
	
	

 
 
 
 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 

 لكمة

 معايل ادلكتور عبد هللا محد حمارب

 مة العربية للرتبية والثقافة والعلوماملدير العام للمنظّ 

 

 امللتقى ادّلويل حول يف

 مرصد الرتاث املعامري والعمراين 

 يف املدن زمن الّزناعات املسلّحةأداة ملراقبة معليات هدم اذّلاكرة 

 

ّ الا و   يةمراين واملعامري يف ادلول العرب الع املرصد صالجامتع الثاين لضبّاط ات

 

 

 2016 مارس 23تونس 



2	
	

 الرحميبسم هللا الرحامن 

 والصالة والسالم عىل خامت املرسلني

 

 .معر منصور، وايل تونس األسـتاذ الوزيرمعايل 

معايل ادلكتور عبد اللطيف عبيد، األمني العام املساعد، رئيس مركز 

 جامعة ادلول العربية بتونس،

سعادة السـيد سـيف هللا األرصم، رئيس النيابة اخلصوصية لبدلیّة تونس 

 مؤّسسة الّرتاث واملدن التّارخيية العربية،ورئيس جملس أمناء 

 رؤساء البدلايت،ادة السّ  

هد الوطين وممثل سعادة األسـتاذ ادّلكتور فوزي حمفوظ، املدير العام للمع 

معايل ادلكتور محمد زين العابدين، وزير الشؤون الثقافية يف امجلهوریة 

 التونسـية،
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لّجنة الوطنية التونسـية للرتبية وي، األمني العام ل سعادة األسـتاذ خمتار اخللفا

 وممثّل منظمة اإلسيسكو، والثقافة والعلوم،

 سعادة املهندس أمحد محد الصبيح، األمني العام ملنظمة املدن العربية

 سعادة السـيد دوين رياكر، األمني العام ملنظمة مدن الرتاث العاملي،

املعمتدين يف ة ول العربيّ كل ادلیبلومايس لدلّ أحصاب السعادة أعضاء السّ 

 ،امجلهوریة التونسـية

ّ اط ضبّ السـيّدات والّسادة    العمراين واملعامري للمرصد  ادّلول العربية صالات

 .العربية بدلانيف ال 

ّ ادة مُ السّ  قلميية احلكومية وغري ولية والاادلّ  واملؤّسسات امتيل املنظّ مث

 اإليكروم و   كوسواإليسي كر اليونسكو احلكومية، وأخّص ابذلّ 

 .والايكوموس
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ملكتوبة واملسموعة واملرئيّة وُممثّيل وسائل اإلعالم ا ادة اخلرباءالسّ 

 ، لكرتونيةواإل

 ،ضيوفنا الكرام

املنظمة  رحاب يف  ة هللا وبراكته، وأهال وسهال بمكالم عليمك ورمحالسّ 

 بيت العرب اجلامع ،العربية للرتبية والثقافة والعلوم

 

، املدير معايل ادّلكتور عبد هللا محد حماربيُسعدين أن أنقل لمك حتيّات 

يف هذا اللقاء  بينمك ضورهرشف حاذلي منعته ظروفا طارئة من  العام،

، وّرشفين بتلكيفي بإلقاء ابلتّوفيق والنّجاح أعامهلأن تُلكّل املُمتّزي ومتنّياته ب

 .هنيابة عنية، لكمة املنظمة يف هذه اجللسة الافتتاح 
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 الكرامالسـيّدات والّسادة 

 الّرتاث املعامري يف الاجامتع الثاين اذلي تنظمه األكسو حول اليوم نلتقي  

ّ  يف یومه الثالث، یليه اذلي العمراين واملعامريو  صال اجامتع ضبّاط الات

 ُ ّ امل ّ  یبدأ أن راجني يف املرصد، لني لدلول العربية األعضاءمث الفعيل  شاطالن

ادّلورة تنفيذا للقرار الّصادر عن  ،مةاملنظّ  اذلي أجنزتهلهذا املرشوع الواعد، 

 ّ امنة عرشة ملؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن الث

 نومفرب 14و 13یويم  البحرين، مملكة، عامصة نعقد يف املنامةامل العريب، 

 عنيبسّ ابعة وال من قبل ادّلورة الرّ  لمنّظمةل ، واسـتجابة للمهّمة املولكة 2012

 ة امللتمئة ابلقاهرة منول العربيّ للمجلس الاقتصادي والاجامتعي جلامعة ادلّ 

وقد دعت دورته األخرية اليت التأمت يف فرباير  ،2014سبمترب 14إىل  11

 . عىل أن ینشأ يف إطار املنظمة جسّال للرتاث العمراين العريب  2016
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هذه القاعة  من إشارة انطالقه كنّا أعطينا، اذلي مثّل املرصدیُ وللتّذكري، 

