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بددو ة مددا منظمةظددع منة بلددع ن و بلددع منلعلوددع منة د (مالنكسد ) بلسوضددلوع ي ةظددع مددا
زمرة منلعلوع وي منجظه رةدع منجامر ةدع منوةظع مةلدع منيدة لع منوةظد ودي منتود ة مدل بدلا
 2112/1/11-11الدورة العشرين لمؤتمر االثار والتراث الحضاري في الوطن العربي
تح م من "مآلثلر منسللحع منلعلولع" ،س عهل مالجوظلع منوحضل ي ن ظؤتظ منذي ممودو
ى ة مي  12 11ملرس  2112ندو ة صدحتلع ةد  12مدلرس  ،2112شدلر ودي
منظؤتظ مظل ن ا سوع ي قط م بلل هي منولنلع:
 مإلملرمت منة بلع منظوحوة مظ كع من ح ةا منجظه رةع منو نسلع منجظه رةع منجامر ةع منوةظع مةلع منية لع منظظ كع منة بلع منسة دةع جظه رةع منس دمن جظه رةع منص ملل جظه رةع منة مق س طمع ظلن د نع و سطلا د نع قط د نع منك ة جظه رةع مص منة بلع منظظ كع منظغ بلع منجظه رةع مإلسالملع منظ رةولنلع منجظه رةع منلظملعيظل شلر وي منظؤتظ مظلل ا مالملنع منةلمع نجلمةع منو ل منة بلدع دود مدا منا د م
مظل د ن ددا م يددا منو د مي منةددلنظي منوددلبو نظمةظددع منل نسددك منظ يددا منددو ني نحت د
ت ملم منظظو كدلت منلعلولدع (مالةكد ) منظج د مندو ني ن ظةدلنم منظ مقدو (مالةك مد س)
منظج ددد مندددو ني ن ظودددلح (مالةكددد ) منظمةظدددع مإلسدددالملع ن و بلدددع منة ددد منلعلودددع
(مالةسلسددك ) منعددلرم بم ظددلل مددوة ي منظ يددا مالق لظددي منة بددي ن و د مي منةددلنظي بددلن ح ةا
أملا مالتحلد منةل ن آلثلرةلا منة ب.
(م وق قلرظع بمسظل منظيلريلا)
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موووح أ ظلل منو رة منةي ةا ما منظؤتظ بك ظع مةلني منسلوة خ لوة منو مي ،زة ة
بلنظيلريلا وي هذم
منلعلوع بلنجظه رةع منجامر ةع منوةظ ق مةلع منية لع ،منوي رح
مالجوظلع ،مؤيوة ى منوام منجامر بو م منةظل منة بي منظيو  ،تة ض وي ي ظوهل
إنى إشكلنلع منو ولق بلا موط لت منحظلةع منحتلظ ى منو مي منلعلوي ما مجل سللحع
ثعلولع مو مزنع ،بلسوة مض بةض منوجلرب منس لع مالةجلبلع وي هذم منظجلل ،د
منظيلريلا منة ب منى مسل وة و سطلا ملدةل بي ةل نوةاةا منضظلمهل منحوةث إنى
ممةظع منل نسك منذي ةسو جب ما منجظلو تاصلص حلا ن معلش ح ل منس ل منكتل ع
نظ مي ع هذم منظكسب من مرو تظكلا و سطلا ما تحعلق مألهومف منظ ج ة ،ميل ة إنى أن
و سطلا نلس شةلرم بل قضلع هي ي ةا شةب تحولج إنى إمكلنللت بي ةع ملنلع،
رمجلع ما منا م تسطل ب ممج دقلعع نوحعلق مهومف هذم مالنضظل  ،يظل حل منسلوة
من زة ة شجل ع منسلوة مة ةمل ب ي ول ،منظوة ة منةلمع ن ل نسك منوي نم ت ضخ ن ضغ ة
مالم ةكلع مالس مرل لع منظةلرضع النضظل و سطلا يةض يلمل وي منل نسك  ،د
من زة ة ما جهع أخ ى إنى تةاةا منظيلريع منة بلع وي نجمع منو مي منةلنظي أيوت وي
ى ض رة تلظلا مالبوم لت منظح لع ميل ة منى من منظمطق مالقوصلدي ،منذي
مألخل
ةيكل جا م ما مالبةلد منظ ج ة وي ت قلع منسللحع منلعلولع ،ال ةجب من ةيكل منظمطق
من حلو منذي ةحود منسللسلت وي س لل تط ة هل.
أيو مةلني منظوة منةل ن ظمةظع منة بلع ن و بلع منلعلوع منة  ،مألسولذ منويو ر محظو
منةاةا مبا لش ر وي ي ظوه منوي قوموهل نللبع مه منويو رة حللة قطلة منع ملزي ،موة ة
ب نلمج حظلةع منو مي بلنظمةظع ،ى ض رة إةال م ض ع مآلثلر منسللحع منلعلولع
ملةع ولرعع إو مده بورمسع مةظعع دقلعع ،ن ظةلدنع منصة ع بلمه بلا مل ةةليه من ةا
منة بي ما أ ضلع رمهمع تهود سالمع أثلره ت مثه منلعلوي ،مو قتل ى مل توة ض إنله
موةمع منعوس ما م ووم مت ى ت مثهل منلعلوي ما تا ة نولرةاهل ،م زم ح صه
ى إدرمج منظ منت سطلمي وي صومرة أ ظلل منظؤتظ .
د ل مةلني منظوة منةل إنى أن تك ن هذه منو رة منةي ةا ما مؤتظ مآلثلر منو مي
منحضلري وي من ةا منة بي ،مملس ع ن ق ف قتع تممل ما هذم منظؤتظ يكل ،حوى
ةك ن أيل نجل ع بتضل تضلو جه د مألث ةلا منة ب ت مص هم ن وولع منذ د ا
مظو كلتمل منلعلولع مألثــ ةع مإلسهل وي ض ط خطط ظل دقلعع هلدوع ب ممج ت مي
إنى ربط منص ع بلا ماو أشكلل منةظل مألث ي منومظلع منظسووممع.
