
 
 

 
 

 ظبي للتعلیم ومكافحة التطرف العنیفخطة عمل أبو

المنتدى العالمي  استضافھاالتي جتماعات وحلقات العمل والمؤتمرات والبحوث المن اسلسلة جمعت 
لي التعلیم والخبراء والممارسین مسؤولمكافحة اإلرھاب ومركز ھدایة والعدید من الشركاء اآلخرین 

وقد أدت ھذه العنیف.  فعي السیاسات لتبادل التجارب وتحسین الفھم حول التعلیم ومكافحة التطرواضو
، التي للتعلیم ومكافحة التطرف العنیفأبوظبي حول الممارسات الجیدة مذكرة  وإعداداألحداث إلى صوغ 

في مدینة نیویورك في  المنعقدالعالمي لمكافحة التطرف االجتماع الوزاري الخامس للمنتدى اعتمدھا 
جدول أعمال  منل موضوع التعلیم ومكافحة التطرف العنیف جزءا رئیسا كما شكّ  .2014سبتمبر/أیلول 

یدیة لبنود . وتم إعداد قائمة تمھ2015في فبرایر/شباط  العنیفمكافحة التطرف قمة البیت األبیض حول 
على ذلك، فإن شبكة التوعیة  الصادرة عن القمة. وعالوة المتابعةعمل  برنامجكجزء من العمل الموصى بھا 

بیانا بعنوان ، قد وضع العامل المعني بالوقایة ھافریق وبصفة خاصة، التابعة لالتحاد األوربي بالتطرف
 مبادئ لوزارات التعلیم المھتمة بجھود مكافحة التطرف العنیفتحدید ال المعلمین والمدارس" بھدف"تمكین 

من قبل وزارات التعلیم داخل االتحاد  2015الذي تم اعتماده في مارس/آذار  األوروبي السیاقفي إطار 
افحة حول التعلیم ومكالمعرفة الموجود  وكمّ المتعددة األطراف  التطوراتواستنادا إلى ھذه األوروبي. 

تقدم قائمة التطرف العنیف، فإن خطة العمل ھذه غیر الملزمة المتعلقة بالتعلیم ومكافحة التطرف العنیف 
  1توضیحیة بشأن تطویر وتنفیذ الممارسات الجیدة الواردة في مذكرة أبوظبي.

منتدى العالمي التي یتم حالیا قیادتھا أو دعمھا من قبل أعضاء ال والسیاساتوتصف خطة العمل ھذه البرامج 
الصندوق العالمي إلشراك ولمكافحة اإلرھاب وأصحاب المصلحة اآلخرین بمن فیھم مركز ھدایة، 

اب فحة اإلرھبالتنفیذ في مجال مكا فرقة العمل المعنیة، والتكیفالمجتمعات المحلیة وتعزیز قدرتھا على 
، ة مكافحة اإلرھابالمدیریة التنفیذیة للجنلمتحدة، ومركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب، والتابعة لألمم ا

وال وعیة بالتطرف. وشبكة االتحاد األوروبي للتومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونیسكو)، 
أمثلة  یتم تقدیم ھبدعم أعضاء المنتدى، غیر أن بالضرورة المنظمات المدرجة في خطة العمل ھذه تحظى

رجة في امج المدرامج مستقبال. وعالوة على ذلك، فإن البرلالستفادة منھا في تطویر الب عن البرامج القائمة
یمكن  من الممارسات الجیدة التيعناصر أیضا ستضم  بل، فحسب التطرف العنیفھذه القائمة ال تعالج 

  التطرف العنیف. تطبیقھا في سیاق مكافحة

لمبادرات ع أعضاء المنتدى على إخطار األعضاء اآلخرین بالخطوات التي اتخذوھا في تنفیذ ھذه اویشجَّ 
الدروس ولتبادل المزید من الممارسات الجیدة المشابھة، والتنسیق فیما بینھم  األخرى أو المبادرات

مكافحة اإلرھاب التابع للمنتدى العالمي لالمستفادة. ویمكن للفریق العامل المعني بمكافحة التطرف العنیف 
 مراجعة خطة العمل وتحدیثھا دوریا.  

