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، ایجاد شبکه هاي ارتباطی بین خشونت طلبان و  آمیزاز پیش از فضاي مجازي در جهت اعمال خشونتبا گسترش افراط گرایی و استفاده بیش 
سال ) که اغلب با  24تا  15 بین ( میلیونی دویست و میلیارد یک جمعیتی –حتی شناسایی و جذب نیروهاي داوطلب جدید از میان جوانان 

گرایی گسترش افراطقابله با هاي م، بررسی و تبادل نظر پیرامون راهینده روبه رو هستند آبیکاري ، فقدان آموزش مناسب و چشم انداز روشن براي 
 . میان جوانان را ضروري کرده استاینترنت  طریق ازمنجر به خشونت 

وحمایت (IPDC) و با همکاري برنامه بین المللی توسعه ارتباطات ( IFAP ) یونسکو در چارچوب برنامه اطالعات براي همه 2015د ر ژوئن سال 
جوانان و اینترنت : مبارزه با افراط “جدي کشورهاي بلغارستان ،جمهوري خلق چین و مصر اقدام به برگزاي اولین اجالس بین المللی با موضوع 

 .کردپاریس در ” گرایی و تندروي 

دولت کبک در جهت اشاعه استرانژي تبادل اطالعات بر اساس گفتگوي سازنده و مشارکت جدي در مبارزه  2016پیرو این اجالس در فوریه سال 
راه را تاسیس تا به جوامع و سرویس هاي دولتی در این  )CPRMW (مرکز مبارزه با افراط گرایی منجر به خشونت آمیز،با افراط گرایی خشونت 

   استقبال کرد.این استراتژي  نیز از خانم بوکووا  و کمک کند
  

که افراط گرایی خشونت آمیز تمامی جوامع را متآثر ساخته و رویاروي و جلوگیري از این  شددومین اجالس اینترنت و جوانان در حالی برگزار 
 .پدیده شوم با اشاعه صلح پایدار خواسته همگانی است واین مهم در گرو ائتالف متخصصین بر پایه گفتگوي سازنده و همکار موثر است

ن مجمعی براي عنواهب هاي از این دست،شرکاء گوناگون جهانی با برگزاري اجالسیونسکو نیز تالش می کند با فراهم کردن زمینه هاي بحث میان 
ها و المللی را با اتخاذ راهبردهاي هماهنگ در جهت درك صحیح این پدیدههاي بینبه تعهدات خود عمل کند و همکاري تبادل دانش و راهکارها،

  .موثر سازد ،ورت پراکنده در حال انجام استبص هاي کهجلوگیري از رواج آن از طریق منسجم کردن فعالیت

دومین اجالس ایران، -به گزارش تنها شرکت کننده از ایران خانم مهندس نازنین صادقی شقاقی مدیر واحد فناوري اطالعات کمیسیون ملی یونسکو
و  چارچوب برنامه اطالعات براي همهتوسط یونسکو در  "گرایی جوانان : پیشگیري ، اقدام و زندگی با یکدیگراینترنت و افراط” عالی رتبه با موضوع

شرکت کننده از بین مقامات برخی  500) در شهر کبک با حضور 95آبان  11-9( 2016نوامبر  1اکتبر تا  31مشارکت دولت کبک کانادا از تاریخ 
در حالی برگزار شد که همگی بر یک موضوع تاکید داشتند که کشور  70، کارشناسان و جوانان از )و بلژیک مالی ( از جمله: فرانسه، کانادا، هادولت

به دنبال راه حل براي پیشگیري از افزایش خشونت و باید آمیز به یک قوم، ملیت و فرهنگ خاصی مربوط نیست و گرایی خشونتمسئله افراط
 با مشارکت یکدیگر باشند.گرایی از طریق اینترنت در میان جوانان افراط

از سراسر  سخنران 75و  نفر کمیته علمی 8 حضور کارگاه با عناوین مختلف با 8هاي اصلی، در کنار نشست ) برنامه کاري ( اجالس سه روزهاین  در
هایی از جوانان که مورد هجوم و خشونت در اینترنت قرار گرفته جوانان و همچنین نمونه ،هاجهان  از میان متخصصین، کارشناسان، ژورنالیست

  بودند برگزار شد.