 ،زة منلعلوع منو نسي ا سمع  2111يسمع
ما جهوه تحوي منسلو منظهوي منظ
مناالص ما مالنةظع منظسو وة سمع ولجةع ى منو مي منلعلوي ،حلث ج ت م جع ما
نل لل ،د ل منا م إنى منوتكل وي يلتلع
منس قلت منوي ةلن منو مي منلعلوي وي ت ن
منعلذ منو مي منلعلوي منظهود مسواوممه يمدمة ن ومظلع.
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أيوت منسلوة دةمل منةله  ،من زة ة منظت ضع ،موة ة
منو ل منة بلع ،ى ض رة م مجهع منوحوةلت منك
ا مي ع ملللق وي مجلل منسللحع منلعلولع
أ م
ى أهظلع منحتلظ ى منو مي منلعلوي يظ رد تمظلع  ،بل

إدمرة منمعل منسللحع وي جلمةع
ى منوي ةةليهل من ةا منة بي
تو اله منجلمةع ،أيوت بو رهل
وظلد منظةلةل منو نلع.

يظل نع منسلوة مة نل ب ي ول منظوة ة منةلمع ن ل نسك ودي ي ظوهدل ،منودي ق أهدل نللبدع مهدل
منسدلو يد ةم منهمددوة ي ،تحللتهددل إنددى مةددلني منظددوة منةددل ن ظمةظددع منة بلددع ن و بلددع منلعلوددع
إنى يلودع منظيدلريلا ودي منظدؤتظ  ،مجدودة منودام ممةظدع منل نسدك بدو م جهد د
منة
منومظلددع منظسددووممع وددي منددو ل منة بلددع ،تددد ول منددو م منتمددي نحظلةددع منظ مقددو مدمرتهدددل
مكلوحددع مالتجددلر بلنظظو كددلت منلعلولددع منحددو مددا مالتجددلر غلد منيد ي بلآلثددلر يظددل هد
منحلل وي منة مق نل لل ت ن .
أيوت منظوة ة منةلمع ى أهظلع تةل ن منل نسك مو مألنكس ما أجل تةاةا قورمت
منو ل منة بلع إةلرمتهل منوي ةةلع ،منح ص ى إش م منظجوظةلت منظح لع منوي ال
ت جو بو نهل ثعلوع حلع ،ميل ة إنى مسوةومد منل نسك ما خالل م ظتلهل خ مرهل
نالسوجلبع إنى محوللجلت يل منـو ل ،ال سلظل وي حلالت منط مرئ يظل تم وي منة مق أ
حوةلل وي نل لل ،نضظلن حظلةع منظ مقو مكلوحع مالتجلر غل منظي ع بلنظظو كلت
منلعلولع ،ذي ت منظوة ة منةلمع بمن محوتلنللت مضي  41سمع ى م وظلد متتلقلع منو مي
منةلنظي ،هي و صع ن وميلو ى هذم مالنوام .
وي منج سع مإلج مرلع منوي ت وو ة مالسو
موة ل م يا منو مي منةظ مني من ةمي
منسة دةع ،مظلل منويو ر ي با إب مهلم
منظؤتظ منةي ةا إنى منويو ر م مد من و
منلعلوي ب زمرة منلعلوع منجامر ةع.

محع ،قل منظهموس محسا با و حلن منع ني،
ب زمرة منلعلوع مإل ال وي منظظ كع منة بلع
منغ لن ،ررل منو رة منسلبعع ،بوس لم ررلسع
ني ،موة منحظلةع منعلن نلع تلظلا منو مي
مندويو ر

منواب منظؤتظ منويو ر محظو حسا من متي ،مظلل س طمع ظلن نلر ل ن د رل
ةه حظومن ،مظلل د نع و سطلا مع رم.
يلن مالجوظلع منوحضل ي أق جو ل أ ظلل منظؤتظ ب نلمجه مناممي ،ووم مني ع ودي
تمل ل بم ده بلنة ض منمعلش:
بوأ منظؤتظ أ ظلنه وي منج سع منةلمع مأل نى بلالسوظلع منى أب ز مل ةجو مدا أخ دلر ثعلولدع
وي منسلحع منة بلع يلن أ نهل:
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 إ الن مظلل مظ كع من ح ةا ا منطدالق وةلنلدلت منظملمدع لصدظع منلعلودع منة بلدع
نسمع  ،2112حلث قو د .دو منسد لطي (مدوة مدمرة مالثدلر منود مي مند ةمي
بظظ كددع من حد ةا) ضددل مد جام حد ل ب نددلمج مالحوتلنلددع منوددي تجد ي بلنظملمددع،
موط قدل بلناصد ص إنددى منةعددلد مددؤتظ إق لظددي بةمد من " صد ر مددل ق ددل منوددلرةخ
وجد منحضددلرمت وددي منظمطعددع منة بلددع" ،وددي منتود ة مددل بددلا  22مب ةددل 2 -مددلة
 2112بلنظملمع ،د ل جظلو منو ل منة بلع ن ظيلريع وي هذم منظؤتظ .
 مددا جهوهددل ،أ مد مظل ددع مألنكسد أندده بظملسد ع منةعددلد منظدؤتظ منةيد ةا نآلثددلر
منو مي منحضلري وي من ةا منة بي ،تم مةالق م قو " مب" حد ل س سد ع مدا
مناةدلرمت مإلوو مضددلع ن ظددون منولرةالددع وددي مند ةا منة بددي ،يلند بددومةوهل موةمددع
تددد ن منةولعدددع يظيددد ع نظددد ذجي ،تدددم ولددده مسدددواوم أحدددوي منوعملدددلت منظ جهدددع
مالنو ن  .ةو قو أن ةسلهم هذم من نلمج وي د م منسللحع منلعلولدع
نالسوةظلل
وي من ةا منة بي.