 البرامج والسیاسات العامة

ارسات عالمیا وتنفیذ المم بوظبيمذكرة أفي  الواردةدعم جھود تبادل ونشر الممارسات الجیدة  •
 على مستویات مختلفة وعبر القطاعات ذات الصلة.الجیدة 

                                                           
 العالمي لمكافحة اإلرھاب بدعم كبیر من مركز ھدایة.تم صوغ خطة العمل ھذه لصالح المنتدى  1
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 مذكرة أبوظبيالبرامج التجریبیة المستندة إلى الممارسات الجیدة الواردة في تصمیم وصوغ وتنفیذ  •
المجتمعات قودھا مركز ھدایة، والصندوق العالمي إلشراك لقائمة التي یا بالتعاون مع المبادرات

 المحلیة وتعزیز قدرتھا على التكیف، وشبكة االتحاد األوروبي للتوعیة بالتطرف.
لبیانات اتفویض المشاریع البحثیة وإجرائھا باستخدام أدوات التقییم ذات الصلة واالستفادة من  •

لتعلیم ومكافحة اب عنىتُ التي تحدد مكامن النجاح والفشل للبرامج القائمة التي  العالقةالموجودة ذات 
 التطرف العنیف. 

مراعاة تامة مع العمل ھذه مصممة ومنفذة  خطةضمان أن البرامج والسیاسات التي تعززھا  •
 قانون حقوق اإلنسان الدولي.القانون الدولي، بما في ذلك  تجاهلتزامات الدول ال

 الجاري تنفیذھا: المبادراتتشمل و •
o وضع مركز ھدایة،  – التطرف العنیف والتعلیم""التدریب على مكافحة : مركز ھدایة

) دورات تدریبیة حول مكافحة 3( م، سلسلة من ثالثالمعھد األمریكي للسال عبالتعاون م
ت التطرف العنیف والتعلیم للموظفین الحكومیین، والمنظمات غیر الحكومیة، والمجموعا

بتمویل عدة مرات ت التدریبیة . ویمكن تكرار ھذه الدوراالعاملة في قطاع التعلیم المجتمعیة
 إضافي. 

o الفریق العامل المعني بالوقایة التابع ر یسّ  – "إجراء محادثات صعبة": االتحاد األوربي
ول لشبكة االتحاد األوربي للتوعیة بالتطرف العدید من حلقات العمل مع المعلمین ح

یات تحدید التحدفي جلسات الحوار ھذه قد ساعدت موضوع مكافحة التطرف العنیف. و
ین المعلمالتھدید والطرق والممارسات الجیدة التي تساعد متعلقة بلالرئیسیة أمام المعلمین ا

وحلول السیاسات المحتملة الشباب، /ذإجراء محادثات صعبة حول التطرف مع التالمیفي 
 الكفیلة بمعالجة التحدیات التي یواجھھا المعلمون. 

 لمبادرات التعلیمیةا

التفكیر  تنمیة، بما في ذلك المحاكاة واأللعاب، بھدف النشیطأسلوب التعلم تسلیط الضوء على  •
 والقیم اإلنسانیة.  ،النقدي، والتربیة المدنیة، والمسؤولیة المدنیة

إدراج قیم التربیة المدنیة والمسؤولیة المدنیة في المواد الشائعة مثل الریاضیات والعلوم والھندسة  •
كلما كان ذلك ممكنا، في المدارس العامة والخاصة، سواء المدارس العلمانیة أو الدینیة، والطب، 

 من أجل إكساب التالمیذ تطبیقا عملیا لھذه القیم. 
ي الدافع الفرص المالیة ھتكون فیھا البطالة وانعدام التي ي المناطق وضع برامج التدریب المھني ف •

 وراء نشاط التجنید للتطرف العنیف.
 
 تشمل المبادرات الجاري تنفیذھا: و •

o التعقید التكاملي"": التكاملي) المعقدیر تفكال – مؤسسة بحوث( كینیا، المملكة المتحدة – 
تفاعلیة تقلص  یعمل المعلمون مع علماء األعصاب وعلماء النفس لتصمیم تمارین ومناھج

االنفصامي (تفكیر األبیض واألسود). وقد أظھرت البیانات التمھیدیة بأن نموذج من التفكیر 
على تبني وجھات نظر متعددة قدرات التالمیذ  زیادةفید في ی المعقد التكامليالتفكیر 

 ومتضاربة. 
o باكستان )(" "فجر جدید یروم برنامج اجتثاث  – "اجتثاث التطرف لدى الشباب": سباون/

مقاتلي ومتدربي طالبان إلى إعادة تأھیل  ،المنفذ في منطقة وادي سوات ،التطرف ھذا
من خالل برنامج یتم تنفیذه في المرافق  )سنة 18 – 12الذین ھم في سن الدراسة (السابقین 

فیر الوصول إلى تعلیم أكادیمي ومرافق ریاضیة جیدین المدرسیة. ویسعى المركز إلى تو
ثانیة في الحیاة. ویركز المركز على معالجة التأثیرات  بھدف منح ھؤالء المراھقین فرصة

