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قطاع الشؤون اإلجتماعية

 إدارة الثقافة



2



3

مهام ادارة الثقافة

إعداد المشروعات والبرامج والخطط الداعمة للثقافة العربية والتعاون على تنفيذها.  -
دعم األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بالنهوض بالثقافة.  -

التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبرامج تدريبية.  -
المشاركة في التنسيق والتعاون لتنظيم المنتديات الدولية الثقافية.  -

وضع وإصدار :  -
التقارير حول واقع الثقافة العربية واهم اإلنجازات والمشكالت .  •

مشروع االستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية .  •
موسوعة التراث الثقافي العربي .  •

- التواصل والتعاون والتنسيق :
ــة المتخصصــة  مــع األجهــزة الوطنيــة واإلقليميــة العربيــة المعنيــة والمجالــس الوزاريــة والمنظمــات العربي  •

ــة. ــق بشــئون الثقاف ــام تتعل ــا مه ــاق عمله ــي نط ــي يدخــل ف ــة الت ــة العام ــة باألمان واإلدارات الفني
المنظمات الدولية والمكاتب اإلقليمية المتخصصة لمنظمة األمم المتحدة .  •

المنظمات والجمعيات األهلية اإلقليمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية .  •
إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية حول القضايا المتعلقة بالثقافة.  -
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تكثيــف الحضــور العربــي فــي الهيئــات والمحافــل الدوليــة المعنيــة بشــئون الثقافــة وتنظيــم االحتفــاالت باأليــام   -
الثقافيــة العالميــة والعربيــة.

المشــاركة فــي الفعاليــات العربيــة والدوليــة المعنيــة، والتعــاون والتنســيق مــع المنظمــات الحكوميــة وغيــر   -
ــة. ــدول العربي ــي ال ــة ف ــة بشــئون الثقاف ــة المعني الحكومي

تنظيم اجتماعات اللجنة الدولية للتراث التاريخي االنساني والعمل على تنفيذ توصياتها ومتابعتها.  -
تنظيــم المنتــدى العربــي للنهــوض باللغــة العربيــة فــي ديســمبر مــن كل عــام بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي   -

للغــة العربيــة والعمــل علــى تنفيــذ التوصيــات التــي تصــدر عنــه ومتابعتهــا.
تنظيم االحتفال بيوم التراث الثقافي العربي في 27 فبراير من كل عام .  -

ــة  ــق دراس ــة وتعمي ــى والخطاب ــة الفصح ــة العربي ــدث باللغ ــوان “ التح ــام بعن ــة كل ع ــابقة دوري ــم مس تنظي  -
النحــو“  لطلبــة الصفييــن الثالــث اإلعــدادي والثانــوي مــن جميــع الــدول العربيــة.
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جدول بأسماء ومهام العاملين باإلدارة

المهام الموكلة لهماالسماء

المجالــس - د. محمد سعد الهاجري ) مدير االدارة( علــى  ســتعرض  التــي  التقاريــر  مراجعــة 
الوزاريــة.

مراجعة مشروع الموازنة العامة لإلدارة .- 

مراجعــة المذكــرات الشــارحة للموضوعــات التــي تــدرج - 
علــى المجالــس الوزاريــة.

التقييم والمتابعة للملفات الخاصة باإلدارة - 

مراجعة التقارير والدراسات الخاصة باإلدارة.- 

وااليــام -  والمؤتمــرات  االجتماعــات  فــي  المشــاركة 
. بــاإلدارة  الخاصــة  الثقافيــة 

ــة -  ــام العالمي ــة الخاصــة باألي ــات الصحفي ــة البيان مراجع
ــن االدارة  . ــي تصــدر م ــة الت ــة الثقافي والعربي

اقتراح المشاريع واالنشطة المتعلقة بعمل االدارة .- 

مراجعة مشاريع الكلمات .- 

مراجعة مشاريع اوراق العمل ونقاط التحدث .- 
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المهام الموكلة لهماالسماء
أسماء محمد الحايلي )ملحق ثاني(  -

وفاء محمد حسين) موظف محلى –متعاقدة(.  -
هبة صابر خليل ) موظف محلى – متعاقدة(.  -

إعداد التقارير للعرض على المجالس الوزارية.  -

-  إعداد الموازنة العامة لإلدارة .

إعــداد المذكــرات الشــارحة للموضوعــات التــي تــدرج   -
الوزاريــة. المجالــس  علــى 

متابعة الملفات الخاصة باإلدارة   -

مراجعة التقارير والدراسات الخاصة باإلدارة.  -

االجتماعــات  فــي  والمشــاركة  واالعــداد  التنظيــم   -
. بــاإلدارة  الخاصــة  الثقافيــة  وااليــام  والمؤتمــرات 

اصــدار البيانــات الصحفيــة الخاصــة باأليــام العالميــة   -
. الثقافيــة   والعربيــة 

اقتراح المشاريع واالنشطة المتعلقة بعمل االدارة .  -

اعداد مشاريع الكلمات .  -

اعداد مشاريع اوراق العمل ونقاط التحدث .  -

اعمال ادارية ومالية باستخدام الكمبيوتر واالنترنت.  -
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مسابقة » التحدث باللغة العربية الفصحي والخطابة وتعميق دراسة النحو
مارس 2015

مقر االمانة العامة
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المؤتمر الدولي الرابع للمجلس الدولي للغة العربية
مايو 2015

دبي - االمارات العربية المتحدة
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الدورة السادسة لندوة الحواريين الحضارتين العربية والصينية
مايو 2015

الدوحة - دولة قطر
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الدورة الحادية عشرة )11( للمجلس األعلى للمعهد العالى
العربى للترجمة

2015/6/6
مقر المعهد العالي العرب للترجمة

بالجزائر
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انشطة ادارة الثقافة
2017 - 2015 

الدورة التدريبية الرابعة لبناء القدرات العربية
فى مجال التراث الثقافى غير المادى تحت عنوان

»األطر المؤسساتية كصون التراث غير المادى فى البلدان العربية
7-9 سبتمبر 2015 - دولة اإلمارات العربية
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مهرجان الشباب العربى للثقافة والفنون وإحياء التراث
نوفمبر 2015

مقر األمانة العامة - جامعة الدول العربية
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مهرجان الشباب العربى للثقافة والفنون وإحياء التراث
نوفمبر 2015

شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية
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مهرجان الشباب العربى للثقافة والفنون وإحياء التراث
نوفمبر 2015

شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية
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المنتدى العربي األول 
للنهوض باللغة العربية العامة بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية 

يومي 17 و 18 ديسمبر 2015
مقر االمانة العامة - ادارة الثقافة 
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المنتدى العربى األول للنهوض باللغة العربية
17 و 18 ديسمبر 2015

مقر األمانة العامة
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زيارة وفد من األمانة العامة )إدارة الثقافة( 
للجامعات والجهات الخادمة للغة العربية 

بالرياض
6-9 مارس 2016

الرياض- الممكلة العربية السعودية
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المؤتمر الدولى الخامس للمجلس الدولى للغة العربية
مايو 2016

دبى -  االمارات العربية المتحدة
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المؤتمر الدولي الخامس للمجلس الدولى للغة العربية
مايو 2016

دبي - دولة اإلمارات العربية المتحدة
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المؤتمر التاسع عشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب
نوفمبر 2016

جمهورية مصر العربية
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المنتدى العربى الثاني للنهوض باللغة العربية
18 و 19 ديسمبر 2016

بمشاركة األمين العام واألمين العام المساعد لقطاع الشؤون االجتماعية
ووزيري التعليم والثقافة 
بجمهورية مصر العربية
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المنتدي العربي الثاني للغة العربية
18 و19 ديسمبر 2016

األمانة العامة لجامعة الدول العربية
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المؤتمر العربي للثقافة واإلبداع
8 فبراير 2017

االمانة العامة لجامعة الدول العربية
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المؤتمر العربي للثقافة واإلبداع
8 فبراير 2017

االمانة العامة لجامعة الدول العربية
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األحتفال بيوم التراث الثقافى العربي
2017/2/26

األمانة العامة لجامعة الدول العربية



26

االحتفال بيوم التراث الثقافي العربي
2017/2/26

األمانة العامة لجامعة الدول العربية



27

األحتفال بيوم التراث الثقافى العربي
2017/2/26

األمانة العامة لجامعة الدول العربية
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اجتماع لجنة الخبراء 
والمتخصصين المعنيين باللغة 
العربية إلعداد االستراتيجة 

العربية للنهوض باللغة العربية
2017 /3 /5

مقر االمانة العامة بمشاركة 
االمين العام المساعد

ادارة الثقافة
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اجنازات ادارة الثقافة

في مجال التراث  :
انشــاء » اللجنــة الدوليــة للحفــاظ علــى التــراث التاريخــي االنســاني » برعايــة جامعــة الــدول العربيــة واألمــم 
المتحــدة ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليونســكو(، وباقتــراح مــن البرلمــان العربــي وذلــك 
للعمــل علــى المحافظــة علــى التــراث الثقافــي اإلنســاني وحمايتــه، وقــد وافــق االميــن العــام الســابق الدكتور/نبيــل 

العربــي للجامعــة العربيــة علــى مقتــرح البرلمــان العربــي بتشــكيل اللجنــة الدوليــة المذكــورة اعــاله، 
ــمبر2015  ــر وديس ــي )اكتوب ــدت ف ــيقية انعق ــات تنس ــة اجتماع ــورة ثالث ــة المذك ــدت اللجن ــه عق ــاًء علي  وبن
ومــارس 2016( بمشــاركة المنظمــات المعنيــة ) االسيســكو واليونيســكو وااللكســو والبرلمــان العربــي وجامعــة 
الــدول العربيــة ( وصــدرت عنهــا توصيــات تعمــل ادارة الثقافــة باألمانــة العامــة علــى تنفيذهــا، ومــن اهــم 

ــي . ــي العرب ــراث الثقاف ــوم الت ــال بي ــا موضــوع االحتف ــات الصــادرة عنه التوصي
تــم عــرض موضــوع االحتفــال بيــوم التــراث الثقافــي العربــي علــى مجلــس جامعــة الــدول العربيــة فــي الــدورة 

. 145
ــخ 11/3/2016   ــم 8030 بتاري ــرار رق ــوزاري الق ــتوى ال ــى المس ــة عل ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــذ مجل اتخ
وذلــك باعتبــار يــوم 27 فبرايــر مــن كل عــام تخليــدا لذكــرى تدميــر اثــار الموصــل فــي العــراق ، وتنفيــذا لقــرار 

ــة . ــل الدولي ــى المحاف ــج بهــا عل ــه ســنويا والتروي ــاء ب ــام 2015، لالحتف ــم 2199 لع مجلــس االمــن رق
نظمــت االمانــة العامــة )إدارة الثقافــة( المؤتمــر الدولــي تحــت عنــوان »التــراث األثــري فــي العالــم العربــي: 
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التحديــات والحلــول« بالتعــاون مــع كليــة اآلثــار- جامعــة الفيــوم بجمهوريــة مصــر العربيــة، يومــي 5-4 ابريــل 
2016، عقــدت الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر بتاريــخ 4/4/2016 بمقــر األمانــة العامــة وبحضــور معالــي األميــن 
العــام لجامعــة الــدول العربيــة، والدكتــور/ محمــد مختــار جمعــة- وزيــر األوقــاف، والدكتــور/ خالــد العنانــى- وزيــر 
األثــار، واألســتاذ الدكتــور/ عبــاس شــومان- وكيــل مشــيخة األزهــر ممثــال لفضيلــة األمــام األكبــر شــيخ األزهــر، 
ــد إســماعيل حمــزة- رئيــس  ــار ورئيــس المؤتمــر، والدكتــور/ خال ــد كليــة االث والدكتــور/ عاطــف منصــور- عمي
جامعــة الفيــوم، واألســتاذ الدكتــور صــالح الجعفــراوى ممثــل منظمــة االيسســكو، وممثــل عــن مكتبــة االســكندرية، 
وصــدر عــن المؤتمــر العديــد مــن التوصيــات، تعمــل االدارة علــى تنفيذهــا بالتعــاون مــع كليــة اآلثــار - جامعــة 

الفيــوم.
وتســعى ايضــا االدارة علــى » اعــداد موســوعة التــراث الثقافــي العربــي«، تشــمل اســماء االماكــن التراثيــة فــي 
الــدول العربيــة مدعومــة بالصــور للتعريــف والترويــج بــه دوليــا وللحفــاظ علــى التــراث الثقافــي العربــي ولصــون 

ــة العربية. الهوي
عقــدت االدارة  االجتمــاع التنســيقي الرابــع للجنــة الدوليــة للحفــاظ علــى التــراث التاريخــي االنســاني  فــي14  

نوفمبــر 2016 بمقــر االمانــة العامــة.
ــة،  ــة العام ــر االمان ــي مق ــر 2017 ف ــوم 26 فبراي ــي ي ــي العرب ــراث الثقاف ــوم الت ــال بي ــت االدارة االحتف نظم
وبحضــور االميــن العــام ووزيــر الثقافــة ووزيــر االثــار وعميــد كليــة اصــول الديــن فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، 

وممثلــي الــدول االعضــاء وممثلــي المنظمــات المعنيــة بالتــراث .
في مجال اللغة العربية :

ــة  ــي للغ ــوم العالم ــال بالي ــبة االحتف ــة بمناس ــة العربي ــوض باللغ ــي االول للنه ــدى العرب ــت االدارة المنت نظم
العربيــة فــي ديســمبر 2015 )ســينعقد بصفــة دوريــة كل عــام(،  وقــد صــدر عنــه البيــان الختامــي الــذى تتضمــن 
عــدة توصيــات تعــد بمثابــة اجنــدة عربيــة حــول النهــوض باللغــة العربيــة كمنهــاج عمــل تعمــل االدارة علــى تنفيــذه 
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واعــداد تقريــر حولــه لعرضــه خــالل اعمــال المنتــدى العربــي الثانــي للنهــوض باللغــة العربيــة المزمــع عقــده فــي 
ديســمبر 2016 .