وقدم المؤتمر الشكر لمنظمة األلكسو على هذه المبادرة ،مث ّمنا ما تصبو إليه من نتاائ
هامة في مجال التعريف بالتراث ونشره عبر الوسائل التقنية الحديثة و ّ
حث جميع الدول
العربية على المساهمة والمشاركة في هذا المشارو العلماي المتمياز وتعزيازه ،وأعلان
ممثل المملكة العربية السعودية مباشرة عن استعداد بادده لادعا المشارو والمشااركة
في إنجازه.
ثم قو منوط ق إنى ض منظ مضلو منظوميوة ى منسلحع منة بلع ،وعو منويو ر محظو
منكحال ي ،أمدلا مالتحدلد منةدل نيثد ةلا منةد ب ،مومخ دع بةمد من" :التاراث األثاري فاي
الدول العربية على خلفية تحوالت سنة  ،"2133أشلر ولهل إنى مالنةكلسلت منس لع نهدذه
مألحومي دى منود مي منلعدلوي خص صدل دى منظدـ مقو مألث ةدع منظجظ دلت منظوحتلدع
منوددي تةد ض بةضددهل نةظ لددلت نهددب مددمةم ،مؤيددوم ددى ضد رة ت ثلددق هددذه منظكلسددب،
وأشار إلى حاجة الدول العربية آلليات للتعامل مع احتياجات الحفاظ على التراث الثقافي
في حاالت األزمات.
د منظددؤتظ ددا مسددته نظددل تة ض د إنلدده منظظو كددلت منلعلولددع منظ مقددو مالث ةددع مددا
تا ةب نهب تومل بس ب مالحومي منوي م ت بهل ت ك منو ل ،وناشاد جمياع المنظماات
والهيئااات االقليميااة و الدوليااة المعنيااة للتعاااو والتاارزر فااي ساابيل انقاااو وحمايااة هااذه
المواقع والممتلكات ،كما أكد على أهمياة اتاااو كافاة السابل والوساائل الكفيلاة ،لضاما
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ّ
وحااث الاادول العربيااة علااى تقااديا
اسااتعادة المقتنيااات االثريااة والمتحفيااة المسااروقة،
مساعداتها إلنقاو وصيانة الممتلكات الثقافية المتضررة في هذه الدول.
ثم قدو مندويو ر ةده حظدومن مظلدل د ندع و سدطلا مومخ دع حد ل :انضامام فلسانين كعضاو
كامل في منظمة اليونسكو واآلفاق المستقبلية ،أيو ولهل ى أهظلع هذم مالنضظل يحوي
تددلرةاي ،ةعد بددلنحع ق منلعلولددع ن يددةب منت سددطلمي ددى أرضدده /يظددل ة ودو بةددض منة ددم
منولرةاي منذي نحق بهذم منيةب مألبي ى مومر منةع د منظلضلع.
أشلر منويو ر ةه إنى أن هدذم منحدوي منةةدلم جدل تو ةجدل نظسدل ة ظدل نضدلل ممودوت
نسم مت ة ة ع ،ممذ من حص و سطلا ى ض ةوهل وي منل نسك بصدتع م مقدب سدمع
.1794
ممذ ل  ،1727يلن ة ب منةض ةع منكلم ع ةعو بيكل د ري إنى منظؤتظ منةل ةؤجل
سمع بةدو سدمع .يدلن نميدلة و سدطلا ،بدو م منظجظ دع منة بلدع ،مندو ر منك لد ودي إقد مر
منحع ق منلعلولع ن يةب منت سطلمي ،خص صل منميلة منظوة ق بحظلةدع موةمدع منعدوس منودي
تحول مكلنع مح رةع وي منةظل منت سطلمي منة بي ذندك مدا خدالل منوصدوي نظاططدلت
ته ةو منظوةمع تغلل ةلبةهل منولرةاي.
تط ق د .ةه منى منظحطلت من رلسع وي مي ع منو مي منةلنظي أب زهل قد مر مندو رة
مل  26ن جمع منو مي منةلنظي وي ب دمبس سمع  ،2112منذي م و ولده منود مي منةدلنظي
ذ قلظددع لنظلددع مسددولملرلع جددل ذنددك ددى مثد ظ لددلت منوددومل منظوةظددو نظ مقددو منو د مي
غاة.
منلعلوي خص صل وي مون منعوس منا لل بل نحم نلب
أشلر يذنك منى منجه د منودي بدذن بلنوةدل ن مدو م يدا منود مي منةدلنظي النجدلز منالرحدع
منوظهلوةع منت سطلملع نظ مقو منو مي منةلنظي منودي قدوم ودي مدؤتظ منود مي منةدلنظي ودي
د رتدده من دـ  27وددي دة بددلن سددمع  ،2111صددو ر هددذه منعلرظددع بلن غددع منة بلددع بددو م مددا
منظمةظع منة بلع ن و بلع منلعلوع منة سمع  ،2116ذي مناط مت منوي ت وهل منظوظل ع
خلصع وي إ ومد م ت شلح نكل ما موةموي بل نحم منا لل.
أشلر منويو ر إنى منه بةو ت قلو و سطلا ى دسو ر منل نسك  ،تم روو منة دم منت سدطلمي
ى م لني منظمةظع منو نلع وي بدلرة بودلرةخ  ،2111 /12/19بةدو ذندك قلمد و سدطلا
بلنو قلو ى أربو متتلقللت د نلع أب زهل متتلقلع حظلةع منو مي منلعلوي منط لةدي منةدلنظي
نسمع  ،1792مالتتلقلع منالصدع بلنحتدلظ دى منود مي منلعدلوي غلد منظدلدي نسدمع 2111
متتلقلع الهلي نحظلةع منو مي منلعلوي أثمل منمامع منظس ح نسمع  ،1714مالتتلقلدع منو نلدع
ح ل منمعل غل منظي ع ن ظظو كلت منلعلولع نسمع .1791
بوددلرةخ  ،2112/1/2دخ د ضد ةع و سددطلا وددي متتلقلددع منود مي منةددلنظي حلددا منومتلددذ
هي تظكمهل ما تعوةم م تلت ت شلح نظ مقو منو مي منلعلوي منط لةي.