لتفنید فكر المجموعات المتطرفة، ویقدم محاضرات یة، حتجارب الرضالبدنیة والنفسیة لل



- 3 - 
 

ویقدم التثقیف حول النظافة والتدریب على االعتزاز بالذات،  اإلرشاد النفسي ویمنح
 الشخصیة والصحة واألخالق والتدریب المھني.

o ھذا یركز  – "التعلیم في مخیمات الالجئین": (مؤسسة توني بلیر) المتحدة المملكة
نامج على توفیر تعلیم ذي جودة لمجموعات الالجئین، السیما النازحین من العراق البر

م تطبیقي، ویسلط التربیة المدنیة المالئمة، ویستخدم نموذج تعلوسوریا. ویشجع البرنامج 
 الضوء على مھارات التفكیر النقدي. 

 المبادرات المؤسسیة

 المدارس ومؤسسات التعلیم العالي

مع تیسیر فرص الحوار والنقاش داخل المرافق  االتصال حول مھاراتجھود التدریب تنسیق  •
 حول المواضیع الجوھریة المتصلة بالتطرف العنیف. المدرسیة 

ن إلى التطرف العنیف د التالمیذ المیالیوالتعاون مع المعلمین لتحدی العمل من داخل المدارس •
 في صلب تصمیم البرامج. والتدخل إزاء ذلك، مع جعل مصالح التلمیذ 

من المدرسة في البلدان التي فیھا  تسَربالتي تعالج مباشرة نسب التعزیز برامج التعلم السریع  •
 نشاط ھام للتطرف والتجنید.

لتي تشجع على التعاون بین المدارس وشركات القطاع الخاص للمساعدة في تیسیر المنصات ا •
    أو التعلیم العالي.  الثانوي التعلیم سواء في مستوىالتعیین في وظیفة بعد التخرج، 

السرد استراتیجیات االستخدام اآلمن والفعال لإلنترنت؛ وإدراج  علىتدریب التالمیذ والمدرسین  •
 من التدریب.المضاد في ھذا النوع 

 آمنة لمعالجة الشكاوى، السیما على مستوى التعلیم العالي. أماكنالمبادرات التي توجد  تسھیل •
 وتشمل المبادرات الجاري تنفیذھا: •

o  والمنظمة غیر الحكومیة (الحكومة  أفریقیاجنوبValued Citizens( : حوار مفتوح"
غیر  اتمنظمإحدى الللتعلیم و مقاطعة غواتنغ مدیریةھذه الشراكة بین  – في المدارس"

حكومیة توجد منصات تفاعلیة داخل المدارس لتعزیز القیم الدستوریة وتطویر استجابة ال
ویساھم برنامج الحوار المفتوح أیضا في تعزیز مھارات الشباب للتحدیات الحالیة. 

ناءة بین من خالل تیسیر المناظرات والمناقشات الب التواصل والتفكیر النقدي فيالمتعلمین 
 األقران في مكان آمن. 

o مؤسسة  أوجدت – األماكن اآلمنة"": كلیة برادفورد) –(التعلیم العالي  المتحدة المملكة
بیئة جامعیة تتسع للجمیع وتدرج الممارسات المتعلقة بالكشف المبكر  ھذه التعلیم العالي

 الحساسة ومناقشتھا.یمكن فیھا طرح القضایا أنشأت أماكن آمنة . وقد للضعف في الطلبة

 الحكومة

الدین) على العناصر والریاضة، والشباب، والثقافة، وتدریب موظفي الدولة (وزارات التعلیم،  •
التوعیة العامة، والمصطلحات، ودورھا في منع األساسیة في مكافحة التطرف العنیف، بما في ذلك 

 ومكافحة التطرف العنیف.
 خطط واستراتیجیات التدخل المالئمة. فیما یخصربط الوزارات ذات الصلة مع الحكومة  •
 كھم السلوكیة التي قد تدفع بالطلبة إلى سلو/أو میول الكامنةتدریب المدرسین على إدارة تحیزاتھم  •

 والتحصن. المقاومةالتدریب على والتجنید من خالل مھارات االتصال و التطرفطریق 
في سیاقھم الخاص، وعاملي الطرد عنیف تزوید المدرسین بالمعرفة المناسبة حول التطرف ال •