اصــدرت االدارة مجلــد يتضمــن وثائــق حــول اللغــة العربيــة  للمؤسســات والهيئــات واالجهــزة التــي تعمــل فــي 
مجــال اللغــة العربيــة .

ــد خــالل يومــي 18و19  ــذى عق ــة وال ــة العربي ــي للنهــوض باللغ ــي الثان ــدى العرب ــة المنت نظمــت ادارة الثقاف
ــمبر 2016 ،   ديس

وتنفيــذا للبيــان الختامــي للمنتــدى العربــي االول المشــار اليــه ســيتم تشــكيل لجنــة للعلمــاء والخبــراء 
المتخصصيــن فــي اللغــة العربيــة، وعضويــة مختصيــن مــن الجهــات المعنيــة بالــدول العربيــة، وقــد ابــدت الــدول 
ــة  ــة العــراق ، وجمهوري ــة الهاشــمية ، وجمهوري ــة وهــى : المملكــة االردني ــة رغبتهــا فــي االنضمــام للجن االتي
مصــر العربيــة، وقــد تــم اســتكمال باقــي االعضــاء خــالل اعمــال المنتــدى العربيــة الثانــي للنهــوض باللغــة العربيــة 

ــة العامــة. ــذى انعقــد يومــي 18و19 ديســمبر 2016 بمقــر االمان ال
 ادرجــت ادارة الثقافــة بنــدا علــى جــدول اعمــال المنتــدى العربــي الثانــي للنهــوض باللغــة العربيــة المشــار 
اليــه حــول » اختبــار كفــاء اللغــة العربيــة » لمنــح شــهاده علــى غــرار ) التوفــل( وهــو احــد االختبــارات القياســية 

الموحــدة المتعلقــة بقيــاس القــدرات اللغويــة فــي اللغــة االنجليزيــة.
عقــدت اإلدارة اجتمــاع لجنــة الخبــراء والمتخصصيــن باللغــة العربيــة إلعــداد االســتراتيجية العربيــة للنهــوض 

باللغــة العربيــة يــوم 5/3/2017 فــى مقــر االمانــة العامــة.
وتنفيــذا ألهــداف خطــة التنميــة المســتدامة 2030 تقــوم االدارة بإعــداد تقريــر حــول واقــع الثقافــة فــي الــدول 

العربيــة وتحديــد التحديــات واالنجــازات، 
ــة  ــو” لطلب ــة النح ــق دراس ــي وتعمي ــة الفصح ــة العربي ــدث باللغ ــابقة “التح ــكل دوري مس ــم اإلدارة بش تنظ
الصفييــن الثالــث اإلعــدادي والثانــوي وذلــك بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم بجمهوريــة مصــر العربيــة.
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حصاد ادارة الثقافة 

عام 2016 وحتى مارس 2017

ــاع  ــة ( االجتم ــة – ادارة الثقاف ــؤون االجتماعي ــاع الش ــة ) قط ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــت االمان نظم
التنســيقي الرابــع إلنشــاء “ اللجنــة الدوليــة للحفــاظ علــى التــراث التاريخــي االنســاني العربــي” وذلــك يــوم 14 
ــدة  ــم المتح ــة االم ــي، ومنظم ــان العرب ــن : البرلم ــن ع ــاركة ممثلي ــة، وبمش ــة العام ــر االمان ــر 2016بمق نوفمب
للتربيــة والثقافــة والعلــوم) اليونيســكو(، والمنظمــة االســالمية للتربيــة والثقافــة والعلوم)االسيســكو(، والمنظمــة 
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ) االلكســو(، وادارة الثقافــة بقطــاع الشــئون االجتماعيــة وصــدر عــن االجتمــاع 
ــراث الثقافــي  ــوم الت ــال بي ــة باالحتف ــراث الثقافــي، وتوصي ــة بإعــداد موســوعة الت ــات نذكــر منهــا: توصي توصي

العربــي يــوم 27/2/2016 فــي مقــر االمانــة العامــة.
ــاع  ــن االجتم ــادر ع ــاض” الص ــان الري ــذ “بي ــة تنفي ــاً لمتابع ــة( اجتماع ــة )إدارة الثقاف ــة العام ــت االمان نظم
ــك يــوم 30/11/2016  ــة )ابريــل/2014( وذل ــكا الجنوبي ــدول العربيــة ودول امري ــوزراء الثقافــة فــي ال الثالــث ل
ــه  ــي دورت ــس االقتصــادي واالجتماعــي ف ــرار المجل ــذاً لق ــاع تنفي ــذا االجتم ــد ه ــة، وعق ــة العام ــر االمان ــي مق ف
)97( علــى المســتوى الــوزاري ) فبرايــر 2016( بشــأن متابعــة تنفيــذ “إعــالن الريــاض” الصــادر عــن القمــة 
الرابعــة للــدول العربيــة ودول امريــكا الجنوبية)نوفمبــر/2015(، والــذى تنــص الفقــرة الرابعــة منــه فــي المجــال 
الثقافــي علــى “الطلــب مــن األمانــة العامــة عــرض تقريــر بشــأن تنفيــذ مــا ورد فــي “بيــان الريــاض” الصــادر 
عــن االجتمــاع”، والــذي عقــد خــالل الفتــرة مــن 30/4/2014-28 فــي الريــاض– المملكــة العربيــة الســعودية، 
وقــد صــدر عــن االجتمــاع توصيــات منهــا : تشــكيل لجنــة مصغــرة مبدئيــة برئاســة المملكــة العربيــة الســعودية 
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وعضويــة كل مــن )األردن – اإلمــارات– ليبيــا– مصــر(  تكــون مهامهــا متابعــة تنفيــذ “بيــان الريــاض” الصــادر 
عــن وزراء الثقافــة العــرب ودول أمريــكا الجنوبيــة، باإلضافــة الــى منظمــة الكســو واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

العربيــة )إدارة الثقافــة – إدارة األمريكيتيــن(، والعضويــة مفتوحــة للــدول التــي ترغــب فــي االنضمــام للجنــة،
تنفيــذا لتوصيــات اجتمــاع متابعــة تنفيــذ “بيــان الريــاض” الصــادر عــن االجتمــاع الثالــث لــوزراء الثقافــة فــي 
الــدول العربيــة ودول امريــكا الجنوبيــة )ابريــل/2014( والــذى عقــد يــوم 30/11/2016 فــي مقــر االمانــة العامــة، 
شــاركت االمانــة العامــة فــي اجتمــاع اللجنــة المصغــرة لمتابعــة تنفيــذ بيــان الريــاض والــذى عقــد فــي تونــس علــى 
هامــش اجتماعــات اللجنــة الدائمــة للثقافــة العربيــة يــوم 12/12/2016، بعضويــة كل مــن )األردن – اإلمــارات– 
ليبيــا– ســلطنة عمــان – فلســطين – مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية(  باإلضافــة الــى منظمــة الكســو واألمانــة 
ــة  ــف االلكســو واالمان ــات منهــا “ تكلي ــة توصي ــد صــدر عــن اجتمــاع اللجن ــة، وق ــدول العربي ــة ال العامــة لجامع
العامــة اســتعجال الــدول العربيــة إلرســال تقاريرهــا حــول مــا تــم انجــازه مــن اعــالن الريــاض قبــل 12/1/2017، 

نظمــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة )قطــاع الشــؤون االجتماعيــة– إدارة الثقافــة( المنتــدى العربــي 
الثانــي حــول النهــوض باللغــة العربيــة وذلــك علــى مــدار يومــي 18 و19 ديســمبر 2016 بمقرهــا بالقاهــرة، تحــت 
شــعار “ لغتنــا. هويتنــا” بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي للغــة العربيــة، تــم عقــد المنتــدى تنفيــذاً للتوصيــات 
الصــادرة عــن المنتــدى العربــي األول للنهــوض باللغــة العربيــة )األمانــة العامــة/ ديســمبر 2015(، افتتــح أعمــال 
ــن األســتاذ  ــة، وبحضــور كل م ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط- األمي ــو الغي ــد أب ــي الســيد/ أحم ــدى معال المنت
ــتاذ  ــة، واألس ــر العربي ــة مص ــي بجمهوري ــم الفن ــم والتعلي ــة والتعلي ــر التربي ــربيني- وزي ــي الش ــور/ الهالل الدكت
الدكتــور/ حلمــى النمنــم- وزيــر الثقافــة بجمهوريــة مصــر العربيــة،  وممثلــي البرلمــان العربــي والمنظمــة العربيــة 
ــوم )اسيســكو(، وشــارك فــي  ــة والثقافــة والعل ــوم )الكســو( والمنظمــة اإلســالمية للتربي ــة والثقافــة والعل للتربي
أعمــال المنتــدى ممثلــون عشــر دول عربيــة وهــم: البحريــن، الجزائــر، الســعودية، الســودان، فلســطين، القمــر 
المتحــدة، الكويــت، ليبيــا، مصــر، المغــرب ، وممثليــن عــن المنظمــات العربيــة والدوليــة المعنيــة بمجــال اللغــة 
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العربيــة .
نظمــت االمانــة العامــة بالتعــاون مــع المركــز العربــي للثقافــة واالعــالم المؤتمــر العربــي للثقافــة واالبــداع يــوم 

8/2/2017 فــي مقــر االمانــة العامــة.
نظمــت االمانــة العامــة االحتفــال بيــوم التــراث الثقافــي العربــي يــوم 26 فبرايــر 2017 تنفيــذ لقــرار مجلــس 

جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزاري رقــم 8030 فــي مــارس 2016.
نظمــت االمانــة العامــة اجتمــاع لجنــة الخبــراء والعلمــاء المتخصصيــن فــي اللغــة العربيــة إلعداد االســتراتيجية 
العربيــة للنهــوض باللغــة العربيــة وذلــك تنفيــذا لتوصيــات البيــان الختامــي الصــادر عــن المنتــدى العربــي الثانــي 

للنهــوض باللغــة العربيــة وذلــك يــوم 5/3/2017 فــي مقــر االمانــة العامــة.
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نشاط إدارة الثقافة 

2016/2015

نظمــت إدارة الثقافــة المؤتمــر اإلعالمــي النطــالق االتحــاد العالمــي للشــعراء تحــت شــعار “مــن اجــل انســنة 
العالــم” بتاريــخ 17/3/2015 بمقــر األمانــة العامــة، بالتعــاون مــع المركــز العربــي للثقافــة واإلعــالم، وبحضــور 
معالــي الدكتــور/ نبيــل العربــي -األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، ونخبــة مــن األدبــاء والشــعراء والمفكريــن. 
فــي إطــار تخليــد األمانــة العامــة لليــوم العالمــي للشــعر والــذي يصــادف 21 مــن شــهر مــارس مــن كل عــام 
أصــدرت اإلدارة بيانــاً أبــرزت فيــه مكانــة الشــعر فــي الوجــدان العربــي، وكذلــك قدرتــه علــى  حفــظ اللغــة العربيــة 

والهويــة الوطنيــة والقوميــة. 
نظمــت إدارة الثقافــة مســابقة “ التحــدث باللغــة العربيــة الفصحــى والخطابــة وتعميــق دراســة النحــو “ )يتــم 
تنظيمهــا بشــكل دوري لطــالب المرحلتيــن االعداديــة والثانويــة مــن الــدول العربيــة( بالتعــاون مــع وزارة التربيــة 
والتعليــم بجمهوريــة مصــر العربيــة، خــالل الفتــرة مــن 29 مــارس- 1 ابريــل 2015، وشــارك فيهــا وفــود مــن 
ــة  ــة احتفالي ــة )مصــر – الســودان- ســلطنة عمــان(، وأقامــت إدارة الثقاف ــدول العربي ــات مــن ال الطــالب والطالب
ــة العامــة والتــي  ــم المتفوقيــن والمتفوقــات فــي يــوم 1 ابريــل 2015 بمقرهــا، ألقيــت خاللهــا كلمــة األمان لتكري
أكــدت علــى أهميــة اللغــة العربيــة وحــرص جامعــة الــدول العربيــة علــى النهــوض بهــا، وتــم توزيــع شــهادات 
التقديــر والجوائــز الماليــة التــي خصصتهــا وزارة التربيــة والتعليــم بجمهوريــة مصــر العربيــة علــى الفائزيــن.