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وي منج سع منةلمع منللنلع منوي ت مسو محع منغوم  ،قوم مظل ع منظمةظع منة بلدع تع ةد م
ح ل منظ ق منومتلذي نو صللت منو رة منولسةع ي ة نظؤتظ مآلثلر منو مي منحضلري
وددي مندد ةا منة بددي منوددي دمرت وةلنلوهددل وددي من ةددلض مددا  7منددى  11ندد وظ /تيدد ةا
منلدلني ، 2117م وظددوت مظل ددع مألنكسد ودي صدللغع من ثلعددع منظعومددع دى مددل مووهددل بدده
منو ل ( يلن ودهل أربةع ي ة د نع) ما تعلرة منظولبةع نهذه منو صللت∙
قو ت قت د.حللة منع ملزي ،موة ة إدمرة ب نلمج منو مي وي مألنكس  ،مو تك ر بةض
منو صللت ما د رة إنى أخ ى و ج د ب ممج أ خطط دقلعع مضحع نومتلذ ت ك
منو صللت.
ى منظؤتظ وي د رته منحلنلع أن ةومل ل ودم مملس ل ما منو صللت منةظ لع
تظم
منعلب ع ن وط لق منومتلذ ،بظل ةسظح ما تحعلق نولرج م ظ سع نهذه منو رة.
ثم قو منويو ر زيي أصالن ،ضل ش ح وله م محل تمتلذ ب نلمج "آثلر" مل تم تحعلعه
بلنظيلريع مو منظمةظع منة بلع ن و بلع منلعلوع منة د ممدذ دل  ،2116ذندك بلال وظدلد
ددى تح لددل مسددوظ الحوللجددلت منددو ل منة بلددع مددا خددالل مددؤتظ مت مآلثددلر منوعددلرة
منو رةع ن و ل منة بلع وي مجلل منو مي منةلنظي.
أ ضح منويو ر أصالن أن منوط رمت مالقوصلدةع مالجوظل لع وي منظمطعع ة مل منةع د
مألخل د ة قددو أدت حوظددل إنددى زةددلدة منضددغط ددى منظ د مرد بظددل وددي ذنددك منظ د مرد منلعلولددع.
ولنط ب ى مألرمضي بغ ض ميلرةو منومظلع مناةلدة وي منسللحع منو ولهلع ،وضال ا
ادل مسدولملرلل دى أ نادك مندذةا ةضدط ة ن بدتدمرة منود مي
منمام لت مإلق لظلع ،ضدة
منلعلوي ال شك أن منظهمللا منظاوصلا بحلجع إنى مجلل مسو مدا منظهدلرمت يدي ةةظ د م
بتل لددع ،وة ددلهم أن ةك ند م قددلدرةا ددى وهددم منظ ددلدئ منة ظلددع نومتلددذ أ ظددلل منحت د  ،أن
ةةظ م وي من ق نتسه ى منظسو ى منظوومخل نالخوصلصلت مو منظهموسدلا منظةظدلرةلا
ظددل مآلثددلر ،منظاوصددلا وددي منظو دلح غل د هم مددا منةددلم لا وددي مجددلالت حك ملددع
أخ ى ملل منسللحع مإلسكلن منو بلع منصمل ع ،أن ةك ن م خ م قلدرةا ى تةاةا
منو مي منلعلوي إةصلنه إنى جظه ر ةض موم ع ،قدو ةكد ن مةةظده ميدككل ودي قلظدع
منظلضي غل معور نه.
يظل ض منويو ر أصالن منهوف مألسلسي منظوظلل وي تةاةا أ ظلل مؤسسلت منحتلظ
ى منو مي منلعلوي وي من ةا منة بي ى أسلس مسووم  ،ما خالل تمسل ن مة (أ
أن ةع) تورةب تط ة منذي تحعق أخل م بتنيل منظ يا مإلق لظي نحت إدمرة منو مي
وي من ةا منة بي وي منيلرقع بلإلملرمت منة بلع منظوحوة.
أ ضح منويو ر مصالن د ر منظ يا منظسوحوي وي بمل منعورمت منو لع منو مصل
مو منجظه ر تط ة من ممج منوة لظلع منظاوصع منوةل ن مالسو متجي مو مألنكس وي
مجلل منوورةب.
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أ جا أنيطع منظ يا منعلدمع ،مؤيوم ى مي ع منمو ة منظع ع ح ل حظلةع منو مي
منلعلوي وي أ قلت مألزملت ،منظامو عوهل بلا  24-22ملة منعلد  ،منو رة منومسلسلع
مإلق لظلع من مبةع ح ل م ض ع" :ت ملم إدمرة منظ مقو مجظ لت منظولح " منظ مج
تمتلذهل وي منتو ة بلا ن وظ دةسظ  2112بظيلريع مألنكس  .يظل مب غ منظؤتظ ا
م و مووولح منظ مى منجوةو نهذم منظ يا وي شة أيو ب منعلد وي إملرة منيلرقع.
