مشروع نشر ثقافة التسامح ومقاومة التطرف

النشرة األلكرتونية

العدد  1نوفمرب 2015

أخواتي القائدات،
إخواني القادة،
تحية كشفية،
يسعدني نيابة عن إدارة مشروع
«نشر ثقافة التسامح ومقاومة
التطرف» أن أقدم لكم النشرة
الثانية للمشروع وذلك ملزيد توضيح
أهداف ومحتوى املشروع واجراءات
ومستويات تنفيذه ،وسنسعى ألن
تكون هذه النشرة األلكرتونية نشرة
دورية تقدم آخر أخبار وأنشطة
املشروع جهويا واقليميا ووطنيا.
والسالم
مدير املشروع
محمد القرماسي

املشروع :
 العنوان« :نشر ثقافة التسامحو مقاومة التطرف»
 التمويل  :يتم تنفيذ املشروعبالتعاون مع سفارة الواليات املتحدة
االمريكية.
 املدة  :من  01أكتوبر  2015إىل 30سبتمرب 2016
 إدارة املشروع :القائد محمد القرماسي  :مدير
املشروع
القائدة فاطمة الزهراء املجاهدي :
مساعد مدير املشروع
القائد ظافر التميمي  :اإلدارة املالية
واالتصال
املنسقني الجهويني ملشروع «نشر
ثقافة التسامح ومقاومة التطرف».

املنطلقات :

تبعا لإلشعاع الكبري والتفاعل الذي لقيته الندوة الدولية الكشفية حول دور املنظمة الكشفية يف مقاومة
اإلرهاب والعنف ،واستنادا إىل مخرجات الندوة التي فتحت آفاقا كبرية ملشاركة الكشافة التونسية يف
املجهود الوطني ملقاومة اإلرهاب ،ومن اجل توفري فرص للشباب الكشفي ولهياكل املنظمة للمشاركة يف
قضايا املجتمع ومشاغله،
وباعتبار أن املنظمة الكشفية منظمة تربوية شبابية تهدف إىل تنمية الشباب وحمايته ،وتحقيقا ملسؤوليتها
االجتماعية فهي معنية باملشاركة يف املجهود الوطني والدولي لتحصني الشباب واملجتمع من مظاهر التطرف
والعنف التي ال تستثني أحدا وتهدد السلم االجتماعي والعيش املشرتك بني أفراد املجتمع.
وباعتبار أن تشريك الشباب الكشفي يف ترسيخ ثقافة التسامح وقيم التعايش يف املجتمع وتحفيزه
للمشاركة بفاعلية يف التحاور والتحسيس والتثقيف حول مخاطر العنف بأشكاله املختلفة هو الطريق األمثل
إىل تبنيه لقيم السالم واملساواة والعدل وقبول االختالف يف األحكام والسلوك:
تنفذ الكشافة التونسية بالتعاون والشراكة مع مكونات املجتمع املدني مشروعا لتدريب وتنمية قدرات
الشباب من الجنسني يف نشر ثقافة التسامح ومقاومة التطرف وفق اإلجراءات واملعطيات املوضحة يف هذه
النشرة.

الهدف العام :
تدريب وتنمية قدرات
القادة والشباب بمنظمة
الكشافة التونسية على
نشر ثقافة التسامح
والسالم للمشاركة يف
املجهود الوطني ملقاومة
العنف واإلرهاب يف
مظاهره املختلفة.

األهداف الخصوصية :
• ترسيخ قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف ومقاومته لدى الشباب الكشفي.
• توفري فرصة جديدة للمنظمة الكشفية وهياكلها للمشاركة يف املجهود الوطني والدولي
ملكافحة اإلرهاب.
دعم قدرات الهياكل الكشفية الوطنية والجهوية واملحلية يف التواصل مع املجتمع بفاعلية.
• مزيد تنمية قدرات القادة والشباب يف معالجة قضايا اجتماعية عرب التحسيس
والتثقيف واملناصرة.
الخطة والربنامج الزمني :
توضع الخطة الزمنية للربامج التي ستنفذ ضمن املشروع بالتشاور مع األقسام
الفنية والجهات وباشراف إدارة املشروع واملنسقني الجهويني وتكون االنشطة حسب
املستويات التالية :
• انشطة جهوية (نشاط مميز يف كل جهة يحبذ تشريك اكرب عدد ممكن من الفتية.
والشباب والقادة يتم اقرتاحه واعداده باشراف املنسق الجهوي وموافقة قائد الجهة).
• أنشطة وطنية وإقليمية تشرف عليها األقسام الفنية ويتم التنسيق مع إدارة املشروع
يف الربنامج الخاص بنشر ثقافة التسامح ومقاومة التطرف والتشارك يف إعداد فقراته
وتنفيذها.
• نشاط صيفي يتم تنسيقه مع القيادة العامة (لجنة النشاط الصيفي) للنظر يف سبل
تشريك الهياكل املستفيدة من النشاط الصيفي.
اجراءات تمويل املشروع لالنشطة الجهوية :
• تقدم املقرتحات فيما يتعلق بموعد النشاط قبل يوم منتصف شهر ديسمرب 2015
التمام روزنامة املواعيد السنوية لكافة االنشطة.
• يقدم املنسق الجهوي مقرتح تفصيلي للنشاط قبل نهاية سنة  2015يتضمن خاصة
(ملحة عن الربنامج واألهداف ومقرتح امليزانية والفئة املستهدفة والشركاء املحتملني يف
التنفيذ).
• يتم الشروع يف إعداد األنشطة الجهوية بالتشاور بني املنسق الجهوي وإدارة املشروع
بداية من شهر جانفي وتكون األولوية يف تمويل األنشطة حسب تقدم اإلعداد الفني
واملادي للنشاط.
املنسقني الجهويني للمشروع :
املنسق الجهوي هو ممثل املشروع الوحيد بالجهة ويعمل تحت إشراف األخ قائد الجهة
وتبقى املصادقة النهائية على تنفيذ املشروع وتمويله من اختصاصات غدارة املشروع
والقيادة العامة.
التواصل مع إدارة املشروع :
يتم االتصال بإدارة املشروع يف كل ما يتعلق بالربامج واالعداد والتنفيذ عرب الربيد
االلكرتوني ملدير املشروع و اإلدارة التنفيذية للجمعية و إدارة اإلعالم واالتصال بالقيادة
العامة وذلك باستعمال العناوين التالية :
mohamedguermessi@gmail.com
informationscout.tunisie@yahoo.fr