ــة  ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــي األمي ــة معال ــة برئاس ــة العام ــد األمان ــن وف ــة ضم ــاركت إدارة الثقاف ش
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ــوم 16/4/2015  ــك ي ــة 2015” وذل ــة العربي ــة الثقاف ــنطينة عاصم ــرة “قس ــاح تظاه ــل افتت ــي حف ــارك ف المش
بالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية.

أصدرت إدارة الثقافة بياناً صحفياً بمناسبة االحتفال بـ” اليوم العالمي للتراث “ يوم 18 ابريل .
شــاركت إدارة الثقافــة فــي اجتمــاع الــدورة الثالثــة بعــد المائــة )103( للمجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليكســو( خــالل الفتــرة مــن 21 - 23/4/2015 بتونــس، وقــد ناقــش المجلــس التنفيذي 
المواضيــع الدوريــة عــن الموازنــة والخطــة واالنجــازات وتقاريــر هيئــات الرقابــة الماليــة للمنظمــة للعــام المالــي 
ــة فــي فلســطين، واألوضــاع  ــة والعلمي ــة والثقافي 2014، كمــا ناقــش مواضيــع عــن القــدس واألوضــاع التربوي
التربويــة والعلميــة والثقافيــة فــي جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة وأوضــاع قطــاع التعليــم والبحــث العلمــي فــي 

جــزر القمــر، وتــم تعييــن عــدد تســعة )9( أعضــاء جــدد للفتــرة المتبقيــة مــن مــدة المجلــس التنفيــذي.
شــاركت إدارة الثقافــة ضمــن وفــد األمانــة العامــة برئاســة الســفير/د. بدرالديــن عاللــي- األمين العام المســاعد-
رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة فــي المؤتمــر الدولــي الرابــع للمجلــس الدولــي للغــة العربيــة، خــالل الفتــرة 
ــن  ــة صاحــب الســمو الشــيخ / محمــد ب ــة المتحــدة، برعاي ــة األمــارات العربي ــي بدول ــة دب 10/5/2015-6 بمدين
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، والــذي نظمــه المجلــس الدولــي للغــة 
ــاء  ــة والمديريــن واألمن ــة والدولي ــاء العاميــن للمنظمــات العربي ــة بحضــور رســمي كبيــر ممثــل فــي األمن العربي
العاميــن للمنظمــات والهيئــات واالتحــادات والجمعيــات والمجامــع والمؤسســات العربيــة والوطنيــة. وشــارك فــي 
فعاليــات المؤتمــر مــا يزيــد عــن )2000( باحــث مــن أكثــر مــن )74( دولــة مــن مختلــف وزارات التربيــة والتعليــم 
العالــي والثقافــة واإلعــالم والعمــل، كمــا شــارك فيــه خبــراء مــن مجامــع اللغــة العربيــة واالتحــادات والجمعيــات 
التخصصيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي. هــذا باإلضافــة إلــى مشــاركة أكاديمييــن وأســاتذة جامعــات وبرلمانييــن 
وممثلــي العديــد مــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، وقــد تبنــي  المؤتمــر مجموعــة مــن التوصيــات تمثلــت فيمــا 
يلــي:- اللغــة العربيــة هــي األســاس التــي تقــوم عليــه الــدول العربيــة منــذ نشــأتها، يؤكــد المؤتمــر علــى تقاريــر 
اليونســكو التــي تؤيــد التعليــم باللغــة األم وتعتبــر التعليــم باللغــة الوطنيــة الممثلــة فــي اللغــة العربيــة فــرض عيــن 
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علــي كل مواطــن الرتباطهــا بالمواطنــة الصالحــة والوحــدة الوطنيــة والســيادة واالســتقالل، يحــث المؤتمــر علــي 
تعلــم اللغــات األجنبيــة حســب الحاجــة إليهــا ، وليــس التعليــم بهــا، يؤكــد المؤتمــر أن اللغــة العربيــة مســألة أمنيــة 
وطنيــة وعربيــة بامتيــاز، وقــد تــم إســناد رئاســة الجمعيــة التأسيســية للمجلــس لجامعــة الــدول العربيــة ممثلــة فــي 

شــخص األميــن العــام المســاعد- رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة.
شــاركت إدارة الثقافــة فــي المؤتمــر الدولــي لحمايــة اآلثــار تحــت عنــوان )التهديــدات المحيطــة بالممتلــكات 
الثقافيــة – التداعيــات الثقافيــة واالقتصاديــة واألمنيــة لســرقة اآلثــار فــي الشــرق األوســط( يومــي 14-13 مايــو 
2015 بجمهوريــة مصــر العربيــة، الــذي نظمتــه األمــم المتحــدة ممثلــة فــي منظمــة اليونســكو ومعهــد الشــرق 
األوســط والتحالــف الدولــي لحمايــة اآلثــار وذلــك تحــت رعايــة وزارة الخارجيــة المصريــة، حضــر المؤتمــر عــدد 
ــة  ــام لجامع ــن الع ــي األمي ــة وبحضــور معال ــة واإلقليمي ــات الدولي ــن المنظم ــع المســتوى م ــن المســئولين رفي م
الــدول العربيــة وبمشــاركة عــدد مــن الــوزراء والمعنييــن بالــدول العربيــة وهــى العــراق، ليبيــا، لبنــان، األردن، 
ــي  ــارك ف ــا ش ــة، كم ــة المضيف ــى الدول ــة إل ــارات، الســودان باإلضاف ــان، األم ــلطنة عم ــعودية، س ــت، الس الكوي
المؤتمــر عــدد مــن ممثلــي وكاالت األمــم المتحــدة وخبــراء آثــار وأكاديمييــن وممثليــن عــن المعاهــد األثريــة فــي 
مصــر والعالــم مــع معهــد الشــرق األوســط والتحالــف الدولــي لحمايــة اآلثــار، تولــت الجلســة الوزاريــة للمؤتمــر 
كافــة اآلليــات المطروحــة لتوحيــد الجهــود المشــتركة فيمــا بيــن دول المنطقــة وبحــث مختلــف الخيــارات المتاحــة 
علــى الصعيديــن المحلــى والدولــي فــي مجــال مكافحــة نهــب اآلثــار، خلــص المؤتمــر إلــى عــدد مــن التوصيــات مــن 
أبرزهــا :-اتفقــت الحكومــة المصريــة والحكومــات المشــاركة فــي المؤتمــر علــى اإلطــالق الفوري لجهود مشــتركة 
لمكافحــة التهديــدات التــي تعانــى منهــا المنطقــة بأســرها، تــم االتفــاق علــى ضــرورة اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات 
الالزمــة التــي تســاعد بشــكل كبيــر حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أهمهــا تأســيس فريــق عمــل معنــى بمكافحــة النهــب 
الثقافــي يتكــون مــن ممثــل رفيــع المســتوى مــن كل دولــة لتنســيق الجهــود اإلقليميــة والدوليــة للعمــل علــى حمايــة 
الممتلــكات الثقافيــة ومنــع تهريبهــا واســترداد مــا ســرق منهــا، تأســيس لجنــة استشــارية دوليــة لتقديــم النصــح 
والمشــورة والدعــم لمجموعــة العمــل المعنيــة بســبل مكافحــة النهــب الثقافــي، إطــالق حملــة توعيــة فــي الــدول 
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التــي يــزداد فيهــا الطلــب علــي شــراء الممتلــكات الثقافيــة المنهوبــة للحــد مــن االتجــار فيهــا، النظــر فــي إمكانيــة 
بــدء مفاوضــات إلعــداد )مذكــرة تفاهــم ثقافيــة إقليميــة ( مــن شــأنها أن تــؤدى إلــى خطــر التعامــل فــي الممتلــكات 
ــور/  ــح الدكت ــات المؤتمــر أفتت ــى هامــش فعالي ــن، وعل ــك بالتعــاون مــع الشــركاء الدوليي ــة وذل ــة المنهوب الثقافي
الدماطــى وزيــر اآلثــار المصــري معــرض مؤقتــا لآلثــار بعنــوان )إلــه واحــد وديانــات ثالثــة ( الــذي يمثــل أهميــة 
خاصــة إذ يهــدف إلــى إلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى التســامح الدينــي والتعايــش الحضــاري علــى أرض مصــر 
بيــن أصحــاب الديانــات الســماوية الثالثــة اليهوديــة والمســيحية واإلســالم مــن بدايــة العصــر الرومانــي وحتــى 

العصــر الفاطمــي هــذا التعايــش الــذي أثمــر فنونــا راقيــة تجســدها القطــع التــي تــم عرضهــا. 
شــاركت إدارة الثقافــة فــي النــدوة الدوليــة حــول “حمايــة المــوروث الثقافــي العالمــي المهــدد باالنهيــار” التــي 
عقــدت خــالل يومــي 14و15 مايــو 2015 تحــت الرعايــة الســامية لجاللــة الملــك محمــد الســادس ملــك المملكــة 
ــارك  ــي، وش ــان المغرب ــع البرلم ــراكة م ــط بالش ــر المتوس ــة للبح ــة البرلماني ــا الجمعي ــي نظمته ــة، والت المغربي
فــي أعمــال النــدوة ممثلــي البرلمانــات الدوليــة والعربيــة واإلفريقيــة ورئيــس البرلمــان العربــي، ونائــب رئيــس 
المنظمــة الدوليــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليونيســكو( ورئيــس المنظمــة اإلســالمية للتربيــة والثقافــة والعلــوم 
)االيسيســكو(، وممثلــي المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والعربيــة وأكاديمييــن وخبــراء دولييــن وباحثيــن قانونييــن 
وتناولــت النــدوة ثالثــة محــاور رئيســية حــول: “ التــراث الثقافــي العالمــي: الغنــى الثقافــي والذاكــرة اإلنســانية”، 
“المعاهــدات الدوليــة الخاصــة بحمايــة التــراث الثقافــي العالمــي”، “دور الهيئــات البرلمانيــة الدوليــة والبرلمانــات 
لحمايــة وترميــم التــراث الثقافــي العالمــي”، وقدمــت األمانــة العامــة خــالل أعمــال النــدوة عــرض حــول “ جهــود 
جامعــة الــدول العربيــة فــي حمايــة التــراث العربــي”، تــم فيهــا اســتعراض جهــود الجامعــة العربيــة فــى حمايــة 
المــوروث الثقافــي، وذلــك تفعيــال وتنفيــذا للمواثيــق العربيــة والدوليــة فــى هــذا الشــأن ، وصــدر عــن هــذه النــدوة 
بيــان تــم فيــه إدانــة اإلرهــاب بجميــع أشــكاله وعبــر عــن قلقــه إزاء: تنامــي الهجمــات التــي تشــنها الجماعــات 
اإلرهابيــة فــي اآلونــة األخيــرة علــى مواقــع التــراث، أعمــال الحفريــات واإلنفــاق والهــدم داخــل القــدس والمســجد 
األقصــى والحــرم القدســي الشــريف، ودعــا البيــان إلــى: حــث حكوماتهــم علــى ابــداء اإلرادة السياســية والتحــرك 
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ــز أحــكام  ــد بتعزي ــي اإلنســاني، التعه ــراث الثقاف ــه الت ــرض ل ــذي يتع ــر والنهــب ال ــال التدمي المشــترك ضــد أعم
ــة البرلمانيــة  مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، واليونســكو، واالتحــاد البرلمانــي الدولــي وقــرارات الجمعي
ــر خاصــة  ــة تفكي ــق “مجموع ــرار خل ــم إق ــد ت ــألة، وق ــذه المس ــأن ه ــة بش ــط ذات الصل ــض المتوس ــر األبي للبح