اث املعامري آلية لتنفيذ ميثاق احملافظة عىل الرتّ  ،2016أكتوبر  3یوم 

العرب منذ اذلي أقّره جملس وزراء السـياحة  والعمراين يف الوطن العريب

تعزيز قدراهتا يف املنظمة  وقاعدة إلكرتونية تسـتطيع من خاللها ،2004عام 

ّ جمال تقدمي املشورة  من خالل  األعضاء ول العربيةية لدلّ واملساعدة الفن

علمي والتّ  واإلعالم وثيقة يف جماالت  التّ ة واملهنيّ حشد املهارات األاكدمييّ 

ّ  دناملعامر إإلعادة قيمي واملراقبة والتّ  دریبوالتّ  ة وإنقاذ معاملها ومواقعها األثری

ّ والتّ  العمرانية يف فرتة ما بعد  الثقافية قافية ومشاهدهاارخيية ومجموعاهتا الث

امت والهيئات ادّلولية سات واملنظّ نسـيق والتّعاون مع املؤسّ والتّ  ،اعاتالزنّ 

اجلهات الفاعةل الوطنية واإلقلميية و  ة املتخّصصة،ة وغري احلكوميّ يّ احلكوم 

ّ تبادل املعلومات حول جُ  لتسهيل وادّلولية ق ابلرتاث العمراين ّل ما یتعل

 ذا اإلرثياسات الالزمة ذلكل، ملا لهووضع السّ  البدلان العربيةواملعامري يف 
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التارخيية وجي للمدن والّرت  ،ةبصفة عامّ  احلفاظ عىل ذاكرة املدینةية يف من أمهّ 

ن وليك تمتكّ  ،ادّلويلي و قلميعيدين الاياحة الثقافية عىل الصّ العربية وهجة للسّ 

ّ املدینة  اجملمتعية، واسـتحضار ماضهيا باكمل هتا ووظيفهتا من احلفاظ عىل هوي

، يف إطار الزتام هوخصائص هانتمكوّ  بلكّ  الثقايفه، وذاكرهتا، وتراهثا بحق 

واجملمتع املدين ومنظومة األمم  جيمع بني احلكومات والقطاع اخلاّص  ،قويّ 

اليت ابركت نشأة املرصد وخّصصت هل یوما  - جامعة ادلول العربيةو  املتحدة

أميهنا العام  ورعاه أرشف عليه 2016نومفرب  14يف  هباإعالميّا يف رحا

ابإلضافة إىل اجلهات املاحنة، وتعبئة مجيع املوارد  ، -السـيد أمحد أبو الغيط

 ُ منية حدايت الاكمنة وراء حتقيق التّ ة، لالسـتجابة للتّ ة والعامّ تاحة، اخلاصّ امل

واصل بني املناطق البيئة، واحرتام التّ  احملافظة عىل، و احلرضیة املسـتدامة

 ّ ة، لتحقيق أكرب قدر من الاسـتقاللية والكرامة اإلنسانية، ة والریفيّ احلرضی
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 ُ األجيال  حّق وضامن  ،الّشامةل يف التمنية للمجمتعات احملليّة جدیةواملشاركة امل

 .والثقافةكن والعيش ویل يف العمل والسّ ة عىل املدیني املتوسط والطّ قادمال
 

  ،ا امجلع الكرميأهيّ 

وصية التّ تنفيذ مضن یندرج  الّطموح ملرشوعهذا اال بّد أن نُذكّر أیضا بأّن 

مة األمم املتحدة حول "املناظر التارخيية ن منظّ ع 2011الصادرة سـنة 

هّمة اإلرشاف عىل تنفيذ ليونسكو مُ نظمة اولكت مل احلرضیة"، واليت أُ و 

ّ قُ  ويلدُ ، وإجناز تقرير اجلوانب الثقافية والرتاثية مهنا الث لألمـم ّدم للمـؤمتر الث

