
12:30 – 11:30

13:00 – 12:30

1٤:00 – 13:00

1٥:00 – 1٤:00

1٥:30 – 1٥:00

1٥:٤٥ – 1٥:30

1٦:00 – 1٥:٤٥

1٧:10 – 1٦:00

21:30 – 1٩:00

اليوم األول
الثالثاء ٦ شباط/فرباير، 2018 

األساس املنطقي 
للملتقى والتهديدات 

التي تواجه الرتاث 
الثقايف

امللتقى العربي
للرتاث الثقايف 

 رؤية إقليمية حلفظ الرتاث
والتعريف به

٦-8 فرباير/شباط، 2018 

التسجيل )إستقبال(

إفتتاح امللتقى: موسيقى الفنان نصري شّمة
فنان اليونسكو للسالم 2017

عرض فيلم من إيكروم - الشارقة

كلمة ترحيبية ملنّظمي امللتقى، املركز الدويل 
 لدراسة حفظ املمتلكات الثقافية 

)إيكروم/إيكروم -الشارقة( )د. زيك أصالن/ 
د. أوليفر مارتن(

كلمة حكومة اإلمارات العربية املتحدة من
معايل وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة يف اإلمارات 

العربية املتحدة، السيدة نورة الكعبي

اجللسة االِفتتاحية - جلسة حوارية للمدراء 
العامني وممثيل املنظمات اإلقليمية والدولية

سعادة د. ويرب ندورو، مدير عام املركز الدويل لدراسة 
حفظ املمتلكات الثقافية )إيكروم(

سعادة د. خالد إيرين، مدير عام مركز دراسات 
التاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية )إيرسيكا(

سعادة د. معجب الزهراين مدير معهد العالم العربي 
يف باريس

ممثلة منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 
)يونيسكو(، د. آنا باوليني

ممثل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
)إيسيسكو(، د. محمد يونس

مدير احلوار: األستاذ أحمد عيل الزين

تقديم وعرض جائزة إيكروم - الشارقة حلفظ 
الرتاث الثقايف يف املنطقة العربية وتسليم اجلائزة 

الكربى )برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة(

صورة جماعية

إسرتاحة

٩:30 – 8:30

10:٤0 – 10:10

11:00 – 10:٤0

11:10 – 11:00

11:30 – 11:10

10:10 – ٩:30

ماذا
يعني الرتاث الثقايف يف

العالم العربي؟

اجللسة األوىل - مفهوم الرتاث الثقايف يف املنطقة
ما هو الرتاث الثقايف ضمن سياق الفكر والثقافة؟ ما الذي يعترب تراثاً ومن ميلك 

هذا الرتاث؟ ما الذي يعترب قّيماً ومن يقرر ذلك؟ كيف ميكن للرتاث الثقايف أن 
يوّحد املجتمعات، وأن يربط األفراد واملجتمعات باملكان؟ كيف يرتبط الرتاث بواقع 

ومستقبل املجتمع؟
املشاركون

 معايل وزير الدولة الدكتور زيك نسيبة  األستاذ الدكتور يوسف فضل حسني     
 الدكتورة ريتا عوض  الدكتور راسم بدران  الدكتور عيل حرب  مدير 

احلوار األستاذ ريكاردو كرم

مناقشة

إسرتاحة الغداء

اجللسة الثانية - الرتاث الثقايف يف سياق الثقافة السائدة
كيف تؤثر وسائل اإلعالم والوسائط الفنية املقروءة واملرئية واملسموعة )األفالم 
واملوسيقى واألدب والشعر والروايات والصحف( يف صياغة الوعي العام بالرتاث 
الثقايف؟ ما دور اإلنرتنت ووسائل التواصل االِجتماعي بشكٍل خاٍص يف تشكيل 

مفهوم الرتاث؟
املشاركون

 األستاذ الفنان نصري شمة  الدكتور حسن أشكناين  الدكتور حسن أوريد   
 الدكتور بالل البدور الدكتور يوسف احلسن  مدير احلوار الفنان القدير 

محمد صبحي

مناقشة

إسرتاحة
 

إطالق كتابني من سلسلة قراءات مختارة من إيكروم – الشارقة

حلقة عمل )مواضيع حبثية مختارة( 
ماذا يعني الرتاث الثقايف يف ظل الثقافة السائدة؟ كيف ميكن االِستفادة من 
اإلعالم والوسائط الثقافية املختلفة يف تقديم الرتاث وإعطائه املساحة التي 

يستحقها يف الفكر املجتمعي والثقافة السائدة؟

حفل عشاء يف متحف حصن الشارقة - قلب الشارقة



1٤:٤٥–13:٤٥

1٥:1٥ – 1٤:٤٥

1٥:3٥ – 1٥:1٥

1٥:٥0 – 1٥:3٥

1٧:00 – 1٥:٥0

21:30 – 18:30

اليوم الثاين
األربعاء ٧ شباط/فرباير، 2018 

معنى الرتاث الثقايف

امللتقى العربي
للرتاث الثقايف 

 رؤية إقليمية حلفظ الرتاث
والتعريف به

٦-8 فرباير/شباط، 2018 

10:30 – ٩:30

11:00 – 10:30

11:1٥ – 11:00

12:1٥ – 11:1٥

12:٤٥ – 12:1٥

13:٤٥–12:٤٥

ملاذا
حنافظ عىل الرتاث 

الثقايف؟

اجللسة الثالثة - أهمية الرتاث الثقايف يف املنطقة
ما أهمية احلفاظ عىل الرتاث الثقايف؟ كيف 