بحمايــة التــراث الثقافــي العالمــي”.
بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي للتنــوع الثقافــي: مــن أجــل الحــوار والتنميــة، والــذي يصــادف 21/5 مــن 

كل عــام، فقــد أصــدرت إدارة الثقافــة بيانــاً فــي هــذا الشــأن.
ــف  ــة لتحال ــة القطري ــس اللجن ــدي- رئي ــن المهن ــور/ حس ــع الدكت ــيقياً م ــاً تنس ــة اجتماع ــدت إدارة الثقاف عق
ــر  ــداد والتحضي ــأن اإلع ــيق بش ــة، للتنس ــة العام ــر األمان ــق 28/5/2015 بمق ــس المواف ــوم الخمي ــارات ي الحض
لنــدوة الحــوار بيــن الحضارتيــن العربيــة والصينيــة المزمــع عقدهــا يومــي 11-10 نوفمبــر 2015 بدولــة قطــر.
ــي  ــي العرب ــد العال ــى للمعه ــس األعل ــة عشــرة )11( للمجل ــدورة الحادي ــال ال ــي أعم ــة ف شــاركت إدارة الثقاف
للترجمــة بتاريــخ 6/6/2015 بمقــر المعهــد بالجزائــر، صــدر عــن هــذا االجتمــاع عــدد مــن القــرارات تضمنــت: 
ــادة الخامســة مــن النظــام األساســي للمعهــد مــن اجــل اســتحداث برامــج  ــي الم ــرة ف ــة فق ــى إضاف ــة عل الموافق
الدكتــوراه فــي العهــد، الموافقــة علــى توطيــن ماســتر فــي الترجمــة التحريريــة لمعهــد المترجميــن والمترجميــن 
الفورييــن والعالقــات الدوليــة ITIRI لجامعــة ستراســبورغ بالمعهــد العالــي العربــي للترجمــة، الموافقــة علــى 
ــي  ــم ملتقــى دول ــى تنظي ــة والترجمــة ووســائل تطويرهــا، الموافقــة عل ــى باللغــة العربي ــر بحــث يعن إنشــاء مخب
ــرن  ــواب الق ــى أب ــة عل ــوان “الترجم ــة تحــت عن ــة الجزائري ــن وزارة الثقاف ــة م ــة بالرعاي ــول الترجم ــي ح علم
ــاع  ــذا االجتم ــا صــدر عــن ه ــي 19،20 ديســمبر 2015، كم ــات” يوم ــات واإلمكاني الحــادي والعشــرين: التحدي
أيضــاً عــدد مــن التوصيــات منهــا: تشــجيع فكــرة إنشــاء رابطــة تضــم كل الفاعليــن فــي مجــال الترجمــة، دعــوة 
ــج لنشــاطاته. ــع حضــوره اإلعالمــي والتروي ــة لمســاعدة المعهــد فــي توزي ــة فــي الجامعــة العربي اإلدارة الثقافي

شــاركت اإلدارة فــي أعمــال الــدورة الثانيــة عشــرة الجتماع كبار المســئولين لمنتــدى التعــاون العربي-الصيني، 
التــي عقــدت بمقــر األمانــة العامــة يومــي 10/6/2015-9 برئاســة واســتضافة جمهوريــة مصــر العربيــة، وتــم 
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خــالل هــذه الــدورة مناقشــة القضايــا واألزمــات السياســية الراهنــة، وتقييــم منجــزات المنتــدى فــي إطــار البرنامــج 
التنفيــذي بيــن عامــي 2016-2014 ومجــاالت تطويــره، وقامــت اإلدارة بتقديــم مقترحــات لتفعيــل التعــاون العربــي 
الصينــي فــي الشــأن الثقافــي وتــم إدماجهــا فــي التوصيــات الصــادرة عــن هــذه الدورة،وتتمثــل ابــرز التوصيــات: 
مواصلــة تعميــق التواصــل والتعــاون بيــن الصيــن والــدول العربيــة فــي المجــال الثقافــي والحفــاظ علــى التــراث 
الحضــاري والثقافــي العربــي والصينــي، واســتكمال آليــة التعــاون الثقافــي والفنــي بيــن الجانبيــن، والتأكيــد علــى 
أهميــة الحــوار بيــن الحضــارات فــي تعزيــز الفهــم المتبــادل بيــن الشــعبين العربــي والصينــي، ومواصلــة تعزيــز 
التعــاون فــي مجــال التعليــم والبحــث العلمــي، وتشــجيع التواصــل بيــن المؤسســات التعليميــة والبحثيــة وخاصــة 
مؤسســات التعليــم العالــي لــدى الجانبيــن، وتعزيــز التعــاون فــي مجــال نقــل ونشــر التكنولوجيــا واالتفــاق علــى 

تعميــق التعــاون فــي مجــال اإلبــداع العلمــي والتكنولوجــي.
شــاركت اإلدارة فــي الفعاليــة الثقافيــة المشــتركة موضوعهــا” ناصــر الديــن األســد: مشــروع فــرد مشــروع 
امــة” بتنظيــم مشــترك بيــن معهــد المخطوطــات العربيــة ومعهــد البحــوث والدراســات العربيــة )المنظمــة العربيــة 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم( يــوم الثالثــاء الموافــق 16 يونيــو 2015 بمقــر المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 

والعلــوم بجمهوريــة مصــر العربيــة.

شــاركت إدارة الثقافــة فــي الــدورة التدريبيــة الرابعــة لبنــاء القــدرات العربيــة فــي مجــال التــراث الثقافــي غيــر 
المــادي” تحــت عنــوان “األطــر المؤسســاتية لصــون التــراث الثقافــي غيــر المــادي فــي البلــدان العربيــة” والتــي 
عقــدت خــالل الفتــرة 9/9/2015-7، فــي أبــو ظبــي بدولــة األمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي نظمتهــا المنظمــة 
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليكســو(، ويأتــي هــذا تنفيــذاً للقــرار الصــادر عــن الــدورة الثامنــة لمؤتمــر 
الــوزراء المســؤولين عــن الشــؤون الثقافيــة فــي الوطــن العربــي التــي انعقــدت فــي مملكــة البحريــن خــالل شــهر 

نوفمبــر 2012، والخــاص بالتدريــب وبنــاء القــدرات العربيــة فــي مجــال الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي.
شــارك فــي الــدورة ممثلــون عــن الــوزارات المكلفــة بالتــراث الثقافــي فــي البلــدان العربيــة، فضــالً عــن خبــراء 



41

فــي نفــس المجــال مــن الــدول العربيــة ومــن الخــارج.
تــم خــالل الــدورة التدريبيــة مناقشــة التحديــات التــي تواجــه بنــاء القــدرات فــي مجــال التــراث الثقافــي غيــر 
ــة  ــة، المقارب ــة الفني ــاتية، المقارب ــة المؤسس ــة: المقارب ــاور التالي ــا للمح ــة، طبق ــة القانوني ــن الناحي ــادي م الم

ــم...(. ــة والتعلي ــة، التربي ــر الحكومي ــات غي ــي، الجمعي ــع المدن ــة )المجتم ــر المرافق ــة، التدابي القانوني
صــدر عــن الــدورة عــدد مــن التوصيــات التــي تضمنــت دعــم المؤسســات والمراكــز العاملــة فــي مجــال صــون 
التــراث الثقافــي غيــر المــادي فــي الــدول العربيــة، وحــث الــدول علــى تضميــن التــراث الثقافــي غيــر المــادي فــي 
اســتراتيجياتها وخططهــا الوطنيــة، فضــالً عــن تعزيــز دور لجنــة الخبــراء العــرب فــي صــون التــراث الثقافــي غيــر 

المــادي وتوســيع مهامهــا.
ــدول  ــة ال ــة جامع ــي تحــت رعاي ــاد المســتثمرات العرب ــه اتح ــذي نظم ــى ال ــي الملتق ــة ف شــاركت إدارة الثقاف
العربيــة وذلــك خــالل الفتــرة 18/9/2015-14 بالجمهوريــة اللبنانيــة، شــارك فــي هــذا الملتقــى نخبــة مــن ســيدات 
األعمــال والمســتثمرات بالمنطقــة العربيــة وأيضــا نخبــة مــن رجــال اإلعمــال وممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي.
عقــدت إدارة الثقافــة اجتماعــاً تنســيقياً بتاريــخ 19/10/2015 فــي مقــر األمانــة العامــة بشــأن إنشــاء اللجنــة 
ــى توجيهــات  ــاًء عل ــك بن ــي وذل ــان العرب ــن البرلم ــد م ــي وبمشــاركة وف ــي العرب ــراث الثقاف ــة الت ــة لحماي الدولي
الســيد األميــن العــام واقتــراح البرلمــان العربــي بإنشــاء لجنــة دوليــة لحمايــة التــراث الثقافــي التاريخــي اإلنســاني.
صــدر عــن االجتمــاع عــدد مــن التوصيــات التــي تضمنــت مناشــدة المجتمــع الدولــي ممثــالً فــي منظمــة األمــم 
ــي  ــرار دول ــة إلصــدار ق ــة ذات الصل ــات الدولي ــة المنظم ــوم )اليونيســكو( وكاف ــة والعل ــة والثقاف المتحــدة للتربي
ــاني  ــراث الحضــاري اإلنس ــى الت ــداء عل ــم االعت ــذ لتجري ــة للتنفي ــن مشــموال بآلي ــس األم ــالل مجل ــن خ ــد م جدي
واســترداد مــا تــم نهبــه مــن أثــار مــن خــالل التنســيق مــع الهيئــات الدوليــة المعنيــة كاإلنتربــول الدولــي واالتحــاد 
األوروبــي للجمــارك وغيرهــا مــن الجهــات المخولــة لهــا متابعــة وتعقــب األثــار، وكذلــك اتخــاذ كافــة اإلجــراءات 
ــة  ــة العربي ــن الجامع ــيق بي ــاني ، والتنس ــراث اإلنس ــى الت ــدي عل ــي تعت ــة الت ــركات اإلرهابي ــع الح ــة لقم الدولي
ــراث الثقافــي ،  ــة الت ــة بحماي ــة المعني ــة والعربي ــات الدولي ــة االتفاقي ــل كاف والبرلمــان العربــي واليونيســكو لتفعي
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وخاصــة مــا يتعلــق بــدور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي نــص نظامهــا األساســي علــى أن التدميــر المتعمــد 
للمبانــي التاريخيــة يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية، 

ــخ  ــم بتاري ــذي أقي ــار وال ــوم األث ــي عل ــاون الســويدي – المصــري ف ــال التع ــي احتف ــة ف شــاركت إدارة الثقاف
22/10/2015 بمقــر ســفارة الســويد بالقاهــرة.

شــارك فــي االحتفــال عــدد مــن منظمــات دوليــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان وســفراء مــن االتحــاد األوروبــي 
وســفراء ســابقين.

