
	 	 	
 
	

 

 االجتامع التنسيقي الثاينتقرير حول 

 لضباط اتصال مرصد الرتاث املعامري والعمراين يف البلدان العربية

 

 2017مارس 25تونس يف  ـمنظمة األلكسو مقرّ 
 

مبقرها بتونس،  2017مارس  25م يو  األلكسو /والعلوم عقدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

 لضباط اتصال مرصد الرتاث املعامري والعمراين يف البلدان العربية.  الثاينالتنسيقي جتامع اال 

وقد تم خالل االجتامع الذي ترأسته الدكتورة حياة القرمازي مديرة إدارة الثقافة باأللكسو، 

حول األوضاع الرّاهنة للرتاث املعامري  ممثيل الدول العربية األعضاء عرض تقارير ضباط االتصال

التي يتعرض لها املوروث  قدموا صورا متباينة وعديدة عن مظاهر التهديداتهم، و دولوالعمراين يف 

 ييل:  فيامالتي تتلخص و  ،الثقايف

 املسلحة.النزاعات  •

الجامعات املتطرفة املسلحة التي تحمل أفكارا دخيلة ذات ستقرار السيايس واألمني (عدم اال  •

 طابع إيديولوجي وطائفي).

 عن تثمينه. والعمراين فضالترميم الرتاث املعامري و  فيل بصيانةعدم توفر الدعم املادي الك •

تداخل بلد واحد ( والعمراين يفتعدد الهياكل واملؤسسات التي تعنى بحامية الرتاث املعامري  •

 ختصاصات و تضارب عىل مستوى القرار).اال 

بعض الدول او عدم  والعمراين لدىغياب املادة الترشيعية التي تكفل حامية الرتاث املعامري  •

 لدى البعض اآلخر. وعدم تفعيلهامواكبتها للواقع يف دول أخرى 

ظل عدم توفر  أو يف غياب السلطةهدم وإعادة بناء يف ظل  العشوائية مناالنشطة العمرانية  •

ستثامر التجاري للفضاءات مبا ال يتناسب مع أمام تفاقم ظاهرة اال خطط اسرتاتيجية عمرانية 

 .والتاريخي والعمراين األثريري الطابع املعام

 انعدام أو نقص اليد العاملة املتخصصة يف مجال الحرف املتصلة بالقطاع. •
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 .)عوامل التعريةواملناخية (العوامل الطبيعية  •

 .واملستثمريناملالكني الخواص  والتاريخي لدىتدين مستوى الوعي بقيمة املوروث األثري  •

 

 :التوصيات التالية ح املشاركونالنقاش، اقرت  وإثر

 والعمراين وخاصة املهددري املعام وحامية الرتاثإنشاء صندوق عريب أو حساب خاص لصون  •

 .منه

الرتاث املعامري يف الدول  وتنفيذية مليثاقالعمل عىل بعث لجنة تعنى بإعداد لوائح تفسريية  •

 . قارب بينهاالعربية لتحقيق الت وترشيعات الدولوالقوانني  ودراسة األنظمةالعربية 

الدول التي تواجه نزاعا مسلحا أو  والعمراين يفاإلرساع بوضع آلية لتوثيق الرتاث املعامري * •

 عدم استقرار أمني.

 الدول العربية. وعمراين يفمعلم معامري  500القيام بإحصاء أويل ألهم  •

 .وتحفيزهمتدريبية للحرفيني  وتنظيم دوراتوضع قاعدة بيانات  •

جميع رشائح  والعمراين لدىوعي بأهمية املحافظة عىل الرتاث املعامري العمل عىل بث ال •

 بالدرس والبحث.   وأهمية تناولهاملجتمع 

تأهيل الرتاث املعامري والعمراين  واملستثمرين إلعادةالعمل عىل تشجيع املالكني الخواص  •

 التحفيز.تضمن اإلعفاء الرضيبي وغريه من عوامل  بإقرار ترشيعاتوتوظيفه 

 