 والتجنید.  التطرفوالجذب اللذان یؤدیان إلى 
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 معاییر الجودة في التعلیم لجمیع أنواع المدارس (بما فیھا المؤسسات الدینیة). ةسأسم •
 وتشمل المبادرات الجاري تنفیذھا: •

o منظمة غیر حكومیة كولومبیا) - Convivencia Productiva( :“Aulas para la 
Paz” (صفوف دراسیة من أجل السالم) –  یھدف ھذا البرنامج المتعدد المكونات، الذي
أعمال العنف وتعزیز التعایش السلمي من إلى منع وزارة التعلیم والتعاون الدولي،  تدعمھ
ھذا البرنامج تدریب المدرسین  ویشملكفاءات المواطنَة لدى األطفال والشباب.  تنمیةخالل 

كفاءات قاعة الدرس لتحسین  داخل وإجراء أعمال؛ والموجھین الدراسیینلمتطوعین او
 عنیفة التفاعل سلوكیاتلألطفال الذین یظھرون تتیح  التي حلقات العملعقد ة؛ والمواطنَ 

 سلوكیاتلألطفال الذین یظھرون  الموجھة سریةاألعمل المع أقرانھم اإلیجابیین؛ وحلقات 
مدرسة في عدد  46 داخلمن أجل السالم"  صفوف دراسیةتم تنفیذ برنامج " دعنیفة. وق

 وتم تصدیره إلى مونتیري (المكسیك).من المدن الكولومبیة 
o منظمة غیر حكومیة  الیونان)- Processwork Hub( :" َیھدف  – "نونمعلمون ممك

المدرسین، وبناء ھذا البرنامج التدریبي الموجھ للمدرسین إلى زیادة الوعي الذاتي لدى 
لتسھیل النقاشات حول المواضیع ، وتطویر القدرات اتالمھارات للتعامل مع االنتقاد

 .المدرسین الكامنة تحیزاتالصعبة، وفھم وإدارة 
o النرویج:  "Dembra - بدعم  – "االستعداد الدیموقراطي ضد العنصریة ومعاداة السامیة

من المدیریة النرویجیة للتعلیم والتدریب، یدرب ھذا البرنامج التدریبي المدرسین 
في المدارس الثانویة على منع معاداة السامیة، والعنصریة، والمواقف غیر  والمسؤولین

ویطرح البرنامج ثالث ندوات حول األطر المفاھیمیة والنظریة الدیموقراطیة في المدارس. 
 قاعة الدرستمارین تدریب عملي إللھام التعلم داخل  تحدیات، تدعمھاھذه اللوالتاریخیة 
المدرسي المكیف حسب السیاق المحلي  مشروعھل فریق مدرسي ویصمم كوخارجھا. 

 الذین یقدمون الدعم للمدارس.الذي یتم تطبیقھ بدعم من الموجھین والمدربین ذوي التجربة 
o وھي مدارس دینیة ، 2012سیسھا سنة تم تأ – "النموذجیة مدارس الماجري" :نیجیریا

إلى تدریب المدرسین على معاییر التعلیم العالي، تھدف حكومي تمویل یة ذات إسالم
أفضل، وتوفیر التدریب المھني جنبا إلى  یةومرافق تعلیم تجھیزاتوتوفیر الوصول إلى 

ي مناطق غیر وكانت المدارس قد بنیت فجنب مع التعلیم الدیني في مدارس الماجري. 
 نظامیة في نیجیریا. 

o لبناء  حلقة عمل": منظمة صومالیالند لتنمیة الشباب) –(منظمة غیر حكومیة  الصومال
یھدف ھذا البرنامج، المقام بالشراكة مع المدیریة الصومالیة للتعلیم،  – قدرات المدرسین"

من أجل تحدید أسباب العنف المدرسي وصوغ  قدرات المدرسین في مقاطعة بوراو إلى بناء
 استراتیجیة وقائیة للحد من العنف في المحیط التعلیمي. 

o  یھدف ھذا المشروع إلى  – "مشروع التسامح": إكسبو) –السوید (منظمة غیر حكومیة
ث والمعلومات ووالعنصریة من خالل تزوید المدرسین بالمعرفة والبح التعصبمكافحة 

لى المدرسین الذین إلوصول لحول التطرف النازي والیمیني في السوید. ویسعى البرنامج 
. ویضم التدریب خلفیة تاریخیة عن سنة 16إلى  14یتعاملون مع التالمیذ في سن 

عن أحدث التوجھات والدعایة  مواردالمجموعات الیمینیة المتطرفة في السوید، وكذا شبكة 
 ھا ھذه المجموعات.التي تستخدم

 والتكنولوجیا الوسائط

برامج اللعاب، واألدعم األدوات والوسائط الموجودة، وكذا صوغ أدوات ووسائط جدیدة (بما فیھا  •
ذاعیة، ومنصات التواصل االجتماعي) من أجل تعزیز الدروس المستفادة اإلبرامج التلفزیونیة، وال

