
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسة متعددة األطراف -سالم   
تقديم: خارطة طريق منظمات  

المجتمع المدني للوقاية من التطرف  
 العنيف في تونس 

 
ندوة عبر اإلنترنت-ظهًرا  12صباًحا إلى الساعة  10من الساعة - 2021فيفري   1 

 

 
 

تم تنظيم هذه الجلسة بمبادرة من المرصد  

للوقاية من التطرف العنيف والهيئة التونسي 

.الوطنية لمكافحة اإلرهاب  

 

الهدف من هذه الجلسة هو تقديم خارطة 

طريق توصيات المجتمع المدني التونسي 

لمنع جميع أشكال التطرف العنيف. تم العمل  

على خارطة الطريق هذه على إمتداد ثالث  

سنوات وفقًا لمنهجية "من أسفل إلى أعلى" 

راسة ميدانية معمقة في ست  بناًء على د

واليات من تونس. كان ذلك ممكنا بفضل دعم  

اإلتحاد األوروبي والوكالة اإلسبانية للتعاون 

الدولي من أجل التنمية والمركز العربي 

.للمواطنة والديمقراطية  

 

يهدف هذا النشاط أيًضا إلى المساهمة في 

النقاش الدائر حول مراجعة إستراتيجية 

الوطنية لمكافحة اإلرهاب والحكومة الهيئة 

أمل  . ن2021التونسية المقرر إجراؤها سنة 

أن نقدم مساهمة إيجابية وذات صلة من 

خالل تقديم رؤية تعددية ومنظمة أنتجها 

.مجتمع مدني ملتزم بهذا الموضوع  
 

تعتمد منهجية تطوير خارطة الطريق هذه 

على دراسات ميدانية في واليات تونس 

وأريانة والكاف والقصرين ومدنين 

 .وتطاوين

 

٪    49.9شخص، منهم    2400تم إستجواب  

٪ من الشباب دون سن  11.4من النساء و

. تم 29٪ من الشباب دون سن  49و 20

تحليل جميع اإلجابات وتجميعها لتسهيل 

 تحليلها.

تم تقديم التحليل الرباعي المقترح لكل والية، 

المؤسسات المحلية وكذلك إلى ممثلي 

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل  

 جمع مقترحاتهم لمنع التطرف العنيف.

 

وأخيًرا، تعد خارطة الطريق هذه نتيجة لندوة 

من جلستين، جمعت منظمات من المجتمع 

المدني وجامعيين ومهنيين لتحديد 

 .الممارسات الجيدة والمقترحات المبتكرة



 
 
 
 
 

 
 

 
Organisé par :                                                                          Avec le soutien de : 

 

 

 

 

نظًرا ألن الجلسة عبر اإلنترنت، سيحضر تقني في الغرفة االفتراضية لحل المشكالت 

التقنية المحتملة )الكاميرا والميكروفون والصوت، ....( ولضمان أفضل الظروف الممكنة 

 للمشاركين.

دق 30و  9س   

 اإلستقبال / كلمة اإلفتتاح
 كلمة االفتتاح من قبل المؤسسات التي تنظم وتدعم هذه الجلسة.

لوسيل مايبون، مديرة قسم المغرب العربي )المعهد الدولي للعمل الالعنفي( وعضوة في المرصد  إدارة الحوار: 

.التونسي للوقاية من التطرف العنيف  
  10س 

 
. اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهابالرئيس منير كسيكسي، رئيس  -  
. سبانيا في تونس إسفير  سعادة-السيد غييرمو أرديزون غارسيا  -  
. تحاد األوروبي في تونسسفير اإل سعادة -السيد ماركوس كورنارو   -  

 

 تقديم
ة الوطنية لمكافحة اإلرهاب جنتقديم خارطة الطريق وعملية مراجعة اإلستراتيجية الوطنية لل

. والحكومة التونسية ودور المجتمع المدني  

في المرصد  ة وعضو (المعهد الدولي للعمل الالعنفي) المغرب العربي قسملوسيل مايبون، مدير : إدارة الحوار

.التونسي للوقاية من التطرف العنيف  
دق  30و  10س   

. نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب - نايلة الفقي   -  
لمرصد التونسي للوقاية من  ا المعهد الدولي للعمل الالعنفي وعضو مدير   -لوكا جيرفاسوني  -

. التطرف العنيف  

لمرصد التونسي  ا حقوق اإلنسان وعضو لدفاع عن الرابطة التونسية ل رئيس - جمال مسلم  سيدال -
. للوقاية من التطرف العنيف   

 النقاش
هذا العرض وفتح النقاش حول المقترحات  حول جميع المشاركين مدعوون لتقديم رؤيتهم 

. والتوصيات المقدمة  

)المعهد الدولي للعمل الالعنفي( وعضوة في المرصد   المغرب العربي قسم ةمدير ،لوسيل مايبون :إدارة الحوار

.التونسي للوقاية من التطرف العنيف  

دق   15و  11س   

الجلسةإختتام   
. سيقوم ممثل عن اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب بإختتام الجلسة  

12س   


