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  بسم هللا الرمحن الرحيم

 

عقد انمحاية الّرتاث)، برنامج بدعوة من املنّظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (إدارة الثقافة و       

بتونس يومي ة صال مشروع البوابة اإللكرتونية للرتّاث الثقايف يف الّدول العربياط اتّ ضبّ االجتماع األّول ل

 .2015يونيو  16و 15

وشارك يف االجتماع السّيدات والساّدة ضباط االتصال املمثّلون لكل من : اململكة األردنية       

لكة البحرين، واجلمهورية التونسية،  وسلطنة عمان، اهلامشية، ودولة االمارات العربية املتحدة، ومم

ودولة فلسطني، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومجهورية مصر العربية، واململكة املغربية، (مرفق قائمة 

  املشاركني).

معايل نيابة عن الدكتور حممد عبد الباري القدسي املدير العام املساعد،  وقد افتتح االجتماع      

ب كلمة رحّ وألقى   ،املدير العام للمنّظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، هللا محد حمارب لدكتور عبدا

بأمهّية دور الّرتاث الثّقايف يف تنمية إحساس الفرد واجلماعة  مذّكرافيها بالسّيدات والساّدة املشاركني، 

فاعل للتنمية املستدامة باهلويّة والشعور بالوحدة واالستمرارية، باإلضافة إىل وظيفته كمحّرك 

ممثّلة للمجتمعات اإلنسانية، ممّا يربز أمهّية البوابة االلكرتونية للّرتاث الثّقايف. وشكر معاليه دولة قطر 

  على دعم هذا املشروع (مرفق الكلمة)." كتارا   "ومؤسسة احلّي الثقايف بوزارة الثقافة والفنون والّرتاث 

صال على مشروع جدول األعمال (مرفق اجلدول)، اط االتّ وبعد موافقة السّيدات والساّدة ضبّ      

اجلوانب املوضوعّية   -استعرضت الدكتورة حياة القرمازي مدير إدارة الثقافة وبرنامج محاية الّرتاث 

رب عدد من الدول ة ملشروع البوابة، ّمث بدأت أعمال االجتماع اليت تضّمنت استعراضا لتجاوالفنيّ 



ومناقشة ضافية ومعّمقة لكافة اجلوانب املوضوعية والفنّية للبوابة، �دف أن يكون املوقع سهل 

االستعمال، حميطا بكافة املواضيع، مراعيا للتصنيف املعمول به دوليا طبقا التفاقيات اليونسكو ذات 

  ثقايف يف الّدول العربية.نا وصالت للمواقع الوطنية اخلاّصة بالّرتاث الالعالقة، ومتضمّ 

املوقع االلكرتوين لأللعاب الرتاثية كنموذج ريادي إدارة الثقافة وبرنامج محاية الّرتاث ّمث عرضت       

  للبوابة.

أشاد املشاركون بأمهّية هذه العروض وما تضمنته من معلومات مفيدة عن جهود الّدول العربية        

وأنشطة املؤسسات املكّلفة فيها،  مهّية السياسات الثّقافية املّتبعةيف جمال صون الّرتاث الثّقايف وأ

  .     تنفيذهاب

ويف ضوء النقاشات املستفيضة اليت دارت يف شكل "عصف ذهين" على امتداد يومي االجتماع،     

  :الّتوصية مبا يلي اتفق املشاركون على 

"، خاصة وأّن  لثقايف يف الّدول العربيةالبوابة االلكرتونية للّرتاث اأن يكون اسم البوابة : "  .1

  هذه التسمّية هي اليت وردت يف قرار الساّدة الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية.

، 1972أن يكون التصنيف املّتبع يف البوابة مراعيا للتصنيف الوارد يف اتفاقية اليونسكو لعام  .2

فيما يتعّلق بالّرتاث غري املاّدي، مع  2003فيما خيّص الّرتاث املاّدي، واتفاقية اليونسكو لعام 

القيام بالتحويرات واالضافات اليت تقتضيها اخلصوصيات الثّقافية واملعطيات اخلاّصة بكّل 

 موضوع.

االلتزام بالسقف الزمين إلطالق البوابة االلكرتونية كما حدده االجتماع األخري للجنة الّدائمة  .3

 ) لعام واحد. 2015يو ما 19-18للثقافة العربية (الدوحة، 

اململكة األردنية اهلامشية ومملكة تشكيل فريق عمل مؤلف من ضباط االتصال يف كل من  .4

، باإلضافة إىل من ترّشحه اململكة املغربيةو سلطنة عمان ومجهورية مصر العربية البحرين و 

 ، تعهد له املهام التالية:املنظمة



 ).Site Mapحتديد مكونات البوابة وخريطتها ( -

) البوابة ليعكس حمتواها املتضّمن الّرتاث الثّقايف املاّدي وغري Logoتصميم شعار ( -

 املاّدي.

التواصل مع ضباط االتصال عن طريق الربيد االلكرتوين بصفة مستمرة الطالعهم على  -

 سري املشروع.

 اقرتاح مناذج أولية لتنظيم حمتوى البوابة. -

تداولة يف جمال الرتاث الثقايف بالتعاون مع الدول دعوة املنظمة إىل وضع دليل للمصطلحات امل .5

 األعضاء.

يف كيفّية تزويد البوابة دعوة املنظمة إىل التنسيق مع فريق العمل املكلف لتنظيم دورة تدريبية   .6

 لضباط االتصال يف موعد يتّم حتديده الحقا.بالبيانات وإدار�ا 

 دعوة املنظمة إىل البحث على مصادر متويل إضافية لتنفيذ املشروع.  .7

املادي الستكمال حمتوى البوابة يف هذا الثّقايف  اثدعوة املنظمة إىل التواصل مع اخلرباء يف الرتّ  .8

 اجلانب.

 

وإذ تشكر املنظمة الدول األعضاء على تلبية الدعوة واملشاركة يف هذا االجتماع التأسيسي        

ما يف سيّ ال تسخري اإلمكانيات الالزمة إلجناح هذا املشروع إىل  األعضاء لبوابة، فإ�ا �يب بالدولل

 هذه املرحلة الدقيقة. 