ثددم قددو منددويو ر سددةلو مناام ددي (منعددلرم بم ظددلل مددوة منظ يددا مالق لظددي منة بددي ن ود مي
منةددلنظي) ،ضددل ح د ل مهددل منظ يددا منددذي نددوت وك د ة إنيددلره بظ ددلدرة بح ةملددع ددل
 ،2112تددم منو قلددو ددى متتلقلددع تمسلسدده مددو ممةظددع منل نسددك ددل  ،2111قددو دخ د
مالتتلقلع حلا منمتلذ وي دةسظ .2111
ةهوف منظ يا إنى منظسل وة وي تمتلذ متتلقلع منود مي منةدلنظي ودي مندو ل منة بلدع تيدظل
مهلم ده مجظ ددع مددا منظحددل ر هددي منو لددع مإل ددال  ،منظسددلهظع وددي بمددل منعددورمت
منظسلنوة منتملع منظلنلع وي مجلل منود مي منةدلنظي ،ملدل إ دومد منعد مرم منوظهلوةدع م تدلت
منو شلح حظلةع منظ مقو منظورجع ى قلرظع منو مي منةلنظي...
لهدل مالتتلقلدع ،مندذي ةعد
يظل ش ح منويو ر مناام ي هلك لع ظل منظ يا يظل نصد
ى مج مدمرة موك ن ما س ةع أ ضل نهدم حدق منوصد ة ودي د رتده مأل ندى ،مثمدلن
ما من حد ةا أربةدع مظل دلا ن دو ل منة بلدع مأل ضدل ودي نجمدع منود مي منةدلنظي ،مظلدل
منظوة منةل ن ل نسك  ،بلإلضلوع إنى خظسع أ ضل م مق لا ،ةظل ن منهلالت مالسويدلرةع
م ميا منتاع منللنلع منةلم ع وي مجلل منو مي منةلنظي.
ومن خدل المناقشة تا التوضيح با المركزين ،المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي
بالبحرين ،والمركز اإلقليمي لحفظ و إدارة التاراث التاابع لديكاروم بالشاارقة ،يتكاامد
فااي أهاادافهما وفااي محاااور عملهمااا .وقااد أكااد المشاااركو علااى أهميااة التنسااي بااين
المؤسستين لضما عدم تكرار وازدواجية األنشنة والبرام .
الموضو الرئيس " :االثار والسياحة الثقافية"  :دراسات مرجعية.
بوك ل ما ممةظع مالنكس  ،تم م دومد ثدالي درمسدلت م جةلدع حد ل منظ ضد ع من رلسدي
ن و رة ،تظل ولظل ة ي:
منسللحع منوم ع منلعلوي منومظلع منظسووممع
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قو منويو ر ممل ب شملقي منظوة منةل منسلبق نظمةظع إةك  ،محلض ة أنعلهل نللبع مده
وددي منيددلرقع مددوة ب نددلمج
منددويو ر زيددي أصددالن ،مددوة منظ يددا مإلق لظددي نشةك د
"آثددلر" ،بةمدد من "منسددللحع منومدد ع منلعددلوي منومظلددع منظسددووممع" ،تمل ندد منةالقددع بددلا
منظحل ر منلالثع منوي ةيل منلهل منةم من يلتلع تتل هل مدو بةضدهل مند ةض نشسدهل ودي
تحعلق منومظلع منظسووممع.
ما منحظلةع إنى ت قلع منو مي
أنعى منسلو م مد من و ني ،رردل مندو رة مومخ دع تحد مد من" :مدا منحظلةدع إندى ت قلدع
منو مي" ،تمل ل خالنهل منوج بع منجامر ةع ولظل ةاص مدمرة منو مي منلعلوي ،مؤيدوم دى
م لدى مالصلنع من قلةع منومظلع مالقوصدلدةع ،تحد شدةلر منسدللحع منلعلولدع ،منودي تدمتي
يوو د ةج نظمة مددع يلم ددع ن حظلةددع منحت د منولظددلا نوحعلددق منو قلددع بهددوف خ ددق منعلظددع
مالقوصلدةع منظضلوع ن و مي منلعلوي ،يظل ن ه بمهظلع منةالقع بلا منحظلةع منوي تسدومو مندى
مدمتددلا قددلن نلولا هظددل قددلن ن  72/14منظددؤرف وددي  11جدد من  1772منظوة ددق بحظلةددع
منو مي منلعدلوي منظاطدط منعطدل ي ن ظ مقدو مالث ةدع منولرةالدع ودي أودلق  2111مندذي
ت موه منحك مع منجامر ةع سمع  2119تحعلق منومظلع منظسووممع.
نح تط ة مةظلري – ظ مني مو مزن ن سللحع منلعلولع بلنظملةق منولرةالع منة بلع
أنعددى منددويو ر أحظددو صددوقي ،خ لدد منوطدد ة منحضدد ي منحتددلظ منةظ منددي ،محلضدد ة
بةم من " :نح تط ة مةظلري – ظ مندي مود مزن ن سدللحع منلعلولدع بلنظمدلةق منولرةالدع
منة بلدع" ،بددلا ولهددل أهظلددع منسددللحع منلعلولددع ي مودو أسلسددي مددا ر موددو منومظلددع مالقوصددلدةع
بلنظمطعددع منة بلددع منوددي ملرس د منميددلة منسددللحي ممددذ ق د ن ،م د زم ض د رة تي د ةك
منظجوظةلت منظح لع وي ظ لع منومظلع.
اليوم الثاني :االربعاء 2132-11-31
منج سع منةلمع منللنلع :مومخالت منو ل ح ل منظ ض ع من رلسي ن ظؤتظ (مآلثلر منسللحع
منلعلولع).
ضل ح ل درمسلتهل منوي شلري بهل ح ل منظ ض ع من رلسي
قوم تسةع د ل
ن ظؤتظ يظل ردت وي ثلرق ظل منظؤتظ  ،وي حلا ميوت يل ما منجظه رةع منو نسلع
منجظه رةع منلظملع بظل ضظموله وي من ثلرق منظذي رة:
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 ناص مظلل منظظ كع منة بلع منسة دةع درمسوه ح ل منظ مرد منلعلولع وي منظظ كع منويت يات ى أربةع م مرد ،ضة نهل إسو متلجلع ةملع ،هي مآلثلر منظولح
منو مي منةظ مني منح ف منوع لوةع.
