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 اجتماع اخلرباء الدولي بشأن تراث ليبيا الثقايف

 1122تشرين األول/أكتوبر  12اجلمعة 

 سكو، باريسمقر اليون

 التوصيات

h 
 

 تشرين األول/أكتوبر 12يف  الذي عقد االستشاري املهنية، يف االجتماع بصفتهماخلرباء الذين شاركوا،  إن
دوا تعهالذين ، وإيرينا بوكوفا ، السيدةلليونسكوباريس، بدعوة من املديرة العامة ب مقر اليونسكويف  1122

على  اتفقوا ي إليه االجتماع من نتائج،العلمية مبا سُيفض والشبكة بإعالم املؤسسات اليت ينتمون إليها
 التوصيات التالية:

 فإنهم،

إزاء ما يتسم به تراث ليبيا الثقايف من هشاشة شديدة وما يهدده من أخطار عقب عن قلقهم  إذ ُيعربون
اهلدم وعمليات خطار عمليات نهب املمتلكات الثقافية ، ومن أهم تلك األالصراع وأثناء الفرتة االنتقالية

 تراثية، أماكنيف  ناء غري القانونيةوالب

مها محاية الرتاث امه تشملبه اليونسكو بوصفها وكالة األمم املتحدة اليت  تضطلعالدور الذي ب أقرواقد و
 ،على ضرورة القيام بتنسيق دولي فورييشددون إذ و ،الثقايف

إليها، يف هذا  سندليبيا وأن ُييف  األوسع نطاقًااألمم املتحدة  من شبكةبأن تصبح اليونسكو جزءًا  يوصون
حلالة الطوارئ اليت  وخطة عمل لسلطات الليبية من أجل إعداد اسرتاتيجيةإىل ادور تقديم الدعم  الصدد،
 ؛، مع الرتكيز على تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية املعنيةالثقايفليبيا  تراث مير بها

، تتمثل برتاث ليبيا الثقايف معنيةارية علمية دولية شاء جلنة استشناملديرة العامة لليونسكو إىل إ يدعونو
مع إتاحة مشاركة نعاش، باإل ها اخلاصةتنفيذ براجملسلطات الليبية لإىل اتقديم الدعم مهامها يف 
 صون الرتاث.جمال يف هذا اجملال ويف  السابقة اخلربةذات املؤسسات 

 العناصر الالزمة لوضع اسرتاتيجية -أواًل 

ضمان صون تراثها  يفعلى أنه ينبغي لالسرتاتيجية الرامية إىل مساعدة السلطات الليبية اخلرباء  اتفق
 الثقايف وإدارته، أن تقوم على أولويتني فوريتني:
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من ع وقت ممكن يف أسر واملؤسسات الثقافية واملناطق التارخيية املواقع الرتاثية ضمان أمن (2)
 وضع تدابري مالئمة للمراقبة؛ خالل

 ر القانوني واملؤسسي اللييب املعين حبماية الرتاث وإدارته.تعزيز اإلطا (1)

بعض ، اقرتح اخلرباء استهالل البالغي األهميةحتقيق هذين اهلدفني وباملوازاة مع املساعي الرامية إىل 
إىل إبراز  املمتلكات أو املؤسسات الرتاثية سعيًا  أبكر مرحلة ممكنة، لرتميمرائدة، يفال العملية بادراتامل
عن ذلك،  وفضاًل .وزيادة ما يقدمه من دعم الوطين واحمللي وعي اجلمهور تعزيزهداف االسرتاتيجية وإىل أ

يف املستقبل ما يلزم من  سياسات ليبيا توليى أهمية ضمان أن اتفق اخلرباء، من منظور طويل األجل، عل
 بالرتاث بغية ضمان استدامتها. إدراج البعدين االجتماعي واالقتصادي يف الربامج اخلاصة  مراعاة ملسألة

الطويل، أوصى اخلرباء بتنفيذ  املدىولبلوغ هذه األهداف اليت تعد أساسية لصون الرتاث الثقايف للبلد على 
اآلثار  مصلحةمع  الوثيق، بالتعاون التوعيةاملساعدة التقنية وتنمية القدرات وتتمثل يف مجلة مبادرات 

 نها واملؤسسات الليبية املعنية األخرى.ماملتفرع  لتارخييةإدارة املدن ا مكتب ومعالليبية، 

 .من حيث االستعجال أولوية كل منهالدرجة وفقا ، عرض هذه التدابريويرد أدناه 

 قصرية األجلالالتدابري الفورية و -ثانيا 

 األمنية التدابري )أ(

 اللييب قايفان محاية الرتاث الثبأن تتخذ السلطات الليبية التدابري الفورية التالية لضم يوصي اخلرباء
ال سيما مواقع الرتاث و، واملواقع الرئيسية قائمةثار الواآلومرافق التخزين  واملتاحف واملكتبات واحملفوظات

