المؤتمر الدولي

دور التعليم في الوقاية من اإلرهاب والتطرف
تجارب العالم الرائدة في ترسيخ قيم التعايش والسلم
الرياض بتاريخ  1440/08/05-04هـ الموافق  2019/08/10-09م

تتمحور الفكرة العامة للمؤتمر حول تحليل ودراسة دور المؤسسات التعليمية في بناء
خطاب السلم واإلخاء ومواجهة العنف والتطرف ،من خالل استعراض النماذج الدولية
الناجحة في بلورة ثقافة التعايش من خالل المنظومات التربوية ،ويتناول المؤتمر بالتحليل
والدراسة اآلليات التي تم تطبيقها في العديد من الدول اإلسالمية من أجل بناء مناهج
تربوية تأصل لثقافة التسامح والتعايش ،ويستعرض المؤتمر أربع مستويات مختلفة من هذه
التجارب العالمية ،ومن أهمها بعض تجارب المنظمات الدولية ،وتجارب بعض الدول اإلسالمية،
وكذلك تجارب المنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ،باإلضافة الي اإلطالع علي
تجارب وخبرات األكاديميين والمتخصصين.

أهداف المؤتمر:
• التعرف على جهود الدول في إعادة صياغة المناهج التربوية بما يخدم التأسيس لقيم
التعايش السلمي واإلخاء ونبذ التطرف والتعصب والتي خطت فيها العديد من الدول
اإلسالمية خطوات كبيرة.
• استعراض وتحليل بعض التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في بعض الدول على مستوى
العالم في محاربة العنف والتطرف عن طريق التعليم وإعادة تشكيل القيم المجتمعية
من خالل المناهج التعليمية للوقوف على مكامن القوة والضعف في التخطيط والتنفيذ.
• بحث إمكانية حصر أهم المواضيع والقضايا المطلوب إدراجها في المناهج التربوية على أن
يتم عرض هذا المنجز على المؤسسات المعنية في الدول اإلسالمية.
• تقريب المتخصصين والمهتمين بالمناهج التربوية مع المتخصصين بدراسات مكافحة
الخطاب المتطرف والعنف من أجل بناء شبكة تواصل يمكن من خاللها مواصلة ومتابعة
نتائج ومخرجات هذا المؤتمر .

اإلشراف العلمي والتنظيمي
مركز صوت الحكمة ــ منظمة التعاون اإلسالمي

جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة

التنظيم والتنسيق اإلداري
الدكتور /طارق عبد السالم العجال
مركز صوت الحكمة
منظمة التعاون اإلسالمي.

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد آل شاهر
إدارة الفعاليات
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

الجدول الزمني للمؤتمر
اليوم األول الثالثاء  4شعبان 1440هـ الموافق ( 9أبريل )2019

جدول األعمال

الوقت

المتحدث

االفتتاح
9:40 – 9:00

آيات بينات من القرآن الكريم
كلمة معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
كلمة معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي
الجلسة األولى (جهود المنظمات الدولية)
رئاسة الدكتور عبد اهلل الطاير (مدير ديوان معالي األمين العام)
• جهود مركز ومكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب

 • 11:20-09:40جهود وحدة التعليم ومكافحة اإلرهاب في اليونسكو
• جهود اإليسيسكو التربوية

أ .عبد المجيد عبد الرحمن أبابطين
د .دوف فينسنت لينش
أ.د .عبد اإلله بن عرفة

• جهود مجلس وزراء الداخلية العرب

أ.د .توفيق بوعشبة

أسئلة ومناقشات
11:30-11:20

استراحة
الجلسة الثانية (جهود الدول)
رئاسة معالي الدكتور حسام زمان (مدير جامعة الطائف)
• البرامج التربوية في وزارة التعليم بماليزيا

12:50-11:30

• البرامج التربوية في وزارة التعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة

د .زيد بن عمر
المستشار د .إبراهيم الدبل
المستشار د .فيصل الباكري

• البرامج التربوية في وزارة التعليم بجمهورية السنغال

أ .بابكر سامب

أسئلة ومناقشات
13:50-12:50

استراحة للصالة والغداء
الجلسة الثالثة (جهود الدول)
رئاسة األستاذ الدكتور عامر الكبيسي جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

14:50-13:50

• البرامج التربوية في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية
• البرامج التربوية في وزارة التعليم بالمملكة المغربية
أسئلة ومناقشات

د .مرزوق بن مطلق الرويس
أ .د .محمد همام

الجدول الزمني للمؤتمر
اليوم الثاني األربعاء  5شعبان 1440هـ الموافق ( 10أبريل )2019

الوقت

المتحدث

جدول األعمال
الجلسة األولى (جهود المؤسسات والمنظمات المحلية)
رئاسة الدكتور بشير أنصاري مدير إدارة الحوار والتواصل ــ منظمة التعاون اإلسالمي
• جهود مؤسسة منهج القرآن الدولية (المنهجية التعليمية المبتكرة)

