
 - 1 - 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )معدة من اململكة العربية السعودية(  
 
 
 
 
 
 

 
 

مبادرة التكامل بني السياحة والرتاث احلضاري 
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  من الهوية اإلسالمية والعربية كونها نقطة التقاء مشتركة بين جميع الدول 
ً
انطالقا

 في ظل التحديات الكبيرة التي 
ً
العربية، والعمل على تعزيزها لدى النشء خصوصا

 ها األصيلة.تواجه األجيال الناشئة وتهدد هويتها وثقافت

  لنتائج اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي 
ً
وتفعيال

م(، وإلى ترحيب أصاحب 6/12/2017هـ )18/3/1439عقدت في مدينة القاهرة بتاريخ 

السمو واملعالي الوزراء املشاركين في هذه الدورة باقتراح صاحب السمو امللكي األمير 

ن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سلطان بن سلمان ب

السياحة قطاعي تالقي بين باململكة العربية السعودية، بإيجاد آليات مناسبة لل

، من خالل تعزيز االلتقاء بين عناصر الثقافة والثقافة على املستوى العربي

واألدائية( والسياحة )املؤسسات األدبية، واملكتبات، والفنون التشكيلية والتطبيقية 

، والتراث الوطني )اآلثار، واملتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية(

في بناء شراكة فاعلة بين الجهات املعنية بالسياحة وتلك  -بإذن هللا  -يسهم وهو ما س

عتماد السياحة الدول العربية، واالتفاق على طريقة مناسبة ال املعنية بالثقافة في 

 محرك
ً
 رئيس ا

ً
وركيزة أساسية للمحافظة في الوطن العربي،  للتعريف بالتراث الثقافي ا

ة، العربيوالحضارة التراث التاريخ و االهتمام بمواقع ذلك بعليه واستثماره وتطويره، و 

، وتوظيفها لخدمة دول العربيةبالقلوب املواطنين والعمل على إعادة املكانة لها في 

 بية.السياحة البينية العر 

  تم االتفاق بين وزراء السياحة في الدول العربية على تبني هذا املقترح املهم، وأن يتم

عقد لقاء ثنائي يجمع وزراء السياحة في الدول العربية البدء بتفعيله من خالل 

لدراسة هذا املقترح بصورة موسعة ومركزة، واالتفاق على بنظرائهم وزراء الثقافة، 

تبنيه، واستعراض مكامن القوة والضعف، وآليات العمل  الهدف الرئيس من وراء

  .املناسبة إلنجاز هذا املشروع القومي الرائد

  بدأت األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة بجامعة الدول العربية بالعمل

ممثلة بالهيئة العامة للسياحة  –على تفعيل هذا املقترح، وطلبت مشاركة اململكة 

يناير  24في االجتماع التنسيقي الذي عقد لهذا الغرض بتاريخ  –لوطني والتراث ا

 م، وشارك فيه اإلدارات املعنية بالجامعة، ومنظمات العمل العربية 2018
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املتخصصة، انطالقا من كون اململكة صاحبة فكرة املشروع، ولها تجربة جيدة في 

بية، وكان لها مشاركة تنفيذه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العر 

متميزة في املؤتمر الدولي للسياحة والثقافة الذي ُعقد في مدينة سيام ريب في كمبوديا 

م(، بتنظيم مشترك من قبل منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية ومنظمة 2015)

اليونسكو، واملؤتمر الدولي الثاني الذي نظمته هاتين املنظمتين في مدينة مسقط 

 م(.2017عمان )بسلطنة 

  رحبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باململكة العربية السعودية في

املشاركة بهذا االجتماع، ورأت أنه من املناسب أن يركز االجتماع على املحاور 

 التالية:

 
ً
 فكرة إيجاد تالقي بين قطاعي السياحة والثقافة في الوطن العربي: -أوال

 

 الثاني بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية: الهدف من عقد اللقاء ( أ

  إعداد رؤية خاصة بأوجه التالقي بين قطاعي السياحة والتراث الثقافي في الدول

العربية، من أجل ربط املواطن بتاريخ وطنه، وتعرفه على املالمح التاريخية والتراثية 

طاع السياحي العربي، وتحفيز التي تتميز بها الدول العربية، وتوظيف ذلك لخدمة الق

  السياحة العربية البينية.

