
 

 

 

 

 تجماع  اتمسيقق  اخأيقر فعاعتقع  ايممع  شررف  اتايك  اخأشو االتقرير حول  
 

مّول من قبل االّّتاد ، االجتماع التنسيقي األخري وفعاليات اختتام مشروع ادلسلك األمويانعقد  
ُ
ادل

ادلنظمة وتندرج مشاركة . 2016 ديسمرب  21إىل  18يف الفًتة من  اجلمهورية اللبنانيةب جبيلمدينة يف  األوريب، 

يف إطار برنامج التعاون القائم بينها ومعهد الًتاث األندلسي. وقد يف ىذا العمل  العربية للًتبية والثقافة والعلوم

انطلق ادلشروع منذ أربع سنوات وضّم أربع دول واقعة جنوب البحر األبيض ادلتوسط وىي: لبنان واألردن ومصر 

والتحقت ادلنظمة هبذه  .ادلتوسط وىي: إسبانيا والربتغال وإيطالياوتونس، وثالث دول أوروبية ُتطّل على مشال 

 يوون وجهة للسياحة حىتلطريق األمويني" "، ومتثل دورىا يف الًتويج اإلعالمي 2012اجملموعة يف بداية عام 

 الثقافية إقليميا ودوليا.

فيو الشريك  عرض ،شركاء ادلشروعاجتماع تنسيقي حضره  2016ديسمرب  18عقد يوم األحد  تّ 

يف مائدات  أغلبها متثلو منذ إطالق ادلشروع األنشطة ادلنّفذة ا حول ملّخص، الًتاث األاندلسيمؤسسة  ،ادلنّسق

الطّريق السياحي  إىل تشويلىذه األنشطة أّدت و وإنشاء جمموعات دعم حملية مستديرة وملتقيات ومعارض 

الثقايف الذي جيري حاليا الًتويج لو لدى وكاالت األسفار يف الدول العربية واألجنبية ونشره على ادلواقع اإللوًتونية 

  للّشركاء.



ضرورة أن يوون ىناك جزءا ثانيا للمشروع حىت يوتمل بإشراك الّدول العربية ادلتوسطية كما تطّرق اجملتمعون إىل 

واليت مل تون طرفا يف جزئو األّول. وّت االتّفاق على إعداد ملّف لتقدميو يف السنة القادمة إىل االّّتاد األخرى فيو 

  .األورويب

عرّب كّل من، ممثّلة بلدية جبيل وممّثل وزارة السياحة اللبنانية، يف اختتام مشروع ادلسلك األموي يوم االثنني  

التواصل بني أصحاب القرار وأصحاب ادلهن واألنشطة السياحية تدعيم وإثراء  أمهية، عن 2016ديسمرب  11

الستجابة حلاجات اجملتمع ادلدين واجملموعات احمللية ادلعنّية هبذا ادلسلك وضمان االستقرار االقتصادي اوالثقافية، و 

ل احلاضرة لقطاع السياحة، ودعم جهود ترميم وصيانة الًتاث الثقايف من أجل ّتقيق التنمية ادلستدامة لألجيا

 .والقادمة

التعايش السلمي بني و مبا يرمز إليو ادلشروع من قيم والتسامح  رتاث األاندلسي فقد ككّ ًت أما رئيسة مؤسسة ال

 الشريوةالثقافات واألديان، إىل جانب دوره يف ّتقيق التنمية والّرخاء للمجتمعات احمللّية وشورت كّل األطراف 

 على اجلهود ادلبذولة.

 ، مديرة إدارة الثقافة،ممثلة األلوسو توعرض .أنشطتهم وما أسفرت عليو من نتائجالدول األطراف  لوعرض ممث ثّ 

  .2016-2012ما ّت تنفيذه خالل الفًتة  ،بدورىا

مبدينة  2012الذي سيتّم تدشينو يف فرباير و مّتت زيارة ادلتحف اخلاص بـ"طريق األمويني" ويف إطار ىذا الّلقاء، 
وقد شاركت ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة أىّم األىداف اليت حّققها ادلشروع.  عترب إجنازه ضمنيُ اللبنانية و جبيل 

    سيوون جزءا دائما من ادلتحف.والذي " ق األموينييطر والعلوم مبعرض صور "

 اإلدارية وادلالية ادلسائلشول فردي دلناقشة ب جبميع األطرافاجتمع الشريك ادلنّسق  ،يف مساء نفس اليوم

 الستومال تقارير هناية ادلشروع.



أنشطة  عرض حيث تّ  س،ليف مدينة طراب فديصّ الويف اليوم األخري، مّتت دعوة ادلشاركني إىل مقّر مؤّسسة 

وقطاع التنمية الريفية والزراعة ادلستدامة والقطاع الثقايف والقطاع الًتبوي ) رئيسيةربعة قطاعات أدلؤسسة اليت تغطي ا

ُخّصص القسط الثاين من اليوم إىل زيارات و   ودورىا يف دعم مشروع "طريق األمويني". (التنمية االجتماعية

، ادلديرة العاّمة دلؤسسة مسرية بغدادي ، كما أُجريت جلسة عمل مع الدكتورةميدانية يف ادلدينة العتيقة بطرابلس

يف اجملاالت كات االىتمامات  إبرام اتفاقية تعاون مع ادلنظمة الّصفدي الثقايف، اليت عرّبت عن رغبة مؤّسستها يف

  ادلشًتكة، وباخلصوص توظيف الثقافة يف ّتقيق التنمية ادلستدامة للمجتمعات احمللّية يف الّدول العربية.

 