 أمل مظلل جظه رةع منس دمن وو يات مومخ وه ح ل أن مع منسللحع وي منس دمن ماأهظهل منسللحع منلعلولع توط ق منى ود ما منظ مقو منلعلولع منوي تيكل مح رم نهذه
منسللحع.
 تمل ل ممو ب منة مق وي مومخ وه أهظلع منظ مقو مألث ةع وي جم ب من الد خلصعمأله مر منوي ميوي ولهل أيل ما 141م قةل أث ةل نلشو منو ل منة بلع ن ظسلهظع وي
جه د منةملةع بهذه منظكلسب.
تمهلل بةض منعالع
 أمل س طمع ظلن وتنهل قوم تج بوهل وي مجلل ت ظلمنحص ن منولرةالع ،خومع ن سللحع منلعلوع خلصع منظ مقو منظسج ع ى قلرظع منو مي
منةلنظي.
 أشلرت د نع قط إنى مالهوظل منةملةع بةود ما منعالع منهلمع نوةهل يع ةع "منابلرة"منوي قو م أدرمجهل وي قلرظع منو مي منةلنظي نوى منل نسك .
ود ما م مقو منو مي منلعلوي
 تمل ل مظلل منظغ ب وي مومخ وه تجلرب ت ظلألغ مض منسللحع منلعلولع يلتلع مسلهظع ت ك منظ مقو وي ت ول منت ص من ظلتلع.
 قو مظلل و سطلا ضل ح ل منسللحع منلعلولع وي و سطلا ،تمل ل وله مسهلملتمنسللحع وي منوخل منع مي ،تملمي د ر منسللحع منلعلولع يمحو منظجلالت منسللحلع
منجوةوة ،مؤيوم ى أهظلع إسهلملت منظجوظو منظح ي وي بمل أسسهل.
 أخل م تظل مومخ ع مظلل جظه رةع مص منة بلدع ودي د ض حد ل د ر مالثدلر وديمةضددلح منظتددلهلم أ منظةددله مالجوظل لددع منوةملددع وددي مص د  ،وددي إةددلر تمظلددع منسددللحع
منلعلولع.
***
ما جهع مخد ى بط دب ممده ،قدو مندويو ر دو منحظلدو دو ه ممدع ،مظلدل منظمةظدع
مإلسددالملع ن و بلددع منلعلوددع منة د  ،مومخ ددع ح د ل" :د ر ممةظددع مالسلسددك وددي حظلةددع
مآلثلر منو مي منحضلري وي منو ل مإلسالملع"
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بةو منج سلت منةلمع منعسم منظؤتظ ودي مسدل منلد منلدلني مالربةدل  2112/11/14إندى
أربةدع رش ظددل تاصصددلع شددلر ولهددل مظل د ن ددا منددو ل منة بلددع ،تد نى تميددلطهل
جظ ع ما منا م مآلتي ذي هم قو خ ص أشغلنهل إنى ضو منو صللت منولنلع:
الورشة األولى :منوة لم منوورةب وي مجلل التراث األثري
 منيلرقع)مإلش مف منة ظي :منويو ر زيي أصالن( :إةك

بةو تعللم أ ني ني ن ةلت نشحوللجلت وي منو ل منة بلع ،أ صى منظيلري ن وي هذه
من رشع منالصع بلنوورةب منوك ةا بمل منعورمت بظل ة ي:
وضع وتنفيذ برنام متكامل يؤمنّه المركز اإلقليمي لبرنام أثار في الشارقة (إيكروم)
بدعا وإشراف المنظمة العربية وتولّيها التنسي بين الدول األعضاء .ويهدف البرنام
إلى تدريب المدربين والتركيز على العمل الميداني لتنمية قدرات العاملين على مدى
العامين القادمين وقبل موعد انعقاد الدورة القادمة للمؤتمر في القناعات التالية:
 )1د م قورمت مسؤ ني /مسل ي منظ مقو ،ما خالل عو د رمت تورة لع وي
مالخوصلصلت منولنلع:
* منوص ف وي /إدمرة منظ مقو بظل ةيظل إدمرة منسللحع منلعلولع.
* م مآلثلر من قلري /إدمرة منظصلدر منلعلولع إدمـــلجهل وي خطط منومظلع منظسووممع.
* منظسح منج د إ ومد منا مرط مألث ةع.
 )2د م قورمت مسؤ ني محلوةي منظولح  ،ما خالل عو د رمت تورة لع وي
منظولح  ،تيظل من سلةع منلعلولع (مالتصلل مو منا مر) تعمللت منة ض منظوحتي.
 )1د م قورمت منتمللا منوعمللا منح وللا منةلم لا وي قطلع منو مي ،ما خالل ت لدل
منا مت وي منةظلنع منتملع منح ولع منالصع بم ظلل منو ملم منظةظلري بةو إج م
مناط مت منولنلع:
* حص نظةلهو أ مومرس منوورةب وي هذه منح ف وي من ةا منة بي تحوةو
مخوصلصلتهل.
* ض ط محوللجلت يل د نع ما هذه منح ف.
* ت ول منظة ملت منسلبعع ن و ل مأل ضل ما أجل مالسوتلدة ممهل.
 )4د م قورمت ماوصي م منو ملم تعمللت منحتلظ ى منظةلنم منظ مقو ،بلالشو م
مو ب ممج منجلمةلت منظاوصع وي تك ةا منعورمت وي ملومن حت ت ملم منةظلرة منظ مد
منوع لوةع مألث ةع بمن م هل.
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يظل مقو ح منظيلري ن إ لرة ماوصلا (نظوة يلولع) ما منو ل منة بلع من مغ ع ،إنى
وي منيلرقع) نوتةلل د م تمتلذ منو صللت منظذي رة أ اله.
