النزاعات
•هل قام املشاركون مببادرات
وانخرطوا بحماس في عملية
يقودها أقران حلل النزاعات؟

ا لتعليم

•زيادة الوعي بعوامل
الدفع واجلذب
•استخدام استراتيجيات
إيجابية حلل النزاعات
ُ
•اتباع ن ُهج إيجابية إزاء
العمل اجلماعي
•زيادة التفكير النقدي
•زيادة التعاطف

•هل هناك زيادة في وعي
املشاركني بضرورة إطالع
اآلخرين على املعرفة اجلديدة
التي اكتسبوها؟
•هل يستطيع املشاركون ُّتبين
الرسائل األيديولوجية والدينية
والسياسية املتطرفة؟
•عدد املؤهالت التي اكتسبها
املشاركون من خالل البرنامج
•املسارات التي تفضي إلى
فرص تعليمية بعد البرنامج
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•ضع سيناريوهات أو متارين
جماعية من خالل الرياضة
تتسبب في حدوث نزاعات
والحظ كيف ميارس
املشاركون مهارات اإلدماج
التي تعلموها
• ِّ
قدم املشاركني إلى الناس
أو املنظمات التي تقوم
بعمل مماثل في مجال
الوقاية من التطرف
العنيف
• ِّ
شجع املشاركني على
التفكير ًّ
مليا في عوامل
الدفع واجلذب املستترة أو
األقل بداهة فيما يتعلق
بالتطرف العنيف
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املنطقة
الصمود

ِّ
املؤشرات الرئيسية
•زيادة االعتزاز بالنفس
•التعاطف والتفاهم
•التفكير النقدي

األسئلة والنقاط املطروحة
لالستكشاف/النقاش
•ما هي عناصر الرياضة
التي ميكن استخدامها من
أجل زيادة مهارات التفاعل
االجتماعي؟

•ضع سيناريوهات أو
متارين جماعية من خالل
َّ
تتسبب في
الرياضة
حدوث نزاعات من أجل
تعزيز قدرة املشاركني على
ضبط النفس والتسامح

•كيف يتغلب املشاركون على
الصعوبات؟

َّ
تتضمن
•أدرج أنشطة
َّ
عقبات وتتطلب من
املشاركني التواكل

•العالقات باملرشدين

•املواقف اإليجابية إزاء دورات
البرنامج التدريبية
ا لتمكني

•حتسني الثقة بالنفس
•تعزيز التفكير النقدي

األنشطة

•ما هو مدى ثقة املشاركني
باجلهر بأفكارهم وآرائهم؟
•ما هو مدى ثقتهم باتخاذ
القرارات؟
•مدى قيادة املشاركني للتمارين
واألنشطة

•اختر أنشطة لعب مناسبة
ِّ
ً
•نظم يوما للرياضة في
املجتمع املحلي من أجل
التشجيع على تالحم
املجتمع املحلي واالحتفال
بانتهاء البرنامج

وينبغي أن جتري عملية قياس النتائج بالرجوع إلى املؤشرات الرئيسية من خالل النظر في كل من األنشطة
ُّ
والنواجت باعتبارها مصادر للمعلومات الالزمة لعملية الرصد والتقييم والتعلم وللتحليل.
األنشطة قابلة للقياس باعتبارها النتائج املباشرة ملدخالت املشروع .ومن األمثلة على ذلك عدد احلصص
ُ
ِّ
املتطوعني الشباب الذين ُد ِّربوا على تيسير احلصص وعدد مناطق الرياضة
التدريبية التي أجريت وعدد
ً
ً
ِّ
ِّ
واملتطوعني الذين ُد ِّربوا حديثا .وميكن أيضا قياسها من الناحية
املوجهني
والوقاية التي عرضها كل من
ُّ
النوعية من خالل تشجيع التفكير اجلماعي بعد النشاط أو إنشاء آليات الختبار التعلم ،مثل املناقشات
اجلماعية اإلبداعية.
ُّ
النواجت هي النتائج أو املنتجات املباشرة ألنشطة البرنامج .وهي أكبر في نطاقها وتزيد من أثر التدخل.
ومن األمثلة على ذلك االحتفاظ باملشاركني طوال دورة املشروع أو عدد املشاركني الذين يسعون بنشاط
ً
للحصول على وظيفة رسمية أو يحصلون عليها نتيجة للمهارات املكتسبة حديثا واملتعلقة بالرياضة
ُّ
وحتسن مشاعر االعتزاز بالنفس التي أثارها املشروع .وميكن أن يكون التعبير
(كمهارات التوجيه) والتعليم
بالصور ( )Photovoiceأداة مفيدة لقياس هذا الناجت ،إذ ميكن تطبيقه في كل من بداية دورة البرنامج وفي
ِّ
نهايتها ،مما سيمكن من إجراء مقارنات فردية وجماعية.
ً
النتائج هي آثار نواجت البرنامج في األمدين القصير واملتوسط ،ومن ذلك مثال األثر الذي يلحق مبعرفة
املشاركني أو مواقفهم أو أمناط سلوكهم أو ُّ
التغيرات التي تطرأ عليها أو كلتاهما.
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نتائج العملية فيما يتعلق ببرامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف
ُّ
في هذا الدليل ،أشير باستمرار إلى إشراك الشباب في وضع البرامج ،والتعلم الذي يقوده املشاركون،
ومنح الشباب زمام القيادة ومتكينهم ،باعتبارها استراتيجيات لتعزيز عملية الرياضة والوقاية من التطرف
العنيف.
شجع على استعمال نتائج َّ
وفي هذا الصددُ ،ي َّ
محددة من نتائج العمليات وأساليب التقييم التشاركي التي
تلجأ إلى التفاعالت مع املشاركني جلمع البيانات واإلفادات بشأن عمليات البرنامج وأنشطته ،وذلك في
ُّ
تقييم التدخالت الرياضية الرامية إلى الوقاية من التطرف العنيف.
ُّ
وميكن تطبيق الن ُهج املشترك في وضعها واملقودة بالعملية عند رصد وتقييم كل من أنشطة املشروع وأثر
البرنامج .فعلى سبيل املثال ،ينبغي أن يكون الرصد والتقييم في حد ذاتهما مقودين بالعملية ،مع تطبيق
آليات قوية جلمع البيانات طوال دورة عمر البرنامج فيما يتعلق مبؤشرات برنامجية َّ
محددة (انظر اجلدول
 .)10وينبغي أن تشمل هذه العملية طائفة ِّ
متنوعة من موظفي البرنامج وأصحاب املصلحة واملشاركني
ُّ
والشركاء من أجل ضبط جميع نتائج التعلم التي تظهر طوال مدة البرنامج.
ً
َّ
َّ
محددة للعملية متمحورا حول القيادة
املقدم بشأن نتيجة
وعلى مستوى البرنامج ،ميكن أن يكون املثال
ِّ
ُ
َ
ستخدم ذلك املثال ملعرفة من هم املشاركون الشبان الذين أصبحوا متمكنني واستبينوا
الشبابية وأن ُي
ُّ
باعتبارهم قادة وملاذا وكيف حدث ذلك .وميكن اقتفاء أثر هذه العملية منذ إقامة عالقة أليفة وتبين
املشاركني الذين ُيظهرون إمكانات قيادية إلى حني توفير فرص التدريب وقيادة عناصر َّ
محددة من البرنامج
واملشاركة في احلوار على مستوى البرنامج .وسوف يقتضي األمر من ِّ
امليسرين واملشاركني اقتفاء أثر تلك
ُّ
التطور هذه داخل البرنامج .وميكن أن يتمثل القياس واملؤشر الرئيسيان
املراحل وتسجيلها إلثبات عملية
في ما إذا كان قد ُ
ِّ
استبقي القادة في البرنامج كميسرين لدورات البرنامج في املستقبل أو ما إذا كانوا
يبحثون عن فرص عمل أو ُّ
تطوع خارج البرنامج باستخدام مهاراتهم اجلديدة.
َّ
املحددة للعمليات املتعلقة ببرامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف ما
وتشمل األمثلة األخرى للنتائج
يلي:
•اإلشراك/اإلدماج االجتماعي وتقييم املراحل الرئيسية للتكامل االجتماعي
•املشاركة/االستبقاء في البرنامج والتجارب املكتسبة
ُّ
•طاقة البرنامج االستيعابية
وتطوره على مر الزمن
ِّ
واملتخصصة؟
•انخراط أصحاب املصلحة/املجتمع املحلي :كيف منت الشبكات املحلية
دمج املشاركون؟ هل َّ
•املساواة بني اجلنسني :كيف ُي َ
حتدوا األعراف واملفاهيم اجلنسانية؟
•الكفاءة الذاتية :كيف َّ
تغيرت الثقة والسمعة الشخصية مبرور الوقت؟
•التعليم والتدريب :كيف ُك ِّيف التدريب مع االحتياجات ،وكيف َّ
عزز التدريب القدرات واملمارسات
َّ
اجليدة؟
•االنخراط في احلياة املدنية :كيف ينخرط املشاركون في العالم املحيط بهم؟
•التفكير النقدي :هل َّ
طور املشاركون قدرتهم على طرح األسئلة والتفكير واملساهمة في احلوار؟
ُّ
•األساليب اإلبداعية جلمع البيانات واستخالص املغزى والتعلم
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التقييم املرجعي بشأن برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف

ُ
ميكن استخدام بيانات مرجعية ملقارنة البيانات التي تجمع طوال عمر البرنامج من أجل حتديد ما إذا
َّ
َّ
حقق أهدافه وغاياته وأغراضه وما إذا كان للمشروع أثر متوقع )184(.وهذا ُ
كان املشروع قد
سيفضي إلى
ُّ
ُّ
والتصورات الفردية وأمناط السلوك
للتوصل إلى فهم واقعي لـلسياق واألعراف االجتماعية
توليد بيانات
َّ
والعالقات بني األفراد واجلماعات .وينبغي أن يتبين التقييم املرجعي بشأن الوقاية من التطرف العنيف
ً
العالقات القائمة بني األفراد واجلماعات واملجتمعات ،فضال عن الروايات واملعتقدات القائمة التي تتمحور
حول التطرف العنيف.
ِّ
وميثل توافر البيانات وموثوقيتها اثنني من التحديات الشائعة التي تواجه تقييم أثر البرامج املاضية أو
الراهنة .فقد ال يكون السكان املحليون واملسؤولون احلكوميون وموظفو البرنامج راغبني في املشاركة في
َ
ويوصى بإجراء حتليل نقدي للبيانات في املناطق
الدراسات االستقصائية أو في اإلفصاح عن معلومات.
التي ُّ
َّ
حتد فيها املخاطر األمنية من سبل الوصول إلى مواقع أو مجموعات سكانية معينة وحيث ميكن أن
ً
َّ
حتيز بسبب أخذ ِّ
يظهر ُّ
عينات مفرطة لدى الذين يعيشون في مناطق أيسر وصوال .كما ميكن أن يتطلب
ً
نوع البيانات التي هي ذات قيمة للتقييمات املرجعية إقرارا أمام أصحاب املصلحة الرئيسيني واملسؤولني
ِّ
ً
حتديا إذا لم َ
تعامل املسألة بشكل مناسب
واإلدارات احلكومية بوجود تلك املشاكل ،وهذا ميكن أن ميثل
وبحساسية.
ً
أيضا مراعاة احلقائق املحلية في املؤشرات التي َ
توضع بواسطة التقييمات املرجعية من أجل قياس
ويجب
األثر والتغيير.
ُ
وميكن أن تشمل البيانات املفيدة التي ترشد في إجراء تقييم مرجعي في سياق الوقاية من التطرف العنيف
ما يلي:
•املوقف من العنف
•معدالت احلضور في املدرسة
•االنخراط/االشتراك في احلياة املدنية
•أرقام توظيف الشباب
ُّ
التصورات املتعلقة بالعنف اجلنساني
•
ُّ
•اآلثار والتحديات التي تواجه التدخالت األخرى
ُّ
التحوالت السياساتية الرئيسية في السياق الوطني و/أو اإلقليمي
•السياسات أو
•إحصاءات اجلرائم املتعلقة بالتطرف العنيف
وفي سياق التطرف العنيف ،ميكن استخدام أدوات تقدير املخاطر لتقدير املعتقدات واملواقف الفردية
ُّ
ِّ
املتغيرات
وتصورات املستقبل .وباإلضافة إلى كون
واجلماعية واألعراف االجتماعية والعالقات والهوية
ً
ُ
ِّ
ُّ
التوصل إلى فهم وتقدير كمي أفضل للمخاطر ،ميكن لهذه املتغيرات أن ترشد أيضا تركيز
املستبانة تدعم
البرنامج وأنشطته وعمليات الرصد والتقييم املتصلة به فيما يتعلق بقياس املؤشرات الرئيسية.
ِّ
توخي احلذر في هذه العمليةَّ ،
ألن تفسير معايير التقدير ميكن أن
ومع ذلك ،تشير األبحاث إلى ضرورة
ً
ِّ ً
يكون مضلال؛ فعلى سبيل املثال ،ليس السلوك العنيف في املاضي بالضرورة سببا للتطرف العنيف ،حتى
ً
()185
وإن كان في كثير من األحيان مؤشرا ُينذر بحدوث عنف "عادي".

(Ikbalzhan Mirsaiitov and Venera Sakeev, Baseline Assessment Report in the Framework of the “Strengthening Capacity to )184
).Prevent Violent Extremism in the Kyrgyz Republic” Project (Bishkek, 2013
(Monica Lloyd, “Extremism risk assessment: a directory” (Lancaster, United Kingdom, Centre for Research and Evidence )185
).on Security Threats, 2019
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ُّ
الرصد في سياق إطار الرصد والتقييم والتعلم

ال ينبغي النظر إلى الرصد بنفس الطريقة التي ُينظر بها إلى التقييم؛ فهما تدبيران ونشاطان يكمل
ً
ِّ
بعضهما بعضا .فالرصد ينبغي أن ُيوفر معلومات وبيانات منتظمة لعملية التقييم من أجل معاجلة األهداف
الشاملة واملسائل األكبر املتعلقة بتنفيذ السياسات.
ويكتسي إنشاء نظام رصد وجيز أهمية بالغة لوضع نهج منهجي شامل بشأن التقييم ،وهو يساعد في تكوين
ً
ً
ًّ
أساسيا في برمجة الوقاية من التطرف العنيف ،ذلك
فهم للبرنامج واطمئنانا إليه .وميثل الرصد عنصرا
َّ
أن السياق التشغيلي واالجتماعي والسياسي ميكن أن يتغير بسرعة داخل البرنامج وخارجه .ويتيح تسجيل
ُّ
ُّ
ِّ
التكيف والتفكير في أنشطة البرنامج ونتائج تقدير املخاطر
متكرر على مر الزمن إمكانية
التغيرات بشكل
ِّ
َّ
َّ
وهو سيمكن املوظفني من الطعن في االفتراضات التي تتضمنها نظرية التغيير التي يتبعها البرنامج.
ِّ ُ
وفي العادة ،تركز ن ُهج الرصد والتقييم في املقام األول على تقدير األهداف والغايات املعلنة على أساس
َّ
النتائج ،وذلك بطرائق مختلفة جلمع البيانات وتقدير ما إذا كانت األنشطة والنواجت قد حتققت ،دون
ُّ
ُّ
فحص سبب حتققها أو عدم حتققها أو السياق املتعلق بذلك .ولكن ،في سياق إطار الرصد والتقييم
ُّ
والتعلم ،ينبغي أن يذهب الرصد إلى ما هو أبعد من اقتفاء النتائج املنشودة من البرنامج وأن ِّ
يطور نطاق
العملية من خالل االلتزام بفحص ما يلي:
•السياق ُّ
وتغيره مع مرور الزمن
•التفاعل بني أنشطة املشروع والسياق
•الفاعلني في النزاع ومالمح النزاع وأسبابه وحركياته فيما يتعلق باألنشطة
ً
ِّ
ِّ
ومتعمقة عن مختلف العناصر التي ميكن استخدامها
فاتباع هذا النهج سيتيح أيضا جمع معلومات دقيقة
ً
ُّ
ُّ
أيضا في تقدير األثر من أجل فهم سبب حتقق النتائج أو عدم حتققها وكيف حدث ذلك ،وكذلك لفهم
ِّ
املخاطر (انظر مناقشة النهج َّ
املتغيرة فيما
احلساس للنزاع في القسم  .)1-4وتشمل هذه املعلومات العوامل
يتعلق باملخاطر والسياق ،ومدى مالءمة األنشطة القائمة على الرياضة ،والتعاون مع أصحاب املصلحة،
ِّ
اجليدة ،وأمناط سلوك املشاركني ،وتخصيص املوارد .كما ينبغي لنظام الرصد
وآثار مبادئ املمارسات
ً
ُّ
ِّ
()186
ُ
الشامل أن يلتقط النتائج غير املقصودة وأن يوفر فرصا لتعلم الدروس فيما يتعلق بالعمليات والتنفيذ.