تــم خــالل االحتفــال إقامــة نــدوة حــول التعــاون الســويدي المصــري فــي مجــال األثــار، وتقديــم عــرض عــن 
مشــروع  البعثــة األثريــة فــي جبــل السلســلة وهــو فريــق دولــي متخصــص فــي اآلثــار بقيــادة الباحثــة الســويدية 
الدكتــورة ماريــا نيلســون، مــن جامعــة  لونــد الســويدية، بالعمــل فــي موقــع أثــري فريــد مــن نوعــه وهــو جبــل بــاب 
السلســلة منــذ عــام  2012، وقــد توصــل الفريــق إلــى نتائــج رائعــة نالــت اهتمــام دولــي مكثــف مــن بينهــا بقايــا 
المعبــد المفقــود منــذ عصــر الدولــة الحديثــة والتــي تــم اكتشــافها خــالل ربيــع 2015. ويوفــر موقــع جبــل السلســلة 
نافــذة فريــدة مــن نوعهــا فــي تاريــخ مصــر منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ ومجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن الكتابــة 
علــى الجــدران )الجرافيتــي( تشــمل بكتوجــراف عصــور مــا قبــل التاريــخ، والنقــش الهيروغليفــي، والهيراطيقــي، 
والديموطيقــي واليونانــي والقبطــي باإلضافــة إلــى تمثيــالت رمزيــة تعــود إلــى عصــر الدولــة القديمــة ومــا بعدهــا 

مــن الحقــب التاريخيــة القديمــة.           
شــاركت إدارة الثقافــة فــي المؤتمــر الخامــس للعمــارة اإلســالمية خــالل الفتــرة 1/11/2015-31/10 فــي مركز 
المؤتمــرات بجامعــة القاهــرة، والــذي نظمتــه رابطــة الجامعــات اإلســالمية بالتعــاون مــع االتحــاد العــام لآلثارييــن 
ــي  ــالمية والمبان ــون اإلس ــارة والفن ــة العم ــم وصيان ــي ترمي ــة ف ــا الحديث ــات التكنولوجي ــوان “تطبيق ــرب بعن الع

التراثيــة.
صــدر عــن المؤتمــر عــدد مــن التوصيــات التــي تضمنــت العمــل علــى إنشــاء كليــة للعمــارة والفنــون اإلســالمية 
بجامعــة األزهــر إلعــداد كــوادر مــن مهندســي اآلثــار المتخصصيــن فــي هــذا المجــال لوضــع قاعــدة علميــة وتطبيق 
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ــه يحــارب  ــى االتهامــات الموجهــة لإلســالم بأن ــك رداً عل ــار، وذل ــة اآلث ــم وصيان ــة فــي ترمي ــا الحديث التكنولوجي
الفنــون والثقافــة، وأوصــى المؤتمــر بضــرورة تبنــي رابطــة الجامعــات اإلســالمية حملــة إلنقــاذ المســجد األقصــى 
وفضــح المخططــات الصهيونيــة التــي تعمــد إلــى تغييــر الواقــع الحالــي للمســجد األقصــى ومحيطــه، كمــا أوصــى 
المؤتمــر بــأن تقــوم رابطــة الجامعــات اإلســالمية بتشــكيل لجنــة استشــارية مــن الفقهــاء وعلمــاء اآلثــار للتصــدي 

لكافــة دعــاوى التطــرف التــي تهــدد مســتقبل التــراث الحضــاري فــي الوطــن العربــي.
شــاركت إدارة الثقافــة فــي المؤتمــر الدولــي الثالــث التحــاد الناشــرين العــرب، تحــت عنــوان )صناعــة النشــر: 
آلفــاق وتحديــات العصــر الرقمــي( خــالل يومــي 2 و 3/11/2015 فــي الشــارقة بدولــة األمــارات العربيــة المتحدة، 
ــة الشــارقة  ــة هيئ ــن وبرعاي ــة الناشــرين اإلماراتيي ــع جمعي ــاون م ــرب بالتع ــاد الناشــرين الع ــه اتح ــذي نظم وال

للكتــاب.
تنــاول المؤتمــر عــدد مــن الجلســات الحواريــة ومــن بينهــا حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة والتوزيــع والبيــع 
االلكترونــي، وتأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي النشــر، وتطويــر وســائل التعليــم الحديثــة وعالقتهــا بقطــاع 

النشــر والتســويق االلكترونــي.
نظمــت إدارة الثقافــة بالتعــاون مــع اللجنــة القطريــة لتحالــف الحضــارات الــدورة السادســة لنــدوة الحــوار بيــن 
الحضارتيــن العربيــة والصينيــة يومــي 11/11/2015-10 بالدوحــة، وذلــك تنفيــذاً لقــرار مجلــس الجامعــة علــى 

المســتوى الــوزاري رقــم 7956 بتاريــخ 13/9/2015 بشــأن العالقــات العربيــة الصينيــة الشــعبية.
شــارك فــي النــدوة مســئولين وخبــراء ومفكريــن وأكاديمييــن مــن جمهوريــة الصيــن الشــعبية ومــن الــدول 
ــان-  ــراق- عم ــودان- الع ــعودية- الس ــي- الس ــس – جيبوت ــن- تون ــارات- البحري ــة : األردن- اإلم ــة التالي العربي

ــا. ــا- مصــر وموريتاني ــت- ليبي فلســطين- قطــر- الكوي
تضمنــت النــدوة ثالثــة محــاور أساســية وهــي علــى النحــو التالــي، المحــور األول: “طريــق الحريــر الحديــث: 
“أســس التعــاون والحــوار فــي الســنوات العشــر القادمــة والتحديــات المتوقعــة”، المحــو الثانــي: “ نحــو أهــداف 
وآليــات جديــدة للتعــاون الثقافــي والشــبابي علــى طــول طريــق الحريــر”، وأخيــراً المحــور الثالــث: “التواصــل 
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الشــعبي والدبلوماســية العامــة”، وقدمــت األمانــة العامــة خــالل أعمــال النــدوة ورقــة عمــل فــي المحــور الثانــي  
بعنــوان” نحــو أهــداف آليــات جديــدة للتعــاون الثقافــي والشــبابي علــى طــول طريــق الحريــر الحديــث”.

ــن  ــن الجانبي ــاون بي ــز التع ــا: تعزي ــن يبنه ــات م ــن التوصي ــان ختامــي تضمــن عــدداً م ــدوة بي صــدر عــن الن
العربــي والصينــي لتحقيــق أهــداف أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030، وإعطــاء الشــباب الفرصــة لزيــادة وعيهــم 

ــي واالجتماعــي.  ــوع الثقافــي والسياســي والدين بالتن
شــاركت إدارة الثقافــة فــي المؤتمــر الثامــن عشــر التحــاد اآلثارييــن العــرب، يومــي 15/11/2015-14 بمقــر 

اتحــاد اآلثارييــن العــرب بالشــيخ زايــد فــي مدينــة 6 أكتوبــر بجمهوريــة مصــر العربيــة.
شــارك فــي أعمــال المؤتمــر المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، وممثليــن مــن الــدول العربيــة ونخبــة 

مــن أســاتذة األثــار والتــراث وأكثــر مــن مائــة باحــث وباحثــة فــي الوســط األثــري مــن أقطــار الوطــن العربــي.
صــدر عــن المؤتمــر توصيــات تضمنــت: دعــوة االتحــاد إلــى تشــكيل لجنــة متخصصــة متطوعــة تضــم فريقــا 
ممثــال مــن كل دولــة عربيــة ، وتكــون مهمتهــا المســاهمة فــي تقديــم تســجيل وصيانــة وترميــم المعالــم االثريــة فــى 
الوطــن العربــي، ودعــوة االتحــاد إلــى تكويــن لجنــة متخصصــة لمراجعــة قانــون حمايــة االثــار وتقديمــه كمشــروع 
موحــد للدراســة فــي الجامعــة العربيــة ، وقــد نــدد المؤتمــر بمــا تتعــرض لــه المعالــم والمواقــع االثريــة فــي العديــد 

مــن بلــدان الوطــن العربــي وخاصــة فــي المســجد األقصــى وســوريا والعــراق وليبيــا.
شــاركت إدارة الثقافــة فــي مهرجــان الشــباب العربــي للثقافــة والفنــون وإحيــاء التــراث، والــذي نظمــه مجلــس 
الشــباب العربــي للتنميــة المتكاملــة تحــت رعايــة جامعــة الــدول العربيــة، خــالل الفتــرة 28/11/2015-21 بمدينــة 
شــرم الشــيخ بجمهوريــة مصــر العربيــة، وقــد عقــدت الجلســة االفتتاحيــة بتاريــخ 22/11/2015 بمقــر األمانــة 
ــر  ــر الشــباب والرياضــة المصــري، ووزي ــة، ووزي ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع العامــة بحضــور الســيد األمي
الثقافــة المصــري، ووزيــر اإلعــالم ووزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب بدولــة الكويــت، واســتكملت باقــي فعاليــات 

المؤتمــر بشــرم الشــيخ.
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قدمــت إدارة الثقافــة ورقــة عمــل فــي المؤتمــر حــول المحــور )4( رؤيــة المجتمــع المدنــي حــول دورهــم فــي 
نشــر ثقافــة التســامح والدعــوة للقيــم والســالم.

شــارك فــي فعاليــات هــذا المهرجــان وفــود مــن 20 دولــة عربيــة باإلضافــة إلــى شــخصيات عامــة- شــباب- 
فنانيــن- أدبــاء ومفكريــن – إعالمييــن- فنانيــن تشــكيليين- أســاتذة جامعــات.

صــدر عــن المهرجــان عــدد مــن التوصيــات التــي تضمنــت تســهيل دخــول أبنــاء الوطــن العربــي إلــى الــدول 
ــباب  ــة للش ــنوية عربي ــابقة س ــذ مس ــم وتنفي ــاالت، وتنظي ــع المج ــي جمي ــترك ف ــاون المش ــز التع ــة لتعزي العربي
فــي مجــال الدراما-المســرح- الفنــون- االبتــكارات العلميــة- األفــالم القصيــرة، باإلضافــة إلــى مناشــدة منظمــات 
المجتمــع المدنــي لنشــر ثقافــة التســامح والقيــم وقبــول اآلخــر بيــن أوســاط الشــباب العربــي، وزيــادة المهرجانــات 
الثقافيــة فــي الــدول العربيــة، فضــالً عــن وضــع ميثــاق شــرف إعالمــي عربــي لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه 

األمــة العربيــة.
ــي أطلقتهــا  ــراث” الت ــة “متحــدون - مــع - الت ــي إطــار حمل ــخ 3/12/2015 ف ــة العامــة بتاري شــاركت األمان
ــن  ــراث وأكاديميي ــي الت ــراء ف ــر، بمشــاركة خب ــرم األكب ــام ســفح اله ــة أم ــارس 2015، بوقف ــي م اليونيســكو ف
ومنظمــات عربيــة وإقليميــة ودوليــة ذات الصلــة، وفنانيــن ومفكريــن وســفراء وبمشــاركة أطفــال فــي مراحلــه 
عمريــة متعــددة، وذلــك للترويــج بأهميــة التــراث الثقافــي أمــام صــرح كبيــر مــن التــراث المصــري، وحــث األطفــال 

علــى كيفيــة الحفــاظ علــى تراثهــم الثقافــي التاريخــي اإلنســاني.
نظمــت إدارة الثقافــة االجتمــاع التنســيقي الثانــي إلنشــاء “ اللجنــة الدوليــة للمحافظــة علــى التــراث التاريخــي 

اإلنســاني العربــي” بتاريــخ 10/12/2015 بمقــر األمانــة العامــة.
ــم والثقافــة  شــارك فــي أعمــال االجتمــاع التنســيقي البرلمــان العربــي، منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعل
)اليونيســكو( المنظمــة اإلســالمية للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اإليسيســكو(، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 

ــوم - معهــد المخطوطــات العربية)االليكســو(. والعل
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ــم  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــل ق ــى  تفعي ــل عل ــت العم ــي تضمن ــات الت ــن التوصي ــدد م ــاع ع ــن االجتم ــدر ع ص
2199 لعــام 2015، بشــأن حمايــة التــراث الثقافــي المهــدد بالتدميــر مــن خــالل مناشــدة األمــم المتحــدة ممثلــة 
ــاب لالسيســكو  ــه خط ــرار، وتوجي ــذا الق ــل ه ــة لتفعي ــة المعني ــات اإلقليمي ــع المنظم ــاون م ــي اليونيســكو بالتع ف
ــالمي،  ــراث اإلس ــوعة بالت ــم الموس ــي وأن تدع ــي العرب ــراث الثقاف ــوعة الت ــة موس ــداد وطباع ــي إع ــاون ف للتع
وتدعــم االليكســو الموســوعة بالتــراث الثقافــي العربــي، وإرســال مذكــرة للــدول األعضــاء لموافــاة األمانــة العامــة 

ــراث. ــة الت ــي حماي ــام 2015 ف ــم 2199 لع ــس األمــن رق ــرار مجل ــل ق بموقفهــم بشــأن تفعي
ــى مــدار يومــي -16 ــك عل ــة وذل ــي األول حــول النهــوض باللغــة العربي ــدى العرب ــة المنت نظمــت إدارة الثقاف
ــوم  ــال بالي ــك بمناســبة االحتف ــاء لغتهــا” وذل ــا األمــة بإحي 17/12/2015 بمقرهــا بالقاهــرة، تحــت شــعار “تحي