منجهع منومتلذةع (م يا إةك
الورشة الثانية :منوةل ن منة بي وي مجلالت منوة ة بلنو مي مألث ي تمظلوه
مإلش مف منة ظي -1 :منويو ر ونلن من حليي (ت ن )
 -2منويو ر مص ح منع لةي (منلظا)
ما خالل مملقيع من رقع منوي قومهل منويو ر ونلن من حليي يعل وة ن معلش ت لدل
مآلرم  ،تم منو صل منى منو صللت مالتلع:
- 1إنيل مج إدمرة منظولح منة بلع ن ةظل تح مة ع مألنكس ما أجــــــــل:
 ضو ب ممج تةل ن بي وي ماو منظجلالت منظوحتلع
 تحوةو رؤةع بلع م حوة وي خومع منةظل منظوحتي منة بي ذنك بةو
د ره ة ةعع تك ةمه
إ ومد تص ر موكلمل ألهومف هذم منظج
تيكل ه.
ظل خ م مآلثلر منة ب د ظهم تيجلةهم
- 2إ ومد قل وة مة ملت بمسظل
ى منةظل وي منظيلرةو منو مثلع وي من ةا منة بي.
- 1ت لدل منا مت وي منظجلل مألث ي وي من ةا منة بي بو م ما منظمةظع تح
إش موهل.
 - 4ضو متتلقللت بلع ميو يع ت لدل من ةللت مألث ةع.
- 1منةظل ى ت حلو تحوةو جهع مالخوصلص منوي توـ نى شؤ ن مآلثلر منظولح
وي منو ل منة بلع.
منظمة ملت منعلن نلع منظؤسسلتلع وي مجلل منو مي مألث ي وي

الورشة الثالثة :مألة
من ةا منة بي
اإلشراف العلمي :مألسولذ ن رملن ب ظل (أنع و م)
مألسولذة ملالر س زمن ملري (أنع و م)

أست ت أشغلل من رشع منظذي رة ى ضو منو صللت منولنلع:
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- 1إدمنع يل ظ للت منووم ل غل منظي ع بلنو مي منحضلري منالص بمي د نع
بلع منـــــذي ما شمنه أن ةموهك ق منلا ت ك منو نع.
- 2ت سلخ من ي نوى شة ب منو ل منة بلع منظيلريع بلن منو مي منلعلوي م ك نكل
مألمم أنه ةظكـا تةاةاه ب مسطع:
أ -مكلوحع ظ لع منووم ل غل منعلن ني ن ظظو كلت منلعلولع منظس بع.
ب -تلسل منو لدل منوةل ن منلعلوي منتةلل بلا د ل منظمطعع.
- 1د ة منس طلت منجهلت منو نلع منظاوصع ن ذل أقصى منجه د تظلشلل مو منع منلا
منو نلع منظح لع ،منوي تظمو منووم ل غل منعلن ني ن ظظو كلت منلعلولع إ لدة
منظس ب ممهل إنى د نه مألص لع حسب منظ مثلق منع منلا منو نلع منظح لع منوي
لهل ت ك منو ل ،منوي تج ملل هذه منظظلرسلت غل مني لع ،مو
صلدق
تلسل منوةل ن بلا د ل جلمةع منو ل منة بلع نظجلبهع هذم منو لدل غل منعلن ني
رد منعطو منظمه بع ن ومنهل مألص لع.
 - 4حث منو ل منظيلريع منو ل مألخ ى ى:
أ  -تط ة س ل تةل نهل ى منظسو ةلت منعلن نلع مألخالقلع منوب ملسلع
منسلــــــــــــلسلع منلعلولع منتملع مالقوصلدةع منظملس ع مو مع بح موا
محلذة نوــــــ سلو رقةع منو لدل منلعلوي بص رة قلن نلع بلا ت ك منو ل.
ب -ت مى إج م مت وةلنع ن دع توم ل منظظو كلت منلعلولع منوي تم أخذهل بيكل غل
قلن ني ما أي د نع ما خالل مالنضظل إنى متتلقلع سمع  ،1791بيمن
من سلرل منوي تسواو نحة ممو مسول مد تصوة نعل م كلع منظظو كلت
منلعلولع بط ق غل مي ع.
ج  -حث منو ل منة بلع ى منو قلو ى مالتتلقللت منو نلع منوي مصورتهل ممةظع
منل نسكـــــــ منالصع بحظلةع منو مي منلعلوي منظظو كلت منلعلولع ،يلتتلقللت
.1792 1791 1714
د  -تط ة تحوةث تتةلل منع منلا منسللسلت وي منو ل منة بلع نو م مطلن هل
بلسوةلدة إرثهل منلعلوي أمل محليم منو ل منوي تم نعل ت ك منعطو إنلهل.
ه  -د م منوةل ن بلا د ل منظمطعع منة بلع ولظل بلمهل نويكلل ق ة ضلغطع ما أجل
مسوةلدة منعطو مألث ةع منلعلولع غل مضحع منظ كلع منوي تم أخذهل بص رة
غل قلن نلع ما أحو ت ك منو ل.
ق منلا منو ل منة بلع منالصع
 مسوطــــالع إمكلنلع ت حلو تجلنبوجـــــــ ةم ملل هذم منووم ل غل مني ي نو ك منعطو ما خالل مةجلد
ممة مع م حوة ما منع منلا نوحعلق مألهومف منظ ج ة.
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 )1إنيل مكوب أ م يا مق لظي ةو نى تجظلو من للنلت إ ومد قل وة مة ملت خلصع
بلنظظو كلت منلعلولع منة بلع منظووم نع بط ق غل مي ع ،تك ل ممةظع مالنكس
ب ضو تص ر موكلمل نتك ة إنيل هذم منظكوب أ منظ يا ،بهوف منعلل بو ر أممي
منومسلق وي ذنك مو مؤتظ زرم منومخ لع منة ب ،حوى ةحضى هذم منجهو بلهوظلمهم.
