
مؤتمر اآلثار والتراث الحضاري
في الوطن العربي

»دور املجتمع املدين
يف محاية التراث الثقايف«

الّدورة الّرابعة والعشرون

مشروع البرنامج 

سوسة-الجمهورية التونسية : 19 - 20 سبتمبر 2019

المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم

وزارة الشؤون الثقافية
الجمهورية التونسية



األربعاء 18 سبتمرب 2019 : اجتامع املكتب الّدائم للمؤمتر

فعالّيات املُؤمتر

اليوم األّول: الخميس 19 سبتمرب 2019

الفعاليةالتوقيت

االستقبال وتسجيل الحضور	 09:00

- الجلسة االفتتاحية

11:00 - 09:30

11:30  11:00

	  الكلامت االفتتاحية
•		كلمة سعادة السيد عادل الشليوي وايل سوسة )ترحيب( 

كلمة معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر املدير العام ملنظّمة األلكسو 	• 
ول العربّية  كلمة سعادة ُممّثل األمني العام لجامعة الدُّ 	• 

كلمة سعادة ُممّثل منظّمة اليونسكو 	• 
كلمة سعادة ُممّثل منظّمة اإليسيسكو 	• 

ؤون الثقافّية بالجمهوريّة التونسّية كلمة معايل الدكتور محمد زين العابدين وزير الشُّ 	• 
مراسم تسليم رئاسة املؤمتر من اململكة األردنية الهاشمية إىل الجمهورية التونسية 	• 

كلمة الرئيس الجديد للمؤمتر 	• 

	 اسرتاحة شاي

13:30 – 11:30

الجلسة العامة األوىل 

- انتخاب نائب الرّئيس وُمقّرر املؤمتر

- إقرار جدول األعامل والربنامج الزّمني

- مراجعة طريقة عمل املؤمتر

- ُمتابعة تنفيذ توصيات الّدورة 23 ملؤمتر اآلثار والرتاث الحضاري يف الوطن العريب. 

الغداء يف الفندق13:30 - 15:00

فعالّيات املُؤمتر

اليوم األوّل: اخلميس 19 سبتمبر 2019
الفعاليةالتوقيت
االستقبال	وتسجيل	احلضور	 09:00

	 اجللسة	االفتتاحية
11:00 	 09:30

11:30  11:00

الكلمات	االفتتاحية	 
ÿ 	سوسة	والي	الشليوي	عادل	السيد	سعادة	كلمة

)ترحيب( 
ÿ 	املدير	أعمر	ولد	محمد	الدكتور	األستاذ	معالي	كلمة

العام	ملنظّمة	األلكسو
ÿ 	العربّية	الدُّول	جلامعة	العام	األمني	ُمثّل	سعادة	كلمة
ÿ اليونسكو	منّظمة	ُممثّل	كلمة سعادة
ÿ اإليسيسكو	منّظمة	ُممثّل	سعادة	كلمة
ÿ 	ؤون كلمة معالي	الدكتور	محمد	زين	العابدين	وزير	الشُّ

الثقافّية	باجلمهوريّة	التونسّية
ÿ 	األردنّية	اململكة	من	املؤمتر	رئاسة	تسليم	مراسم

الهاشمية	إلى	اجلمهوريّة	التونسّية،	
ÿ للمؤمتر	اجلديد	الرّئيس	كلمة

استراحة	شاي	 

13:30 – 11:30
اجللسة العامة األولى 

- انتخاب نائب الرّئيس وُمقّرر املؤمتر

- إقرار جدول األعامل والربنامج الزّمني

- مراجعة طريقة عمل املؤمتر

- ُمتابعة تنفيذ توصيات الّدورة 23 ملؤمتر اآلثار والرتاث الحضاري يف الوطن العريب. 
الغداء	في	الفندق13:30 	 15:00

الجلسة العامة الّثانية15:00  18:00

ول ودراسات الخرباء حول املوضوع الرّئييس للُمؤمتر ومحاوره الفرعيّىة: تقديم تجارب الدُّ

تجارب ناجحة يف مجال دور املجتمع املدين يف حامية الرتاث الثقايف.

برامج حامية الرتاث الثقايف املوّجهة للمجتمع املدين ومدى فاعليتها. 

 رؤى لتعزيز دور املجتمع املدين يف حامية الرتاث الثقايف، ودعم العمل املؤسيس يف حامية 

الرتاث الثقايف.

نقـــــــــــــاش

اليوم	الثّاني: اجلمعة	20 سبتمبر	2019



الجلسة العامة الّثانية15:00  18:00

ول ودراسات الخرباء حول املوضوع الرّئييس للُمؤمتر ومحاوره الفرعيّىة: - تقديم تجارب الدُّ

- تجارب ناجحة يف مجال دور املجتمع املدين يف حامية الرتاث الثقايف.

- برامج حامية الرتاث الثقايف املوّجهة للمجتمع املدين ومدى فاعليتها. 

- رؤى لتعزيز دور املجتمع املدين يف حامية الرتاث الثقايف، ودعم العمل املؤسيس يف 

حامية الرتاث الثقايف.

نقـــــــــــــاش

اليوم الّثاين : الجمعة 20 سبتمرب 2019

11:00 - 09:00

11:30 - 11:00

 13:00 - 11:30

 15:00 - 13:00

18:00 - 15:00

الجلسة العامة الّثالثة: الدكتورة حياة القرمازي

عرض حول نتائج املشاركة العربية يف اجتامع لجنة الرتاث العاملي )الدورة 43 باكو، 	 

أذربيجان(

عرض حول وضع الرتاث الثقايف يف القدس ودولة فلسطني	 

نقـــــــــاش

اسرتاحة شاي

الربنامج العلمي 

الورشة األُوىل: سبل وآليات استعادة اآلثار.

الورشة الّثانية: الّتنمية املُستدامة ملواقع الرتاث الثقايف ودور املجتمع املدين. 

الورشة الّثالثة: توعية املجتمع املدين بأهمّية االلتزام بالقوانني املحلّية والدولية املُتعلّقة بحامية 

الرتاث الثقايف

نقـــــــــــاش

اسرتاحة الغـــــــــــداء

الجلسة الختامية

تقديم نتائج أشغال الورش العلمّية	 

الّتوصيات وبرنامج العمل املستقبيل	 

مكان انعقاد الّدورة القادمة للُمؤمتر وتاريخها وموضوعها الرئييس	 

تعيني املكتب الّدائم للُمؤمتر )الّدورة 25(	 