 بأسلوب مسلي وتفاعلي. قاعة الدرسداخل 
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 المبادرات الجاري تنفیذھا: وتشمل •
o  رسوم ال": عدد من الجھات الفاعلة) –(القطاع الخاص الشرق األوسط وجنوب آسیا

 المستفادة(سواء المطبوعة أو التلفزیونیة) الدروس تدعم الرسوم الكرتونیة  – "الكرتونیة
من قبیل التسامح والتنوع والتعاون والتعایش التي یمكن استخدامھا  نظاميفي سیاق تعلیمي 

ن یسرد المتطرفالكرتونیة مفیدة أیضا في تحدي  لحلقة الدراسیة. كما أن الرسومكمكمل ل
م كرتوني اش في السیاق التعلیمي. وھناك رسالذي یمكن استخدامھ كمحرك للنق نیالعنیف

شلل األطفال في باكستان. كما ضد  التلقیحلھن إلى ومعین یدعم أھمیة تعلیم البنات ووص
 بطال قدوة للبنین في األردن.  یقدمھناك رسوم كرتوني آخر 

 القطاع الخاص

استھداف المسؤولیة االجتماعیة للشركات في القطاع الخاص، وإشراك القطاع الخاص في حوار  •
 مكافحة التطرف العنیف والتعلیم.

وخدماتھا حتى  ھتمة بقطاع التعلیم للمساعدة في مواءمة برامجھاالمإشراك شركات القطاع الخاص  •
 تستجیب لمتطلبات مكافحة التطرف العنیف.

 وتشمل المبادرات الجاري تنفیذھا: •
o ) القطاع الخاص اإلمارات العربیة المتحدة- Knowledge Workx-Ed( : مسار"

شركة خاصة منھاجا مدرسیا متخصصا لتعزیز مھارات القیادة،  دتع – العالمیة" القیادة
، وبناء قدرة الطلبة على التعامل مع المواقف المعقدة، وتعزیز الثقافاتيوزیادة الذكاء 

 وجھات النظر المتباینة. المعرفة بالذات و
o القطاع الخاص  المملكة المتحدة)- Digital Disruption( :"الموارد الرقمیة للشباب" 

تطور ھذه الشركة الخاصة موارد رقمیة للمیسرین العاملین مع الشباب لتحسین مھارات  –
عبر اإلنترنت مجانا الموارد  وتتاحالمعرفة الرقمیة. 

)www.digitaldisruption.co.uk،(  وتقدم الشركة التدریب للشباب والمیسرین حول
 فرز الرسائل والمحتوى على اإلنترنت.

o ) مایكروسوفت) –القطاع الخاص الوالیات المتحدة :"YouthSpark" –  یبني ھذا
 الحوسبة دولیا من خالل تنمیة مھاراتھم فيالبرنامج قدرة الشباب العاطل عن العمل 

لدى الشركات التي تبحث عن  ممھاراتھلتسویق  الترمیز وتوفیر منصة على اإلنترنتو
 متدربین أو موظفین.

 

 والمجتمع المحليالمبادرات القائمة على األسرة 

المناطق التي ینتشر  داخلتدریب وتمكین الشباب لیكونوا موجھین إیجابیین ألقرانھم في المدرسة  •
 فیھا التطرف والتجنید.

جلسات  إدراجإشراك الشباب والطلبة في صوغ برامج مكافحة التطرف العنیف والتعلیم من خالل  •
 ة. الفرق الطالبیة الموجود ضمنحوار ومجموعات تركیز 

في السیاق التعلیمي النظامي  تسھیل التفاعل بین الطلبة والشخصیات المجتمعیة ذات القدوة الحسنة •
 وغیر النظامي.

صوغ برامج رسمیة وغیر رسمیة لتثقیف اآلباء واألسر حول مكافحة التطرف العنیف، بما في  •
 المبكر للتطرف العنیف.  اإلنذارعالمات تثقیفھم حول التعرف على ذلك 

تأثیر التطرف العنیف على حیاتھم الیومیة،  بشأنإنشاء حمالت توعیة عامة لتثقیف المجتمع المحلي  •
 بما في ذلك دعوتھم للتحرك.
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حول مكافحة التطرف العنیف والتعلیم في  العمل مع القادة الدینیین، حیثما یكون ذلك مناسبا، •
 المدارس الدینیة.