دولة ليبيا يف  عىل مقرتحباملوافقة باإلجامع  تصالبادر ضباط اال الفاعلية و للنجاعة  وسعيا

 طفيف.خصوص اعتامد شعار املرصد مع تعديل 

 

مجال الحرف  والتوثيق، التالية: الجرداملحاور  تتكفل باإلرشاف عىل فرق عمل تكوين كام تم

ستثامر اال  التعليم والدراسات، التقني،التدريب  واإلعالم،التوعية  التقليدية،املتصلة بالعامرة 

 التالية:وفق الجداول  والتثمني،

 

 املنسق العام لفرق العمل
 ه النعيممشاري عبد اللّ 

 ضابط اتصال اململكة العربية السعودية
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 والتوثيقفريق عمل: الجرد 

 أعضاء الفريق منسق الفريق
 الدولة االتصالضابط  الدولة االتصالضابط 

 جمهورية مرص العربية محمد أبو سعده

 اململكة األردنية الهاشمية أمجد محمد أحمد البطاينة

 الجمهورية التونسية عدنان بن نجمة

 مملكة البحرين مروى نبيل

 اململكة العربية السعودية ه النعيم مشاري عبد اللّ 

 

  الحرف املتصلة بالعامرة التقليدية عمل:فريق 

 أعضاء الفريق الفريقمنسق 
 الدولة االتصالضابط  الدولة االتصالضابط 

 يوسف الرايض علوي
 

 اململكة املغربية
 

 الجمهورية اللبنانية رندة قاوقجي

 الجمهورية اليمنية نبيل عيل منّرص 

 

 التدريب التقني عمل:فريق 

 أعضاء الفريق منسق الفريق
 الدولة االتصالضابط  الدولة االتصالضابط 

 الجمهورية التونسية عدنان بن نجمة
 ليبيا محمد الرصماين

 الجمهورية الجزائرية الدميقراطية نبيلة رششايل

 

 واإلعالمالتوعية  عمل:فريق 

 أعضاء الفريق منسق الفريق
 الدولة االتصالضابط  الدولة االتصالضابط 

 ليبيا محمد الرصماين
 جمهورية العراق مها سعيد هادي

 الجمهورية اإلسالمية املوريتانية سيدي املختار ولد تالميذ
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 والدراساتالتعليم  عمل:فريق 

 أعضاء الفريق منسق الفريق
 الدولة االتصالضابط  الدولة االتصالضابط 

 الكويت زهراء عيل بابا
 جمهورية مرص العربية محمد أبو سعده

 السعوديةاململكة العربية  عبد الله النعيم مشاري

 

 التثمني االستثامر و  فريق عمل:

 أعضاء الفريق منسق الفريق
 الدولة االتصالضابط  الدولة االتصالضابط 

 قطر عادل املسلامين

 اململكة املغربية يوسف الرايض علوي

 فلسطني إيهاب داود

 ليبيا محمد الرصماين

 

تحت  االتصالأن يكون العمل ضمن قاعدة تفاعلية تشاركية بني جميع ضباط  وقد تقررهذا 

تقارير فرق العمل كل ثالثة أشهر عىل ان يتكفل  إليها ن ترفعأ و مبنظمة األلكسو  إرشاف إدارة الثقافة

التنسيق مع وزاراتهم املوقرة أو مؤسساتهم املعنية للحصول عىل املوافقة الستضافة  االتصالضباط 

الثالث لضباط اتصال مرصد الرتاث املعامري والعمراين يف الدول العربية املزمع  االجتامعات فعالي

 تكاليف إقامة الوفود العربية.  وذاك بتحملعقده يف منتصف شهر أغسطس 

 

  اليوم.الثاين يف حدود الساعة الرابعة بعد الزوال من نفس  االجتامع التنسيقي ورفعت أعامل 

 

 