 العاملي:

 صونها  التارخيية واملناظر الطبيعة بغية ضمان اخلاصة باملواقع األثرية واألماكن لوائحإنفاذ ال
 هذه املواقع وقيمها؛ دون تدهور ميزات واحلؤول

 يكون تشييد املباني ينبغي أن التارخيية حيث  حتيط باملواقع واألماكن مؤقتة اطق واقيةإنشاء من
املواقع األثرية واملدن أي يف ) على نطاق أوسع غري القانونية ومنع أنشطة اهلدم والبناء ،حمظورًا

 ؛اإلنفاذ عمليات مراقبة فيما خيصالتارخيية( من خالل تعزيز قدرات السلطات احمللية 

 حتظى بتدريب خاص وبوسائل عملية تتيح هلا ضمان و حداث شرطة ُتعنى بالرتاث الثقايفاست
 لممتلكات الثقافية؛قانوني لالغري تصدير الالتنقيب غري القانوني والنهب والسرقة و منعفعالية 

  قوائم اجلرد ادًا إىلاستن) الثقافية بالقطعحتديث الفهارس وقوائم اجلرد الوطنية اخلاصة 
 لمعايري الدولية؛ل وفقًا (املقارنة

  الثقافية املفقودة من الفهارس واحملفوظات وقوائم اجلرد وتعميمها  القطعاملعلومات بشأن مجع
 وتيسريتداوهلا غري القانوني  لوقفور املزادات على املؤسسات املعنية )اإلنرتبول وغريها( وُد

 اسرتجاعها.
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 احلقائق لتقصيبعثة  )ب(

أقرب وقت ممكن، كخطوة أوىل يف لتقصي احلقائق  رفيعة املستوى جلنة بإيفاداليونسكو  يوصي اخلرباء
واملركز الدولي لدراسة صون املمتلكات  (UNESCO)إلعداد خطة عمل. وستضم اللجنة كال من اليونسكو 

واجمللس الدولي للمتاحف  (ICOMOS)واجمللس الدولي لآلثار واملواقع  (ICCROM)الثقافية وترميمها 
(ICOM)  الدولي واالحتاد الدولي لرابطات املكتبات وأمناء املكتبات احملفوظات وجملس(ICA-IFLA) 

عاجلة املسائل املرتبطة باملواقع واملباني التارخيية واملتاحف والرتاث الثقايف غري ، وستعنى مبوالبنك الدولي
 ويعتمدواملسائل االجتماعية واالقتصادية.  املؤسسات الثقافيةو واحملفوظات وخمازن القطع الفنية املادي

اآلثار الليبية  مصلحةاالستعانة بثروة املعارف واملعلومات املستوفاة اليت قدمتها على تنظيم هذه البعثة 
 :حتقيق ما يلي البعثة إىل ترميواملؤسسات الدولية. و

 مكان سألة صخصيص إىل ضمان إيالء األهمية ملطات الليبية، على أعلى مستوى ممكن، دعوة السل
يف سياق عملية  الفورية اتولوييف قائمة األهما جاإدرمناسب للثقافة والرتاث يف الدستور املقبل و

يف  وحتديد املخصصات الالزمة املعنيةتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية بدءًا ب، بلدإنعاش ال
 ؛امليزانية

 نقول وغري املنقول الراهنة وتوثيقها، وحتديد االحتياجات والفرص حالة الرتاث الثقايف امل ييمتق
 ملعاملاملتاحف واملكتبات واحملفوظات واملواقع األثرية واملباني وا فيما خيصاألولوية ذات 

 التارخيية؛

 املواقع األثرية عّرضنطاق عمليات التنقيب غري املشروعة واملخاطر األخرى اليت قد ت تقييم 
 ىل االجتار باآلثار؛وتؤدي إ للخطر

 يف هذا اجملال ومستلزمات األطر املؤسسية واالحتياجات الراهنة للموظفني العاملني  تقييمتقدير و
 ؛همتدريب

 بالتعاون مع املوظفني املهنيني الوطنيني، املستهدفة، وذلك رئ حاالت الطواولويات وحتديد األ
 .وصونها واقعاملاآلثار وو جمموعات التحفوالتحضري والتخطيط إلدارة 

 خطة العمل األولية )جـ(

 والتلفاز ومحالت  مهور بأهمية محاية الرتاث الثقايف، وال سيما بواسطة وسائل اإلعالماجل توعية
 ؛التثقيف

  يف  نيوالتقني املسؤولنيوإجراؤها على مستويي  اخلاصة حباالت الطوارئ التدريبعمليات حتديد
 اآلثار؛ مصلحةجماالت احتياج أهم 

