
  دعم منظمات المجتمع المدني لمنع ومكافحة التطرف المصاحب بالعنف في إقلیم شرق إفریقیا والقرن اإلفریقي
  

(تعاون بین مركز إیقاد للتمیز لمنع ومكافحة التطرف العنیف وبین مركز منظمات المجتمع المدني في شرق إفریقیا (یقوم بالتیسیر المركز العالمي لألمن التعاوني 
  

  
  
إن مركز إیقاد للتمیز والذي یعمل لمنع ومكافحة التطرف العنیف (ICEPCVE) والمركز الرئیسي  لمنظمات المجتمع المدني بشرق افریقیا (CSO Hub) لدیھما 
ھدف مشترك یتمثل في دعم یحقق سھولة التكیف للمجتمعات ویمنع ویكافح التطرف العنیف (P/CVE)  في اقلیم شرق افریقیا والقرن االفریقي. ولدعم ھذا العمل فقد
أسس المركزان شراكة وتعاوناً مع الفاعلین األساسیین على المستوى المحلي، اإلقلیمي والدولي  لدعم وتعمیق قدرات منظمات المجتمع المدني المعنیة بمنع ومكافحة
.التطرف العنیف في كل من جیبوتي، إثیوبیا، كینیا، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانیا وأوغندا

مركز اإلیقاد للتمیز، ھو منصة إقلیمیة للتدریب، التنسیق والربط، تقاسم المعرفة، مشاركة منظمات المجتمع المدني والفاعلین المجتمعیین، ویجري المركز اتصاالت 
استراتیجیة ویقوم بإجراء البحوث في منع ومكافحة التطرف العنیف للحكومات والفاعلین بالمنظمات  في إقلیم شرق إفریقیا والقرن األفریقي، كما للمركز تفویض
لتیسیر بناء الشراكات بین الحكومات والمنظمات غیر الربحیة والفاعلین بالمنظمات الوطنیة والمجتمعات المدنیة واستقطاب الجھود المحلیة العدیدة من أجل بناء مجتمع
معافى. وكجزء من ھذا العمل فقد طورنا المركز الرقمي لمنظمات المجتمع المدني (تم تدشینھ في فبرایر 2017) والذي یعنى بتطویر األنشطة وتقاسم المعلومات
.للمجتمع المدني، الحكومة وفاعلین آخرین

یھدف المركز الرئیسي لمنظمات المجتمع المدني (CSO Hub) لدعم وتعمیق شبكات المجتمع المدني اإلقلیمیة وتقویة القدرات البرامجیة وتطویر صوت تمثیلي 
واسع النطاق للمجتمع المدني من اجل مشاركة فعالة مع الحكومات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة لتطویر برامج وسیاسات منع ومكافحة التطرف العنیف. وبدعم مبدئي
.(CSO Hub) من حكومة ھولندا یقوم المركز العالمي لألمن التعاوني بمھمة تیسیر المركز الرئیسي لمنظمات المجتمع المدني

ومن أجل دعم تكوین صوت تمثیلي واسع النطاق للمجتمع المدني، سیقوم أعضاء المركز الرئیسي لمنظمات المجتمع المدني بتحدید "المنظمین الوطنیین"   
" National Conveners" والذین بدورھم یقدمون االستشارات مع المنظمات األعضاء إلشراك منظمات جدیدة وتحدید األولویات والتحدیات الوطنیة المشتركة
" ICEPCVE "وعكس ھذه التصورات على المنتدیات الوطنیة، االقلیمیة والدولیة بدعم من المركز العالمي. وسیقوم مركز التمیز لمنع ومكافحة التطرف العنیف
بالتعاون مع نقاط االتصال لدول االیقاد، بدعم أعمال المنظمین الوطنیین عن طریق االتصال المباشر وتفعیل جھود التوعیة باإلضافة الى تقدیم التوجیھ حول المشاركة
.الفعالة مع الحكومات وتیسیر آلیات مستدامة للحوار  والتعاون بین منظمات المجتمع المدني والسلطات الوطنیة

  
  
وللتأكد من أن األولویات والسیاقات الخاصة بكل قطر قد تم عكسھا في المنظور العام، سوف تعقد استشارات واسعة مع الفاعلین في المجتمع المدني على المستویات 
:الوطنیة وعلى المستوى اإلداري المحلي واضعین في االعتبار ثالث أھداف رئیسیة تتمثل في