 القوة التي يتميز بها قطاعي السياحة والثقافة في الوطن العربي: ( ب

  يتميز التراث الثقافي في الوطن العربي بتنوع مصادره، وغزارة وتكامل محتواه، فاملنطقة

رات العريقة، العربية هي أرض الديانات السماوية، ومهد التاريخ، وملتقى الحضا

 والتراث العربي األصيل. 
 

 الفرص املتاحة: ( ت

  للتراث الثقافي العربي فرص عديدة إلعادة األحياء التراث والتنمية، فحكومات الدول

العربية لديها الرغبة في إحياء تراثها، وتوظيفه بما يخدم التأكيد على جهودها لتعزيز 

 ها.الهوية الثقافية العربية، وتعريف دول العالم ب
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ً
 مهما

ً
تعدد موارد التراث الثقافي العربي، وتوفر رؤوس األموال التي تعتبر حافزا

للتوظيف واالستثمار املناسبين في تطوير املشاريع املرتبطة بالسياحة الثقافية في 

الدول العربية، التي من املهم التركيز عليها في الفترة املستقبلية كونها ستكون اداة 

 طاع السياح الدوليين الى املنطقة العربية.جذب مهمة الستق

 

 الصعوبات التي تواجه قطاع السياحة الثقافية في الوطن العربي: ( ث

على الرغم من كثرة وتنوع املقدرات الثقافية في الوطن العربي والتي تعود الى عصور 

 لتوفر الفرص الواعدة لتنمية التراث الثقافي الع
ً
، وكذلك ونظرا

ً
ربي، وعهود  قديمة جدا

إال أنه ال تزال هناك بعض مكامن الضعف، وأوجه القصور التي يجب ان يتعاون 

القائمين على قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية التعامل معها بالسرعة 

 املطلوبة، وتتركز فيما يلي:

  ضعف مستوى الوعي واالدراك املجتمعي بأهمية التراث الثقافي، ومدى ارتباط ذلك

 الوطنية العربية. بالهوية

 .قلة املعرفة وعدم تأهيل املوارد البشرية الكافية لالضطالع بدور أكبر في هذا املجال 

  إلظهار أهمية 
ً
غياب/ ضعف السياسات اإلعالمية العربية، وقصور املتوفر منها حاليا

 التراث الثقافي العربي بصورته الحقيقة.

  في بعض الدول العربية، واالستثمار فيها عدم االهتمام الكافي بمواقع التراث الثقافي

، وذلك نتيجة قلة 
ً
 وخارجيا

ً
وتحسينها وتطويرها وإعادة الترميم والنشر عنها داخليا

املوارد املالية املوجهة لهذا القطاع، والتي نتج عنها عدم وجود خطط مستدامة 

من داخل لتحسين بعض املواقع، وتطويرها، وتوظيفها لخدمة السّياح والزائرين لها 

 تلك الدول وخارجها. 

  ضعف مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات املعنية بالسياحة والثقافة فيما بين

الدول العربية، وفيما بينها وبين املنظمات العربية والعاملية ذات العالقة لالستفادة 

 من خبراتها، وتجاربها في هذا املجال.
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 ا بعض منظمات العمل العربية، التي تعمل في عدم وصول نتائج الجهود التي تقوم به

هذا املجال، إلى شريحة كبيرة من مواطني الدول العربية، وقطاع املستثمرين ورجال 

األعمال الراغبين في توظيف استثماراتهم في مجاالت السياحة املرتبطة باملواقع 

 الثقافية والتراثية والتاريخية التي يزخر بها الوطن العربي.