 وتشمل المبادرات الجاري تنفیذھا: •
o إندونیسیا التحالف من أجل" ونیسیا دامايألیانسي إند –(منظمة غیر حكومیة  إندونیسیا 

تقدم المنظمة الدعم  – "فریق سفراء السالم" ):"مسالمة: خالیة من التطرف العنیف
أحد ضحایا اإلرھاب، وأحد منھا یضم كل فریق  ،أنشأت فرق توعیةقد و .لضحایا اإلرھاب

ھذا  بیتجرفرق التوعیة  باشرتشخصیة دینیة. وقد السابقین، والمتطرفین العنیفین 
إلى  16في سن  للطلبةموجھ  وھو ،العدید من المدارس والمرافق المجتمعیة في االسلوب

، یلیھا حصة ارف العنیف السابق تجاربھمطتمة. ویحكي كل من ضحیة اإلرھاب والسن 18
فیما یخص المواضیع المرتبطة  المرجع الدینيوم الشخصیة الدینیة بدور وتقأسئلة وأجوبة. 

بالفكر والعقیدة، في حین یحذر ضحیة اإلرھاب والمتطرف العنیف السابق من عواقب 
 التطرف العنیف.

o  تعتمد  - "اجتثاث التطرف الیمیني": ثقافات متفاعلة) –ألمانیا (منظمة غیر حكومیة
حلقات العمل الثقافیة بین جمع ، یجتثاث التطرفال "المھارات الحسنة" ھجالمنظمة ن

مكافحة حول الموجھة للشباب والتربیة المدنیة وتدخالت اجتثاث التطرف، والتدریب 
االنحیاز والدیموقراطیة، والتدریب النفسي والتدریب حول الوعي بالذات، من أجل منع 

 شرقي ألمانیا. الریفیة  والبلداتالتطرف الیمیني في برلین 
o تسعى المدارس الصیفیة التابعة  –"المدرسة الصیفیة": لف الحضارات)األمم المتحدة (تحا

لدى الدول.  إلى تحسین التفاھم والتعاون بین الثقافات للحضاراتلتحالف األمم المتحددة 
حضرھا مشاركون تم تنظیم مدارس صیفیة في البرتغال ومالطة والوالیات المتحدة، قد و

دوار وزیارات محاضرات وحلقات عمل وتقمص األنامج بلدا. ویضم البر 90من أزید من 
وأنشطة اجتماعیة لتعزیز قدرة القادة الشباب على تمتین التعاون الدولي وإبراز  میدانیة

 المصالح المشتركة. 
o ینظم مركز  – ر""مشروع فكّ : )وجوناثان بول للسالم المملكة المتحدة (مؤسسة تیم باري

تقلیص لعاب وتقمص األدوار لتطویر المھارات الرامیة إلى األالسالم برامج تستخدم 
دید التطرف وسط الشباب في سن وبناء المقاومة ضد تھ الخالفات بین المجتمعات المحلیة

المملكة المتحدة  داخلفي مدارس  تعریفیةسنة. ویشمل "مشروع فّكر" جلسات  19إلى  14
 أیام) في مركز السالم. 3حصص متابعة (وكذا 

o التربیة المدنیة : البحث عن أرضیة مشتركة) –ریا (منظمة غیر حكومیة نیجی"
إلى  15تعریف الشباب في عمر یھدف ھذا البرنامج إلى  – والمعلومات الحرة في زیندر"

وقد ناقش . بالتربیة المدنیة من خالل منتدیات غیر رسمیةشمالي نیجیریا سنة  35
) أدوار ومسؤولیات الشباب في بناء 1البرنامج ثالثة مواضیع رئیسیة ھي:  المشاركون في

) مھارات تسویة 3) الموارد العامة وحقوق المواطنین، و2المجتمعات المحلیة المستقبلیة، و
منتدى شبابي لتقاسم ھذه  21سلسلة من بعد ذلك ربون دنظم المتالصراع بدون عنف. و

 سع. المعرفة مع المجتمع المحلي األو
o  یعزز ھذا  – "أبطال المجتمع": أكادیمیة التسامح) –نیجیریا (منظمة غیر حكومیة

یخص  صیفي مكثف تدریبالبرنامج التربوي التدریبي التسامح الثقافي والدیني من خالل 
یوما. وقد شارك في ھذا البرنامج أعضاء من مختلف القرى  30القادة الشباب ویمتد فترة 

المشاركون تدریبا عملیا لمدة  اتمَ ا. وعقب البرنامج التدریبي، والوالیات في نیجیری
 بین الثقافات واألدیان.أسبوعین في الكنائس والمساجد لزیادة فرص التعلم 

o " "مشروع المنھاج اإلبداعي نیجیریة لمكافحة التطرف ھذه المبادرة التھدف  – نیجیریا: 
الرحمة في صفوف تالمیذ التسامح وإلى تعزیز اإلبداع في حل المشاكل وتنمیة العنیف 

