


اليوم األّول23: مارس 2017

: زيارة ميدانية ملدينة تونس العتيقة. س 9 و30د 

: التحّول إىل مقّر منظمة األلكسو واجتامع السيد دوين ريكاراألمني العامل ملنظمة مدن الرتاث  س 12 
العاملي مبمثّيل املدن التاريخية املسجلّة عىل قامئة اليونسكو من منطقة إفريقيا والرشق األوسط.

: غداء مبقّر املنظمة. س 13 

الجلسة اإلفتتاحية واملداخالت التقدميية للملتقى الدويل

: الكلمة الرتحيبية للدكتور عبد الله حمد محارب / املدير العام ملنظمة األلكسو. س 15 

: السيد سيف الله األرصم / رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة    س 15 و10د 
الرتاث و املدن التاريخية العربية.

: سعادة م. أحمد حمد الصبيح / األمني العام ملنظمة املدن العربية. س 15 و20د 

: السيد دوين ريكار / األمني العامل ملنظمة مدن الرتاث العاملي. س 15 و40د 

: الخطاب اإلفتتاحي ملعايل السيد محمد زين العابدين / وزير الشؤون الثقافية بالجمهورية  س 15 و50د 

                      التونسية. 

: السيدة حياة قطاط قرمازي / مديرة إدارة الثقافة مبنظمة األلكسو: املداخلة التقدميية للملتقى  س 16 و10د 
الدويل.

س 16 و30د إىل س 19: الحّصة األوىل:
“اإلعتداءات عىل الرتاث الثقايف ودور املرصد يف الوقاية واملتابعة”

: السيد أ. الّصديق عمران الرقيق /  املدير العام لجهاز إدارة املدن التاريخية بليبيا: “اآلثار املبارشة  س 16 و30د 
و غري املبارشة للنزاعات املسلّحة يف ليبيا”.

: السيد ن. نبيل منّص /  نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة عىل املدن التاريخية باليمن:  س 16 و50د 
ة التوثيق و رصد أرضار الرتاث الثقايف العمراين أثناء النزاعات املسلّحة”. “أهميّ

: اسرتاحة س 17 و10د 

: السيدة نريمني محمد عيل / قسم اآلثار جامعة صالح الدين - العراق: “االعتداءات عىل الرتاث  س 17 و30د 
اإلسالمي واملسيحي واليزيدي والشبيك يف العراق”

: السيد م. إيهاب داوود  / ضابط اتّصال مرصد الرتاث املعامري والعمراين بفلسطني: “هدم الذاكرة  س 17 و50د 
الفلسطينية يف املدن التاريخية من قبل سلطات اإلحتالل اإلرسائييل و توابعها”.

: السيد رياض الحاج سعيد / متفقد جهوي للرتاث بالساحل التونيس: “واقع مدينة سوسة العتيقة  س 18 و10د 
بعد الثورة”.

: نقاش س 18 و30د 

اليوم الثاين 24 مارس 2017

س9 إىل س13: الحّصة الثانية:

“مساهمة املنظامت اإلقليمية والدولية يف حامية الرتاث املهّدد 
والتجارب الناجحة ومنهجيات التّدخل”

: السيد مصطفى الخنويس / مدير بحوث خبري يف الرتاث الثقايف مبنظمة األلكسو: “إسهام منظمة   س 9 و30د 

األلكسو يف صون وحامية املواقع األثرية واملدن التاريخية يف مناطق النزاع املسلّح يف الدول 
العربية”.

: السيد غّسان الساّمن / رئيس قطاع العالقات الخارجية و اإلعالم مبنظمة املدن العربية: “منظمة  س 9 و50د 
املدن العربية وحامية الرتاث الثقايف”.                           

: السيد زيك أصالن / املمثّل اإلقليمي لإليكروم يف الدول العربية و مدير مركز آثار : “إنجازات  س 10 و10د 
وإسهامات اإليكروم يف حامية الرتاث املهّدد بالدول العربية األعضاء”.        

: نقاش     س 10 و 30د 

:  إسرتاحة س 11 

: السيد  أسعد سيف / إيكوموس لبنان: “التجربة اللبنانية، استعراض مراحل حرب ماضية وآفاق  س 11 و20د 
تراثية: اقرتاح آليات ومناهج ملرصد الرتاث”.          

: السيد عبد الحميد صالح / رئيس مجلس أمناء املؤسسة املصية إلنقاذ الرتاث مبص: “الوقاية من  س 11 و40د 
الكوارث مفتاح حامية الرتاث الثقايف”.

: السيد فتحي البحري / باحث باملعهد الوطني للرتاث – الجمهورية التونسية: “مقامات  س 12 
واكتشافات”.    

: نقاش     س 12 و20د 

: غداء س 13 

س 15 إىل س 18: الحصة الثالثة:
“دور التجمعات املحلّية واملجتمع املدين أمام خطر هدم الذاكرة”

: د. محمد الساّمر / مدير الرتاث التاريخي واآلثار بوكالة تهيئة هضبة بورقراق - املغرب:  س 15 
“االستفادة من األحداث التاريخية الخطرية و املؤملة التي تعرضت لها املدن التاريخية اإلسالمية 

محاولة إيجاد حلول واقية لتفاديها يف املستقبل”.  

: السيد مختار ولد اتالميذ - ضابط اتصال - موريتانيا: “الرتاث الثقايف املوريتاين واألخطار التي  س 15 و20د 
تهدده”

: السيدة مها سعيد هادي / الهيئة العامة لآلثار والرتاث وزارة الثقافة - بغداد: “من ذاكرة الرتاث  س 15 و40د 
املعامري العراقي يف زمن  الحروب واألزمات”

: السيد أحمد بو خبزة / مستشار جامعة تطوان - اململكة املغربية: “بعض املعالجات لعامليات  س 16 
هدم الذاكرة وأعامل التدمري لرتاث مدن مغربية تاريخية إبان الحروب والنزاعات: مناذج تاريخية”               

: نقاش     س 16 و20د 

:  إسرتاحة س 16 و40د 

الجلسة الختامية
: نقاش عام س 17 

: التوصيات وكلمة اإلختتام س 17 و30د 

يوم 25 مارس: 
ورشة خاّصة بضباط اإلتّصال / مرصد الرتاث املعامري والعمراين يف البلدان العربية