ُّ
التأمل واإلفادات االرجتاعية

ِّ
ُّ
للموجهني واملوظفني والقادة الشبان النظر في
للتأمل بعد حصص البرنامج ُيتيح
َّإن تيسير اجتماعات
تقبل املشاركني جلوانب َّ
محددة من البرنامج ِّ
التفاعل بني املشاركني ونتائج احلصص ومدى ُّ
وأي نتائج غير
ُّ
فالتأمل عنصر مهم في عملية الرصد من أجل تفسير وفهم اآلثار القصيرة األمد التي ميكن
مقصودة.
ًّ
ً
ً
ُ
َّ
ُّ
ِّ
أن َّ
متس األثر العام إذا لم تفهم فهما صحيحا أثناء عمر املشروع .كما أن جلسات التأمل تيسر كال من
ِّ
ِّ
التواصل والثقة والتمكني لدى املوظفني واملتطوعني واملشاركني وتشجع على إقامة حوار مفتوح.

(Laura Dawson, Charlie Edwards and Calum Jeffray, Learning and Adapting the Use of Monitoring and Evaluation in )186
Countering Violent Extremism: A Handbook for Practitioners (London, Royal United Services Institute for Defence and Security
).Studies, 2014
110

الفصل  -4قياس أثر برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف

اجلدول -11

أسئلة إرشادية بشأن رصد برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف

األنشطة القائمة
على الرياضة

ً
ً
•صف نشاطا ناجحا من أنشطة املشروع.
ً
نشاطا َّ
تسبب في رد فعل سلبي أو نتيجة غير مقصودة أو رد فعل سلوكي.
•صف
•صف كيف كان رد فعلك على اآلثار السلبية ومفعول رد الفعل ذاك .ما هو الشيء
الرئيسي الذي تعلمته من ذلك؟
•صف التدابير َّ
املتخذة لضمان املساواة بني اجلنسني واملمارسات الشاملة للجميع.
•صف اخلطوات َّ
املتخذة لضمان أمان الفضاء الرياضي للشباب واألطفال.
•صف كيف كانت ردودك على إدارة التحديات مع املشاركني ِّ
وبين ما هي تلك
التحديات.
•كيف ميكن حتسني تلك الردود وإدراجها في نظرية التغيير التي يعتمدها البرنامج؟

التغيرات في الوقاية
من التطرف العنيف
في سياق البرنامج

•ما هي أخطار التطرف العنيف الرئيسية التي استبينت في بداية البرنامج؟ هل هي
ما زالت ذات صلة باملوضوع؟ هل هي ما زالت مهمة؟ هل هناك حاجة إلى إعادة
النظر فيها؟
•كيف عاش الرجال والنساء تلك األخطار بشكل مختلف؟
ُّ
التغيرات وتسجيلها على مر الزمن؟ هل تلك العملية ناجعة
•كيف يجري رصد
وراسخة في ممارسات البرنامج االعتيادية؟
التغيرات في تواتر مخاطر العنف أو َّ
ُّ
حدتها؟ هل أبلغ املشاركون
•كيف ميكنك وصف
أي ُّ
عن ِّ
تغيرات؟
ُّ
•هل ظهرت ُّ
للتأمل؟
أي جناحات أو حتديات بارزة منذ آخر اجتماع

ُّ
التغيرات األخرى

َّ
محددة أو ُّ
•هل طرأت ُّ
تغيرات اجتماعية/سياسية في املنطقة منذ انعقاد
أي أحداث
آخر اجتماع؟
تغيرات بيئية أو ظهرت ِّ
أي ُّ
•هل حدثت ُّ
حتديات محلية من شأنها أن تؤثر في تقدمي
حصص
في املستقبل؟
•هل حصل ُّ
أي تفاعل مع أعضاء املجتمع املحلي أو الشركاء أو أصحاب املصلحة؟

املصدر :مقتبس بتصرف من Lucy Holdaway and Ruth Simpson, Improving the Impact of Preventing Violent Extremism Programming: A Toolkit for
).Design, Monitoring and Evaluation (Oslo, UNDP, 2018

َّ
املحدد ،وهي ميكن أن َّ
تتغير مع مرور الزمن.
واألسئلة املطروحة أعاله ميكن وينبغي تكييفها مع السياق
ِّ
ِّ
واملتطوعون والشباب بأنهم يستطيعون التفكير بأمان وأن يكونوا
واملوجهون
ومن املهم أن يشعر املوظفون
واثقني من َّ
أن آراءهم وجتاربهم ُ
سينظر إليها على أنها ثمينة.
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أدوات جمع البيانات

ينبغي اختيار األدوات املستخدمة جلمع البيانات بعناية على أساس مناسبتها للسياق واحلساسيات الثقافية
َّ
محددة وأخذ األخطار التي ميكن أن َّ
يتعرض لها املشاركون
وقدرات املشاركني على املشاركة بأدوات
واملشروع نفسه في االعتبار .وينبغي أن يكون فهم طبيعة ما يجري تقييمه ومواطن استضعاف املجموعة
َ
املستهدفة واحتياجاتها واألخطار التي ميكن أن َّ
تتعرض لها هو الدافع إلى االختيارات التي تقع بشأن
أدوات الرصد في البرمجة املتعلقة بالوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة.
ًّ
ًّ
وشموليا ويتألف من طرائق كمية ونوعية
تشاركيا
ومن شأن اتباع نهج يجمع بني طرائق مختلفة ويكون
أن ُينتج صورة أشمل عن آثار البرنامج .ويساعد استخدام توليفة من األدوات في التقاط معلومات عن
مجموعة ِّ
متنوعة من جوانب البرنامج مع إشراك مجموعة من أصحاب املصلحة .ويساعد جمع البيانات
باستخدام أدوات تطرح األسئلة بواسطة أدوات االستفهام "كيف" و"متى" و"ملاذا" في "إدراك تلك العناصر
اخلفية"( )187التي تساهم في بلوغ أهداف البرنامج.
ًّ
واالستبيانات مفيدة في األوساط التي تكون فيها مهارات القراءة والكتابة ِّ
جيدة ويكون املشاركون أكبر سنا
وأكثر خبرة في تطبيق مهاراتهم املتصلة بالقراءة والكتابة .وينبغي أن يكون املجيبون واثقني من التعبير عن
أفكارهم كتابة ِّ
وملمني بأشكال مختلفة من األسئلة ،مثل األسئلة التي ُيجاب عنها بـ"نعم/ال" واألسئلة التي
ُيجاب عنها باالختيار من بني عدة أجوبة واألسئلة التي ُّ
نصها "أكمل اجلملة".
ً
وفي األوساط التي حتظى فيها أشكال االتصال الشفوية بتقدير كبيرُ ،ينصح بالتركيز بدال من ذلك على
أدوات أخرى وإجراء املقابالت أو بدء املحاورات واملناقشات اجلماعية أو تيسير جلسات رواية القصص
لتبادل التجارب ودعم تبادل املعلومات .وينبغي عند االقتضاء إتاحة املجال للمحادثات باللهجات املحلية
ِّ
ً
ُّ
بدعم من املترجمني الفوريني بغية جتنب استبعاد األشخاص الذين قد ميثلون أصواتا نقدية في عملية
ِّ
البرمجة .وميكن أن تدعم الرياضة تلك األدوات من خالل احلديث عن الرياضيني الذين ميثلون النخبة
واالستفادة من القصص والتجارب التي قد تكون مألوفة للمشاركني من أجل احلفز على التحاور.
ِّ
ِّ
وينبغي ملنفذي البرنامج أن يفكروا في استعمال أدوات جتريبية وإبداعية ،مثل مقاطع الفيديو ورسم
ً
خرائط املجتمعات املحلية ورواية القصص والرسم عندما يكون ذلك مناسبا.
وميكن استخدام عدد من األدوات الشمولية واإلبداعية جلمع البيانات في سياق الرياضة والوقاية من
ً
ُّ
والتعقدات الثقافية التي ينطوي عليهاَّ ،
فإن املنهجيات اإلبداعية
التطرف العنيف .ونظرا لطبيعة السياق
ُينظر إليها في كثير من األحيان على أنها أفضل من أدوات جمع البيانات التي لها طابع رسمي أكثر .فرواية
ً
القصص أو إعداد الرسوم املتحركة أو الرسوم الهزلية ،مثال ،ميكن أن يدعما نهج حقوق الطفل ويحميا في
الوقت ذاته من الصدمات أو مخاطر انتهاك السرية.
ً
ُ
وفيما يلي أمثلة إضافية لن ُهج أكثر إبداعا جلمع البيانات.