 ت:التحديا ( ج

 يتعرض التراث الثقافي في الدول العربية للعديد من املخاطر والتحديات، من أهمها:

  ظاهرة العوملة والحداثة التي تتعرض لها املدن واملجتمعات العربية املختلفة، وما

ينجم عنها من تأثيرات على اللغة العربية املشتركة التي تعد أحد أهم جوانب الهوية 

 العربية األصيلة.

  التراث الثقافي العربي بالتقلبات السياسية، واالقتصادية، واملالية، والظروف  تأثر

 العاملية واملحلية.

  التحوالت في التركيبة االجتماعية للمجتمعات العربية، التي تعد من املخاطر التي

تعتري عملية حماية موارد التراث الثقافي، وتنميتها، وتوظيفها بصورة اقتصادية تخدم 

 ت العربية.املجتمعا

 
ً
 املحاور الرئيسة للقاء املقترح بين وزراء السياحة والثقافة في الدول العربية: -ثانيا

 

ترى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باململكة أن املحاور الرئيسة التي يجب 

التركيز عليها في التحضير للقاء بين وزراء السياحة ونظرائهم وزراء الثقافة في الدول 

 لعربية تتلخص فيما يلي:ا
 

 الحرف والصناعات اليدوية كذلك و  ،تطوير الفعاليات السياحة والثقافية والتراثية

 العربية.لدول فيما بين ا ةاملشترك

  املتاحف، وُدور السينما، ومراكز البحوث والدراساتالذي تقوم به )َدور التعزيز ،

ول العربية في تحفيز وتطوير واملهرجانات والفعاليات السياحية( التي تنظمها الد

العالقة بين قطاعي السياحة والثقافة في الوطن العربي، وذلك بجعلها قناة رئيسة 

 لتعريف املواطن العربي، والزائر/ السائح الخارجي )على حد سواء( بما يحتويه الوطن 
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العربي من مقومات وإمكانات تاريخية وتراثية وآثار ومتاحف تستحق الزيارة، 

 تستوجب املحافظة عليها، واالفتخار بها.و 

  السياحية )ذات استراتيجيات محددة للترويج والتسويق لهذا النوع من املنتجات تبني

تعّرفهم أكثر على تاريخهم العريق، بهدف  الوطن العربي،بين أبناء الطابع الثقافي( 

للسائح من  الثابتة، وإتاحة الفرصة، ومبادئهم ألصيلةزيادة تمسكهم بحضارتهم او 

 على الكنوز التراثية والتاريخية.
ً
 خارج الوطن العربي للتعرف ايضا

  العربي واالعالم املحلي في حماية تاريخ شباب التكثيف االهتمام بالدور املرتقب من

، وتعزيز قدراتهم الثقافية والسياحية، وتراث ومقدرات الدول العربية األصيلة

دول الرامج وفعاليات مشتركة جديدة تخدم واالستفادة منها لتطوير منتجات وب

  . العربية بصورة تكاملية

  دول الاملعنية بالثقافة في تلك بناء شراكة فاعلة بين الجهات املعنية بالسياحة و

 .مجال السياحة الثقافيةالعربية ب

  أن ، و العربي املتنوع والقّيماعتماد السياحة كمحرك رئيس للتعريف بالتراث الثقافي

بما يخدم مصالح  ركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويرهك يكون ذل