ينظر املجتمع لرتاثه املادي؟ وملاذا؟ كيف يؤثر 
ضياع الرتاث عىل حياة املجتمعات؟ كيف ميكن 

اِستخدام القيم املتأصلة يف أماكن الرتاث الثقايف 
واألعمال الفنية لتحسني احلفاظ عليها وتنمية 

املجتمعات؟
املشاركون

 الدكتورة سعاد العامري  الدكتور مراد 
بوتفليقة  الدكتورة سلمى الدملوجي

 الدكتور طارق وايل  الدكتور طالل عقييل 
 مدير احلوار السيد ريكاردو كرم

مناقشة

إسرتاحة

اجللسة الرابعة - حتديات فهم الرتاث الثقايف 
واحلفاظ عليه

ما هي أسباب غياب فكر احلفاظ عىل الرتاث 
الثقايف يف املناقشات واملداوالت الفكرية يف 

املنطقة؟ وكيف ميكن التعامل مع الرتاث الثقايف 
كحق من حقوق االنسان؟ ما هي معاين ودالالت 

الرتاث الثقايف يف املنطقة؟ وملن حنافظ عليه؟ 
احلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف زمن احلرب وإعادة 

بنائه بعد احلرب، ملاذا حنافظ عىل الرتاث وملاذا 
ندمره؟

املشاركون
 صاحبة السمّو املليك األمرية وجدان بنت فّواز 

الهاشمي  الربوفيسور واسيني األعرج 
 السيد جاد ثابت  أ. د. معاوية اِبراهيم

 الدكتورة سهري حواس  مدير احلوار الدكتور 
سعد املسعودي

مناقشة

إسرتاحة الغداء

اجللسة اخلامسة - التأثريات عىل الرتاث الثقايف
ما تأثري االِسترشاق/ االِستعمار عىل مفهوم الرتاث الثقايف واملمارسات احلالية 

احلفاظ عليه؟ ما تأثري العوامل الغربية عىل ما يعترب تراثاً ثقافياً يف العالم العربي؟ 
ما تأثري املعتقدات واأليديولوجيات عىل مفهوم الرتاث الثقايف، وعىل نظريات 

وممارسات احلفاظ؟
املشاركون

 الدكتور إحسان فتحي  الدكتور منذر جمحاوي  الدكتور حمدان طه 
 الدكتور حسام مهدي  األستاذ الدكتور رشاد سالم  مدير احلوار السيد 

أحمد عيل الزين

مناقشة

عرض من برنامج محو التاريخ )السيد أحمد عيل الزين(

إسرتاحة

حلقة عمل: ما دور الرتاث يف تشكيل هوية املجتمع؟ وما الذي جيعله هدفاً للتدمري 
أو احلفاظ؟

 حفل استقبال: انطالق فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2018 - دارة الدكتور 
سلطان القاسمي للدراسات اخلليجية



1٤:٤٥–13:٤٥

1٥:1٥ – 1٤:٤٥

1٥:30 – 1٥:1٥

1٧:00 – 1٥:30

اليوم الثالث
اخلميس 8 شباط/فرباير، 2018 

اإلحتياجات وخطة 
العمل

امللتقى العربي
للرتاث الثقايف 

 رؤية إقليمية حلفظ الرتاث
والتعريف به

٦-8 فرباير/شباط، 2018 

10:30 – ٩:30

11:00 – 10:30

11:1٥ – 11:00

12:1٥ – 11:1٥

12:٤٥ – 12:1٥

13:٤٥–12:٤٥

كيف
حنافظ عىل الرتاث؟

اجللسة السادسة - دور التعليم والرتبية
كيف تؤثر أنظمة التعليم احلالية جبميع مراحله 

)الرسمية وغري الرسمية( عىل فهمنا للرتاث 
الثقايف؟ كيف ميكن تقييم الرتاث الثقايف يف 

العالم العربي وكيف ميكن حتسني وابراز القيم 
عىل أساس االِحتياجات واملنافع؟ كيف ميكن 

تنظيم التعليم إلرشاك الشباب وتعزيز الوعي 
العام؟

املشاركون
 صاحبة السمّو املليك األمرية دانا فراس 
 الدكتور سليمان العسكري  الدكتورة 
مينة املغاري  الدكتورة راوية مجذوب  

السيدة منال عطايا  مدير احلوار الدكتور سعد 
املسعودي

مناقشة

إسرتاحة

اجللسة السابعة - إنطباعات من اخلارج
ما هو مفهوم الرتاث الثقايف يف املنطقة العربية 

من اخلارج؟ 
املشاركون

 د. ستيفانو دي كارو  أ.د. يوكا يوكيليهتو 
 السيدة سوزان دينيري  الدكتورة باتريتسيا 

كيل  د. جون روبنز  إدارة احلوار: د. آنا 
باوليني و د. جان لوي لوكسن

مناقشة

اسرتاحة غداء

اجللسة الثامنة - اِسرتاتيجية املتابعة وخطة العمل
كيف ميكن حماية الرتاث الثقايف يف سياق النقاشات السابقة؟ کیف یمکننا وضع 

خطة عمل / تقییم االحتیاجات علی مستوى املنطقة؟
املشاركون

 الدكتور نظمي اجلعبة  الدكتور عبد العزيز املسلم  الدكتور أمري باسيك
 الدكتور عبد الرحمن عيل  الدكتور حسن اللوايت

 إدارة احلوار: الدكتور زيك أصالن والدكتور رضا فراوة

مناقشة

اسرتاحة

اجللسة اخلتامية
 التوصيات: وثيقة حتمل رؤية عربية حول مفهوم الرتاث الثقايف 

يف الوطن العربي