التعبير بالصور
ً
التعبير بالصور ( )Photovoiceهو عملية يستخدم فيها املشاركون ،وهم عادة أولئك الذين لديهم
استقاللية محدودة بسبب الفقر أو حواجز اللغة أو العرق أو الطبقة االجتماعية أو األصل اإلثني أو النوع
اجلنساني أو الثقافة أو غيرها من الظروف ،صور الفيديو والصور الفوتوغرافية اللتقاط جوانب من بيئتهم
وجتاربهم وإطالع اآلخرين عليها .وميكن بعد ذلك استخدام الصور وإرفاقها بروايات إلحضار واقع حياة
ِّ
املصورين إلى اجلمهور وواضعي السياسات وحلفز التغيير .وميكن أن يساعد هذا النهج في حتقيق
أولئك
ما يلي:
•إعطاء صوت للناس (مثل الشباب) الذين لديهم فرصة ضئيلة أو ليس لديهم ُّ
أي فرصة للتعبير
عن آرائهم داخل مجتمعاتهم املحلية أو للتأثير في القرارات التي ميكن أن َّ
متس حياتهم

(Nomvula Dlamini, “Rethinking monitoring and evaluation”, Newsletter of INTRAC (International NGO Training and )187
).Research Centre), No. 37 (September 2007
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•بناء املهارات ومتكني الفئات َّ
املهمشة حتى تتمكن من السيطرة على حياتها واالنهماك بنشاط في
التواصل مع اآلخرين
َّ
ُّ
ِّ
ُّ
التغيرات (غير املقصودة أو غير املتوقعة) الناجتة عن التدخالت من
متعمقة على
•إلقاء نظرة
منظور مجموعة مختارة من أصحاب املصلحة
ُّ
ومن أجل تطبيق هذه الطريقة بشكل صحيح ،من املهم التأكد من تزويد املشاركني واملوظفني بالتدريب.
وقد ال يكون املشاركون في بعض املشاريع الذين ينتمون إلى فئة سكانية ما قد استخدموا كاميرا من قبل،
ً
بينما قد يكون املشاركون من فئة سكانية أخرى مرتاحني متاما إلى استخدام تلك التكنولوجيا .وينبغي أن
ً
َّ
يتلقى املشاركون أيضا بعض اإلرشادات األساسية حول أخالقيات التصوير الفوتوغرافي وحماية أنفسهم
َّ
َّ
ويتدبروا احلاالت التي قد تنشأ عن هذه األنشطة
ومن حولهم .وينبغي ملوظفي البرنامج أن يتوقعوا
حلماية صحة املشاركني العاطفية واجلسدية وسالمة املشروع .فالصور الفوتوغرافية ميكن أن تثير َّرد فعل
ً
ًّ
عاطفيا ،سواء لدى من يلتقط تلك الصور أو لدى اآلخرين في املجموعة ،وقد يكون هناك أيضا تهديد
َّ
محتمل من اآلخرين أو خطر جسدي إذا لم توضح األخالق والقواعد أثناء حتديد املهام .وينبغي استخدام
ُّ
الصور الفوتوغرافية بطريقة إيجابية ومهمة ألغراض التعبير عن الذات والتالحم االجتماعي والتعلم لدى
املشاركني أنفسهم وبني املشاركني واملوظفني.
وعالوة على ذلك ،يجب أن تتاح للمشاركني الفرصة لعرض صورهم الفوتوغرافية ومناقشتها ووضعها في
سياقها في بيئة آمنة وداعمة.

ِّ
مذكرات يومية على اإلنترنت
ِّ
ُّ
التأملية والرقمية باستخدام مذكرات يومية على اإلنترنت لوصف
ميكن للمشاركني ممارسة مهاراتهم
ِّ
ُّ
تدريبهم وتأمالتهم وجتاربهم .وميكن للموجهني واملوظفني تقدمي منوذج إلرشاد العملية التأملية وطرح
ُّ
ُّ
ِّ
التحديات .وهكذا ،ميكن للمشاركني أن
أسئلة عن التعلم واملشاعر املتعلقة باحلصص والتغلب على
ً
يصفوا في الزمان واملكان اخلاصني بهم كيف عاشوا جتربة الرياضة والبرنامج .وميكنهم أيضا حتديد
ً
أهدافهم اخلاصة أو إبراز جوانب البرنامج التي يجدونها صعبة أو ال يفهمونها .وهذه أيضا فرصة
ِّ
للموجهني واملوظفني لكي يفهموا بشكل أفضل نتائج التطوير اإليجابي على املستوى اجلزئي ،مما
ِّ
سيمكن من التعزيز اإليجابي فيما يتعلق باحلصص الالحقة .ويتيح استخدام اليوميات على اإلنترنت
جمع البيانات بطريقة إبداعية ومستدامة.

ُّ
اعتبارات الرصد والتقييم والتعلم

ُّ
مع َّ
أن أهمية الرصد والتقييم والتعلم وهدفها هما موضع ترحيب عام واعتراف على نطاق واسع من قبل
منظمات السياسات العامة واملمارسني ومن قبل أصحاب املصلحة في مجال الرياضة والوقاية من التطرف
َ
العنيفَّ ،
فإن التحديات املرتبطة بتحديد آليات العملية ونهجها وباكتساب اخلبرة وبتخصيص املوارد
ِّ
ُّ
َ
وتواجه
الكافية لهذه األنشطة متثل مصادر محتملة لإلضرار بالتعلم وبناء القدرات ولوضع قيود عليهما.
فئتان مختلفتان من التحديات في رصد أثر برامج الوقاية األولية في هذا املجال ،وهما( :أ) التحديات
ً
ُّ
ُّ
مثال حتديد العالقة السببية ُّ
التغيرات في املواقف والتدخالت
وتبين العالقات بني
التحليلية ،ومن ذلك
ً
الرياضية ،ومعاجلة االختالفات السياقية ووضع مؤشرات صاحلة؛ و(ب) التحديات العملية ،ومن ذلك مثال
ُّ
والتأكد من َّ
()188
أن البيانات وثيقة الصلة باملوضوع وموثوق بها.
استحداث أنشطة مناسبة جلمع البيانات
ُّ
ُّ
وتطرح التعقدات األمنية للسياقات املعنية واحلساسية التي تتسم بها التدخالت املتعلقة بالوقاية األولية
ُّ
حتديات في مجال الرصد والتقييم والتعلم .وقد أشارت األبحاث في هذا املجال إلى َّ
أن التحديات املرتبطة
برصد أثر برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف هي التالية:

(Georgia Holmer, Peter Bauman and Kateira Aryaeinejad, Measuring Up: Evaluating the Impact of P/CVE Programmes )188
).(Washington, D.C., United States Institute of Peace, 2018
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َ
َّ
مستهدفة وظهور مزاعم بانتهاك اخلصوصية
يتسبب شعور املجتمعات املحلية بأنها
•ميكن أن
.في األذى والوصم

)189(

َّ
.تتضمنه األدلة وكيف ينبغي جمعها
•ليس من الواضح في كثير من األحيان ما الذي يجب أن
ُ حتدد الطرائق واألساليب التي
ِّ  ال توجد نظرة عامة منهجية،•حتى اآلن
استخدمت بالفعل لتقدير
ُّ
ُّ
)191( ُّ
.التدخالت وتقييم أثر التدخالت املناهضة للتشدد
)190(

•هناك سبل محدودة للوصول إلى املوارد التقنية واملالية وبيئة ال تساعد في كثير من األحيان في
)192(
.االضطالع بجمع البيانات على نحو متني وخالق
ُّ
َّ "تدخالت غير
ُّ محددة بدقة ويصعب
ً •
تتبع
غالبا ما تنطوي مشاريع الرياضة من أجل التنمية على
)193(

."نتائجها

َّ
واحلساس للنزاعات إزاء الرصد
 يجب أن يكون النهج املتني،وعلى الرغم من التحديات التي نوقشت أعاله
ً
ُّ
َّ
ِّ يتجزأ من
أي برنامج للوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة من أجل
والتقييم والتعلم جزءا ال
ُّ
 ودعم تقدير األثر وتعزيز التعلم وجتربة، وحتقيق أقصى قدر من النتائج،إفادة وتعزيز تصميمه وتنفيذه
.املشاركني

Patrick O’Halloran, “The challenges of evaluating attitudinal change: a case study of the effectiveness of international )189(
countering violent extremism (CVE) programmes”, paper presented at the Canadian Political Science Association Conference,
.Toronto, Canada, June 2017
John Horgan and Kurt Braddock, “Rehabilitating the terrorists? Challenges in assessing the effectiveness of de- Radicalization )190(
.programmes”, Terrorism and Political Violence, vol. 22, No. 2 (March 2010), pp. 267–291
Allard R. Feddes and Marcello Gallucci, “A literature review on methodology used in evaluating effects of preventive and )191(
.de-radicalisation interventions”, Journal for Deradicalization, No. 5 (2015), pp. 1–27
Fred Coalter, “Sport-in-development: accountability or development?”, in Sport and International Development, Roger )192(
.Levermore and Aaron Beacom, eds. (London, Palgrave Macmillan, 2009)
Fred Coalter, “Sports clubs, social capital and social regeneration: ‘ill-defined interventions with hard to follow outcomes’?”, )193(
.Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, vol. 10, No. 4 ( June 2007), pp. 537–559
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َّ ً
ِّ
يقدم هذا الفصل ،الذي يحافظ على وثاقة الصلة بالنظرية والتطبيق ،ملخصا للتوصيات الرئيسية
ُّ
واإلرشادات العملية بشأن تطبيق البرامج والتدخالت الرياضية لصالح واضعي السياسات واملمارسني.
وهذه النصائح السريعة هي مبثابة عالمات ُي َ
قصد أن يرجع إليها واضعو السياسات ومديرو البرامج
ِّ
ِّ
َّ
ينفذون البرامج .وهذا الفصل مصمم لكي يساعد ِّ
امليسرين واملمارسني اآلخرين في
واملوجهون الذين
حتقيق ما ينشدونه من أثر محتمل في البرنامج وحياة املشاركني .وهو ِّ
يقدم نصائح عملية قصيرة لكي
تؤخذ بعني االعتبار أثناء البرنامج وعند التعامل مع املشاركني .وفيما يتعلق بواضعي السياسات ومديري
البرامجِّ ،
يقدم هذا الفصل توصيات بشأن الكيفية التي يستطيعون بها التعاون واالستفادة من اإلطار
العاملي لتسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم من أجل تعزيز جهودهم على أرض الواقع في برامج
الرياضة من أجل الوقاية من التطرف العنيف .وميكن تطبيق االقتراحات الوارد ذكرها بالتفصيل أدناه على
العمل الراهن واملقبل في هذا املجال ،مع تسليط الضوء على أهمية أصوات املشاركني من أجل وضع خطة
ً
عمل مدروسة وأكثر إشراكا في مجال تسخير الرياضة للوقاية من تفشي التطرف العنيف.

1-5

إرشادات بشأن وضع السياسات

إطار سياساتي متكامل بشأن الرياضة والوقاية من التطرف العنيف
أدرك دور الرياضة في حتقيق التنمية املستدامة والسالم ،وأنها أداة لترويج التسامح واالحترام
› ِ
ً
َّ
املقدمة في اإلطار العاملي
ومعاجلة العنف واجلرمية ،وأدرك أيضا اإلرشادات والتوصيات
لتسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم ،ومنها ما يلي:
– ِّ
حسن التعاون والتنسيق من أجل خلق رؤية مشتركة لدور الرياضة في حتقيق التنمية
والسالم ومن أجل املساهمة في حتقيق أهداف التنمية َّ
ًّ
عامليا من خالل
املتفق عليها
الرياضة ،وال سيما أهداف التنمية املستدامة.
– َ
ادعم العمل بشكل منهجي على إدماج تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم في صميم
قطاع التنمية وفي صميم خطط التنمية وسياساتها على كل من الصعيد الدولي والوطني
ودون الوطني.
– َ
ادعم انخراط القادة والقدوات بنشاط في تشجيع وتيسير ومناصرة اجلهود واألعمال
ُ َ
املشتركة التي تبذل في مجال تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم ،وهذا يشمل
برامج الوقاية من التطرف العنيف من خالل الرياضة.
وادعم مواءمة املمارسة َّ
َ
املتبعة في مجال تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم مع
أدرك
› ِ
اإلطار العاملي والنهج الذي يشمل "نطاق منظومة األمم املتحدة" من أجل الوقاية من التطرف
ِّ
العنيف وحتديد وتطبيق آليات للمواءمة وحتقيق االتساق بني أنشطة أصحاب املصلحة.
أدمج الرياضة ووائمها في سياق الوقاية من التطرف العنيف مع األولويات واإلجراءات الواردة
› ِ
في األطر الوطنية واإلقليمية والعاملية ،ومنها خطة عمل األمني العام ملنع التطرف العنيف،
َّ
وتأكد من:
ً
ِّ
– َّ
ِّ
ومتعددة
أن سياسات تسخير الرياضة ألغراض التنمية تشكل جزءا من تدابير كلية وشاملة
الوكاالت للوقاية من التطرف العنيف.
– َّ
أن السياسات املتعلقة بالرياضة والوقاية من التطرف العنيف تقوم على املبادئ الدولية
ً
ِّ
حلقوق اإلنسان وال ِّ
تعرض حقوق اإلنسان للخطر بل حتترمها وتعززها وفقا ألطر حقوق
اإلنسان الوطنية واإلقليمية والدولية.
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حشد املوارد والبرمجة والتنفيذ

ُّ
›أدرك احلاجة إلى االستثمار وحشد املوارد وتدفقات التمويل على نحو مستدام ،إلى جانب
إقامة شراكات إبداعية ،من أجل البرامج الرياضية في سياق الوقاية من التطرف العنيف.

›قم بتعزيز وتأمني آليات التمويل واالستثمار على نحو مستدام وتخصيص املوارد للرياضة
ِّ
متعددين وانخراط
في سياق الوقاية من التطرف العنيف ،والترتيبات مع أصحاب مصلحة
قطاعات مختلفة على جميع املستويات.
ً
›كن مدركا لآلثار السلبية املرتبطة بالسياقات الرياضية ،وال سيما األحداث الرياضية ،ألنها
َّ
وتطرق إليها من خالل نهج تعاوني.
متثل حتديات يجب معاجلتها،
ً
›كن مدركا للفرص املرتبطة باألحداث الرياضية الكبرى لترويج تسخير الرياضة ألغراض
التنمية والسالم وقم بالتوعية بدور الرياضة في سياق الوقاية من العنف واجلرمية ،مبا في
ِّ
وشجع على حشد املوارد من أجل الرياضة في هذا السياق.
ذلك الوقاية من التطرف العنيف،
› َّ
تبين املجاالت املواضيعية الرئيسية وعاجلها وأدمجها في مشاريع تسخير الرياضة ألغراض
التنمية والسالم ،وكذلك املسائل املشتركة بني مجاالت مختلفة ،ومنها على سبيل املثال حقوق
ِّ
متعدد
اإلنسان والنوع اجلنساني واإلعاقة والنزاهة والشفافية والصحة ،من أجل الترويج لنهج
الوكاالت وتشجيع تلك الوكاالت على التنسيق فيما بينها ،ومن أجل تضخيم إمكانات الرياضة
باعتبارها أداة للوقاية من العنف واجلرمية.

