
	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
 
	

 اإللكرتونية للرتاث الثقايف البوابة  الاجامتع الثاين اخلاص مبرشوعتقرير حول 

 2017أبریل  25و 24یويم  -اخلرطوم  يف ادلول العربية

  

واللجنة الوطنية السودانية للرتبية  مجهوریة السودان وزارة الثقافة الاحتادیة ابلتعاون مع
     الثقافة رتاث ابملنظمة العربية للرتبية و برانمج حامیة ال، نظمت إدارة الثقافة و  والثقافة والعلوم

 اتصالاط التنسـيقي الثاين لضبٌ  الاجامتع ،ابخلرطوم 2017أبریل  25و  24یويم  -ألكسو-العلوم و 
ٌ ضابط   13وذكل مبشاركة العربية البدلانابة اإللكرتونية للرتاث الثقايف يف البوٌ  ٌ  صالات ول لني لدلٌ ممث

 مجلهوریة اجلزائریة ادلميقراطيةاو  امجلهوریة التونسـيةو  اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحريندوةل  التالية:
 الكویت ودوةل ودوةل قطر ودوةل فلسطني وسلطنة عامن العراقية امجلهوریةو  مجهوریة السودانو الشعبية 

كام شارك يف أعامل ، وامجلهوریة المينية  واململكة املغربية   ومجهوریة مرص العربية امجلهوریة اللبنانية و
 مصطفى جاد.د. و  وإسامعيل الفحيل د. مصطفى خنويس د. مه  ثالثة خرباء الاجامتع

 معايلو  ،مساعد رئيس امجلهوریة األسـتاذ موىس محمد أمحداجللسة الافتتاحية وقد أرشف عىل  
منظمة  جلهود اليت تقوم هباا مثناو  ابلضيوفاذلين رحبٌا الثقافة  وزير ،األسـتاذ الطيب حسن بدوي

صون وتمثني الرتاث عىل املراتب و إىل أبه  والارتقاءوتطويره  املشرتك دلمع العمل العريب األلكسو
 ني للمشاركني إقامة طيبة يف بدلمه الثاينيف البدلان العربية، ممتن يوغري املادالثقايف املادي 

 النجاح والتوفيق. الاجامتعوألعامل  السودان،

مجهوریة  الثقافة ابأللكسو إدارة مديرة، ويف لكمهتا، شكرت ادلكتورة حياة القرمازي
ة وأشارت إىل أمهيٌ  الاسـتقبال حسنو  الاسـتضافةالسودان رئاسة وحكومة وشعبا عىل كرم 

عنارص مرشوع البوابة اإللكرتونية للرتاث الثقايف يف ادلول العربية واذلي هيدف إىل احملافظة عىل 
قه أوال بتوثي األجيال القادمة، وذكل ومتريره إىلوحامیته  الثقايف الرتاث وحفظامجلاعية  اذلاكرة
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حبشد الكفاءات اجلامعية يف جماالت التدریب والتأهيل و  قاانت احلدیثة املتاحةابسـتخدام الت
 وتسهيل تبادل املعلومات هبدف تمثني هذا الرتاث حىت يكون سـندا للتمنية املسـتدامة.

 اقرتاح ما یيل: عن الاجامتعوقد أسفرت أعامل 

 اذلي اقرتحته األلكسو. البوابة ارشع اعامتد -

اململكة  اتصالمن طرف ادلكتور مصطفى انيم، ضابط  املقدمةالتعریفات  اعامتد -
 نيفات الفرعية الرئيسـية.والتصٌ  ،املغربية

املقرتحة من طرف املهندسة عزة  يغري املادالثقايف  ثحلرص الرتاطة املبسٌ  الاسـامترة اعامتد -
ٌ ضابط  مخيس،  مملكة البحرين. صالات

للرشوع يف جتميع  ترايث أويل كعنرص "النخةل والعادات والتقاليد واملهارات املتعلقة هبا" اعامتد -
 عىل أقىص تقدير. مأكتوبر القادمنتصف شهر  يف البوابةعىل  بتوفريهاوالتعهد  ة حوهلاملادٌ 

 .ةالقادم السـبعة شهراألة معل خطٌ  اعامتد -

وسارة  (مملكة البحرين)، هندسات وعزة مخيسامل  متكون من عىل تكوين فریق فٌين  اقالاتفٌ  -
 (األلكسو). نوة بدة ، الكویت)(دوةل الكوت

-  ٌ  اقرتاحالفحيل بتقدمي  لكتور إسامعيادلٌ وتلكيف  استشاريعىل تكوين فریق علمي  فاقالات
 يف أقرب وقت ممكن. ديرة الثقافة مبنظمة األلكسوإىل ملرتكيبته 

تفعيل  ول يف إطارمطلوب من ادلٌ  د ما هوهجات حيدٌ إعداد كتيب موٌ دعوة املنظمة إىل - -
 ابة.البوٌ 

ة املتوفرة واملادٌ  ،ةاحلرص الوطنيالعنارص املدرجة عىل قوامئ  تزنیل إىل اتصاللك ضابط  دعوة -
واملادة اليت أدرجت عىل القامئة المتثيلية للرتاث غري املادي  ،تراث اخلليج العريب دلى مركز
 .يف أرسع اآلجال ابةيف البوٌ  للبرشیة

  وابت اليت واهجت أعامل البوابة.الطلب من املنظمة توجيه مراسةل للوزراء املعنيني حول الصعٌ  -