ــة. العالمــي للغــة العربي
شــارك فــي أعمــال المنتــدى ممثلــون مــن بعــض الــدول العربيــة وهــي: المملكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة 
الســودان، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، دولــة الكويــت، جمهوريــة مصــر العربيــة، باإلضافــة 
إلــى المنظمــات العربيــة والدوليــة العاملــة فــي مجــال اللغــة العربيــة ومنهــا: المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 
والعلــوم )األلكســو(، والمنظمــة اإلســالمية للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اسيســكو(، ومعهــد المخطوطــات العربيــة، 
ــت،  ــة الكوي ــون بدول ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة، والمجل ــة مصــر العربي ــة بجمهوري ــى للثقاف ــس األعل والمجل
ومجمــع اللغــة العربيــة، واتحــاد الجامعــات العربيــة، والمعهــد العالــي العربــي للترجمــة بالجزائــر، ومركــز الملــك 
عبــدهللا بــن عبــد العزيــز الدولــي للغــة العربيــة، ورابطــة األدبــاء الكويتييــن، وجمعيــة لســان العــرب، وجمعيــة 

حمــاة اللغــة العربيــة، وجمعيــة الخلــود للتنميــة والنهضــة بالصعيــد، والجمعيــة المصريــة للخــط العربــي.
تنــاول برنامــج عمــل المنتــدى معرضيــن لفــن الخــط العربــي، وأربــع جلســات عمــل تــم فيهــا اســتعراض أوراق 
ــات  ــان الختامــي وتوصي ــة لصياغــة البي ــة تشــكيل لجن ــم خــالل الجلســة الختامي ــة، وت ــة العربي ــل حــول اللغ عم
ــة بمناســبة  ــة العربي ــوض باللغ ــي للنه ــي الثان ــدى العرب ــد المنت ــات عق ــذه التوصي ــرز ه ــن أب ــدى، وكان م المنت
ــن  ــة م ــكيل لجن ــة، تش ــة العام ــر األمان ــي 19/12/2016-18 بمق ــة يوم ــة العربي ــي للغ ــوم العالم ــال بالي االحتف
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العلمــاء والخبــراء المتخصصيــن فــي مجــال اللغــة العربيــة تحــت رئاســة األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 
لوضــع سياســة لغويــة عربيــة موحــدة قابلــة للتطبيــق فــي مجــال النهــوض باللغــة العربيــة، فضــالً عــن مناشــدة 
البرلمانــات العربيــة لســن التشــريعات الخاصــة لحمايــة اللغــة العربيــة والنهــوض بهــا، والحــث علــى تعليــم اللغــة 
العربيــة ألبنــاء الجاليــات العربيــة فــي المهجــر لربــط المغتربيــن بلغتهــم القوميــة والعمــل علــى فتــح مراكــز ثقافيــة 

عربيــة فــي دول المهجــر.
شــاركت إدارة الثقافــة فــي نــدوة “القضــاء واإلعــالم مشــاركة ال مواجهــة” بتاريــخ 23/12/2015 فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة، والتــي اســتضافها مجلــس األعمــال المصــري الكنــدي، والمجلــس المصــري للتنميــة 

ــتدامة. المس
ــري،  ــال المص ــس األعم ــس مجل ــة – رئي ــالن الصق ــز رس ــدس معت ــة المهن ــا برئاس ــدوة أعماله ــدت الن عق

ــال. ــامة كم ــي أس ــا اإلعالم ــر، وأداره ــاة مص ــادي قض ــس ن ــي رئي ــد هللا فتح ــار عب والمستش
ــد  ــرم عبي ــى مك ــورة من ــبق والدكت ــوزراء األس ــس ال ــب رئي ــل نائ ــى الجم ــور يحي ــدوة الدكت ــي الن ــارك ف ش
ــى مــر العصــور وخــالل  ــارز عل ــي إطــار دور القضــاء المصــري الب ــدوة ف ــدت الن ــد عق ــة الســابقة، وق البرلماني

ــة. ــر العربي ــة مص ــة لجمهوري ــرات التاريخي الفت
شــاركت إدارة الثقافــة فــي المؤتمــر العلمــي الرابــع لمراكــز البحــوث العربيــة والتنميــة والبحــوث )نحــو حــراك 
ــة  ــة المنظم ــرة، تحــت رعاي ــة بالقاه ــد البحــوث والدراســات العربي ــه معه ــذي نظم ــي(، ال ــر مجتمع ــي وتغي بحث

العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم) اليكســو( يومــي 28-27 /12/2015 بالقاهــرة.
ــدول  ــن ال ــن م ــون والســفراء والمعنيي ــن واألســاتذة والباحث ــراء والمفكري ــر الخب ــال المؤتم ــي أعم شــارك ف

ــي. ــع مدن ــات مجتم ــة ومنظم ــات اإلقليمي ــة والمنظم العربي
ــة:  ــى ثالثي ــام هــذا المؤتمــر عل ــد ق ــن، وق ــى مــدار يومي ــة جلســات عمــل عل تضمنــت أعمــال المؤتمــر ثماني

ــث. ــة، والتحدي ــة، والتنمي ــز البحــوث العربي مراك
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شــاركت إدارة الثقافــة فــي االجتمــاع الثانــي للمجلــس التنفيــذي للمعهــد الثقافــي األفريقــي العربــي يــوم 
ــي  ــن د/ ليف ــي )26(، برئاســة مشــتركة بي ــاد األفريق ــة االتح ــال قم ــى هامــش أعم ــا عل ــس أباب 1/2/2016 بأدي
مادوكــي- رئيــس قســم الشــراكات فــي االتحــاد االفريقــي والســفير/ زيــد الصبــان- مديــر إدارة افريقيــا والتعــاون 
العربــي االفريقــي باألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، وتــم خــالل االجتمــاع مناقشــة خمــس نقــاط أدرجــت 
علــى جــدول االعمــال وهــي: اعتمــاد محضــر االجتمــاع األول للمجلــس التنفيــذي المؤقــت المنعقــد بالقاهــرة يــوم 
ــرر  ــات المق ــي، ومناقشــة الفعالي ــي العرب ــي االفريق ــاد الخطــة االســتراتيجية للمعهــد الثقاف 9/12/2015، واعتم
تنظيمهــا علــى هامــش القمــة العربيــة اإلفريقيــة الرابعــة فــي ماالبــو- غينيــا األســتوائية، باإلضافــة الــى تاريــخ 

ــذي )المؤقــت(. ــث للمجلــس التنفي ــاد االجتمــاع الثال ومــكان انعق
شــاركت إدارة الثقافــة فــي حفــل انطــالق احتفاليــة “الكويــت عاصمــة الثقافــة االســالمية لعــام 2016” وافتتــاح  
مهرجــان القريــن الثقافــي الثانــي والعشــرون )22(، خــالل الفتــرة مــن 23/1/2016-17 بدولــة الكويــت، وذلــك 
ــر  ــور وزي ــي، وحض ــوزراء الكويت ــس ال ــس مجل ــد الصباح، رئي ــارك الحم ــيخ جابر المب ــور الش ــة وحض برعاي
االعــالم وزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب بدولــة الكويــت، ورئيــس المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، 
ووزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء، والمديــر العــام للمنظمة اإلســالمية للتربية والعلــوم والثقافة )اسيســكو( 
وفضيلــة شــيخ األزهــر األمــام األكبــر شــيخ األزهــر الدكتــور/ أحمــد الطيــب، ونائــب رئيــس مجلــس األمــة، واألمين 
العــام للمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، واألميــن العــام المســاعد لقطــاع الثقافــة واألمين العام المســاعد 
لقطــاع الفنــون ولفيــف مــن أعضــاء الســلك الدبلوماســي والســفراء المعتمديــن لــدى دولــة الكويــت وجمــع مــن 
الفنانيــن واالعالمييــن والشــخصيات العامــة، تضمــن المهرجــان الكثيــر مــن األنشــطة الثقافيــة المتنوعــة،  إضافــة 

إلــى تكريــم شــيخ األزهــر أحمــد الطيــب شــيخ األزهر، بمناســبة اختيــاره شــخصية العــام. 
ــام  ــن الع ــي- األمي ــل العرب ــور/ نبي ــي الدكت ــة معال ــة برئاس ــة العام ــد األمان ــن وف ــة ضم ــاركت إدارة الثقاف ش
لجامعــة الــدول العربيــة، فــي حفــل افتتــاح المقــر الجديــد للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليكســو(، 
ــد  ــي قاي ــيد/ الباج ــس الس ــة تون ــس جمهوري ــة رئي ــام فخام ــذي ق ــية، ال ــة التونس ــخ 1/3/2016 بالعاصم بتاري
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ــات  ــاء المنظم ــرب، ورؤس ــيين الع ــوزراء والدبلوماس ــادة ال ــن الس ــر م ــدد كبي ــور ع ــه بحض ــي بافتتاح السبس
ــف انحــاء  ــن مــن مختل ــن والفناني ــاب والصحفيي ــن والكت ــار رجــال األعمــال واالعالميي ــة، وكب ــة واالقليمي الدولي
الوطــن العربــي، وتــم خــالل هــذا الحفــل تقديــم عــرض لمــا تــم انجــازه علــى مســتوى المنظمــة، وعلــى مســتوى 
انجــاز المقــر الجديــد واالحتفــاء بمــرور 45 عامــاً علــى تأســيس المنظمــة، كمــا تضمــن الحفــل  تدشــين برنامــج 
ســفراء األلكســو للنوايــا الحســنة، كمــا تــم علــى هامــش هــذه االحتفاليــة اقامــة ثــالث نــدوات األولــى عنوانهــا: 
“دور اإلعــالم فــي مواجهــة التطــرف الفكــري واالرهــاب” والثانيــة “دور الفــن فــي مواجهــة التطــرف الفكــري 

ــة”. ــة العربي ــة: “النهــوض باللغ واالرهــاب”، والثالث
فــي إطــار ســعي األمانــة العامــة إليجــاد اختبــار موحــد وشــامل للغــة العربيــة علــى مســتوى الــدول العربيــة، 
وبنــاًء علــى الدعــوة الموجهــة الــى األمانــة العامــة مــن مركــز الملــك عبــدهللا بــن عبــد العزيــز الدولــي لخدمــة اللغة 
العربيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، قــام وفــد مــن األمانــة العامــة )إدارة الثقافــة( بزيــارة للجامعــات والجهــات 
الخادمــة للغــة العربيــة بالريــاض، خــالل الفتــرة مــن 9/3/2016-6، وذلــك لبحــث أوجــه التعــاون المشــترك بيــن 
المركــز وجامعــة الــدول العربيــة، واالطــالع علــى تجــارب الجامعــات والجهــات الخادمــة للغــة العربيــة، وبحــث 
ــي  ــزة ف ــعودية الممي ــات الس ــة للجه ــاركات اللغوي ــيق المش ــى تنس ــة ال ــوي، اضاف ــد اللغ ــروعات ذات البع المش

برامــج الجامعــة ومشــروعاتها، 
وفــي هــذا الســياق زار الوفــد كل مــن المركــز الوطنــي للقيــاس والتقويــم، ومعهــد اللغويــات العربيــة، والجامعة 
االلكترونيــة، وقــد قامــت كل جهــة مــن الجهــات الثــالث بتقديــم عــرض لبرامجهــا التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة 