األدلة على األثر واملتابعة
ُّ
للتقدم واألثر فيما يتعلق بالرياضة باعتبارها أداة
›قم برصد وتقييم منهجيني وبقياس شامل
للوقاية من العنف واجلرمية ،مبا يشمل التطرف العنيف.
ِّ
ِّ
واملوجهني واملشاركني بإدراج الرصد في ممارسات البرمجة
امليسرين
›أدرك ضرورة قيام
اليومية.
ًّ
ُّ
›ادعم كل من أنشطة الرصد والتقييم والتعلم على مستوى البرنامج ومتطلبات التقييم اخلاصة
ً
ً
ً
باجلهات املانحة ،والتي غالبا ما تختلف اختالفا كبيرا.
›ادعم توفير ونشر البحث والرصد والتقييم وأدوات القياس فيما يتعلق بالرياضة باعتبارها أداة
للوقاية من التطرف العنيف.
›أدرك احلاجة إلى توحيد قاعدة األدلة على فعالية البرامج الرياضية وأثرها في سياق الوقاية
َّ
ِّ
وشجع َّ
املستمدة من البحوث
املنصات والشبكات على تقدمي وتبادل األدلة
من التطرف العنيف،
األكادميية والتجريبية والعملية.
›أدرك َّ
َّ
يتطور إلى ما هو أبعد من دورة
أن أثر برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف قد
ُّ
َّ
َّ
برنامجية واحدة ،بحكم التدخالت التكميلية أو آليات اإلحالة ،وأن التقييم قد يتطلب أنشطة
َّ
مخصصة لها أو قد يستفيد منهما.
متابعة وموارد
›أدرك َّ
أن توثيق أثر برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف هو جزء من نظام إيكولوجي
ً
أوسع بشأن األمن وحفظ السالم والتنمية البشرية .لذلك ،يجب إدارة البيانات وفقا للمعايير
األخالقية.
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2-5

إرشادات بشأن تصميم البرامج وتنفيذها

وضع برامج للرياضة والوقاية من التطرف العنيف

ً
›كن مدركا للمخاطر املرتبطة بالوقاية من التطرف العنيف واالستغالل املحتمل للبرامج الرياضية
ِّ
من قبل املجندين واجلماعات املتطرفة العنيفة.
ً
›أدرك حدود الرياضة ومخاطرها ،وانظر إلى الرياضة باعتبارها أداة ال عالجا.
ً
›انظر في انتهاج الوقاية من التطرف العنيف من منظور األمن البشري وليس باعتبارها منوذجا
ُّ
لألمن الوطني من أجل جتنب الوصم.
أن الرياضة يخوضها الفتيان والفتيات بشكل مختلف َّ
›أدرك َّ
وأن هذا االختالف ينبغي أن ُي َ
راعى
في تصميم البرنامج .ويكتسي دمج أحكام ُّ
تنص على إشراك كال اجلنسني وفهم دور الرياضة
في ِّ
َ
املجنسنة وفي تغذيتها أهمية بالغة ملبادئ اإلدماج في برامج الرياضة
حتدي االفتراضات
والوقاية من التطرف العنيف.
ً
ًّ
وفقا لفهم للتطرف العنيف َّ
معرف
›يجب تصميم البرامج
محليا ،وهذا يشمل عوامل الدفع
واجلذب اخلاصة بالسياق.
ِّ
›ينبغي أن تكون شعارات البرامج مناسبة من أجل
احلد من املخاطر والوصم ،ويجب أن تكون
َّ
َ
املستخدمة للتواصل مع املشاركني وأعضاء املجتمع املحلي متسقة ومناسبة للسياق املحلي.
اللغة

ُ
ً
›ينبغي أن تكون البرامج بوقا ألصوات الشباب الذين أسكتوا وأولئك الذين قد يشعرون بأنه
ليس لديهم منصة للجهر بآرائهم .لذلك يجب أن يكون إشراك الشباب على نحو هادف هو
الفلسفة املرشدة.
ً
›ينبغي أن توضع البرامج في سياقها بشكل مناسب وأن تتضمن فهما لألعراف الثقافية فيما
يتعلق بكل من التطرف العنيف والرياضة.
›من املهم ًّ
جدا التأكد من ِّ
خلو كل جوانب البرنامج من ِّ
أي ازدراء للمعتقدات أو األعراف الدينية
أو التقليدية أو الثقافية.
›ينبغي أن تكون البرامج خاصة بثقافة وسياق َّ
محددين ،وليس مجرد "نسخ ولصق" من البرامج
املوجودة .وهذا ينبغي أن ُي َّ
جسد في نظرية التغيير واملؤشرات الرئيسية واألنشطة الرياضية
والشعارات فيما يتعلق بكل برنامج.
ً
ً
› ِّ
طبق أهدافا تتعلق بتنمية الشباب بدال من استخدام لغة وصم وتوصيفهم بأنهم املستهدفون
ً
حتديدا بالوقاية من التطرف العنيف.
ً
ً
ِّ
›ادعم منوذجا لعرض البرنامج يستند إلى القوة ويركز على قدرات الشباب ،بدال من اعتماد
ً
منوذج قائم على العجز يكتفي حصرا ُّ
بتبين احتياجات الشباب.
› َّ
تبين وعالج مخاطر الوصم أو االفتراضات املرتبطة بالرياضة والتطرف العنيف.

تطبيق نهج يقوم على حقوق اإلنسان

ً
َّ
ميس تصميم البرنامج وتنفيذه بحقوق اإلنسان ،وأن ِّ
أال َّ
يعززا بدال من ذلك التسامح
›اعمل على
ُّ
والتعددية واحترام حقوق اإلنسان واملساواة.
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َّ
›اربط بني مبادئ املمارسات ِّ
املضمنة في الرياضة (مثل اللعب النظيف والروح الرياضية
اجليدة
والنزاهة وشمول اجلميع) والنهج املعتمد في البرنامج من أجل تعزيز املعرفة مببادئ حقوق
ِّ
واملتطوعني واملمارسني وموظفي البرنامج.
اإلنسان لدى جميع املشاركني
›أدرك أن َّمفهوم حقوق اإلنسان ميكن فهمه بشكل مختلف في سياقات مختلفة وأنه قد تكون
هناك حاجة إلى جهود إضافية لتثقيف املشاركني وأصحاب املصلحة املحليني .ومن املهم ًّ
جدا
للعملية قبول األعراف السياسية والثقافية واالجتماعية املحلية من أجل تقليل الضرر واخلطر
على املشاركني.
› ِّ
طبق مبدأ "عدم إحلاق الضرر" وعالج مخاطر الوصم أو االفتراضات املرتبطة بالتطرف العنيف.
›ضع سياسة للحماية ومدونة لقواعد سلوك املنظمات واملوظفني.
ِّ
›وفر التدريب في مجال حقوق اإلنسان جلميع املوظفني الناشطني في البرنامج وأدرج مؤشرات
حقوق اإلنسان في إطار الرصد والتقييم.
›استحدث نظام دعم ،مبا في ذلك آلية إحالة ،بشأن املشاركني املستضعفني ،وذلك من خالل
إشراك خدمات دعم التعليم والصحة واألسرة وغيرها من اخلدمات.