 في فتح مجاالت أوسع لتوظيف أبناء الوطن العربي في هذا 
ً
الدول العربية، وخصوصا

 .القطاع الحيوي 

 ورصد العربيةدول الإبراز اإلمكانات التنموية الهائلة لقطاع السياحة الثقافية ب ،

 .هوية الداعمة واملحفزة لالستثمار فيوتفعيل الخطط والبرامج التنم

  من حراك للحفاظ على  - بمختلف أطيافه -يشهده الوطن العربي التركيز على ما

جل استثمار ذلك لتطوير منتجات أمواقع التراث الحضاري والثقافي، والتنسيق من 

 من املوقع االستراتيجي 
ً
ل لدو لسياحية ثقافية تحقق تنمية اقتصادية كبيرة، مستفيدة

 .املشترك ، وتراثها العريق، ودورها في إيجاد نوع من التمازج الثقافيالعربية

  م في إعادة مكانة تلك اسهأل من شأنه االعربي التأكيد على أن االهتمام بمواقع التراث

، وحفز األجيال الجديدة على املحافظة العربيةدول الاملواقع إلى قلوب املواطنين في 

 .التخريب التي قد تتعرض لها بعض تلك املواقع ، والتصدي ملحاولةعليها
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ترسيخ مبدأ أن "التراث الثقافي" يعد تجربة متكاملة، يتناغم مع التجارب الالمادية 

. العربيةدول الاألخرى التي تجعل األماكن التراثية في 
ً
 جاذبة سياحيا

 ملراقبتها وضع ضوابط مشتركة للمواقع الثقافية، ذات القيمة التراثية والتاريخية ،

 وتوظيفها لدعم السياحة الثقافية.

  وتوظيفها لتنمية العربيةدول الاالستفادة من املوارد الثقافية املادية والالمادية في ،

 وترويج التراث الثقافي، والتعريف بها 
ً
.داخليا

ً
، ودوليا

ً
 ، وإقليميا

 قرار بشأنها  العربية، واستصدار دول لوضع رؤية مشتركة للسياحة الثقافية البينية ل

جعل وجهات هذه الدول من أهم الوجهات يدعم التوجه ل، من مجلس الجامعة

 السياحية في العالم.

 دول لرفع مستوى الوعي الثقافي والسياحي املجتمعي، وربط الناشئة بالتراث الثقافي ل

املشتركة، وكمصدر  العربيةكحاضن للثقافة  فيها، وإظهار التراث العمراني العربية

 ادي متجدد.اقتص

 إلبراز السير التاريخية املرتبطة بها والثقافة املشتركة  توظيف مواقع التراث الثقافي

 .العربيةدول لل

  تبادل الخبرات في مجال تنمية الصناعات التراثية، وتوفر فرص العمل والفوائد

 االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات املحلية.

 في كافة مجاالت  العربيةدول لوارد البشرية لالتدريب وتنمية املمجاالت لتعاون في ا

 السياحة الثقافية.

 
ً
اآلليات التنفيذي املقترحة لتفعيل التالقي بين قطاعي السياحة والثقافة  –ثالثا

 العربيين:

  إعداد رؤية شاملة للتالقي تشكيل فريق عمل من الدول الراغبة في املشاركة في

، يتولى عملية صياغة ي الدول العربيةاملشترك بين قطاعي السياحة والثقافة ف

أهداف هذه الرؤية بصورة شمولية، وإعداد خطوات التنفيذ املناسبة، وذلك 

بمشاركة منظمات العمل العربي املتخصصة في هذه املجاالت، ووفق فترات زمنية 

 محددة. حيث تقدمت كل من مملكة البحرين، واململكة األردنية الهاشمية، 
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لتونسية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، لالنضمام إلى والجمهورية ا

 فريق العمل الذي تقرر أن ترأسه اململكة العربية السعودية.

 :االستفادة من مخرجات كل من 

ميثاق املحافظة على التراث العمراني في الدول العربية، وتوظيفه بما يخدم هذا  –

 املقترح املهم.

