
تونس فيتونس في 30 مايماي 2022

السادة املحترمونالسادة املحترمون
رؤساء التحريررؤساء التحرير

ووالصحفيات والصحفيينالصحفيات والصحفيين

الدورة العربية االولى ملكافحة التطرف العنيف : خبرات تونسية ومقاربة شبابية  الدورة العربية االولى ملكافحة التطرف العنيف : خبرات تونسية ومقاربة شبابية  

في إطار إعداد خطة عمل إقليمية كشفية منهجية ملكافحة التطرف العنيف، تنظم الكشافة التونسية بالشراكة مع في إطار إعداد خطة عمل إقليمية كشفية منهجية ملكافحة التطرف العنيف، تنظم الكشافة التونسية بالشراكة مع 

سفارة الواليات املتحدة األمريكية بتونس الدورة العربية األولى ملقاومة التطرف العنيف في الفترة املمتدة من سفارة الواليات املتحدة األمريكية بتونس الدورة العربية األولى ملقاومة التطرف العنيف في الفترة املمتدة من 22 الى  الى 55    

جوان جوان 20222022 بمدينة الحمامات بحضور خبراء في املجال، وشباب من سبع دول عربية )األردن، مصر، ليبيا، الجزائر،  بمدينة الحمامات بحضور خبراء في املجال، وشباب من سبع دول عربية )األردن، مصر، ليبيا، الجزائر، 

لبنان، املغرب وتونس(. وُتفتتُح هذه الدورة يوم الخميس لبنان، املغرب وتونس(. وُتفتتُح هذه الدورة يوم الخميس 22 جوان  جوان 20222022  على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل بلو مارينا   على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل بلو مارينا 

    BLUE MARINE HOTELBLUE MARINE HOTEL بالحمامات باشراف السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والسيد عمرو حمدي املدير بالحمامات باشراف السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والسيد عمرو حمدي املدير  

اإلقليمي العربي للمنظمة الكشفية العاملية والسيد محمد علي الخياري القائد العام للكشافة التونسية.اإلقليمي العربي للمنظمة الكشفية العاملية والسيد محمد علي الخياري القائد العام للكشافة التونسية.

تهدف هذه الدورة اإلقليمية إلى تعزيز معارف املشاركين واملشاركات املتعلقة بأدبيات التوقي ومكافحة التطرف العنيف تهدف هذه الدورة اإلقليمية إلى تعزيز معارف املشاركين واملشاركات املتعلقة بأدبيات التوقي ومكافحة التطرف العنيف 

وآليات الحد منه، من خالل تبادل الخبرات العربية في املجال عبر مبادرات تعزيز الصمود املجتمعي، والى عرض التجربة وآليات الحد منه، من خالل تبادل الخبرات العربية في املجال عبر مبادرات تعزيز الصمود املجتمعي، والى عرض التجربة 

التونسية والتعرف عل مقاربتها املعتمدة من خالل املتدخلين املختصين في مجال مكافحة اإلرهاب، باالضافة الى عرض التونسية والتعرف عل مقاربتها املعتمدة من خالل املتدخلين املختصين في مجال مكافحة اإلرهاب، باالضافة الى عرض 

تجربة الكشافة التونسية من خالل مشروع بصمة الكشفية، للتعريف والتوعية بأهمية املشاركة املدنية الفعلية في تجربة الكشافة التونسية من خالل مشروع بصمة الكشفية، للتعريف والتوعية بأهمية املشاركة املدنية الفعلية في 

بناء مجتمعات متماسكة وصامدة على املستوى املحلي واإلقليمي، والى تطوير قدرات املشاركين واملشاركات وتدريبهم بناء مجتمعات متماسكة وصامدة على املستوى املحلي واإلقليمي، والى تطوير قدرات املشاركين واملشاركات وتدريبهم 

على »شارة مكافحة التطرف العنيف«.على »شارة مكافحة التطرف العنيف«.

وتأتي هذه الدورة ضمن مقاربة شاملة من منظمة الكشافة التونسية في معالجة القضايا املجتمعية الهامة ولعب أدوار وتأتي هذه الدورة ضمن مقاربة شاملة من منظمة الكشافة التونسية في معالجة القضايا املجتمعية الهامة ولعب أدوار 

فاعلة فيها بتطوير مشاركة مختلف فئات املجتمع على تنوعها وخاصة تلك الصعب الوصول إليها من الشباب والفئات فاعلة فيها بتطوير مشاركة مختلف فئات املجتمع على تنوعها وخاصة تلك الصعب الوصول إليها من الشباب والفئات 

املهمشة في البرامج الكشفية والشبابية.املهمشة في البرامج الكشفية والشبابية.