إشراك املجتمع املحلي والشباب

ُّ
› ِّ
ًّ
ثقافياَّ ،
التدخالت الرياضية للفتيان والفتيات بطريقة َّ
وتعرف على احتياجاتهم
حساسة
صمم
املختلفة ِّ
وحددها.
›ميكن أن تكون آليات اإلحالة مبثابة مصدر للتعامل مع األفراد َّ
املعرضني للخطر أو املجموعات
َّ
املعرضة للخطر ،ويجب القيام بذلك بحساسية وبدعم من خدمات اخلبراء املحليني وأصحاب

املصلحة (املدارس ،على سبيل املثال).
َّ
املحددة التي ِّ
› ِّ
تعرضهم للخطر.
عرف الشباب في السياقات املحلية وافهم عوامل الدفع واجلذب
ً
ً
›ضع منوذجا قائما على القوة للمشاركة في برامج الرياضة والوقاية من التطرف العنيف من
ِّ
ِّ
خالل التقليل من مؤشرات العجز وسلم باملزايا كأساس للنمو والتنمية.
ِّ
مليا في كيفية دمج الشباب القادمني من خلفيات ِّ
فكر ًّ
متنوعة (اخللفيات الثقافية والقبلية
›
ً
ًّ
املختلفة والالجئون واملشردون داخليا ،مثال).
ِّ
›استفد من الدور املحوري للوالدين واألولياء باعتبارهم ِّ
ميسرين إيجابيني محتملني أو معطلني
ً
محتملني فيما يتعلق بالنتائج ذات الصلة بالتطرف العنيف .وميكن للوالدين أن يؤدوا دورا ًّ
مهما
في مقاومة أو تسهيل روايات التطرف العنيف والتجنيد.
ً
ًّ
› ِّ
استراتيجيا إزاء التعامل مع املجتمع املحلي وأصحاب املصلحة املحليني؛ ومن املهم
طبق نهجا
حماية البرامج الرياضية من االستغالل من قبل اجلماعات املتطرفة العنيفة.
أدرك دور األسرة وأفراد املجتمع املحلي اآلخرين في أثر البرنامج في األمد البعيد ،وأشرك
› ِ
ُّ
أفراد األسرة بشكل استراتيجي من أجل جتنب إبعاد البرنامج عن املجتمع األوسع.
َ
َّ
› َ
اعمل على أن تكون البرامج في متناول الشباب َّ
واملهمشني.
واملستبعدين
املعرضني للخطر
ً
ُّ
ُ
›ابذل مزيدا من اجلهود لوضع منهجيات لتدخالت شبابية املنحى للوقاية من التطرف العنيف
ِّ
تقدر قيمة الشباب وتضعهم بشكل هادف في الصدارة باعتبارهم فاعلني محوريني في عملية
التنمية ،ال َّ
مجرد متلقني سلبيني لها.
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ِّ
سلم بدور الرياضة باعتبارها َّ
منصة للتفاعل مع أعضاء املجتمع املحلي ،واستخدم الرياضة
›
مبثابة منصة إلبالغ وتعميم إجنازات البرنامج على نحو آمن.

ضمان االستدامة والشراكات
استكشف اخليارات األنسب للسياقات الفردية.
›
ِ
ِّ
ُ
وتبادل املمارسات بني مختلف الفاعلني الذين يعملون في مجاالت الرياضة من
›عزز التنسيق
أجل التنمية والسالم والوقاية من التطرف العنيف.
› ِأقم شراكات مع املنظمات املحلية واجلمعيات الرياضية الوطنية.
ِّ
فكر في إنشاء َّ
منصة على اإلنترنت لتبادل النتائج والبحوث ودراسات احلاالت فيما يتعلق
›
بالوقاية من التطرف العنيف.
ُ ُ
› ِّ
حدد املهارات العملية والشخصية القابلة للنقل إلى أطر الوقاية من أجل حتديد الثغرات
وإرشاد عملية التنمية من خالل الرياضة.
أدرج أنشطة قائمة على الرياضة للوقاية من التطرف العنيف في االستراتيجيات وخطط العمل
› ِ
الوطنية املتعلقة باجلهود املعنية بالشباب والرياضة والوقاية.
ِّ
› ِّنسق الدعم اخلارجي الوارد من
متخصصني ،مثل املحاضرين الضيوف ،و/أو من املنظمات،
ألنهم قد يكونون مفيدين في إبراز رسائل البرنامج وتعميمها.

3-5

ِّ
الميسرين والممارسين
إرشادات ونصائح عملية إلى
ِّ ً
ًّ
ِّ
مستعدا للقيام بها.
تنخرط في أنشطة لست
متحسبا
›كن
للتحديات وال ِ
َّ
› ِّ
يسر فرص املناقشة دون مقاطعة احلوار أو إسكات املشاركني أو إلقاء اللوم .تكلم بوضوح ودقة.
َّ
›تأكد من أمان الفضاء الرياضي واملرافق الرياضية ومن استعمالهما بشكل مناسب.
ِّ
اجليدة من أجل املشروع ،مع إيالء
› َضع وثيقة بشأن حقوق الطفل و/أو مبادئ املمارسات
ُّ
وتوقعات الروح الرياضية َّ
املتفق عليها مع املشاركني.
االهتمام الواجب ملسائل اإلدماج واملساواة
ِّ
› َ
افهم كيف ميكن حماية املشروع من االستغالل على أفضل وجه وكيف ميكن اتباع نهج قائم على
العدالة االجتماعية لإلبالغ عن املخاطر فيما يتعلق باملشاركني األفراد.
َّ
› َ
افهم مخاطر الرياضة والتطرف العنيف في سياقك ،وتأكد من وجود إجراءات واستراتيجيات
للتخفيف من املخاطر املستبانة.
ً
َ
َّ
›اخلق فرصا للفتيان والفتيات للمشاركة ،وأنشئ فضاءات مناسبة ،واتخذ تدابير مناسبة لضمان
مراعاة احلساسية الثقافية.
ً
ِّ
ُّ
›أنشئ شبكات مجتمعية مناسبة وآمنة ال تشكل تهديدا للتعلم الذي يقوده الشباب.
َّ
› َ
واطلع ًّ
وناقش
احضر دورات تدريبية ذات مصداقية،
مليا على دليل التدريب ونظرية التغييرِ ،
مع أعضاء املجتمع املحلي املوثوق بهم كيفية معاجلة موضوع التطرف العنيف.
َّ
› َّ
حتل بالصبر؛ فبناء الوئام والثقة والشعور باالنتماء يتطلب بعض الوقت.
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ِّ
متخصصني في تيسير املناقشات حول
›إذا كان من الضروري واملناسب ،قم بدعوة مهنيني
ُّ
َّ
احلساسة املتعلقة بالتطرف العنيف وفي التوسط في تلك املناقشات أو في تقدمي
املواضيع
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي.
› َ
ِّ
املتخصصة املحلية من أجل إشراك املجتمع األوسع في تقدمي حصص تعليم
اعمل مع املنظمات
غير رسمية من خالل مشروعك.
ِّ
سلم مبكانة ِّ
ِّ
وامليسرين اآلخرين باعتبارهم قدوات .وافهم دورك فيما يتعلق باملشاركني؛
املوجهني
›
فالشباب سيراقبون سلوكك وسيقتبسون من أقوالك وأفعالك إشارات بشأن األعراف السلوكية
واالحترام وممارسات التواصل.
ً
ً
ُّ
ُّ
ِّ
سيحدد شكل
›كن َودودا ومنفتحا على التعلم من خالل انخراط الشباب .فتعلمك منهم
استراتيجيتك ونهجك في التعامل مع القضايا احلساسة املحيطة بالتطرف العنيف.
ً
› ِّ
شجع القيادة الشبابية واحلوار الذي يقوده املشاركون ،وكن مبدعا في أنشطة جمع البيانات.
›وازن بني املتعة والرياضة من جهة وربط الرياضة باملناطق اخلمس والنتائج من جهة أخرى.
أي ِّ
› ُر َّد على ِّ
حتديات أو أعمال عدوانية باإلشارة على نحو مناسب إلى القواعد والعواقب التي
َّ
ًّ
استباقيا في هذا الصدد.
اتفقت عليها املجموعة ،وكن
ً
منتبها إلى ٍّ
كل من ردود الفعل املعرفية والعاطفية جتاه األنشطة القائمة على الرياضة .وكن
›كن
ً
َّ
واستخدم ردود الفعل العفوية
مدركا أن الرياضة في حد ذاتها ال ميكن التنبؤ مبا يحدث فيها،
ِ
َّ
وتأكد من َّ
أن لدى املشاركني الوقت للتفكير
مبثابة حلظات قابلة للتلقني مفيدة لك وللمشاركني.
ًّ
مليا في تلك اللحظات.