الفھم العمیق ألولویات وقدرات المنظمات المشاركة في برنامج منع ومكافحة التطرف العنیف; و     .1 
تجمیع ردود األفعال حول الكیفیة التي یدعم بھا مركز التمیز (ICEPCVE) والمركز الرئیسي لمنظمات المجتمع المدني (CSO Hub) المنظمات المشاركة     .2 

ویشمل ذلك كیفیة االختیار والدور المناط بالمنظمین الوطنیین المقترحین; و
.تحدید المجاالت ذات األولویة للعمل المشترك والتعاون بین المنظمات والحكومة     .3 

 Global) والمركز العالمي (ICEPCVE) ولتسھیل ھذه العملیة فقد تم ترشیح اثنین من المنظمین المؤقتین لكل قطر بواسطة نظرائھم لورشة عمل استضافتھا
.Center) بجیبوتي في الفترة من 16/17 مایو 2017، وسیقود ھؤالء المنظمون المشاورات في بلدانھم

   
((KACE  نبذة عن مركز الخاتم عدالن لالستنارة والتنمیة البشریة 

  
تم ترشیح مركز الخاتم عدالن لالستنارة والتنمیة البشریة لیكون بمثابة المنظم المؤقت للسودان للفترة من یونیو-دیسمبر 2017، بدعم من مركز التمیز 
(ICEPCVE) والمركز العالمي (Global Center). ومركز الخاتم عدالن ھو منظمة غیر ربحیة تعمل من أجل تعزیز قیم الدیموقراطیة والسالم  في سودان
متعدد الثقافات حیث یتساوى جمیع الناس في الكرامة والحقوق والفرص. وھو منظمة مجتمع مدني سودانیة استفادت من خبراتھا ومشاركاتھا ذات الفوائد المتبادلة مع
.المجتمع المدني على المستوى االقلیمي

  http://www.kacesudan.org/english_home/
  

  
  
Global Center on Collaborative Security  نبذة عن المركز العالمي لألمن التعاوني 

  
المركز العالمي لألمن التعاوني، ھو معھد ذو سیاسة غبر ربحیة أو سیاسیةـ ولھ مكاتب في نیویورك، واشنطن دي سي ولندن. وبالتعاون مع الشبكة العالمیة للممارسین 
الخبراء والمنظمات الشریكة استطاع المركز أن یؤسس لشراكات قویة ذات أطراف متعددة، وتمكن من عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئیسیین، كما أجرى
بحثاً لبرنامج بناء القدرات لدعم االستجابات الشاملة والمستدامة للتحدیات األمنیة الدولیة. وعمل المركز عبر شرق افریقیا والقرن االفریقي لما یزید عن العقد من
الزمان في مواضیع ذات عالقة بمنع ومكافحة التطرف العنیف (P/CVE)، العدالة الجنائیة وسیادة القانون، اإلدماج المالي ومكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب
(AML/CFT)

 www.globalcenter.org
  

  
نبذة عن مركز اإلیقاد للتمیز في منع التطرف العنیف ومكافحتھ 

  
وھو وكالة متخصصة تعمل تحت رعایة اإلیقاد IGAD (الھیئة الحكومیة الدولیة للتنمیة) وتم انشاؤھا لتطویر شراكات اقلیمیة للممارسات الجیدة وتقاسم الدروس 
المستفادة من مبادرات منع ومكافحة التطرف العنیف ولجمع الجھات الفاعلة والعاملة في االقلیم وذلك لضمان منھج مقاربة شامل وكلي. المركز ملتزم بالقیام بعملیة
  .التیسیر في اقلیم شرق افریقیا وصوالً لفھم مشترك لمحركات التطرف واالسھام في الحد منھ

 

http://sudanconsortium.us7.list-manage.com/track/click?u=6526fb1d599b4f1aab70f9aec&id=6312c8f89c&e=826e332333
http://sudanconsortium.us7.list-manage.com/track/click?u=6526fb1d599b4f1aab70f9aec&id=50a74312ad&e=826e332333


http://icepcve.org/
  

http://sudanconsortium.us7.list-manage1.com/track/click?u=6526fb1d599b4f1aab70f9aec&id=a884454063&e=826e332333