اي ، مهارت هاي گفتگوي بین فرهنگی و ت آمیز، یونسکو آموزش شهروندي همگانی، سواد اطالعاتی و رسانهگرایی خشوندر زمینه مبارزه با افراط
  چه آفالین را گسترش داده است. و مشارکت مدنی در همه زمینه ها چه بطور آنالین

 31سازمان یونسکو و شرکت کنندگان در روز  مراسم افتتاحیه که با حضور وزراي کبک و چند کشور دیگر ، معاونین، نمایندگان سازمان ملل ودر 
کل یونسکو خانم ایرینا بوکوا، تاکید بر این داشتند که در پاسخ و مواجه شدن با افراط گرایان، استفاده از اینترنت ، مدیر آغاز شد، ،) آبان9اکتبر( 

موضوع یک ایشان اظهار داشتند : من فکر می کنم این  د.نیازمند تعامل شهروندان دیجیتالی می باشد که باید براي تفکر انتقادي آموزش ببینن
کردن میراث فرهنگی بشریت ها. بانوان و آقایان جوان باید دانش مطالبهها و ذهنقلبمیان هاست، در واقع مبارزه مبارزه عمومی جدید میان ایده

این به این معناست که پتانسیل این تنوع فرهنگی را داشته باشند. و تنوع فرهنگی خودشان را بدست بیاورند و باید مهارت ایجاد یک گفتگو از طریق
  کامل اینترنت باید براي صلح پرورش یابد.



آمیز گرایی خشونتاز بخش مبارزه با تروریسم سازمان ملل براي پیشگیري از افراط ،کبک به خاطر پشتیبانی از یونسکو خانم بوکوا همچنین از دولت
آمیز کرسی جدید پیشگیري از افراط گرایی و افراط گرایی خشونتو همچنین ایجاد  مراکش و تونس ،یبیاردن، لنان در از طریق توانمندسازي جوا

  در کبک تشکر کرد.

  
 این کنفرانس در حالی با حضور خانم کریستن پیر وزیر روابط بین الملل کبک، گشایش یافت که ایشان در سخنان خود تاکید داشتند که در حال

  کنیم.میز زندگی میآگرایی خشونتتناقضاتی وجود دارد که باید رسیدگی شوند چنانچه ما در دوره ارتباطات عمیق و همچنین افزایش افراطحاظر 

  
 به نیاز حیاتی آقاي ژان پل البورد معاون دبیرکل سازمان ملل که به نمایندگی آقاي بان کی مون سخنرانی کردند اظهار داشتند که در حال حاضر

  ، وجود دارد.گرایی منجر به خشونت اقدامات مشترك در پیشگیري افراط و هم زیستی براي هدایت بردباري ،احترام متقابل

مبارزه  ییبه تنها میتوان یما نمیونسکو یکی از برگزارکنندگان این کنفرانس اظهار داشتند که  "اطالعات براي همه"مدیر بخش برنامه، شفیقه حداد
اشکال  یدر تمام زیآمخشونت ییگراجوانان و مبارزه با افراط ییگرااز افراط يریجلوگ يو تالش برا يبه همکار ازین یالمللنیجامعه ب. ما در یمکن
  داریم. آن

  



  
تا ارزش و نیاز به اي عمل کنیم گونهموسسه آموزش براي صلح و توسعه پایدار یونسکو ، گفت ما باید به  "ماهاتما گاندي "آنانتا کومار، مدیر 

ي یادگیري، همان اینترنت است و ما با ابر داده ها مواجه هستیم و موکد شویم .در واقع آیندهدلسوزي، همدلی و شجاعت اخالقی را در جوانان 
  .               باید بتوانیم مدیریت درست داشته باشیم

داشتن از اینترنت به هیچ عنوان راه حل مناسبی براي مبارزه با پدیده افراط  تاکید داشت که نفرت "گوگل"روس الجنس، مدیر روابط بین الملل
اید گرایی نیست چرا که اگر یک سایت را از بین ببریم در همان لحظه چندین سایت دیگر به موازات کار خود را آغاز خواهد کرد بنابراین شما ب

ري آماده کنید تا با استدالل و واقعیت هاي بهتر به افراط گرایان پاسخ دهند یا حتی مبارزه گرایان تعامل داشته باشید و جامعه را طوبتوانید با افراط
  آمیز است.گرایی خشونتها براي مقابله با افراطکنند و ادامه دادند که گوگل به دنبال یک فیلترینگ نامحسوس همراه با دولت