مالحظات ختامية
الغرض من هذا الدليل هو دعم عمليات التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم املتعلقة ببرامج الوقاية من
ً
ِّ
التطرف العنيف من خالل الرياضة التي تكمل املبادرات األخرى وتشكل جزءا من األطر الشاملة وخطط
ً ِّ
ِّ
ويقدم الشكل  22رسما يلخص اآلثار املنشودة من النهج الذي ُوصف في هذا
العمل الوطنية واإلقليمية.
ُ
ُ
الدليل فيما يتعلق باستخدام الرياضة للوقاية من التطرف العنيف .فالشكل يظهر مشاركنا في البرنامج
بعد املرور بجميع املناطق .ولكن ،من املهم مالحظة َّ
أن الرياضة لديها القدرة على دعم أهداف الوقاية،
ًّ
ً
ً
ُّ
َّ
ًّ
سحريا وال مشروعا قائما بذاته؛ لذلك ،فإن من األساسي حتديد سياق التدخل ،إضافة
لكنها ليست حل
إلى وضع مبادئ ِّ
جيدة بشأن البرمجة واختيار موظفني ذوي خبرة.
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الشكل -22

PREVENTION OF VIOLENT EXTREMISM THROUGH SPORT
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املرفق :املراجع الرئيسية
صكوك األمم املتحدة السياساتية ومعاييرها وقواعدها
قرارات مجلس األمن
قرار مجلس األمن  )2015( 2250بشأن الشباب والسلم واألمن.
قرار مجلس األمن  )2016( 2282بشأن استعراض هيكل بناء السالم.
قرار مجلس األمن  )2018( 2419بشأن الشباب والسالم واألمن.
قرارات اجلمعية العامة
بشأن تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم

قرار اجلمعية العامة  70/1بشأن حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام .2030
قرار اجلمعية العامة  160/71بشأن الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسالم.
قرار اجلمعية العامة  146/72بشأن السياسات والبرامج املتصلة بالشباب.
ً
ً
قرار اجلمعية العامة  24/73بشأن الرياضة باعتبارها عامال مساعدا لتحقيق التنمية املستدامة.
قرار اجلمعية العامة  16/74بشأن بناء عالم سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثل األعلى األوملبي.
قرار اجلمعية العامة  170/74بشأن إدماج الرياضة في استراتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
املتعلقة بالشباب.
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) (مرفق قرار اجلمعية العامة
.)112/45
استراتيجيات األمم املتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد األطفال في مجال منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية (مرفق قرار اجلمعية العامة .)194/69
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بكني) (مرفق قرار اجلمعية
العامة .)33/40
بشأن مكافحة اإلرهاب

استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب (قرار اجلمعية العامة .)288/60
استعراض استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب (قرار اجلمعية العامة .)284/72
قرار اجلمعية العامة  64/74بشأن الشباب ونزع السالح وعدم االنتشار.
ِّ
قرار اجلمعية العامة  175/74بشأن املساعدة التقنية َّ
باملخدرات
املقدمة من مكتب األمم املتحدة املعني
واجلرمية بشأن مكافحة اإلرهاب.
قرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي
قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي  16/2019بشأن إدماج الرياضة في استراتيجيات منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية املتعلقة بالشباب.
مبادئ توجيهية للعمل املتعلق باألطفال في نظام العدالة اجلنائية مرفق قرار املجلس االقتصادي
واالجتماعي .)1997/30
املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية (مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي .)13/2002
مبادئ توجيهية بشأن العدالة في األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها (مرفق قرار
املجلس االقتصادي واالجتماعي .)20/2005
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قرارات مؤمتر الدول األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
القرار  4/8بشأن حماية الرياضة من الفساد ،الذي اعتمده املؤمتر في دورته الثامنة املعقودة في كانون
األول/ديسمبر .CAC/COSP/2019/17 .2019
القرار  8/7بشأن الفساد في مجال الرياضة ،الذي اعتمده املؤمتر في دورته السابعة ،في تشرين الثاني/
نوفمبر .CAC/COSP/2017/14 .2017
تقارير األمني العام
األمم املتحدة .تقرير األمني العام املعنون "خطة عمل ملنع التطرف العنيف" 24 .كانون األول/ديسمبر .2015
.A/70/674
__________ .تقرير األمني العام املعنون "الرياضة من أجل التنمية والسالم :تسخير الرياضة لتمكني
التنمية املستدامة والسالم" 21 .متوز/يوليه .A/71/179 .2016
__________ .تقرير األمني العام املعنون "تعزيز اإلطار العاملي لتسخير الرياضة ألغراض التنمية
والسالم" 14 .آب/أغسطس .A/73/325 .2018
__________ .تقرير األمني العام املعنون "السياسات والبرامج املتصلة بالشباب" 16 .متوز/يوليه .2019
.A/74/175
__________ .مجلس األمن .تقرير األمني العام املعنون "الشباب والسالم واألمن" 2 .آذار/مارس
.S/2020/167 .2020
خطط عمل األمم املتحدة وتقاريرها األخرى ذات الصلة
إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية في جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من
ِّ
ِّ
للتحديات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
التصدي
أجل
ومشاركة اجلمهور ،اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية (مرفق قرار
اجلمعية العامة .)174/70
خطة عمل األمم املتحدة بشأن الرياضة من أجل السالم والتنمية.A/61/373 .
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة .خطة عمل قازان ،التي اعتمدها مؤمتر اليونسكو الدولي
السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن التربية البدنية والرياضة.SHS/2017/PI/H/14 REV .
َّ
__________ .امليثاق الدولي املنقح للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة الصادر عن اليونسكو.
استراتيجية األمم املتحدة للشباب ،املعنونة "شباب  .2030العمل مع الشباب ومن أجلهم".
ِّ
املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال واستغاللهم
األمم املتحدة ،مجلس حقوق اإلنسان .تقرير
ًّ
جنسيا ،مبا في ذلك بغاء األطفال واستغالل األطفال في املواد اإلباحية وغيرها من املواد التي تنطوي على
ًّ
جنسيا في سياق الرياضة).
اعتداء جنسي على األطفال (دراسة مواضيعية عن بيع األطفال واستغاللهم
 27كانون األول/ديسمبر .A/HRC/40/51 .2018
ِّ
املقرر اخلاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية في
__________ .تقرير
سياق مكافحة اإلرهاب 2 .أيلول/سبتمبر .A/HRC/31/65 .2008
__________ .تقرير ِّ
املقررة اخلاصة املعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية في
سياق مكافحة اإلرهاب :تأثير السياسات واملمارسات الهادفة إلى منع التطرف العنيف ومكافحته على
حقوق اإلنسان 21 .شباط/فبراير .A/HRC/43/46 .2020
برنامج العمل العاملي للشباب (مرفقا قراري اجلمعية العامة  81/50و.)126/62
األدوات اإلرشادية والتقارير
International Olympic Committee. The Fundamentals of Olympic Values Education,
.2nd ed. Lausanne, Switzerland, 2016
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Brown, Katherine. Guidance Note: Gender Mainstreaming Principles, Dimensions
https://www.  متاح على املوقع.and Priorities for PVE. New York: UN-Women, 2019
unwomen.org
Holdaway, Lucy and Ruth Simpson. Improving the Impact of Preventing Violent
Extremism Programming: A Toolkit for Design, Monitoring and Evaluation. Oslo:
.UNDP, Oslo Governance Centre, 2018
McLennan, Nancy and Jannine Thompson. Quality Physical Education (QPE):
.Guidelines for Policymakers. Paris: UNESCO, 2015
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Playing it safe:
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