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 املؤمتر الثامن اتـــــــــــتوصي

 
يف ضـــــــــوء البحوث القيمة اليت قُدِّمت واملناقشـــــــــات اجلادة اليت جرت يقر املؤمتر التوصـــــــــيات 

 التالية:
اســــــــتكشــــــــاف الرتاث احلي الذي مل حيقق بعد وحتقيقه ودراســــــــته، وفقاً ملناهج التحقيق  -1

األســــــاســــــي ذاته، وحتليله تارخيياً والكشــــــف عن وطرائقه املعتمدة ومعاجلته بنيوياً اعتمادًا على النص 
 دوره يف مسرية العلم الذي يشتمل عليه.

 نشر الرتاث وجعله حافزاً مؤثراً يف حياتنا املعاصرة، والتعريف به بكل الوسائل املتاحة. -2
 لة.َمتَثُّل القيم اإلجيابية ومناهج البحث العلمي يف تراثنا وتوظيفها يف النهضة العربية املأمو  -3
تزويد املكتبات العامة واملكتبات اجلامعية واملدرســــية بالكتب الرتاثية احملققة وملخصـــــات  -4

عنها وتشـــــــجيع القراء على مطالعتها واإلفادة منها يف الربامج التعليمية وال ســـــــيما كتب اللغة العربية 
الرتاث العريب حلقـــة  والتــاريخ والرتبيــة الوطنيــة يف املــدارس واجلــامعــات العربيــة مع التــأكيـــد على أن

 أساسية يف سلسلة التطور املعريف يف العامل.
االنطالق من الرتاث يف أعمال إبداعية: كالروايات واملســــرحيات، والقصــــص، والعروض  -5

 السينمائية واإلذاعية والتلفزية، والفنية كالعمارة والنقوش والتزيينات ...اخل.
الرؤية املعاصــــــرة له يف تطوير فلســــــفة عربية  االســــــتناد إىل الرتاث بعد متحيصــــــه يف ضــــــوء -6

 متميزة تعّرب عن ذاتية األمة يف عصر متغّري ومتطور باستمرار.
على ما جيمع ويوفق، واســـــتبعاد ما يفرِّق ويباعد  -يف معاجلة الرتاث وإحيائه  -التأكيد  -7

 ليكون تراث األمة لكل أبنائها.
ىل اللغات األجنبية واســـــــــعة االنتشـــــــــار، وترمجة العمل على ترمجة الرتاث العريب النفيس إ -8

 املؤلفات اليت تعرِّف بالروائع الرتاثية إلدراج الدور احلضاري العريب يف سياق احلضارة اإلنسانية.
لرصـــــــد األنشـــــــطة والفعَّاليات الرتاثية وتعريف » االنرتنت«إحداث موقع على الشـــــــابكة  -9

 لعريب والعامل.األجيال العربية بكل ما هو جديد يف الوطن ا
اعتماد أســــــــــــــاليب جديدة وطرائق حديثة ورؤى معاصـــــــــــــرة يف قراءة تراثنا يف خمتلف  -10

 ميادينه.
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الســـــــــــــعي إىل إقـــامـــة معـــارض وطنيـــة وعربيـــة ودوليـــة ســـــــــــــنويـــة تعىن بتعريف اجلمهور  -11
 باملخطوطات العربية واجملهودات املبذولة يف حتقيقها.

 اهليئات واملؤســـــــســـــــات العربية والعاملية اليت تعىن إقامة تعاون فعال وتنســـــــيق حمكم بني -12
بالرتاث الفكري والعلمي واألديب وال ســـــــيما: جمامع اللغة العربية ومعهد املخطوطات العربية بالقاهرة 
التــابع جلــامعــة الــدول العربيــة، ومعهــد الرتاث العلمي العريب جبــامعــة حلــب، واملراكز التــابعــة للمنظمــة 

افة والعلوم ((مركز تنســـــــــــيق التعريب)) و ((املركز العريب للتعريب والتأليف والرتمجة العربية للرتبية والثق
 والنشر)).

