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االنساني والعمل  الشراكة  جلنة 

األخوات واإلخوة
قادة الجهات، قادة األفواج، قادة الوحدات

30 جوان 2022

املوضوع : حول املساهمة يف الحملة الوطنية لتسجيل الناخبني واملشاركة يف االستفتاء.املوضوع : حول املساهمة يف الحملة الوطنية لتسجيل الناخبني واملشاركة يف االستفتاء.

تحية كشفية وبعد،

يف نطاق الرشاكة مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، ويف نطاق املساهمة يف الحملة الوطنية لتسجيل الناخبني يف القوائم االنتخابية 

والدعوة اىل املشاركة يف االستفتاء ليوم 25 جويلية 2022، تدعو القيادة العامة للكشافة التونسية كافة هياكلها للتعاون مع املنسقني 

الجهويني للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وذلك قصد املساهمة يف :

1/ مساعدة املواطنني لتثبيت مكتب االقرتاع املسجلني به أو تغيريه  ضمن املجهود الوطني لتوعية املواطنني وذلك من 1 إىل 12 

جويلية 2022.

2/ دعوة القيادات الكشفية الراغبة يف املشاركة يف هيئات مكاتب ومراكز االقرتاع بتقديم ترشحاتهم عرب موقع الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات.

وتؤكد القيادة العامة للكشافة التونسية عىل رضورة االبتعاد عن األنشطة واملامرسات السياسية املشبوهة واالقتصار عىل حمالت 

التوعية عرب صفحات التواصل االجتامعي ملختلف الهياكل وعرب األنشطة التوعوية امليدانية يف األسواق األسبوعية والفضاءات التجارية 

العليا املستقلة لالنتخابات من معلقات وفيديو عرب  للهيئة  العامة، كام ميكنهم نرش مختلف املحامل االعالمية  الكربى والساحات 

صفحات التواصل االجتامعي.

الورقية  االعالمية  املحامل  للحصول عىل مختلف  لالنتخابات  املستقلة  العليا  للهيئة  الجهويني  املنسقني  مع  التواصل  هذا وميكنكم 

واالطالع عىل عمل الفرق امليدانية لتحيني أماكن االقامة.

ويف األخري تقبلوا فائق االحرتام والتقدير، والّســـالم.

والله ويل التوفيق

                  والسالم

القائد العام      قائدة لجنة الرشاكة والعمل االنساين  

      محمد عيل الخياري                                آمال بن قريش    