  

دانستند که سخنرانان شرکت کنندگان به اعتراض پرداختند چرا که این امر فیلترینگ را مخالف آزادي بیان و توسعه میدر پی سخنان ایشان، 
کنند و همه ذینفعان را تشویق به تسهیل دسترسی همگانی به اطالعات و ارتباطات متعهد شدند که شرایط را براي داشتن آزادي بیان فراهم می

 گرایی در واقع ترویج افزایش برابري، گفتگویی فرهنگی و صلح است.ترویج محکوم کردن خشونت و افراطو بدین شکل ادامه دادند که نمودند 

ور آداحمد الهندوي، نماینده ویژه سازمان ملل براي جوانان گفت که بسیار مهم است که ما باید جوانان را در امر تحکیم صلح مشارکت دهیم و یا 
  سازمان ملل که خواستار حضور پررنگ جوانان در تصمیم گیریهاي همه جانبه است، شد. 2250 قطعنامه



و  نیجوانان نسبت به د ییگراافراط در يشترینقش به مراتب ب ياقتصاد طیو شرا يکاریاصرار داشت که بامبایه نیانگ، وزیر جوانان کشور سنگال 
  هاي دولت خود براي اشتغال جوانان صحبت کردند.کشور مالی نیز در ادامه از طرح جوانان ری، وزتاییآمادو کو. کرده است فایفرهنگ ا

کنندگان و سخنرانان برگزار گردید که تقریبا همه به این موضوع اشاره دهایی براي پرسش و پاسخ بین شرکتدر راستاي این کنفرانس ، میزگر
سازي در جامعه براي استفاده گرایی خشونت آمیز نمی باشد و باید به دنبال فرهنگبراي افراطو تنها دلیل داشتند که اینترنت تنها یک ابزار است 

درست آن باشیم و سخنرانان متعهد شدند که آزادي بیان آنالین را فراهم نمایند و از همه ذینفعان خواستند که شرایط تسهیل دسترسی به 
  اطالعات و ارتباطات را فراهم نمایند.

 

نیز همانند بقیه شرکت در آخرین روز کنفرانس آقاي فیلیپ کوالرد، نخست وزیر کبک و خانم کریستین سنت پیر، وزیر روابط بین الملل کبک 
که دراین فراخوان  گرایان، را بطور آنالین امضا و ارائه کردندمقابل با افراط در بهتر پاسخگویی حمایت برايرا  " فراخوان عمل کبک "کنندگان 

گرایی براي رسیدن به صلح ار دستیابی به دنیایی بدون افراطاند و خواستکنندگان کنفرانس مطالبات خودر ا بیان کردههمه ذینفعان و شرکت
  جهانی شده اند.

  

  

  

  

  

  

شد که برخی از موارد آن در  توصیهگرایی براي پیشگیري از خشونت و افراط کارهاییراهصی این کنفرانس هاي تخصها و نشستدر نتیجه کارگاه
  زیر آمده است:

 ها باید با اتحاد و همبستگی به مقابله با آن بشتابند.گرایی جوانان یک مسئله جهانی است و همه جوامع و دولتامر پیشگیري از افراط . 1

شود که با توسعه اقدامات خود و با توسعه آموزش از طریق فناوري کنند توصیه میگرایی تالش میمقابله با افراطبه کسانی که در زمینه  . 2
 اطالعات و همچنین توسعه افکار انتقادي، صبر و بردباري جهان را براي رسیدن به صلح و اهمیت به حقوق بشر توسعه بخشند.



گرایی از افراطهاي جدید را به عنوان یک ابزار براي پیشگیري فناوريسان به اینترنت و شود که دسترسی آبه تمامی ذینفعان توصیه می . 3
 امیز تسهیل نمایند و ارتباطات، گفتگوي فرهنگی و کیفیت آنها را افزایش دهند.خشونت 

کنند تا به صلح و بردباري برسند و هاي جدید دیجیتالی را مدیریت ها توصیه می شود جوانان را توانمند سازند تا بتوانند پروژهبه دولت . 4
 پیامهاي خود را به هر مکان دوردستی نیز برسانند.

  شود:ذکر می ردر این کنفرانس دو تحقیق نیز ارائه شد که عناوین آن در زی
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