وملزيد االرشادات يمكنكم التواصل مع مدير االعالم بالكشافة التونسية القائد ظافر التميمي على الرقم وملزيد االرشادات يمكنكم التواصل مع مدير االعالم بالكشافة التونسية القائد ظافر التميمي على الرقم 9836493398364933    

أو مع قائد الدورة القائد أمين بن صالح على الرقم أو مع قائد الدورة القائد أمين بن صالح على الرقم 9633507696335076 . .
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والسالم 
القائد العام

محمد علي اخلياري
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Tunis 30th May 2022Tunis 30th May 2022

The first Arab forum to combat violent extremism: Tunisian specia-The first Arab forum to combat violent extremism: Tunisian specia-
lists and youth approachlists and youth approach

The Tunisian Scouts, in partnership with the Embassy of the United States of America in Tunisia, are The Tunisian Scouts, in partnership with the Embassy of the United States of America in Tunisia, are 
organizing the first Arab forum to combat violent extremism from the 2nd to the 5th of June 2022 in organizing the first Arab forum to combat violent extremism from the 2nd to the 5th of June 2022 in 
Hammamet.  This forum is being held within the framework of preparing a Scouting regional action Hammamet.  This forum is being held within the framework of preparing a Scouting regional action 
plan to combat violent extremism.  Experts from Tunisia and young people from seven Arab coun-plan to combat violent extremism.  Experts from Tunisia and young people from seven Arab coun-
tries ( Jordan, Egypt, Libya, Algeria, Lebanon, Morocco and Tunisia) will be joining the opening ses-tries ( Jordan, Egypt, Libya, Algeria, Lebanon, Morocco and Tunisia) will be joining the opening ses-
sion on Thursday, June 2, 2022 at 3:00 p.m. at the BLUE MARINE HOTEL in Hammamet. The forum sion on Thursday, June 2, 2022 at 3:00 p.m. at the BLUE MARINE HOTEL in Hammamet. The forum 
will be presided over by Tunisian and foreign dignitaries : Mr. Kamal Daqish, Minister of Youth and will be presided over by Tunisian and foreign dignitaries : Mr. Kamal Daqish, Minister of Youth and 
Sports, Mr. Amr Hamdi, Arab Regional Director of the World Scout Organization, and Mr. Mohamed Sports, Mr. Amr Hamdi, Arab Regional Director of the World Scout Organization, and Mr. Mohamed 
Ali El Khiari, Chairman of the Tunisian Scouts.Ali El Khiari, Chairman of the Tunisian Scouts.

This regional forum aims to enhance the participants’ background and knowledge of preventing This regional forum aims to enhance the participants’ background and knowledge of preventing 
and combating violent extremism utilizing practical mechanisms to minimise its effect.  Through the and combating violent extremism utilizing practical mechanisms to minimise its effect.  Through the 
exchange of Arab experiences in the field including  social resilience enhancement initiatives, The exchange of Arab experiences in the field including  social resilience enhancement initiatives, The 
Tunisian Scouts will present the Tunisian experience and its approach adopted by specialists in the Tunisian Scouts will present the Tunisian experience and its approach adopted by specialists in the 
field of combating terrorism.  In addition to this, the Tunisian Scouts’ experience will be presented field of combating terrorism.  In addition to this, the Tunisian Scouts’ experience will be presented 
through the Scouts Impact project, to introduce and raise awareness of the importance of effective through the Scouts Impact project, to introduce and raise awareness of the importance of effective 
civic participation in building cohesive and resilient societies at the local and regional levels, and civic participation in building cohesive and resilient societies at the local and regional levels, and 
to develop the capacities of participants and inform them about the “Countering Violent Extremism to develop the capacities of participants and inform them about the “Countering Violent Extremism 
Badge”.Badge”.

The Tunisian Scout Organization through this forum is addressing important societal  issues and The Tunisian Scout Organization through this forum is addressing important societal  issues and 
showcasing its active roles in developing the participation of various groups of society in their di-showcasing its active roles in developing the participation of various groups of society in their di-
versity, in Scouting and youth programs especially hard-to-reach young people and marginalized versity, in Scouting and youth programs especially hard-to-reach young people and marginalized 
groups. groups. 

For more information, please contact theTunisian scouts media liaison, Leader Dhafer TEMIMI, on For more information, please contact theTunisian scouts media liaison, Leader Dhafer TEMIMI, on 
98364933, or contact the forum leader, Amin BEN SALAH, on 96335076.98364933, or contact the forum leader, Amin BEN SALAH, on 96335076.
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Best RegardsBest Regards

Med Ali KHIARIMed Ali KHIARI
General CommissionerGeneral Commissioner
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