 يف متحف، وُيستحسن أن يكون املشروع أقرب وقت ممكن،يف مشروع ترميم رائد وتنفيذ يد حتد 
هذه توفر حبيث بالتوأمة مع متاحف دولية أخرى قد تكون من املنطقة، لى أن جيري ذلك ع

 التمويل واخلربة التقنية؛املتاحف 
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 ؛أوسع نطاقعلى ة، ث قوائم احلصر للممتلكات الثقافية،املنقولة وغري املنقولمواصلة حتدي 

  لكن و، ليبيا يف أقرب وقت ممكن العلمية إىل العودة إىلاألثرية وينبغي دعوة البعثات األجنبية
واملبادرات  عمليات التنقيب عن اآلثار. إذ ال ينبغي هلا استئناف جيدًا تنسيقًا بصورة منسقة

ن أمن املواقع، وإجراء تقييم يف ضما ةالليبي األطراف املناظرةالبحثية، بل الرتكيز على مساعدة 
اخلرائط. وبوجه عام، ينبغي للبعثات توفري فرص باملواقع، وإعداد قوائم جرد وتوثيق  لظروف

 اإلدارة. يف جماليف تعزيز قدرات السلطات الليبية  لإلسهاماهلدف تدريب حمدد 

 توسطة األجلاملتدابري ال -ثالثًا 

بعثة تقصي  خالل بوجه خاص سُتحددعديدة من بني تدابري أخرى ) التالية تدابريالباصخاذ  يوصي اخلرباء
 احلقائق(:

 املستويات؛ وتنفيذها على مجيعاد أنشطة التدريب وتنمية القدرات إعد 

 رائدًا ( بوصفه مشروعًاملي، ابتداء من موقع شحات )قوريناإعداد خطط إدارة مواقع الرتاث العا 
 يف مواقع أخرى؛ استخدامهاللتدريب وإلعداد أدوات ُيعاد 

 تقييم املوارد املالية املتاحة وإعداد اسرتاتيجية حلشد األموال؛ 

 املستويات )أي اجملتمع املدني، والشباب والنساء، وشبكات  خمتلفد محالت توعية على إعدا
 اإلعالم اجلديدة، واجملتمعات احمللية اليت تسكن قرب املواقع،إخل(

 املؤسسيواإلطار القانوني  )أ(

 التدابريبتعزيز اإلطار القانوني واملؤسسي املرتبط حبماية الرتاث الثقايف وإدارته باصخاذ  اخلرباءيوصي 
 التالية:

 عملية اإلصالح الدستوري،  على ضوءالقانونية املرتبطة حبماية الرتاث الثقايف  دواتتقييم األ
حبيث اآلثار ف ولتحاقتصر على وحتديد الفجوات، وال سيما حبث توسيع الرتكيز احلالي امل

واملناظر واملستوطنات البشرية التقليدية  خرى، مبا يف ذلك املدن التارخييةيشمل فئات املواقع األ
 ؛الطبيعة

  ماية الرتاث الثقايف وتعزيزها وتنفيذها تنفيذًاحب اخلاصةاإلبقاء على التشريعات الليبية احلالية 
ار غري املشروع باملمتلكات املنقولة من صون املواقع ومكافحة االجتحتسني إىل  سعيًا فعااًل

، واملواقع األثرية و املباني التارخيية أو التحف املتاحف، واملكتبات، واحملفوظات، وجمموعات
 التقليدية؛

 الليبية  اآلثار ومصلحةسسات القائمة املسؤولة عن الرتاث الثقايف يف كل اجملاالت، تعزيز املؤ
ة برامج التدريب وتنمية القدرات على مجيع مستويات ، وال سيما بواسطعلى وجه اخلصوص

 اإلدارة، يف ليبيا ويف اخلارج.
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 آلية التنسيق )ب(

 :سعيًا إىل حتقيق ما يلي بوجه خاصبوضع آليات التنسيق يف أقرب وقت ممكن،  يوصي اخلرباء

 نفيذ تشارية علمية تعمل حتت رعاية اليونسكو، ُتكلف بإسداء املشورة بشأن تإنشاء جلنة اس
 ؛عن وضع جلان التنسيق الدولية القائمة( ًاتلفخم، أي مرنًاوضعها القانوني  ويكونخطة العمل )

  تبادل بني للإنشاء صفحة ويب مكرسة هلذه املسألة بغية توطيد شبكة الشركاء اليت ستكون أداة
 تنسيق اجلهود وتفادي ازدواجيتها؛ يسراألطراف املعنية، وستمجيع 

 وتقديم خطة  راث ليبيا الثقايفت ترميميستحسن أن يكون يف ليبيا، من أجل ي، عقد مؤمتر دول
 شراكات وحشد األموال.الالعمل وإقامة 

 