يظل أشلد منظؤتظ بلنوج بع منظص ةع منظوظل ع وي إنيل إدمرة خلصع ،ص ب منظؤسسع
منظةملع بحظلةع مآلثلر وي جظه رةع مص منة بلع ،بهوف مسو دمد مسوةلدة منظظو كلت
منلعلولع منظص ةع منظس قع ،أ صى منظيلري ن بوظكلا منو ل مأل ضل ما مالسوتلدة
ما هذه منوج بع من مروة ى منظسو ى منة بي.
الورشة الرابعة :منو مي مألث ي مالقوصلد منظح ي:
مإلش مف منة ظي :منويو ر مصطتى منام سي (ت ن )
منطالقل ما منة ض منذي قومه منويو ر مصطتى منام سي منذي م وظو يظح ر ن معلش
ت لدل جهلت منمة  ،تم منو صل منى ضو منو صللت منولنلع:
 )1منةظل ى تومر ضة منو ةج مإل المي ن و مي مألث ي حوى ة تتو ود
منا مر خلصع ما منظ مةملا منظح للا.
 )2ضو إسو متلجلع  -ما خالل مألنكس  -ن ظ م مع بلا منو مي مالث ي بلا ت ول
مصلدر دخل نسكلن منظملةق منوي تو مجو ولهل منظ مقو مألث ةع منظةلنم ،نحسا
إدملجهل وي مالقوصلد منظح ي.
 )1حث منو ل ى م وظلد خطع ظل ن مل قورمت منظجوظو منظح ي ن علل بلن ظلر
ذمت منةالقع.
هذم قو أست ت أ ظلل منج سلت منةلمع ما جهوهدل ،إندى ضدو مجظ دع مدا منو صدللت
تم ضهل مو مل س ق ،وي ج سع ة مناظل  11ملرس  2111تظل وي مل ة ي:
 - 1وي مل ةاص د م منه ةع منة بلع منت سطلملع نظوةمع منعوس،
 بمل م ى منو صلع منظم لعع ى من رشع منللنلع ،ةو منظؤتظ ممةظع
منل نسك إنى إ لدة ووح موح منتا مإلسالمي بلنعوس ،ذنك بظطلن ع
إس مرلل بوس لم إدمرته إنى منس طع منت سطلملع مسو جلع يل منعطو مألث ةع
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منوي تم مالسولال لهل ،تك ةا نجمع ما منا م منة ب نشش مف
ضو منو متلب منتملع منة ظلع منالصع بت لدة ووح هذم منظوح .
منظ مقو مألث ةع منت سطلملع
ق أ ظلل مال ووم مت ى منظولح

إ ومد خطع تمسلعلع بلا منهلالت منظسؤ نع ا مآلثلر منو مي منجهلت
مألمملع إلةجلد آنللت ظ لع إلدمرة مألزملت منوي تهود منظ مقو منو مثلع
يذنك منةظل ى در منظالة منظحوظ ع ق ل حو ثهل بهوف حظلةع
منو مي صللنوه ما منة ث منضللع.
 وي مل ةاص منظ ض ع من رلسي" :مآلثلر منسللحع منلعلولع" منوميلو ى منظ م مع منومرظع مل بلا موط لت تمظلع منسللحع منلعلولع
موط لت حظلةع منو مي منلعلوي.
 تتةلل د ر منظجوظةلت منظح لع خ ق ش ميع حعلعلع مةهل بل و لرهل أنجو
من سلرل ن حتلظ ى منو مي تمظلوه إدرمجه وي ممة مع منومظلع
منظسووممع.
 منةظل ى تكلل ب ممج منو لع بمهظلع منو مي منلعلوي خص صل نوى
مألةتلل مني لب.
 تيجلو مإلسهل وي تظ ةل ميلرةو نظ ذجلع ح ل تهلاع منظ مقو مالث ةع
منو مي منحضلري دمجهل وي منظسلنك منسللحلع خومع ن ومظلع منظح لع
منسللحع منلعلولع.
 وي مل ةاص منو حلو بلا منظصط حلت منظسوةظ ع وي مجلل مآلثلر: تك ل منظمةظع منة بلع ن و بلع منلعلوع منة  ،بلالسوةلنع بلنا م
منظواصصلا ن ضو دنلل مسو شلدي ن ظصط حلت منتملع منظووم نع وي
مجلل مالثلر منو مي منلعلوي وي من ةا منة بي ،ى أن ةة ض هذم
منونلل ى منظؤتظ منعلد .
مةال منظاط ةلت مألث ةع مل تسوحعه ما ملةع مهوظل ن ظحلوةع ى هذممإلري مإلنسلني منمتل .
تع ةع نا ة منية ر بلالنوظل منى منلعلوع منة بلع نوى مأل سلة منة بلع ال م ق يمةوي منظهج ما خالل تة ةتهم بو مثهم منلعلوي بكم زه من مرةع.

وي منج سع مناولملع مسوجلب منظؤتظ إنى منو ة منظ جهع ما منحك مع منو نسلع ،ى
نسلن ووهل ،بةعو د رته منعلدمع من محوة منةي ةا وي ت ن خالل شه ن وظ 2111
ى أن ةض ط منولرةخ الحعل ،مخولر أن ةك ن م ض هل من رلسي" :مآلثلر منظغظ رة
بلنظلله" ،يظل منواب منظؤتظ أ ضل مكو ه منومرم ما منو ل منولنلع:
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 )1مإلملرمت منة بلع منظوحوة
 )2منجظه رةع منجامر ةع منوةظع مةلع منية لع
 )1س طمع ظلن
 )4د نع قط
 )1د نع منك ة
 )6جظه رةع مص منة بلع
أ يل منظؤتظ ن ظكوب منومرم ن و رة منةي ةا مهظع مولبةع تمتلذ منو صللت
ى نتعع
منظم لعع مهل ،ى أن ةجوظو م تلا وي منسمع وي مع منظمةظع بو ن
د نه.
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