
تونس فيتونس في 16 فيفريفيفري 2022

السادة املحترمونالسادة املحترمون
رؤساء التحريررؤساء التحرير

ووالصحفيات والصحفيينالصحفيات والصحفيين

إطالق مشروع تربوي للمحافظة وحماية املعالم التاريخية إطالق مشروع تربوي للمحافظة وحماية املعالم التاريخية 
واملوروث الثقافي التون�سي  واملوروث الثقافي التون�سي  

تتشرف القيادة العامة ملنظمة الكشافة التونسية وسفارة الواليات املتحدة األمريكية بدعوتكم لحضور املؤتمر تتشرف القيادة العامة ملنظمة الكشافة التونسية وسفارة الواليات املتحدة األمريكية بدعوتكم لحضور املؤتمر 
الصحفي الذي يعقد يوم الثالثاء الصحفي الذي يعقد يوم الثالثاء 2222 فيفري  فيفري 20222022 بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال باملتحف  بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال باملتحف 

األثري بقرطاج وذلك إلعالن االنطالق الرسمي ملشروع »تراث«.األثري بقرطاج وذلك إلعالن االنطالق الرسمي ملشروع »تراث«.

مشروع تراث هو مشروع كشفي تربوي ممول من سفارة الواليات املتحدة األمريكية بتونس، وهو يهدف إلشراك مشروع تراث هو مشروع كشفي تربوي ممول من سفارة الواليات املتحدة األمريكية بتونس، وهو يهدف إلشراك 
الشباب من الكشافة وغير الكشافة للمساهمة الفاعلة في املحافظة وحماية املعالم التاريخية واملوروث الثقافي الشباب من الكشافة وغير الكشافة للمساهمة الفاعلة في املحافظة وحماية املعالم التاريخية واملوروث الثقافي 

التون�سي لألجيال القادمة.التون�سي لألجيال القادمة.
سيتم إنجاز املشروع على مرحلتين :سيتم إنجاز املشروع على مرحلتين :

مرحلة األولى : إجراء جلسات حوار ودورات تدريبية بإشراف خبراء تستهدف أكثر من مرحلة األولى : إجراء جلسات حوار ودورات تدريبية بإشراف خبراء تستهدف أكثر من 140140 شاًبا في جميع املناطق  شاًبا في جميع املناطق 
و و 60006000 طالب من  طالب من 5050 جامعة، كما تضم   معارض متنوعة في  جامعة، كما تضم   معارض متنوعة في 2424 جهة لتثمين التراث الثقافي التون�سي مع التركيز  جهة لتثمين التراث الثقافي التون�سي مع التركيز 

على على 1400014000 شاب من غير الكشافة. شاب من غير الكشافة.
متطوع في جميع املواقع التاريخية واألثرية  متطوع في جميع املواقع التاريخية واألثرية    12001200 تخطيط وتنظيم أنشطة تخييم ألكثر من   : تخطيط وتنظيم أنشطة تخييم ألكثر من مرحلة ثانية   : مرحلة ثانية 
الرئيسية املنتشرة في مختلف الواليات لتنظيف واملشاركة في ترميم املواقع املهددة  باشراف خبراء من املعهد الرئيسية املنتشرة في مختلف الواليات لتنظيف واملشاركة في ترميم املواقع املهددة  باشراف خبراء من املعهد 

الوطني للتراث ووكالة إحياء الّتراث والّتنميــة الّثقافـّية.الوطني للتراث ووكالة إحياء الّتراث والّتنميــة الّثقافـّية.

تتكفل الكشافة التونسية بتنقل الصحافيين والصحافيات، نقطة التجمع بشارع الحبيب بورقيبة امام وزارة تتكفل الكشافة التونسية بتنقل الصحافيين والصحافيات، نقطة التجمع بشارع الحبيب بورقيبة امام وزارة 
السياحة بداية من الساعة الثانية عشر والنصف. السياحة بداية من الساعة الثانية عشر والنصف. 

الرقم   املثلوثي على  ايناس  التونسية  الكشافة  بامللحق الصحفي ملنظمة  االتصال  الرجاء  املعلومات  الرقم  وملزيد  املثلوثي على  ايناس  التونسية  الكشافة  بامللحق الصحفي ملنظمة  االتصال  الرجاء  املعلومات  وملزيد 
5815083158150831 او ظافر التميمي على الرقم  او ظافر التميمي على الرقم 9836493398364933 او على صفحة  الفيسبوك الرسمية للمشروع او على صفحة  الفيسبوك الرسمية للمشروع
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