التي نظمتها كل من منظمة السياحة العاملية ومنظمة األمم  نتائج املؤتمرات الدولية –

املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، في هذه املجاالت، ومن ذلك نتائج املؤتمر 

 م.2017الدولي الذي نظم في مدينة مسقط بسلطنة عمان في شهر ديسمبر 
 

 
ً
 ركائز العمل املتوقع من فريق عمل إعداد الرؤية: –رابعا

تنمية إسهام قطاعي السياحة والثقافة مجتمعين في دعم االقتصادات  -املحور األول 

 الوطنية، وذلك من خالل ما يلي:

 للتعريف بالتراث الثقافي العربي والحفاظ عليه. .1
ً
 رئيسا

ً
 اعتماد السياحة محركا

إبراز املقومات التنموية للتراث الثقافي، ووضع خطط مستقبلية لتنمية التراث  .2

 الثقافي العربي.

آثار(، واستنطاقها  –حصون  –االستغالل األمثل ملختلف املواقع السياحية )قالع  .3

من خالل إقامة الفعاليات واملناشط الثقافية والسياحية املختلفة لتسهم في دعم 

 االقتصادات الوطنية.

تضمين مشاريع وبرامج التراث الثقافي في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  .4

 بالدول العربية.

تحفيز االستثمار في مشاريع التراث الثقافي، وإبراز اإلمكانات االستثمارية للموارد  .5

 الخاصة به.

دعم تأسيس الشركات الخاصة باستثمار وتشغيل موارد التراث الثقافي في الدول  .6

 ة.العربي

تنظيم ملتقى عربي لالستثمار في مواقع التراث الثقافي، ينظم بصورة دورية بالتنسيق  .7

 مع منظمات العمل العربي املشترك، واملنظمات الدولية واإلقليمية املتخصصة.
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تنظيم مواسم ثقافية وتراثية عربية سنوية مشتركة، وذلك لعرض االبحاث  .8

ن العربي، ومناقشة عمل ملتقيات وندوات واملكتشافات األثرية والتراثية في الوط

 علمية ملواكبة االتجاهات الحديثة في املجاالت الثقافية والتراثية واملتحفية.

االستفادة من دور املركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي )مقره املنامة( في تعزيز  .9

ة ولديه كفاءات التعاون مع الوزارات العربية املعنية، كونه يعمل في اطار معايير دولي

 وخبرات متميزة، ولديه تعاون وارتباط مباشر مع منظمة اليونسكو.

االستفادة من مشروع االستثمار بالثقافة الذي تقوم به بعض الدول العربية، ومن  .10

 ذلك ما اطلقته هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

بية لقائمة تبادل الخبرات في مجال اعداد ملفات التقدم لترشيح مواقع تراثية عر  .11

 التراث العالمي التابع ملنظمة اليونسكو.

م(، اللذين نظمتهما منظمة 2017م( ومسقط )2015االسترشاد بمؤتمري كمبوديا ) .12

اليونسكو ومنظمة السياحة العاملية، للتعاون بين السياحة والثقافة، واالستفادة 

 منهما كنموذج استرشادي.

نفيذ البرامج والخطط الثقافية التراثية، وضع آلية تضمن تأمين دعم مالي يسهم في ت .13

من خالل صناديق عربية لتأهيل وتطوير وإدارة املواقع التاريخية والتراثية كونها 

 تشكل عنصر جذب سياحي.

تنسيق مواعيد إقامة الفعاليات الثقافية والسياحية العربية، خاصة الدورية منها،  .14

ية ممثلة بالجهات املسؤولة عن والدعوة إلى املشاركة فيها من قبل الدول العرب

السياحة، وتلك املسؤولة عن الثقافة، والدعوة إلى مشاركة الخبراء الدوليين في 

املنظمات الدولية، مثل منظمة السياحة العاملية، ومنظمة اليونسكو، واإليكوموس، 

 واإليكوروم وغيرها.

 املحور الثاني - تعزيز الهوية الوطنية في مجال التراث الثقافي العربي:

االستفادة من التراث الثقافي في تعزيز الهوية واالنتماء الوطني، وإعادة مكانة التراث  .1

 الثقافي الى قلوب مواطني الدول العربية، وجعلها ثقافة معاشة.