إلى األفكار المدارس االبتدائیة. ویسعى البرنامج إلى تعریض تالمیذ المرحلة االبتدائیة 
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ثقتھم بذواتھم وتمكنھم من تخطي السرد الذي یسعى إلى تقسیم المجتمع.  تزیدوالفرص التي 
الشباب بفرصة التصدي ویركز البرنامج على عدد من المجاالت، بما فیھا تزوید التالمیذ 

التي تم تصمیمھا للفكر والسرد المتطرف العنیف من خالل البرامج واألنشطة التعلیمیة 
 وتجنب لمنح النیجیریین الشباب منصة للتفكیر النقدي. ویسھل البرنامج على الطلبة تحدید

 .العنف التحریض علىواإلیدیولوجیات المتطرفة التي تسعى إلى اآلراء 
o  آركتوس، بلجیكا) –(منظمة غیر حكومیة أوروبا :"BOUNCE Resilience 

Training " المنھاج التدریبي لتقدیم التدریب النفسي والبدني للشباب ھذا تم إعداد
بناء  البرنامج ثالث مجموعات من األدوات تطرف. وقد أعدّ مقاومتھم لل لتعزیزالضعیف 

) 1وحدات التدریب الثالثة في: في بلجیكا وھولندا. وتتمثل  تأجری تجاربعلى 
BOUNCE young2، وھي أداة لتدریب الشباب، و (BOUNCE along وھي أداة ،

متاحة  األدوات. وھذه ، وھي أداة لتدریب المدربینBOUNCE up) 3لتدریب البالغین، و
نصح . ویُ )http://www.bounce-resilience-tools.eu/enبالمجان عبر اإلنترنت (

 ضوع للتدریب قبل استخدام ھذا البرنامج التدریبي. المیسرون بالخ
o  المنظمة العالمیة لتنمیة الموارد والتعلیم –الوالیات المتحدة (منظمة غیر حكومیة( :

یثقف ھذا البرنامج واضعي السیاسات وموظفي إنفاذ القانون  – "تدریب الكفاءة الثقافیة"
حول المجتمعات المسلمة في الوالیات المتحدة من أجل تعزیز القیم المتبادلة والتوعیة 

 جوانب الثقافیة والعرفیة ذات الحساسیة في ھذه المجتمعات المسلمة.بال
o مة ضد العنف والتطرف في المقاو "تعزیز: منطقة القرن األفریقي، االتحاد األوروبي

یھدف ھذا البرنامج إلى تعزیز المقاومة ضد التطرف العنیف في كینیا  – "القرن األفریقي
في صومالیي الشتات المولودین في أوروبا، و صفوفوالصومال وإثیوبیا، السیما في 

 منھا عدد من األنشطة،عبر  األمر الشباب الكیني. وفي الصومال، یتم القیام بھذا صفوف
تشجیع مشاركة صومالیي الشتات من خالل األنشطة الثقافیة والتعلیمیة وتشجیع األصوات 

عبر التعلم من األقران،  بذلكیتم القیام ففي كینیا، أما حلقات النقاش. المعتدلة بواسطة 
  ، وعضویة الشباب، وأنشطة أخرى.داخل الدیانة نفسھاالحوار و

 الثقافیةالریاضة والفنون واألنشطة 

الخالي تیسیر المحاضرات والنقاشات بین الطلبة ومشاھیر الریاضیین والفنانین القدوة لتعزیز العمل  •
 من العنف.

الدوام برامج ما بعد  في إطارواعیة مناھج  عبریة نظامیة یئة تعلیمتعزیز الدروس المستفادة في ب •
 التي تشرك الطلبة من خالل الریاضة والفنون. المدرسي

 المبادرات الجاري تنفیذھا: وتشمل •
o للكریكترابطات المحافظات "  :یارا)ساستراتیجیات  –(القطاع الخاص  أفغانستان – 

ا توفر فرص الكریكتفإن رابطات  ھي ریاضة شعبیة في أفغانستان، الكریكتنظرا ألن 
نحدرون الكریكت أنفسھم یمجاالت، أولھا ھو أن العبي  ةرسائل في ثالثال إلرسالسانحة 

فرقھم الریاضیة وعیادات التدریب أن بوسع عرضة لھذه المخاطر، ومن مجتمعات محلیة 
إلرسال الرسائل وثانیا یتم تدریب الالعبین تنأى بھؤالء األفراد بعیدا عن التطرف العنیف. 