أ .د .محمد طاهر القادري

 • 10:40 – 9:00مركز هداية (خطة عمل لمكافحة اإلرهاب من خالل التعليم)

أ .مقصود كروز

• جهود مركز صابوون

أ .د .فريحة بيراشا

• جهود مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مجال الوقاية من اإلرهاب والتطرف

د .يحيى بن محمد أبو مغايض

أسئلة ومناقشات
10:50-10:40

استراحة
الجلسة الثانية (جهود األكاديميين والمتخصصين)
رئاسة األستاذ الدكتور زايد الحارثي جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
• التعليم المأمول لمستقبل زاهر ومبدع

12:30-10:50

• أثر التعليم في مفاهيم اإلرهاب في الفقه والقانون
• تصميم برنامج خاص بمكافحة التطرف واإلرهاب من وجهة نظر إسالمية
• فكرة التصدي لإلرهاب :الهوية والعوامل والمواجهة

أ .د .فاروق حمادة
أ .د .علي بن عبد العزيز العميريني
د .محمد خالد حسين
أ .د .علي بن إبراهيم النملة

أسئلة ومناقشات
13:30-12:30

استراحة للصالة والغداء
الجلسة الختامية (جلسة مناقشة التقرير الختامي للمؤتمر)

15:30-13:30

رئاسة الدكتور محمد شهيم علي سعيد واألستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير
• قراءة التقرير وإدخال التعديالت
• المالحظات النهائية (تشكيل لجنة لإلشراف على إطالق برنامج أكاديمي حول مكافحة التطرف من وجهة نظر إسالمية)

■■رؤساء الجلسات والمتحدثون:
يشارك نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين في موضوعات المؤتمر كرؤساء جلسات ومتحدثين وهم:
الدكتور /عبداهلل الطاير (رئيس جلسة)
األستاذ /عبدالمجيد عبدالرحمن أبابطين.
الدكتور /دوف فينسنت لينش.
األستاذ الدكتور /عبداإلله بن عرفه.
األستاذ الدكتور /توفيق بوعشبه.
األستاذ الدكتور /عامر الكبيسي (رئيس جلسة)
الدكتور /زيد بن عمر.
المستشار الدكتور /إبراهيم الدبل و المستشار الدكتور /فيصل الباكري.
األستاذ /بابكر سامب
معالي الدكتور /حسام زمان (رئيس جلسة)
الدكتور /مرزوق بن مطلق الدويس.
األستاذ الدكتور /محمد همام
الدكتور /بشير أنصاري (رئيس جلسة)
األستاذ الدكتور /محمد طاهر القادري

األستاذ /مقصود كروز.
األستاذ الدكتور /فريحة بيراشا

الدكتور /يحيى بن محمد أبو مغايض.
األستاذ الدكتور /زايد الحارثي (رئيس جلسة)
األستاذ الدكتور /فاروق حمادة
األستاذ الدكتور /علي بن عبدالعزيز العميريني.
الدكتور /محمد خالد حسين.
األستاذ الدكتور /علي بن إبراهيم النملة.
الدكتور /محمد شهيم علي سعيد (رئيس جلسة)
األستاذ الدكتور /إبراهيم بن مبارك الجوير (رئيس جلسة)

■■Chair Persons and Speakers:
A distinguished panel of experts and specialists in the conference topics with participate as Chair Persons and Speakers:

Dr. Abdallah Al-Tayer (Chair Persons)
Dr. Abdul Majid Abderrahman Abattin
DOV. Vincent Lynch
Prof. Abdul Ilah bin Arfa
Prof. Tawfiq Bouashbeh
Prof. Amer Koubisi (Chair Persons)
Dr. Zaid Bin Omar
Advisor Dr. Ibrahim Aldbal and Advisor Dr. Faisal Al Bakeri
Babeker Samb
H.E. Dr. Houssam Zaman (Chair Persons)
Dr. Marzouk bin Mutlaq Aldwais
Prof. Mohamed Hammam
Dr. Bashir Ansari (Chair Persons)
Prof. Muhammed Tahir Ul Qadri
Maksoud Cruise
Prof. Feriha Peracha
Dr. Yahya bin Mohammed Abu Maghayd
Dr. Zayed Al-Harthi (Chair Persons)
Prof. Farouk Hamada
Prof. Dr. Ali bin Abdul Aziz Al Omairini
Dr. Mohamed Khaled Hussein
Prof. Ali bin Ibrahim Alnamla
Dr. Mohamed Shaheem Ali Saeed (Chair Persons)
Prof. Ibrahim bin Moubarak Al-Jouir (Chair Persons

Schedule of the Conference
Day 2: Wednesday the 5th Sha’ban 1440 A.H. (10th April 2019)

Time

Agenda

Speaker

First Session: “Efforts of Local Institutions And Organizations”
Chaired By Dr. Bashir Ansari Director of Dialogue and Outreach Department - OIC

