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 الثالث والعشرين لالحتاد العام لآلثاريني العربالدولي  توصيات املؤمتر 
 2020نوفمبر  8-7الذي عقد بمقر االتحاد بمدينة الشيخ زايد في الفترة من 

تحت بالقاهرة عقد  الذيعقب انتهاء أعمال المؤتمر الثالث والعشرين لالتحاد العام لآلثاريين العرب 
، وقد الدول العربية واتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع منظمتى االيسيسكو وااللكسورعاية جامعة 

مصر والسودان وتونس ، باحث وباحثة من مختلف دول الوطن العربى مائة أكثر من مؤتمرشارك بال
ورقة  ستين مغرب والعراق، حيث قدموا أكثر منوالمملكة العربية السعودية واإلمارات وسوريا ولبنان وال

 .مختلف مجاالت اآلثار والمتاحف والترميم وحضارات الوطن العربي فيت موضوعات بحثية تناول
د/ هناء محمد عدلى .، برئاسة ا2020نوفمبر  8وقد اجتمعت لجنة التوصيات يوم األحد الموافق 

وقامت اللجنة بجمع مقترحات التوصيات  ،د/ وليد على خليلد/ نادر محمود عبد الدايم و من  وعضوية كال
عادة صياغتها مع استبعاد المكرر منها،  وتم االنتهاء من األعضاء، ثم االطالع على كافة التوصيات وا 

 إلى التوصيات التالية بعد موافقة المشاركين عليها:
لدولة فلسطين  يؤكد المؤتمر على عروبة األراضى الفلسطينية كاملة، ومكانة مدينة القدس كعاصمة -1

 ورفض أي اعتداءات عليها وشجب كل محاوالت طمس أو تهويه الهوية العربية اإلسالمية عليها.
يوصى المؤتمر بزيادة التواصل بين االتحاد العام لآلثاريين العرب والمنظمات الدولية المعنية بالحفاظ  -2

لعربى خاصة في سوريا والعراق واليمن على التراث، وتفعيل دورها في إيقاف التعديات وحماية التراث ا
 وليبيا ولبنان.

العرب ودوائر اآلثار  لآلثاريينيوصى المؤتمر بدعم وتفعيل دور المراكز اإلقليمية باالتحاد العام  -3
العربية والجامعات المعنية باآلثار من أجل تأهيل الكوادر المتخصصة في أعمال الصيانة والترميم 

 والحفاظ.
( لنشر كافة اإلنجازات العلمية لالتحاد في (YouTubeناة خاصة باالتحاد على االنترنت تدشين ق -4

 الداخل والخارج.
لدعم بيت اآلثاريين العرب بهدف تنمية موارد االتحاد يوصى المؤتمر بمخاطبة الدوائر العربية  -5

 واستكمال مسيرة العطاء.
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