الرائــدة فــي مجــال تعلــم وتعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بهــا وغيــر الناطقيــن بهــا،
نظمــت إدارة الثقافــة االجتمــاع التنســيقي الثالــث إلنشــاء “اللجنــة الدوليــة للمحافظــة علــى التــراث التاريخــي 
االنســاني العربــي” وذلــك يــوم 14/3/2016 بمقــر األمانــة العامــة، وبمشــاركة ممثليــن عــن: البرلمــان العربــي، 
ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( والمنظمــة اإلســالمية للتربيــة والثقافــة والعلــوم 
ــن  ــذه م ــم تنفي ــا ت ــه عــرض م ــم خالل ــوم )اليكســو(، ت ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي )ايسيســكو(، والمنظم
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ــراث  ــداد “موســوعة الت ــة موضــوع اع ــادة أعضــاء اللجن ــش الس ــد ناق ــة، وق ــي للجن ــاع الثان ــات االجتم توصي
الثقافــي”، وتــم االتفــاق علــى ان تتضمــن الموســوعة التــراث الثقافــي المــادي، وان تشــتمل علــى قائمــة بعناصــر 
اثريــة التــي قــد تتعــرض للســرقة والنهــب والتدميــر المتعمــد، كمــا ناقشــت اللجنــة موضــوع اعــداد االســتراتيجية 
العربيــة لحمايــة التــراث الثقافــي، وقــد صــدر عــن االجتمــاع العديــد مــن التوصيــات منهــا: تعميــم االســتراتيجية 
المقدمــة مــن منظمــة اليونيســكو وكذلــك التقريــر المقــدم مــن البرلمــان العربــي علــى الــدول العربيــة االعضــاء، 
وحثهــا علــى بحــث مســألة المصادقــة علــى االتفاقيــات الخاصــة بحمايــة التــراث الثقافــي، قيــام البرلمــان العربــي 
بمخاطبــة البرلمانــات العربيــة للتصديــق علــى االتفاقيــات الدوليــة لحمايــة التــراث الثقافــي، الطلــب مــن منظمــة 
ــم الدعــم المناســب مــن قبلهــا  ــى تقدي ــة العامــة بمذكــرة رســمية بالموافقــة عل ــاة األمان االسيســكو ســرعة مواف
ــن  ــم نســخة م ــام حــول الموســوعة، تعمي ــة تصــور ع ــم ورق ــي وتقدي ــي العرب ــراث الثقاف إلعــداد موســوعة الت
ــى المســتوى الــوزاري بشــأن اعتمــاد يــوم 27 فبرايــر  ــدول العربيــة عل القــرار الصــادر عــن مجلــس جامعــة ال
مــن كل عــام “يومــاً لالحتفــال بالتــراث الثقافــي العربــي” علــى الــدول االعضــاء واعضــاء اللجنــة، وقــد قامــت 
االمانــة العامــة ) ادارة الثقافــة ( بتعميــم القــرار المشــار اليــه علــى الــدول العربيــة االعضــاء بموجــب المذكــرة 
رقــم 1856/5 بتاريــخ 28 مــارس 2016، وتــم توجيــه رســالة الــى منظمــة االسيســكو للطلــب منهــا تقديــم الدعــم 
المناســب إلنشــاء موســوعة التــراث الثقافــي العربــي، وقــد تلقــت االدارة رســالة مــن منظمــة اإلسيســكو بتاريــخ 
23 فبرايــر 2016 تضمنــت اســتعداد المنظمــة تزويدنــا بمــا يتوفــر مــن معلومــات ومراجــع للمســاهمة فــي اعــداد 
الموســوعة، والنظــر بشــان طباعتهــا علــى نفقتهــا، كمــا قامــت االدارة بمخاطبــة منظمــة اليونيســكو بشــأن تزويــد 

االمانــة العامــة بالتقاريــر والبرامــج التدريبيــة التــي توصلــت بهــا مــن الــدول العربيــة. 
نظمــت إدارة الثقافــة بتاريــخ 21/3/2016 بمقرهــا، احتفاليــة لتكريــم الطلبــة الفائزيــن فــي مســابقة “التحــدث 
ــا بشــكل  ــم تنظيمه ــي يت ــق دراســة النحــو”، والت ــاء الشــعري وتعمي ــة واإللق ــة الفصحــى والخطاب ــة العربي باللغ
ــدول العربيــة، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة التربيــة  دوري لطــالب المرحلتيــن اإلعــدادي والثانــوي مــن جميــع ال

والتعليــم بجمهوريــة مصــر العربيــة، 
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أجريــت المســابقة بتاريــخ 19 مــارس 2016 بمقــر المركــز الرئيســي التحــاد الطــالب بالعجــوزة بجمهوريــة 
مصــر العربيــة، وتشــكلت لجنــة التحكيــم مــن نخبــة مــن األســاتذة والمستشــارين المتخصصيــن فــي مــادة اللغــة 
ــات المشــاركين،  ــارات للطــالب والطالب ــة، حيــث قامــوا بإجــراء اختب ــم المصري ــة والتعلي ــة بــوزارة التربي العربي
شــارك فــي المســابقة طلبــة وطالبــات ينتمــون إلــى ســبع دول عربيــة وهــى: األردن والبحريــن وســلطنة عمــان 

وفلســطين والكويــت ولبنــان ومصــر.
نظمــت إدارة الثقافــة المؤتمــر الدولــي تحــت عنــوان “التــراث األثــري فــي العالــم العربــي: التحديــات والحلول” 
بالتعــاون مــع كليــة اآلثــار- جامعــة الفيــوم بجمهوريــة مصــر العربيــة، يومــي 5-4 ابريــل 2016، عقــدت الجلســة 
ــدول  ــة ال ــام لجامع ــن الع ــي األمي ــة وبحضــور معال ــة العام ــر األمان ــخ 4/4/2016 بمق ــر بتاري ــة للمؤتم االفتتاحي
ــر  ــة- وزي ــار جمع ــد مخت ــور محم ــوم، والدكت ــة الفي ــس جامع ــزة- رئي ــماعيل حم ــد إس ــور/ خال ــة، والدكت العربي
األوقــاف، والدكتــور/ خالــد العنانــى- وزيــر األثــار، واألســتاذ الدكتــور/ عبــاس شــومان- وكيــل مشــيخة األزهــر 
ممثــال لفضيلــة األمــام األكبــر شــيخ األزهــر، والدكتــور/ عاطــف منصــور- عميــد كليــة االثــار ورئيــس المؤتمــر 
واألســتاذ الدكتــور صــالح الجعفــراوى ممثــل منظمــة االيسســكو، وممثــل عــن مكتبــة االســكندرية، وصــدر عــن 
ــالمي  ــن اإلس ــول الدي ــن أص ــة ع ــة والمنحرف ــاوى الضال ــدي للفت ــا: التص ــات منه ــن التوصي ــد م ــر العدي المؤتم
ــار وتدميرهــا، إنشــاء صنــدوق التــراث األثــري العربــي لالســتفادة مــن  ــى هــدم اآلث الصحيــح، والتــي تهــدف إل
ــي تحــت  ــري العرب ــراث األث ــق الت ــز لتوثي ــي، وإنشــاء مرك ــم العرب ــة للعال ــة والبشــرية واألثري ــات المادي االمكان
اشــراف جامعــة الــدول العربيــة ووزراء اآلثــار والتــراث والثقافــة العــرب، الســعي مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة 
لتشــديد القوانيــن التــي تجــرم حيــازة اآلثــار المســروقة والــزام تلــك الــدول والجهــات بــرد هــذه االثــار الــى المالــك 
االصلــي لهــا، وضــع السياســات االعالميــة الواعيــة التــي تســاعد علــى نشــر الوعــي االثــري وتوظيفــه لتدعيــم 
قيمــة االنتمــاء العربــي، وطــرح القضيــة امــام وزراء االعــالم العــرب مــن خــالل جامعــة الــدول العربيــة، تدعيــم 
المراكــز البحثيــة والعلميــة فــي مجــال األثــار فــي الــدول العربيــة للمســاهمة فــي الحفــاظ علــى التــراث االثــري 

العربــي وحمايتــه وصيانتــه.
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شــاركت إدارة الثقافــة فــي مؤتمــر “التعــاون العربــي المشــترك.. اســاس التنميــة ودرع الســالم” والــذي نظمــه 
اتحــاد المســتثمرات العــرب بالتعــاون مــع نقابــة المســتثمرين الصناعييــن بالســويس وخــط القنــاة، تحــت رعايــة 
رئيــس الــوزراء المصــري المهنــدس/ شــريف إســماعيل، وذلــك خــالل الفتــرة مــن 29 ابريــل حتــى 2 مايــو 2016 
بمدينــة شــرم الشــيخ بجمهوريــة مصــر العربيــة، شــارك فــي المؤتمــر عــدد مــن الشــخصيات البــارزة، نذكــر منهــا 
وزيــر التجــارة والصناعــة بمملكــة البحريــن ، ورئيــس هيئــة االســتثمار بالجمهوريــة اللبنانيــة، وســفير مملكــة 
البحريــن بالقاهــرة ومستشــار ملــك البحريــن، وملحــق بســفارة اوغنــدا بالقاهــرة، وقــد انعقــد  المؤتمــر علــى مــدار 
أربعــة ايــام، تضمنــت ســت )6( جلســات عمــل، تمخضــت عنهــا التوصيــات التاليــة : إقامــة مشــروعات اســتثمارية 
ــب لتشــغيل الشــباب  ــز تدري ــادرة انشــاء مرك ــل مب ــة، تفعي ــا الجذعي ــة مشــروع الخالي ــع، اقام ــى أرض الواق عل
ليتحــول الــى مشــروع عربــي تحــت شــعار “ثقافــة العمــل والشــباب العربــي” ، تشــكيل لجنــة مــن المشــاركين فــي 
المؤتمــر للبــدء فــي مشــروع اقامــة مركــز لتدريــب وتأهيــل الشــباب للعمــل تحــت شــعار “ثقافــة العمــل والشــباب 
العربــي” علــى ان يكــون كل مشــارك فــي المؤتمــر كســفير فــي بلــده لتفعيلهــا، المطالبــة بوضــع برنامــج لكيفيــة 
ــع  ــة دور مؤسســات المجتم ــى أهمي ــد عل ــة، التأكي ــة الحالي ــة التعليمي ــي البيئ ــم وإعــادة النظــر ف اســتدامة التعلي

المدنــي لالســتثمار فــي الطاقــة البشــرية وخاصــة دور المــرأة فــي تحقيــق ذلــك،  
شــاركت إدارة الثقافــة ضمــن وفــد مــن األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة برئاســة الســفير/ د. بــدر الديــن 
عاللــي– االميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة فــي أعمــال المؤتمــر الدولــي الخامــس للغــة 
العربيــة والــذي نظمــه المجلــس الدولــي للغــة العربيــة، بالتعــاون مــع المنظمــات العربيــة والدوليــة، وذلــك خــالل 
الفتــرة مــن 7-2 مايــو 2016 فــي دبــي بدولــة األمــارات العربيــة المتحــدة، برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن راشــد ال مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة، ورئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي.
شــارك فــي المؤتمــر مــا يقــرب مــن 2500 شــخصية مــن علمــاء ومختصيــن ومهتميــن ومســؤولين مــن 72 

دولــة، حيــث قــدم للمؤتمــر 1167 دراســة وورقــة عمــل تــم مناقشــتها فــي 172 نــدوة وجلســة رئيســية، 
ســبقت فعاليــات المؤتمــر عقــد االجتمــاع األول لمجلــس اإلدارة ، بتاريــخ 3 مايــو 2016، والــذي قــد اســندت 
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رئاســته لجامعــة الــدول العربيــة ممثلــة فــي األميــن العــام المســاعد- رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة، وناقــش 
جــدول اعمــال االجتمــاع موضوعــات عديــدة منهــا: التقريــر الســنوي للمجلــس، تمويــل المجلــس، وضــع خطــة 
مســتقبلية لعمــل المجلــس، االحتفــاء بمــرور خمســة أعــوام علــى انعقــاد المؤتمــر والتخطيــط لالحتفــال بمــرور 

عشــرة أعــوام علــى اطــالق المؤتمــر الســنوي للغــة العربيــة،
عقدت الجمعية العمومية للمجلس اجتماعها الثالث بتاريخ 4 مايو 2016 تم خالله عرض التقرير السنوي االول 

المجلس الدولي للغة العربية من مايو 2015 حتى مايو 2016، 
وقــد صــدر عــن المؤتمــر بيــان ختامــي تــم فيــه التأكيــد علــى مــا يلــي: اللغــة العربيــة هــي األســاس الــذي تقــوم 
عليــه الــدول العربيــة منــذ إنشــائها ، يحــث المؤتمــر علــى تعلــم اللغــات االجنبية حســب الحاجــة اليها، وليــس التعلم 
بهــا، كمــا يؤكــد علــى ان اللغــة العربيــة مســألة وطنيــة وعربيــة بامتيــاز، وان اضعافهــا وتهميشــها واقصاءهــا 
مــن مواقعهــا الطبيعيــة فــي جميــع المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة واألهليــة يعــد اعتــداء علــى الوحــدة الوطنيــة 
والســلم األهلــي، يدعــو المؤتمــر إلــى االهتمــام بالتعريــب والترجمــة العلميــة والثقافيــة والتقنيــة والصناعيــة لســد 

الفجــوة التــي تتســع يومــا بعــد يــوم بيــن اللغــة العربيــة والعلــوم والمعــارف والتقنيــة والصناعــات الحديثــة.