09:00-10:40

• The Efforts of Minhaj-Ul-Quran International (Innovative Teaching Methodology)
Prof. Muhammed Tahir Ul Qadri
• Hedayah Center (Plan of Action to Combat Terrorism through Education)
Maksoud Cruise
• The Efforts of Saboon Center
Prof. Feriha Peracha
• The Efforts of Mohammed Bin Naif Counseling and Care Center in the Field of Dr. Yahya bin Mohammed Abu Maghayd
the prevention from Terrorism and Extremism
Questions and discussion

10:40-10:50

Break
Second Session: “Efforts of Academics and Specialists”
Chaired By Dr. Zayed Al-Harthi, NAUSS

10:50-12:30

• Education for a Bright and Creative Future.
Prof. Farouk Hamada
• The Impact of Education in the Concepts of Terrorism in Jurisprudence and Law Prof. Ali bin Abdul Aziz Al Omairini
• Designing a Program to Combat Extremis and Terrorism from an Islamic
Dr. Mohamed Khaled Hussein
Perspective

• The Idea of Countering Terrorism Identity, Factors and Confrontation

Prof. Dr. Ali bin Ibrahim Alnamla

Questions and discussion
12:30-13:30

Prayer/Lunch Break
Final Session: (Discussion of the Conference Final Report)
Chaired by Dr. Mohamed Shaheem Ali Saeed and Dr. Ibrahim bin Moubarak Al-Jouir

13:30- 15:30

• Reading of the report and amendments
• Final remarks (Formation of a committee to oversee the launching of an academic program on combating extremism
from an Islamic Perspective)

Schedule of the Conference
Day 1: Tuesday the 4th of Sha’ban 1440 A.H. (9th April 2019)

Time

Agenda

Speaker

Opening Session
Recitation of verses from the Holy Quran
09:00-09:40

• Statement of H.E. the President of Naif Arab University of Security Sciences
(NAUSS)
• Statement of H.E. the Secretary - General of the Organisation of Islamic
Cooperation (OIC)
First Session: “Efforts of international organizations”
Chaired by Dr. Abdallah Al-Tayer, Chef de Cabinet of the Secretary - General
of OIC

09:40-11:20

• The Experience of United Nations Office of Counter Terrorism
• The Experience of UNESCO

Mr. Abdul Majid Abderrahman Ababtin
DOV. Vincent Lynch

• The Efforts of ISESCO

Prof. Abdul Ilah bin Arfa

• The Efforts of the Arab Interior Ministers Council

Prof. Tawfiq Bouashbeh

Questions and Discussion
11:20-11:30

Break
Second Session: “States Efforts”,
Chaired by H.E. Dr. Houssam Zaman (Posident of Taif University)
• The Educational Programs of the Ministry of Education of Malaysia

11:30-12:50

• The Educational Programs of the Ministry of Education of the United Arab Emirates

Dr. Zaid Bin Omar
Advisor Dr. Ibrahim Aldbal
Advisor Dr. Faisal Al Bakri

• The Educational Programs of the Ministry of Education of the Republic of Senegal

Babeker Samb

Questions and Discussion
12:50-13:50

Prayer/Lunch Break
Third Session: “States Efforts”,
Chaired by Prof. Amer Koubisi, NAUSS
• The Educational Programs of the Ministry of Education of the Kingdom of Saudi

13:50-14:50

Dr. Marzouk bin Mutlaq Alrwais

Arabia
• The Educational Programs of the Ministry of Education of the Kingdom of
Morocco
Questions and Discussion

Prof. Mohamed Hammam

International Conference On

The Role of Education in Countering Terrorism and Extremism
World Pioneering Experiences in Inculcating the Values of Coexistence and Peace
4-5 Sha’ban 1440 A.H. (9-10 April 2019)

The Conference envisages and analyzes the role of the educational institutions in building the discourse of peace and fraternity and countering violence and extremism through
reviewing the successful international models in developing the culture of coexistence
through the educational systems. It also analyzes and considers the mechanisms applied
in many Muslim countries to produce educational curricula that underscore the culture
of tolerance and coexistence. The conference explores four different levels of these international experiences, the most International Organization, in addition to those of some
Islamic States, the experiences of local organizations and civil society institutions, and the
experiences of the academician and the experts.

Objectives of the Conference
• To identify the states efforts in reformulating the educational curricula. Which will
assist to solidify the values of coexistence, fraternity and rejection of extremism and
intolerance in which many Islamic states have made great strides..
• To review and analyze some successful experiences applied in some states worldwide in
the field of combating violence and extremism through education and reformulating
societal values through educational curricula in order to explore the weaknesses and
strengths in planning and implementation.
• To seek the possibility of limiting the most prominent topics and issues to be included
in the educational curricula. This should be presented to concerned institutions in the
Islamic States.
• To converge specialists in educational curricula with specialists in the study of combating violent and extreme discourse in order to build a communication network through
which the findings and outputs of this conference can be continued and followed up.
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