
   

     
 
 ادلويل امللتقى
 

: أداة ملراقبة معلياتمرصد الرتاث املعامري و العمراين"  

 "ن زمن احلروب و الزناعات املسلحةهدم اذّلاكرة يف املد

2017مارس  24و  23 -تونس   

  
 

ملنطقة  ابإلشرتاك مع األمانة اإلقلميية ملدن الرتاث العاملي -األلكسو  -العلوموالثقافة و للرتبية عقد املنظمة العربية ت
مارس  24و 23مبقّر األلكسو بتونس یويم  ملتقى دويلاملدن التارخيية العربية ومؤسسة الرتاث و  الرشق األوسطإفریقيا و 
والزناعات  معليات هدم اذّلاكرة يف املدن زمن احلروبأداة ملراقبة  العمراين:و  مرصد الرتاث املعامري" حتت عنوان 2017
 ".املسلحة

  
العاملية املهمتّة بشأن الرتاث اليت أطلقت صيحات الفزع أمام الهيئات اإلقلميية و  انشغالیثري ال يزال هذا املوضوع 

منطقة الرشق  اليت طالت خاصةهنجة مأعامل التدمري املو املدن التارخيية  تراث تعّرض لهااليت ی تفامق اإلعتداءات اخلطرية 
 مل تعد متثّل هتدیدا لهذه املنطقة حفسب بل تعّدت ذكل إىل هتدید الرتاث املشرتك لإلنسانية مجعاء.األوسط و
 
مل تسـتنث و كثريا من املدن التارخيية مهنا ،عدیدة مناطق قد أّرضت الزناعات املسلحة اليت مازالت مشـتعةل يفل
 مهنا اإلسالمية ،املعامل ادلینيةملتاحف واملكتبات واملقامات و كام أّرضت ابالرتاث العاملي اليت ُجسلّت عىل قامئة مهنا تكل 

ار غري املرشوع ابلقطع األثریة واخملطوطات النادرة اإلجتّ بّب هذا العنف يف ّمحى الهتریب و تس عىل حّد سواء. و  املسـيحيةو 
 ادلیين لهذه املدن املنكوبة.عىل الرثاء والتنوّع الثقايف و  عترب شاهداعّرض لألخطار ترااث ثقافيا نفيسا ی و 

 
ا ممّ ابلرمغ  يف املدن اليت شهدت انعدام اإلسـتقرار األمين التطرف عىل العدید من أماكن العبادةأىت العنف و  كام

 ميثهل الرتاث ادلیين من فرصة اندرة لإلئتالف والتآزر بني الفرق اخملتلفة.
 

حّدة  . كام تسامه يف الزايدة منكنوزا ثقافية غري قابةل للتّجدید، هتّدد زايدة عن البرشال قامئة و األخطار ال تز إّن 
هدف ك  امتدهااعقةّل من  غالبا املواقع الرتاثية اليت تشكوعّرض لها عدید املدن التارخيية و اليت تت األخرى التحدايت

للمؤسّسات احمللية ألطر القانونية املالمئة و لو  لوطنية لآلليات الناجعة للتّدخا اسرتاتيجي للتمنية وتفتقد فهيا السـياسات
 التمثني.و  عالوة عىل غياب املوازانت العمومية الّالزمة لسـياسات اإلحياءالفاعةل 
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املسلح العاملية إلنقاذ الرتاث اإلنساين يف مناطق الزناع إلقلميية و ت املساعي ادلولية وهجود املنظامت ادولقد تعدّ 

لرتاث إعادة بناء اادلولية من أجل تقيمي األرضار و عدیدة من العامل. فدعت اليونسكو مثال إىل تعبئة لك اجلهود مناطق يف
 إعادة اإلعامر.رتة انهتاء الزناع وأّن الفرتة األخطر عىل الرتاث الثقايف يه فو  خصوصا التارخيي يف سوراياألثري و 

 
األلكسو املنعقد يف  ملؤمتر األاثر والرتاث احلضاري يف الوطن العريب ملنظمة 22ادلورة  حثت أوىل توصياتو 

املصادقة عىل إتفاقية الهاي املتعلّقة حبامیة املمتلاكت الثقافية يف عىل ، ادلول العربية 2016نومفرب 10إىل  8الكویت من 
اليت مل تصادق علهيا ابإلرساع ابملصادقة علهيا ألمهيّهتا عىل التّفعيل اجلاّد لهذه اإلتفاقية كام دعت ادلول و  حاةل الزناع املسلح

 يف حامیة الرتاث الثقايف يف الوطن العريب.
 