ّ املتحـدة لإلسـاكن والتّ  ّ ة املـُمنيـة احلـرضی يف كيتو الث) سـتدامة (املوئـل الث

 اجلهات ادّلول والعدید من، حبضور 2016أكتوبر  20و 17بني  ورإلكوادُ اب

  .احلرضیّة املسـتدامة الفاعةل يف جمال التمنية والهيئات

 متثّل يفقرير التّ هذا  اجناز يف اابرز ادور ويف الّسياق ذاته، اكن لأللكسو

ّ ال راسة ادلّ   ،يف هذا اجملال واقع املدن العربية اليت أعّدهتا حول شخيصيةت
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نرشها عىل و ويه حاليّا بقيد الّطباعة وسيّمت توزیعها عليمك يف أفضل اآلجال 

يف انتظار  هقاعدة بياانت لتكون أساساملوقع الالكرتوين اخلاّص ابملرصد 

  يف أفضل اآلجال. ابملعلومات األخرى هااسـتكامل 
 

 السـيّدات والّسادة،

يف من البلدان  جمموعةالظروف االستثنائية اليت مترW Jا إّن 

، وما راعات واحلروبجرJاء االعتداءات والصJ العربيةاملنطقة 

Jا عنها ينجرJيومي gد سالمة التراثمن خماطر تJواملباين الثقايف هد 

Jقدميةاملواقع األثرية واملدن الاملعامل وو ارخييةالتJسات، واملؤس 

اليت  رمةاv امجلاعات اليت غدت مgستهدفة من قبل ،الثقافية

وتبثّ الرJعب واخلوف وسط تgروJج لثقافة املوت والدJمار 

فية هgويJتها الثقاو ، وتgهدJدها مبحو ذاكرTاسكّان تلك املناطق

 ومآثر خلّفتها األجيال.يرمز إليها من آثار  كلّ ماهدم و
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تواصل االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة هذا إضافة إىل 

ه يوميا من لض ة، وما تتعرJالقدس واألراضي الفلسطينية احملتلّ

Jويدانتهاكات وعمليT تها العربية  اتJالاسالمية واستيطان هلوي

 ُ ّربره سلطات الاحتالل مبا تقوم به من محالت حفر وتنقيب غامش، ت

حبثا عىل اآلاثر املزعومة للهيود  -ّدد سالمة املعامل واملباينهتُ - عشوائية

ة هذه األرض القداىم، لزتوير التارخي ّوالاّدعاء بأّن هلم حقّا اترخييا يف ملكيّ 

سّميات معاملها ادّلینية والتارخيية، ووصل هبم الغلّو إىل إطالق مُ مجيع و 

امت ادّلولية من قرارات محلایة املنظّ  ، غري ُمبالني مبا تُصدرههيودیّة علهيا

ُمدرجا إنسانيّا متلاك ثقافيا مُ ومعاملها ابعتبارها قبل ّلك يشء  مدینة القدس و

 عىل الحئة الّرتاث العاملي املهّدد ابخلطر لليونسكو.
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وتقتيض منّا ّلك هذه الظروف ادّلقيقة رضورة تظافر هجود امجليع حّىت 

القریبة القادمة انطالقة فعليّة يف العمل ورمس خّطة يشهد املرصد يف الفرتة 

امت الرشيكة وهيئات اجملمتع املدين لتجسـمي ة بني ادّلول العربية واملنظّ تشاركيّ 

 األهداف اليت من أجلها بُعث.
 

واملطلوب أن تُفيض نقاشاتنا طيةل هذه األاّيم إىل وضع خارطة طریق 

واألطراف املعنيّة بصفة مبارشة وغري  ُحتّدد جماالت التدّخل وآليّاته  واحضة

  .مبارشة هبذا التدّخل
 

 حسن اإلصغاء  حضورمك وعىلقدير عىل كر والتّ خالص الشّ مجيعا د لمك دّ جأ

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.