 تأسيس برامج وطنية وبرامج مشتركة للمحافظة على التراث الثقافي. .2
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 حفاظ على التراث العربي.تشجيع البرامج واملشاريع الوطنية الخاصة بال .3

 تبني سياسات إعالمية للتوعية والتعريف بالتراث الثقافي العربي. .4

تدشين حملة لرفع الوعي بالتراث الحضاري العربي تحت مظلة جامعة الدول  .5

العربية، تتضمن انتاج أفالم وثائقية، وإدماج الشباب العربي واملجتمعات املحلية 

 لدول العربية.من خالل حمالت توعية تقام في ا

 التأكيد على تكامل التراث املادي والالمادي. .6

 إضافة مواضيع التراث الثقافي في املناهج التعليمية واألكاديمية. .7

 تعزيز دور املتاحف واملؤسسات الثقافية الوطنية. .8

 اعتماد برامج تنفيذية لتحفيز املجتمعات للحفاظ على التراث. .9

 من أجل التنمية في نطاقها الثقافي. تعزيز ونشر مفهوم السياحة املستدامة .10

نشر مفهوم السياحة الثقافية والترويج للمواقع الثقافية والتراثية بشكل يستند الى  .11

 الهوية الوطنية.
 
 

 املحور الثالث: التدريب والتعليم وتنمية املوارد البشرية:

 جتمع.اعداد استراتيجيات للتعليم ونشر املعرفة بالتراث الثقافي لكافة شرائح امل .1

 ادخال التراث الثقافي كمادة علمية أو معرفية في األنظمة التعليمية والتدريبية. .2

 تبادل الخبرات املعرفية والعملية في مجال التراث الثقافي. .3

ابراز املردود اإليجابي للسياحة الثقافية من خالل إيجاد وظائف للمواطنين، وإيجاد  .4

، وذلك مباشربشكل مباشر أو غير موارد لدخل الفرد واملجتمع على حد سواء، 

 لتحقيق االستقرار االجتماعي.

اجراء مسوحات وطنية وخليجية شاملة الحتياجات قطاع التراث الثقافي من املوارد  .5

 البشرية، ومستويات املعرفة.

 تنظيم برنامج زيارات متبادلة في دول املجلس للعاملين في قطاع التراث الثقافي.   .6

ألمانة العامة للتدريب املشترك على إدارة التراث الثقافي استحداث هيئة تتبع ا .7

 العاملين في قطاع التراث الثقافي. تستهدفواملحافظة عليه إلعداد دورات تدريبية 

استحداث مواد دراسية مشتركة كمقررات في القطاعات التعليمية للتغطية املعرفية  .8

 .الجانببهذا 
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 حلية.تدريب وتأهيل الكوادر واملجتمعات امل .9

اعداد برنامج تدريبي منهي في مجاالت املتاحف املختلفة، وتبادل إيفاد العاملين في  .10

املتاحف لفترة تدريبية محددة في احدى الدول العربية لالستفادة من تجربة تلك 

الدولة في مجاالت عدة مثل )ادارة املتاحف، وادارة املجموعات املتحفية، وتصميم 

العرض، وتطوير برامج التعليم في االرشاد املتحفي، وبرامج وتقديم املعارض واساليب 

 وورش عمل في التربية املتحفية(.

 تكليف األمانة العامة بإعداد برنامج للزيارات املتبادلة. .11

للجامعة بمتابعة البرامج التعليمية ذات العالقة مع الجهات  العامةتكليف األمانة  .12

 املعنية في الدول األعضاء.
 

 التسويق السياحي والثقافي على املستوي العربي: -ابع املحور الر 

1.  .
ً
 تسويق التراث الثقافي وفق خطط مدروسة مرتبطة بالسياحة، والتنسيق لها دوليا

إعداد أجندة عربية مشتركة للفعاليات التسويقية في الدول األعضاء تشمل  .2

 املؤسسات السياحية والثقافية واالعالمية.

ت وسياسات موحدة للترويج والتسويق للمنتجات تشجيع إعداد استراتيجيا .3

 السياحية الثقافية.

