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العـــــــــدد N° 1860 :

الألك�سو ت�سعى �إلى �إن�شاء مر�صد عربي للرتاث املنقول

(تون�س� 29 :أبريل )2016
تعقد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (�ألك�سو) باال�شرتاك مع املنظمة العربية للمتاحف واملعهد
الوطني للرتاث ملتقى عرب ًيا حول «الو�ضع الراهن للمتاحف العربية» حتت �شعار «نحو �إن�شاء مر�صد عربي
للرتاث املنقول» على مدى يومني بالعا�صمة تون�س يف الفرتة بني  2و 3مايو .2016
يوم  2مايو  :2016افتتاح امللتقى بكلمة كل من �سعادة ال�شيخ ح�سن بن حممد بن علي �آل ثاين رئي�س املنظمة
العربية للمتاحف ،ونائب رئي�س جمل�س �أمناء متاحف قطر ،وكلمة وزارة الثقافة واملحافظة على الرتاث ،يلقيها
الأ�ستاذ يو�سف بن �إبراهيم رئي�س الديوان ،وكلمة منظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (�ألك�سو) تلقيها
الدكتورة حياة قطاط القرمازي مديرة �إدارة الثقافة ،وكلمة الدكتور فتحي البحري مدير املعهد الوطني للرتاث،
مبقر املتحف الوطني بباردو.
وتت�ضمن اجلل�سة الثانية حوارا مفتوحا بني امل�شاركني للتباحث يف واقع املتاحف العربية مب�شاركة ثلة من
امل�شرفني على القوميات املتحفية يف البلدان العربية واملتخ�ص�صني هم:
•العراق :الأ�ستاذ مو�سى حممد ح�سني عبا�س ،الهيئة املدنية لإنقاذ ح�ضارة العراق« :و�ضع املتاحف واملواقع
الأثرية يف العراق»
•فل�سطني :امل�ست�شار خليل فراجة الرفاعي ،وكيل وزارة الأوقاف الفل�سطينية والأ�ستاذة �إلهام ح�سني حممد
عالمة والأ�ستاذة دعاء جالل �شرف من متحف ق�صر ه�شام ومتحف القد�س للرتاث الفل�سطيني« :واقع
املتاحف يف فل�سطني».
�أما اجلل�سة الثالثة ف�سيتم فيها عر�ض واقع املتاحف العربية مب�شاركة:
•اليمن :الأ�ستاذ عبداملنان عبدالرو�ؤف العب�سي والأ�ستاذ كمال عبد اهلل حممد ال�ضبعي ،الهيئة العامة
للآثار واملتاحف« :الو�ضع الراهن للمتاحف يف اجلمهوريه اليمنية»
•تون�س :و�ضع الرتاث واملتاحف التون�سية ،الأ�ستاذ حممد حوا�ص ،املتحف اجلهوي باملهدية ،الأ�ستاذ
املن�صف بن مو�سى :مدير املتحف الوطني بباردو« :املتحف الوطني بباردو الواقع والآف��اق» ،الأ�ستاذ
جنيب ال�سالوتي ،حمافظ متحف جربة «متحف جربة للرتاث التقليدي بني تع�صري و�سائط العر�ض
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وحتدي تطوير �إقبال اجلمهور».
اليوم الثاين  3مايو  :2016جترى �أ�شغال اليوم الثاين للملتقى مبقر الألك�سو ،وتت�ضمن حوارا بني امل�شاركني
حول «الدور الرتبوي للمتحف» وذلك مب�شاركة:
•لبنان :الأ�ستاذة نيللي عبود من املتحف االثنوغرايف يف جامعة البلمند والأ�ستاذة ريتا كالينجيان من
متحف ارام بزيكيان اليتام االبادة االرمنية« :و�ضع الرتبية يف متاحف لبنان»
•اجلزائر :الأ�ستاذة ريا�ش فايزة والأ�ستاذة �سيتواح بدرالدين من متحف باردو الوطني اجلزائري واملتحف
العمومي للفنون والتقاليد ال�شعبية« :دور املتاحف اجلزائرية :متحف باردو ومتحف الفنون 			
والتقاليد ال�شعبية كنموذج».
•املغرب :الأ�ستاذ حممد بن علي و�سيط ،باحث يف قوانني الرتاث« :الرثاث املادي املغربي و�إ�شكالية 		
احلماية القانونية :قراءة يف ظهري  25دجنرب .»1980
•الأردن :الأ�ستاذة �سامية �أميل �سعيد اخلوري ،مديرية املتاحف« :املتاحف الأردنية �إلى �أين؟»
�أما اجلل�سة اخلام�سة ف�ستكون مب�شاركة كل من:
•موريتانيا :الأ�ستاذ �أحمد مولود الهالل و الأ�ستاذ حممد �شيخنا ال�شيخ حممد فا�ضل من املركز اجلامعي
للدرا�سات ال�صحراوية واملتحف الوطني املوريتاين« :و�ضعية الرتاث واملتاحف املوريتانية».
•ال�سودان :الأ�ستاذة العاجبه حاج علي حممد والأ�ستاذة �شادية عبد ربه ،متحف التاريخ الطبيعى ومتحف
ال�سودان القومي« :املتاحف ال�سودانية خالل  112عاما».
•ليبيا :الأ�ستاذ �أبو بكر علي رم�ضان ،باحث يف تاريخ و�آثار ليبيا« :و�ضعية الآثار الليبية خالل الأحداث
الراهنة».
وتختتم �أ�شغال امللتقى بقراءة التو�صيات والإعالن عن املر�صد ،كما مُت�ضي املنظمة العربية للمتاحف اتفاقية
			
تعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
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