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املوضوع  :حول اختيار مرشحني لتمثيل املنظمة الكشفية العاملية يف املحافل الدولية.
املصاحيب  :مطلب مشاركة.
تحية كشفية وبعد،
تفتح املنظمة الكشفية العاملية الفرصة للشباب من الجنسني لتمثيل الحركة الكشفية العاملية يف مختلف األحداث العاملية (مثل
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ومنتدى شباب إكوسوك ،ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وما إىل
ذلك) ،واملؤمترات واملنتديات واالجتامعات مع الرشكاء االسرتاتيجيني.
سيتم إختيار فريق يرتكب من شباب (ثالثة ممثلني من كل إقليم) وسيتلقون تدريبا يف مجال بناء القدرات وسيعملون ملدة ال تقل
عن سنة واحدة يف سياق العالقات الخارجية للمنظمة الكشفية العاملية.
ملف الرتشح :
 السن  :بني  18و  26سنة. أن (ت) يكون منخرطا مبنظمة الكشافة التونسية ملدة ثالث سنوات. أن (ت) يتقن الحديث بثالث لغات عىل األقل (العربية  /الفرنسية  /األنجليزية). التواصل الجيد ومهارات وسائل االعالم االجتامعية. أن (ت) يكون لديه (ا) ملف  .scout.orgإذا مل يكن لديك ملف شخيص حتى اآلن ،فالرجاء إنشاء ملف شخيص. أن (ت) ميتلك خربة يف سياسات الشباب ،والتعليم غري النظامي ،والقضايا البيئية ،والسالم وبناء القدرات ،ومواضيع أخرى ذات صلةبأهداف التنمية املستدامة.
 أن (ت) يكون قادرا (ة) عىل املشاركة يف دورة تدريبية ملدة ستة أيام من املتوقع أن تعقد يف سبتمرب .2017 أن (ت) يكون قادرا (ة) يف بعض األحيان يف وقت قصري ،عىل املشاركة يف األحداث الدولية. أن (ت) يكون لديه (ا) خربة التطوع عىل مستوى املجتمع يف املجموعات الكشفية. أن (ت) يكون له (ا) قدرة عىل متابعة عن كثب القضايا الرئيسية وأنشطة املنظامت ذات الصلة وتطوير جدول األعامل الدويلوتنسیق األنشطة باستمرار فیام یتعلق بالتمثیل الخارجي مع مدیر العالقات الخارجیة واإلسهام يف إعداد وصياغة ورقات موقف
مختلفة لألغراض الخارجية والداخلية واملشاركة يف الفعاليات الجانبية واالجتامعات مع الرشكاء العامليني.
 أن (ت) يقدم تقارير مكتوبة حول مساهامته ومشاركاته. تقديم مطلب مشاركة وسرية ذاتية باللغة االنجليزية. صورة من جواز السفر.عىل كل الراغبني يف الرتشح ارسال مطالبهم عرب الربيد األلكرتوين  contact.scoutstunisiens@gmail.comمصحوبة برسالة تحفيزية،
وحدد يوم  15جوان  2017كأخر أجل لقبول الرتشحات.
ويف انتظار ذلك ،تقبلوا فائق عبارات التحية والتقدير.

اطلعت عليه
القائد العام
وحيد العبيدي
العالقات الخارجية :

والسالم
املفوض الدويل
فوزي الشاوش

صورة
شخصية

مطلب ترشح الختيار
مرشحين لتمثيل المنظمة الكشفية العالمية
في المحافل الدولية

الجهة ............................. :

الفوج ............................. :

الوحدة ............................. :

االسم  .............................................. :اسم األب  ......................................... :اللقب ............................................. :
تاريخ الوالدة  ..................................... :مكانها  ............................................ :المستوى التعليمي ............................ :
العنوان الشخصي  .......................................................................................... :الترقيم البريدي :
رقم الهاتف الشخصي /...../...../...../...../...../...../...../..... :

المحمول /...../...../...../...../...../...../...../..... :

البريد األلكتروني ..................................................................................................................................................... :
رقم جواز السفر  ........................................................... :تاريخ انتهاء الصلوحية ......................................................... :
أعبر عن استعدادي للترشح في مسابقة اختيار مرشحين لتمثيل المنظمة الكشفية العالمية في المحافل الدولية ،وأتعهد بااللتزام بضوابط
المشاركة ،وتجدون طي هذه االستمارة صور ضوئية حديثة من جواز السفر وصورة شخصية.
حرر في  ........../ ...../ ..... :بــ ........................................

قائد الجهة
المالحظات و اإلمضاء

العالقات الخارجية :

قائد القسم
المالحظات و اإلمضاء

المعني باألمر
اإلمضاء