 إبراز ما تشهده الدول العربية من حراك للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي. .4

االتفاق على رزنامة عربية بالفعاليات السياحية والثقافية على املستوى العربي،  .5

 املناسبة لها. ةوتصميم البرامج التسويقي

ناطق السياحية بالدول العربية إلى ثالثة أقاليم، ليتم تسويقها بما تقسيم امل .6

 يتناسب مع كل إقليم.

تكليف األمانة العامة للجامعة بمخاطبة الجهات املعنية بالدول العربية إلعداد  .7

 استراتيجية تسويق موحدة للسياحة الثقافية العربية.

فية العربية، بالتنسيق مع العمل على تأسيس مكاتب موحدة لتسويق السياحة الثقا .8

 املنظمة العربية للسياحة واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
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إنشاء بوابة الكترونية عربية موحدة تضم جميع املواقع الثقافية والسياحية، تتيح  .9

 للملتقى او الزائر العربي التعرف عليها بسهولة.

التراثية والثقافية والسياحية بطريقة  إعطاء دور أكبر للتسويق والترويج للمواقع .10

 حديثة تتالئم مع طبيعة وثقافة السائح العربي.

إقامة املهرجانات والفعاليات التوعوية للشباب العربي تهدف الى رفع املستوى الثقافي  .11

 والفكري بهذا الخصوص.

تشجيع التسويق واالعالن للمشهد الثقافي السياحي للمتاحف بين الجهات املعنية،  .12

 للدور الذي تقوم به وكاالت السفر والسياحة في التسويق والدعاية ملا تزخر به 
ً
نظرا

 الدول العربية من مقومات سياحية تتضمن االمكان التراثية واألثرية والتاريخية.

أهمية استلهام منتجات ثقافية وفنية وادبية إبداعية قابلة للتسويق والترويج  .13

 ثقافية وبيئية واقتصادية.السياحي وتحقق منافع اجتماعية و 

 

 التشريعات:األنظمة و  -ملحور الخامس ا

وضع ضوابط مشتركة لتنمية مواقع التراث الثقافي في الوطن العربي، وتوظيفها  .1

 لدعم السياحة الثقافية املشتركة.

 وضع الكودات واملواصفات الفنية الوطنية والعربية. .2

الخاصة للتراث الثقافي على املستوى  التعميم على الدول األعضاء بمعايير األنظمة .3

 الوطني.

 التعميم على الدول األعضاء باملواثيق واملعايير العربية. .4

الطلب من الدول األعضاء تزويد األمانة العامة للجامعة بأي أنظمة أو تشريعات أو  .5

قوانين مختصة بحماية التراث وربطهم ببرنامج زمني لتنفيذ ذلك، على أن تقوم 

 األعضاء.امة بتعميمها على الدول األمانة الع

عنى بعناصر التراث الثقافي، ودعم القائم  .6
ُ
استمرار العمل لصياغة مواثيق عربية ت

 منها، ومن ذلك ميثاق التراث العمراني العربي.
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اقتراح عقد اتفاقيات وتشريعات مشتركة حول ادارة االزمات من أجل تعزيز تأمين  .7

تحفية في جميع الظروف الطبيعية والسياسية، وذلك املتاحف ووقاية املعروضات امل

بناًء على الوضع الراهن في عدد من الدول العربية التي تعاني من اضطرابات 

 سياسية قد تؤثر على قطاع التراث الثقافي والسياحي بشكل مباشر او غير مباشر.
 

 

 

 لعربية:تعزيز العمل املشترك على مستوى السياحة الثقافية ا -املحور السادس 

 تشجيع التعاون بين املؤسسات املعنية بالتراث الثقافي في الوطن العربي. .1

تشجيع قيام املشاريع والبرامج املشتركة بين الدول األعضاء في املجلس الوزاري العربي  .2

 للسياحة ومجلس وزراء الثقافة العرب.

