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االنساني والعمل  الشراكة  جلنة 

األخوات واإلخوة
قادة الجهات، قادة األفواج، قادة الوحدات

22 ماي 2022

املوضوع : حول انتداب متطوعني ضمن مراكز الالجئني.املوضوع : حول انتداب متطوعني ضمن مراكز الالجئني.

تحية كشفية وبعد،

يف نطاق الرشاكة مع املفوضية السامية لشوون الالجئني )مكتب تونس( وضمن نشاط منظمة الكشافة التونسية يف مجال الرشاكة 

والعمل االنساين، تعتزم املنظمة انتداب عدد من املتطوعني للعمل ضمن مراكز الالجئني بتونس العاصمة وذلك حسب املعلومات 

التالية :

- املكان : منطقة رواد بوالية أريانة.

- املدة : ستة أشهر بداية من يوم 26 ماي 2022. 

- التوقيت : من الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة الخامسة بعد الزوال.

- املهمة : االرشاف عىل مراكز إقامة الالجئني. 

وينبغي أن تتوفر يف املتطوع الرشوط التالية :

- السن : 18 سنة فام فوق.

- أن يكون منخرطا يف املنظمة الكشفية.

- أن ميأل مطلب الرتشح ويرسله عرب الربيد األلكرتوين للمنظمة.

- أن يحرض الدورة التدريبية عن بعد.

- أن يلتزم ويحرتم الربوتوكول الصحي املعتمد يف املركز.

فعىل الراغبني يف الرتشح للعمل ضمن فريق املتطوعني ارسال مطلب الرتشح كامال مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة 

من بطاقة االنخراط باملنظمة عرب الربيد األلكرتوين للمنظمة : contact.scoutstunisiens@gmail.com يف أجل أقصاه يوم 26 

ماي 2022.

ويف األخري تقبلوا فائق االحرتام والتقدير، والّســـالم.

والله ويل التوفيق

                  والسالم

القائد العام      قائدة لجنة الرشاكة والعمل االنساين  

      محمد عيل الخياري                                آمال بن قريش    



Conditions générales du volontariat :

- J‘accept la mission d‘être volontaire des Scouts Tunisiens dans le centre
d‘hébergement des réfugiers à Raoued.
- J‘accept de respecter strictement les horaires de 9h du matin à 17h du soir.
- Je m‘engage à être disponible durant une période de six mois.
- Je m‘engage à respecter le règlement intérieur.
- Je m‘engage à respecter les ordres de mes chefs.
- Une prime de transport et de nourriture et un perdiem sera verser 
memsuellent.
- Une certificat de volontariat me sera remis à la fin de mon travail volontaire.

Je soussigné avoir prie connaissance des conditions générales du volontarit et 
m›engage à les respecter.

Tunis le .............................

Signature avec la mention lû et approuvé.