شــاركت إدارة الثقافــة فــي االجتماعــات التحضيريــة التــي عقدت بيــن جامعة الــدول العربية واالتحــاد االفريقي، 
التــي نظمتهــا إدارة افريقيــا والتعــاون العربــي االفريقــي خــالل الفتــرة مــن 11/8/2016-9 بمقــر األمانــة العامــة، 
ــات  ــذه االجتماع ــالل ه ــة خ ــت إدارة الثقاف ــو/2016(، وقدم ــة )مالب ــة الرابع ــة االفريقي ــة العربي ــر للقم للتحضي
مذكــرات شــارحة بشــأن المشــاريع الثقافيــة المقتــرح تنفيذهــا بالتعــاون مــع المعهــد الثقافــي االفريقــي العربــي، 

علــى هامــش اعمــال القمــة. 
شــاركت إدارة الثقافــة فــي االجتمــاع الثانــي للجنــة المعنيــة بتفعيــل التعــاون بيــن الجامعــة العربيــة والمنظمــات 
الدوليــة واالقليميــة فــي مجــال حقــوق االنســان، بتاريــخ 26/10/2016 بمقــر األمانــة العامــة، برئاســة الســفير/ 
األميــن العــام المســاعد- رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة، لمناقشــة خطــة العمــل المقبلــة فــي مجــال حقــوق 
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االنســان بالتنســيق بيــن االدارات ذات العالقــة باألمانــة العامــة.
شــاركت األمانــة العامــة )إدارة الثقافــة( فــي المؤتمــر التاســع عشــر لالتحــاد العــام لآلثارييــن العــرب، خــالل 
الفتــرة مــن 7-5 نوفمبــر 2016 بجامعــة المنصــورة بجمهوريــة مصــر العربيــة، ناقــش المؤتمــر قضيــة “البعــد 
الدولــي لقضيــة حقــوق الملكيــة الفكريــة للتــراث اإلنســاني بالوطــن العربــي )المســروق والمنســوخ والمفقــود(”، 
وبمشــاركة منظمتــي اإليسســكو، وااللكســو، ورابطــة الجامعــات اإلســالمية )لجنــة العمــارة والفنــون(، وبحضــور 
ــور/  ــتاذ الدكت ــة، والســيد االس ــة مصــر العربي ــار بجمهوري ــر اآلث ــي- وزي ــد العنان ــور/ خال ــتاذ الدكت الســيد االس
ــات المؤتمــر أكثــر مــن مائــة وخمســين باحــث  محمــد القنــاوى- رئيــس جامعــة المنصــورة ، وشــارك فــى فعالي
وباحثــة مــن مصــر والعالــم العربــي، صــدر عــن المؤتمــر العديــد مــن التوصيــات تمثلــت فــي: دعــم قــرار اليونســكو 
ــدول  ــة ال ــع جامع ــاون م ــى التع ــاد إل ــع االتح ــاً إســالمياً خالصــاً، يتطل ــار المســجد االقصــى موقع ــق باعتب المتعل
العربيــة )إدارة الثقافــة( فــي إعــداد موســوعة التــراث الثقافــي العربــي بمــا لديــه مــن خبــراء فــي كافــة مجــاالت 
التــراث فــي العالــم العربــي، تشــكيل لجنــة قوميــة لالحتفــال بمــرور 800 عــام علــى تأســيس مدينــة المنصــورة 

وذلــك لجمــع تراثهــا واثرهــا.
شــاركت إدارة الثقافــة فــي االجتمــاع التنســيقي المشــترك بيــن االدارات المعنيــة باألمانــة العامــة لبحــث ســبل 
ــد  ــذي عق ــوم )الكســو(، وال ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــة والمنظم ــة العربي ــن الجامع ــز التنســيق بي تعزي
ــم والبحــث  ــة والتعلي ــر إدارة التربي ــاع مدي ــي االجتم ــة، شــارك ف ــة العام ــر األمان ــر 2016 بمق ــخ 9 نوفمب بتاري
ــة ورئيــس وحــدة التنســيق والمتابعــة  ــر إدارة المنظمــات واالتحــادات العربي ــر إدارة الثقافــة ومدي العلمــي ومدي
ــة  ــة العام ــن األمان ــتركة بي ــل مش ــة عم ــع آلي ــي: وض ــاركون االت ــرح المش ــة، واقت ــؤون االجتماعي ــاع الش بقط
ــة  ــات لجن ــام واختصاص ــى مه ــد عل ــتركة، التأكي ــج المش ــطة والبرام ــا األنش ــدد بموجبه ــو تح ــة االلكس ومنظم
التنســيق العليــا للعمــل العربــي المشــترك برئاســة معالــي األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة وعضويــة رؤســاء 
ــة بيــن برامــج وخطــط مؤسســات العمــل  ومــدراء المنظمــات العربيــة، فــي تحقيــق التنســيق وتجنــب االزدواجي
ــى ان ترفــع  ــة، عل ــة العامــة للجامعــة العربي ــة المتخصصــة واألمان ــن المنظمــات العربي ــي المشــترك ، وبي العرب
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الــى هــذه اللجنــة أي مالحظــات أو مقترحــات تتعلــق بالموضوعــات أو األنشــطة التــي قــد يكــون فيهــا ازدواجيــة، 
وتعتبــر هــذه اللجنــة هــي االطــار القانونــي لبحــث مثــل هــذه االشــكاليات التــي يمكــن ان تحــدث بيــن االمانــة العامــة 

ــة المتخصصــة. والمنظمــات العربي

ــاع  ــة ( االجتم ــة – ادارة الثقاف ــؤون االجتماعي ــاع الش ــة ) قط ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــت االمان نظم
التنســيقي الرابــع إلنشــاء “ اللجنــة الدوليــة للحفــاظ علــى التــراث التاريخــي االنســاني العربــي” وذلــك يــوم 14 
ــدة  ــم المتح ــة االم ــي، ومنظم ــان العرب ــن : البرلم ــن ع ــاركة ممثلي ــة، وبمش ــة العام ــر االمان ــر 2016بمق نوفمب
للتربيــة والثقافــة والعلــوم) اليونيســكو(، والمنظمــة االســالمية للتربيــة والثقافــة والعلوم)االسيســكو(، والمنظمــة 
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ) االلكســو(، وادارة الثقافــة بقطــاع الشــئون االجتماعيــة وصــدر عــن االجتمــاع 
ــراث الثقافــي  ــوم الت ــال بي ــة باالحتف ــراث الثقافــي، وتوصي ــة بإعــداد موســوعة الت ــات نذكــر منهــا: توصي توصي

العربــي يــوم 27/2/2016 فــي مقــر االمانــة العامــة.
نظمــت االمانــة العامــة )إدارة الثقافــة( اجتماعــاً لمتابعــة تنفيــذ “بيــان الريــاض” الصــادر عــن االجتمــاع الثالث 
لــوزراء الثقافــة فــي الــدول العربيــة ودول امريــكا الجنوبيــة )ابريــل/2014( وذلــك يــوم 30/11/2016 فــي مقــر 
االمانــة العامــة، وعقــد هــذا االجتمــاع تنفيــذاً لقــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي دورتــه )97( علــى 
المســتوى الــوزاري ) فبرايــر 2016( بشــأن متابعــة تنفيــذ “إعــالن الريــاض” الصــادر عــن القمــة الرابعــة للــدول 
العربيــة ودول امريــكا الجنوبية)نوفمبــر/2015(، والــذى تنــص الفقــرة الرابعــة منــه فــي المجــال الثقافــي علــى 
“الطلــب مــن األمانــة العامــة عــرض تقريــر بشــأن تنفيــذ مــا ورد فــي “بيــان الريــاض” الصــادر عــن االجتمــاع”، 
والــذي عقــد خــالل الفتــرة مــــــــــــــــــن 30/4/2014-28 فــي الريــاض– المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد صدر 
عــن االجتمــاع توصيــات منهــا : تشــكيل لجنــة مصغــرة مبدئيــة برئاســة المملكــة العربيــة الســعودية وعضويــة 
كل مــن )األردن – اإلمــارات– ليبيــا– مصــر(  تكــون مهامهــا متابعــة تنفيــذ “بيــان الريــاض” الصــادر عــن وزراء 
الثقافــة العــرب ودول أمريــكا الجنوبيــة، باإلضافــة الــى منظمــة الكســو واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 
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)إدارة الثقافــة – إدارة األمريكيتيــن(، والعضويــة مفتوحــة للــدول التــي ترغــب فــي االنضمــام للجنــة،
تنفيــذا لتوصيــات اجتمــاع متابعــة تنفيــذ “بيــان الريــاض” الصــادر عــن االجتمــاع الثالــث لــوزراء الثقافــة فــي 
الــدول العربيــة ودول امريــكا الجنوبيــة )ابريــل/2014( والــذى عقــد يــوم 30/11/2016 فــي مقــر االمانــة العامــة، 
شــاركت االمانــة العامــة فــي اجتمــاع اللجنــة المصغــرة لمتابعــة تنفيــذ بيــان الريــاض والــذى عقــد فــي تونــس علــى 
هامــش اجتماعــات اللجنــة الدائمــة للثقافــة العربيــة يــوم 12/12/2016، بعضويــة كل مــن )األردن – اإلمــارات– 
ليبيــا– ســلطنة عمــان – فلســطين – مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية(  باإلضافــة الــى منظمــة الكســو واألمانــة 
ــة  ــف االلكســو واالمان ــات منهــا “ تكلي ــة توصي ــد صــدر عــن اجتمــاع اللجن ــة، وق ــدول العربي ــة ال العامــة لجامع
العامــة اســتعجال الــدول العربيــة إلرســال تقاريرهــا حــول مــا تــم انجــازه مــن اعــالن الريــاض قبــل 12/1/2017، 
نظمــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة )قطــاع الشــؤون االجتماعيــة– إدارة الثقافــة( المنتــدى العربــي 
الثانــي حــول النهــوض باللغــة العربيــة وذلــك علــى مــدار يومــي 18 و19 ديســمبر 2016 بمقرهــا بالقاهــرة، تحــت 
شــعار “ لغتنــا. هويتنــا” بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي للغــة العربيــة، تــم عقــد المنتــدى تنفيــذاً للتوصيــات 
الصــادرة عــن المنتــدى العربــي األول للنهــوض باللغــة العربيــة )األمانــة العامــة/ ديســمبر 2015(، افتتــح أعمــال 
ــن األســتاذ  ــة، وبحضــور كل م ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط- األمي ــو الغي ــد أب ــي الســيد/ أحم ــدى معال المنت
ــتاذ  ــة، واألس ــر العربي ــة مص ــي بجمهوري ــم الفن ــم والتعلي ــة والتعلي ــر التربي ــربيني- وزي ــي الش ــور/ الهالل الدكت
الدكتــور/ حلمــى النمنــم- وزيــر الثقافــة بجمهوريــة مصــر العربيــة،  وممثلــي البرلمــان العربــي والمنظمــة العربيــة 
ــوم )اسيســكو(، وشــارك فــي  ــة والثقافــة والعل ــوم )الكســو( والمنظمــة اإلســالمية للتربي ــة والثقافــة والعل للتربي
أعمــال المنتــدى ممثلــون عشــر دول عربيــة وهــم: البحريــن، الجزائــر، الســعودية، الســودان، فلســطين، القمــر 
المتحــدة، الكويــت، ليبيــا، مصــر، المغــرب ، وممثليــن عــن المنظمــات العربيــة والدوليــة المعنيــة بمجــال اللغــة 

العربيــة .
نظمــت االمانــة العامــة بالتعــاون مــع المركــز العربــي للثقافــة واالعــالم المؤتمــر العربــي للثقافــة واالبــداع يــوم 

8/2/2017 فــي مقــر االمانــة العامــة.
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نظمــت االمانــة العامــة االحتفــال بيــوم التــراث الثقافــي العربــي يــوم 27 فبرايــر 2017 تنفيــذ لقــرار مجلــس 
جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزاري رقــم 8030 فــي مــارس 2016.

نظمــت االمانــة العامــة اجتمــاع لجنــة الخبــراء والعلمــاء المتخصصيــن فــي اللغــة العربيــة إلعداد االســتراتيجية 
ــي  ــي الثان ــدى العرب ــن المنت ــادر ع ــي الص ــان الختام ــات البي ــذا لتوصي ــة تنفي ــة العربي ــوض باللغ ــة للنه العربي

للنهــوض باللغــة العربيــة وذلــك يــوم 5/3/2017 فــي مقــر االمانــة العامــة.