 ربية.الثقافية العالتوأمة بين السياحة و التراث الثقافي لتعزيز السياحة  .3

 اعداد أجندة ثقافية مشتركة للفعاليات واألنشطة املشتركة في التراث الثقافي. .4

العالمي، ودعم ترشيح امللفات التي العمل على تحضير ملفات مشتركة ملواقع التراث  .5

 التراث العالمي التابع لليونسكو. تقدمها الدول العربية لتضمين مواقعها في قائمة

املعنية باختيار املواقع الثقافية مكانا لتنظيم الفعاليات العمل على قيام الجهات  .6

 املواقع.السياحية املشتركة للتعريف بهذه 

 تكليف مركز التراث العالمي بالبحرين ملتابعة ملفات مواقع التراث العالمي. .7

العمل على استحداث فعاليات دورية مشتركة بالدول العربية أسوة بالفعاليات  .8

 الرياضية.

 ى تعزيز األمن السياحي.العمل عل .9

االنفتاح على القطاع الخاص وزيادة التعاون وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع  .10

 العام بما يخدم مجالي الثقافة والسياحة.

صيانة وتأهيل املواقع التراثية والثقافية التي تعكس عمق الحضارات العريقة، وإبراز  .11

 املقومات التاريخية والثقافية والسياحية.

توقيع مذكرات تفاهم او برامج تنفيذية تساعد على زيادة التعاون العربي املشترك في  .12

 املجاالت الثقافية والسياحية.

العمل على عقد اتفاقية مشتركة بين الدول العربية تحت مظلة الجامعة، بهدف  .13

 حماية وإدارة مواقع التراث الحضاري ومكافحة التدمير والتهريب واالتجار غير املشروع

 في املمتلكات الثقافية، وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على التراث الحضاري.
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 استدامة مواقع السياحة الثقافية والتراثية: -املحور السابع 
 

رفع الوعي بأهمية تطبيق املفاهيم واملنهجيات الحديثة ملفهوم االستدامة عند   .1

 التعامل مع املناطق التاريخية والتراثية.

املستمر وتبادل الخبرات واملعارف بين املنظمات العاملية واإلقليمية واملحلية  التواصل .2

 املعنية بالحفاظ على التراث العمراني.

متابعة وضع املواقع التراثية والثقافية بالدول العربية والرقابة عليها بهدف  .3

 استدامتها.

والثقافية بالدول  العمل على إطالق وثيقة تفعيل مفهوم االستدامة للمواقع التراثية .4

 العربية. 

 وضع الخطط على مستوى الدول العربية لصيانة املواقع التراثية والحفاظ عليها.  .5

تضمين التدريب على مفهوم استدامة املواقع التاريخية واألثرية والتراثية ضمن  .6

 خطط ورش العمل والتدريب.

بتعريف خططها  الطلب من املؤسسات املعنية بالتراث والثقافة بالدول العربية .7

 املبذولة الستدامة املواقع التراثية والثقافية والتاريخية.

انشاء صندوق إلنقاذ مواقع التراث الثقافي املسجلة على قائمة التراث العالمي  .8

املعرض للخطر، على أن تخصص عوائد الصندوق لتمويل مشاريع اإلنقاذ والترميم 

 زء من الهوية الثقافية العربية.لتلك املواقع بهدف استدامة الحفاظ عليها كج

انشاء مركز إقليمي لتقييم املخاطر ملواقع التراث الثقافي، واملساعدة في إعداد خطط  .9

استراتيجية للتعامل مع الكوارث واألزمات، وتنظيم برامج تدريبية في مواقع التراث 

 الثقافي.

 واملعايير الدولية. وضع كود عربي للترميم والحفاظ العمراني بما يتماش ى مع املواثيق .10

التأكيد على تضمين االستدامة في كافة الخطط االستراتيجية الخاصة بالسياحة  .11

 والثقافة بالدول العربية.
 


