
 

 

 

 

 

 البيان اخلتامي الصادر 
 عن

 يوم الرتاث الثقايف العربي 
 

  26/2/2017 -األمانة العامة 
 

 26/2/2017اجتمعت لجنة صياغة البيان الختامي لالحتفال بيوم التراث الثقافي العربي يوم 
التراث الثقافي، والتي شكلت برئاسة األستاذ في مقر األمانة العامة، وذلك عقب انتهاء فعاليات يوم 

 رئيس اتحاد اآلثاريين العرب وعضوية كل من : -الدكتور/ علي رضوان
 
 أمين عام اتحاد اآلثاريين العرب       الدكتور/ محمد الكحالوى  األستاذ 
  مدير إدارة االثار والمتاحف بالمجلس الوطني        االستاذ الدكتور/ سلطان الدويش 

 للثقافة والفنون واآلداب بالكويت                                            
 باحث بمعهد المخطوطات العربية )الكسو(        حمد عبد الباسطأستاذ الدكتور/ األ 
  مستشار االمين العام للمجلس الوطني للثقافة     سيف الاالستاذ الدكتور/ وليد حمد 

 والفنون واآلداب بالكويت                                           
 رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة    ستاذة الدكتورة/ مشيرة ابو غالي األ 
 مانة العامة لجامعة الدول العربية واأل 

 
صيات صياغة التو  إلىوقد اطلعت اللجنة على كافة توصيات الجهات المشاركة وتوصلت 

 التالية:
دارة الثقافة باألمانة العامة على دورها الرائد في االهتمام بالتراث إتوجيه الشكر الى  -1

الثقافي، وجهودها الملموسة في السهر على حمايته بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات 
 والمنظمات المعنية.

اعتبار االقصى موقعًا   اثنى المشاركون في يوم التراث على قرار اليونيسكو بشأن -2
 اسالمياً خالصا، ودعوة االمانة العامة العمل على تفعيل هذا القرار.
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الطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية مخاطبة الدول االعضاء إلدراج ما لديها من  -3

 العربي الخاص بمعهد المخطوطات العربية.تراث مخطوط في قاعدة بيانات ذاكرة المخطوط 
الطلب من االمانة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية عقد دورة تدريبية في مجال حماية التراث  -4

 العربي. الثقافي
الطلب من االمانة العامة بالتعاون مع مشيخة االزهر عقد ندوة حول " التصدي للتطرف واثره  -5

 افي العربي".السلبي على مستقبل التراث الثق
الطلب من االمانة العامة عرض مبادرة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة " تراثي اصل  -6

تحت رعاية جامعة  2010عروبتي " على اجندة عمل وزراء الثقافة العرب التي اطلقت عام 
ومجلس الدول العربية، وذلك للعمل على تفعيلها بالتعاون مع ادارة الثقافة باألمانة العامة 

 الشباب العربي للتنمية المتكاملة.
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