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تحية كشفية، وبعد،

عمال بالرؤية االسرتاتيجية ملنظمة الكشافة التونسية ورغبة من اللجنة الوطنية لالعالم واالتصال يف مزيد دعم صورة الحركة الكشفية 

لدى الرأي العام وخاصة يف وسائل االعالم، وضامنا لحسن ابراز األنشطة وتبليغ املعلومة الصحيحة والتنسيق بني املتدخلني يف مختلف 

املداخالت االعالمية محليا وجهويا ووطنيا، وحرصا عىل العمل عىل اعداد احصائيات شهرية دقيقة توثق الظهور االعالمي للمنظمة 

واالملام بكيفية التحدث عنها بوسائل االعالم. 

ويف اطار تحقيق التنمية الشاملة والكاملة لصورة الحركة الكشفية وتجنبا لتداخل الحمالت االعالمية ولتحقيق حضور إعالمي متوازن 

وهادف للكشافة التونسية يخدم بصفة عامة مصلحة املنظمة، يرجى من كافة القيادات الكشفية يف مختلف املواقع األخذ بعني 

االعتبار النقاط التالية :

- اعالم اللجنة الوطنية لالعالم واالتصال وإدارة االعالم باملنظمة بأية وسيلة من الوسائل بأي تدخل إعالمي قبل 48 ساعة عىل األقل 

مع تقديم اسم املتدخل، موضوع التدخل، مكان التدخل والوسيلة االعالمية املتدخل لفائدتها.

- الحرص عىل الحصول عىل تسجيل أو رابط نرش املداخلة االعالمية وإحالته إىل إدارة اإلعالم أو إعالم اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال 

وإدارة االعالم باملنظمة مسبقا يف صورة استحالة ذلك حتى تسعى اىل تسجيل التدخل.

- الحرص عىل ارتداء الزي الكشفي الالئق والتأكد من صحة املعلومة املقدمة خالل املداخالت املصورة. 

- رضورة التنسيق الكيل مع مسؤول اإلعالم الجهوي وقائد الجهة قبل أي تدخل اعالمي.
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وميكنكم يف هذا املجال االستعانة بإدارة االعالم يف حالة إرادة طلب اكرث تفاصيل عن بعض املواضيع، وتجدر االشارة أن التدخالت 

االعالمية تشكل عنرصا هاما يف اسرتاتيجية االتصال والتواصل للمنظمة الكشفية وميكن ألي تدخل اعالمي أن يؤثر سلبا وايجابا عىل 

سمعة وصورة املنظمة، لذا وجب علينا جميعا التقيد بضوابط التدخل االعالمي والتنسيق املسبق مع ادارة االعالم حتى نربز صورة 

مميزة ملنظمتنا.

هذا وتضع اللجنة الوطنية لإلعالم واإلتصال هذه الوسائل للتواصل معها : 

com.team.lst@gmail.com الربيد االلكرتوين لها

ورقم الهاتف الخاص باملنظمة – إدارة اإلعالم واإلتصال 71.790.501

والله ويل التوفيق

                   

والسالم           

رئيس اللجنة الوطنية      القائد العام          مالزم القائد العام املكلف  

      بالقطب اإلداري واملايل والهياكل         لالعالم واالتصال

جهاد بالحاج يوسف محمد عيل الخياري      رامي السعيدي   