أوت  30إىل  29البحرين من ملكة مباملنعقد ابملنامة كام حثت توصيات املؤمتر الّسابع عرش ملنظمة املدن العربية 
إنشاء مرصد   أمهية العربية التابعة ملنظمة املدن العربية عىلاملدن التارخيية ومن خالل اجامتع مؤسّسة الرتاث و  2016

 الزناعات املسلحة.ة هبا يف املدن املعرضة للحروب و املتاجر اكرة ورسقة اآلاثر و ذلالتتبع معليات تدمري 
 
 3العمراين يف البدلان العربية من طرف منظمة األلكسو يف تونس بتارخي ثر إطالق مرصد الرتاث املعامري و إو

ذ رغبة يف التعریف هبذا النوع من اآلليات الهادف إىل حامیة الرتاث من اإلنداثر إ ادلويل لتقىامل  ، یعقد هذا2016أكتوبر 
إعداد قواعد بياانت عىل الرتاث يف املدن التارخيية ومعراين تنفيذ مواثيق احملافظة أّن من خصائص لك مرصد معامري و 

ية و املهنية يف جماالت خالل اإلسـتفادة من املهارات األاكدمي من املساعدة الفنيّة املشورة و القدرات يف جمال تقدمي تعّزز 
والتارخيية واجملموعات  املواقع األثریة قاذ املعامل و إناإلعامر و التقيمي إلعادةوالتدریب واملراقبة و التعلمي  واإلعالم و  التوثيق

 الزناعات املسلحة.ت أثناء احلروب و ارخيية اليت دمر املناظر احلرضیة التالثقافية و 
 

أمهية التّوصل إىل مقرتحات معلية من تباحث بشأن املواضيع ذات الصةل و فرصة ساحنة لل امللتقى سـميثّل هذا 
 التالية:للتساؤالت شأهنا أن تقّدم اإلجاابت املالمئة 

 
الزناعات املدن املعرضة للحروب و متّر هبا كيف ميكن للمرصد أن یبلغ أهدافه يف ظّل الظروف الصعبة اليت  -1

 املسلحة ؟.
 
 احملافظة عىل اذلاكرة التارخيية ؟.يف احلفاظ عىل الرتاث الثقايف و  كيف ميكن للمرصد أن يكون أداة فاعةل -2
 
 اسـتخدام التقنيات اجلدیدة لرصدو الرمقنة  جمال البحث العلمي والتوثيق و كيف ميكن هل أن یبين القدرات يف -3

 یة املمتلاكت الثقافية ؟.حاماإلنهتااكت و 
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فقدان املمتلاكت و  الفات املؤدیة إىل تدمري اذلاكرةاملرصد للتعریف ابخملاطر و اخمل هأّي دور ميكن أن یلعب -4
الّزناعات ثقايف يف املدن املعرضة للحروب و غري املرشوع مبكوانت الرتاث ال  الثقافية ومعليات اإلجتار

 املسلحة ؟.
 

ا  واملنطقة العربية وابحثني اذلي سـيضم رؤساء بدلايت املدن التارخيية من إفریقي امللتقى ینتظر من هذا
ة أن تعطي دفعا لتبادل اخلربات ادلولية املعنيممثّلني عن املؤسسات اإلقلميية و مرشفني عىل إدارة تكل املدن إىل جانب و 
ابلقطع  اإلجتار غري املرشوع ابلرتاث الثقايف و  من أجل تعزيز دور مراصد الرتاث ملتابعة جرامئ املساس األفاكر التجاربو 

زمن احلروب و الزناعات املسلّحة. كام حىت تكون أداة یقظة يف مواهجة معليات التدمري لذلاكرة يف املدن التارخيية و األثریة 
األخطار اليت اكت و الانهتاإىل إعادة اإلعامر حال اسـتقرار األمور و تّوقف   ینتظر منه أن ینجح يف تنسـيق اجلهود الهادفة

  هتّدد املمتلاكت الثقافية و خاّصة مهنا املسجةل عىل قامئة الرتاث العاملي.

  
  
  