البث المباشر فإن السابقة للمباراة والالحقة لھا. وثالثا،  المقابالت خالللجمھور إلى ا
  لنقل رسائل إیجابیة وغیر عنیفة.  ایوجد فرصطة الریاضیة لألنش

o  الثقافیة والتعلیمیة والریاضیة) الدیبلوماسیة –كولومبیا (وزارة الشؤون الخارجیة :
اإلدماج صممت وزارة الشؤون الخارجیة برنامجا للتبادل الریاضي والثقافي بھدف تعزیز 

فیھا مخاطر یوجد ، والتعایش السلمي، والحوار بین الثقافات في البلدیات التي االجتماعي
ر من قبل المجموعات المسلحة. وخالل عملیات التبادل، یتاح لألطفال والشباب القصّ تجنید 
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والحوار ما بین الثقافات من  السالم بناءالتعرف على تجارب اإلدماج االجتماعي، وبرامج 
من مجاالت فة. كما یلتقي ھؤالء األطفال والشباب مع قادة وشخصیات خالل الریاضة والثقا

  قرینة. اتیتدربون ویتفاعلون مع فرق ومجموعومتعددة، 
o  الدانمارك (مؤسسةSjakket/(" تستخدم ھذه المنظمة  – "المراكز المجتمعیة": "الفریق

في أوساط المھاجرین  من المدرسة تسَربالنسب األنشطة الریاضیة والصحیة لمعالجة 
جرى ھذه ھج "اإلدماج عبر الثقة." وتُ تعتمد نوالشباب المحرومین في كوبنھاغن، و

 معرضة لمخاطر التطرف والتجنید.منطقة  داخلاألنشطة في مركز شبابي یقع 
o  فنون الشباب، شبكة التنمیة وریادة األعمال) –كینیا (منظمة غیر حكومیة :" Edu-

ART وART-preneurship" – من أجل التغلبمجان إلى استخدام الفنون ایھدف البرن 
، یشارك أفراد في Edu-ARTالتحدیات التنمویة في إفریقیا الشرقیة. وفي برنامج على 
لمعالجة التحدیات المحلیة، بما فیھا التطرف العنیف.  مسرحیة ومنافسات ریاضیة أعمال

لمھارات الفنیة بوصفھا أدوات ، فیتعلم األفراد اART-preneurshipأما في برنامج 
 بسبب غیاب فرص العمل. دللتنمیة والتقدم في مناطق ینتشر فیھا التطرف والتجنیمھنیة 

o  برنامج ": ل الحكومیة)جامعة بو –األردن وطاجیكستان (التعلیم العالي
SportsUnited" –  یسعى ھذا البرنامج إلى صوغ منھاج قائم على القیم في األردن

 ویعتمدالترفیھیة الموجھة للشباب الضعیف.  رابطات الریاضاتوطاجیكستان، باستخدام 
یشجع التعاون واللعب النظیف، ویعزز  ،قائم على البحوث توجیھھذا النموذج أسلوب 

 األفراد للنمو والنضج النفسي. صفر
o  الجمعیة الدولیة لطلبة العلوم االقتصادیة والتجاریة) –(منظمة غیر حكومیة نیجیریا :

بین الثقافات فیما تم تنفیذ ھذا البرنامج لرفع الوعي  – "مشروع وجھات نظر عالمیة"
سعى البرنامج التربوي؛ الذي ویوتسھیل الحوار بین الشباب في نیجیریا والبینین والغابون. 

تمكین القادة الشباب من خالل التجارب والحوار بین الثقافات  إلىابیع، أس 8یمتد على 
 والدول.واألدیان والعشائر 

o  جمعیة  –بولندا (منظمة غیر حكومیةNigdy Więcej( :نطرد العنصریة من "ل
لمكافحة  یستخدم ھاذان البرنامجان الموجھان – "الموسیقى ضد العنصریة"و  المالعب"

 الخطاب النازي والعنصري.لشن حملة ضد التطرف والنازیة الریاضة والموسیقى 
o ) موجھا الریاضيھذا المخیم  كان – "المخیم الصیفي": مؤسسة سانھ)الوالیات المتحدة 

المھاجر من الجالیة الشباب  وقد ضم، مینیسوتا، مینابولس مدینة لشبابفي األصل 
فرص للقیادة والعمل الجماعي والتعاون واإلدماج االجتماعي  إیجاداعد في الصومالیة، وس

، وكانوا لتأقلم مع الثقافة األمریكیةصعوبة لاالت كان المھاجرون یعانون فیھا في مج
 فیھا أحیانا إلى التطرف العنیف. یلجؤون

 

  