األجنبية االســــــــــتفادة من املخطوطات العربية النادرة والقيمة املوجودة يف خزائن الدول  -13
، ومتاحفها واليت قام بتصــــــــــــــويرها معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، وبعض املكتبات اجلامعية

 واملؤسسات الرتاثية، وعقد اتفاقات مع تلك الدول تسمح باإلعارة أو الشراء أو التصوير.
عقد ورشـــــات عمل للســـــادة احملققني بإشـــــراف اجملامع أو معهد القاهرة ومعهد الرتاث  -14

العلمي العريب جبامعة حلب لوضـــــــــــــع قواعد ثابتة يلتزم هبا احملققون ليكون العمل كامًال ومنهجيًا ال 
 ص فيه.نق

ختصـــيص جوائز قيِّمة ألفضـــل كتاب علمي جرى حتقيقه ونشـــره يف كل ســـنة وألفضـــل  -15
 موقع على الشابكة قدم خدمات للمخطوطات احملققة.

االهتمام بالســـــــــــــياحة الثقافية الرتاثية للمواطنني العرب والســـــــــــــائحني األجانب وتنظيم  -16
العمرانية واألوابد والعاديات واملخطوطات رحالت لطالب املدارس واجلامعات لالطالع على اآلثار 

 والنقوش اليت تركها السلف للخلف.
تعزيز تدريس اللغات القدمية واحلضــــارات الســــابقة املؤســــســــة للحضــــارة املعاصــــرة إبرازاً  -17

للجهد البشــري الذي بذل خالل الزمن وال ســيما يف منطقتنا العربية إلرســاء أســس العيش والتفكري 
 لدى اإلنسان.

تأهيل العاملني يف الرتاث: من دارســــــــــي اللغات القدمية واآلثاريني العاملني يف التنقيب  -18
 عن اآلثار والعاملني يف املتاحف والسياحة وتزويدهم بطرائق حفظ مواقع اآلثار وصيانتها. 



 3 

اإلكثار من الندوات واحملاضــــــــــــرات واملؤمترات يف جمال التوعية الرتاثية وجعلها جزءاً من  -19
كوين الثقايف للمواطنني واملهتمني ومرتكزاً لالنتماء واالعتزاز باإلنســـــــان الذي عمر األرض العربية الت

 منذ مطلع التاريخ.
إصـــــــــــدار كتب وكتيبات ونشـــــــــــرات مصـــــــــــورة عن آثارنا وتراثنا املادي والالمادي بكل  -20

... اخل تشــــهد على مكوناهتما: من لغة، وكتابة، ونقش، وِحَرف، وتقاليد، وألبســــة، وأدوات، ونقود
 براعة األسالف ومهاراهتم واجتهادهم وعطاءاهتم.

االعتبار بالرتاث املنجز واالعتداد به واحلرص عليه والتمســــــــــــــك به، ويف طليعته اللغة  -21
العربية اليت ينبغي أن تكون لغة شــــــــــــــاملة يف التعليم والتدريس والرتمجة والتأليف والبحث يف أرجاء 

 اط األمة الوثيق وعالمة هويتها القومية.الوطن العريب أل�ا رب
اإلنفاق بسخاء على محاية الرتاث وإحيائه ودعمه بالتربعات األهلية والواردات الوقفية  -22

 اليت تؤمن له مدداً مستمراً.
العمل على إقامة معارض تراثية وثقافية وفنية وآثارية داخل الوطن العريب، ويف البلدان  -23

 باملعارض الدولية اليت هتتم بالرتاث اإلنساين. األجنبية واالشرتاك
الطلب إىل هيئة املوسوعة العربية بدمشق أن تضع يف خطتها مشروع املوسوعة النباتية  -25

 العربية (فلورا أرابيكا) وتقوم بإجنازها بالتعاون مع اجلهات املختصة.
إىل محاية املدن العربية أن يشـــــــــــمل اهتمام جمامع اللغة العربية بالرتاث العريب الســـــــــــعي  -26

القدمية من عبث التقانة احلديثة املفسدة للبيئة الطبيعية، ويف طليعة هذه املدن: املدن العربية املسجلة 
 لدى منظمة اليونسكو، واملدن املهددة بالعدوان؛ وذلك حلماية الرتاث الثقايف العاملي.

 


