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 موجز تنفيذي
 

في  معرضان للخطرالتراث والتنوع الثقافي "، استضافت اليونسكو المؤتمر الدولي بعنوان 2014كانون األول /ديسمبر 3في 
 . نطقةفي مقرها بباريس، كوسيلة لزيادة الوعي بمدى الدمار الذي يلحق بالتراث الثقافي اليوم في الم” العراق وسوريا

 
الهدف من المؤتمر هو أيضا تسليط الضوء على أن تدمير التراث الثقافي واضطهاد األقليات ليس فقط حالة طوارئ ثقافية وإنما 

 .ضرورة سياسية وأمنية تحتاج لحلول على المستوى السياسي واإلنساني على السواء
 

ذات األهمية الثقافية في العراق وسوريا، وهي عملية وصفتها األماكن  وتدميرمن أجل التصدي للصراع الطائفي المتزايد عنفاً 
السيدة إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، بأنها عملية تطهير ثقافي، يسعى المؤتمر لتوحيد األطراف المعنية من أجل 

أفضل للبعد الثقافي في الرد وإدراج المعرض للهجوم بفعالية أكبر التوصل إلى أساليب جديدة تمكن من صون التراث الثقافي 
 . السياسي على األزمات كما في استراتيجيات األمن وبناء السالم والمساعدة اإلنسانية والتنمية

 
إن عبارة التطهير الثقافي تحيل إلى استراتيجية متعمدة تهدف القضاء على التنوع الثقافي من خالل االستهداف المقصود لألفراد 

على أماكن العبادة واألضرحة والمؤسسات التعليمية  متعمدةافي والعرقي والديني مجتمعة مع هجمات على أساس انتمائهم الثق
إن استراتيجية التطهير الثقافي التي يمكن أن نشهدها في العراق وسوريا تنعكس في الهجمات ضد التراث الثقافي . التابعة لهم

ة مثل اآلثار والمباني وكذلك ضد األقليات والتعبير الثقافي غير المادي وضد وسائل التعبير الثقافي المادية والملموسة والضمني
 . مثل العادات والتقاليد والمعتقدات

 
ولقد سلط جميع المحاضرين الضوء على مختلف الوسائل التي تجعل الثقافة أو التراث الثقافي على خط الجبهة في نزاعات 

وبشكل خاص، تم التركيز . وتنفيذ حل فعال ودائم صياغةا في االعتبار عند اليوم، وبالتالي األسباب التي تبرر ضرورة أخذه
 :على الروابط التالية بين الثقافة والنزاع خالل المؤتمر

 
االستهداف المقصود للتراث الثقافي في محاولة القضاء على الحق الشرعي لآلخرين في الوجود، على سبيل المثال  •

 تمثيل أعنف أشكال التعصب اليوم؛
 في أغلب الظن العالقة بين اإلتجار غير المشروع لألغراض الثقافية وتمويل اإلرهاب والعنف الطائفي؛ و •
التدمير المتعمد للمدارس واألماكن الثقافية والمؤسسات التي تمثل حرية التعبير والرأي وكذلك االستهداف المقصود  •

ياتها دليل االستراتيجية المتسقة لتدمير أساس المجتمع للصحفيين والمهنيين العاملين في تقوية تلك القيم تحمل في ط
 .البشري

 
كما سلط المؤتمر الضوء على طبيعة النزاعات المتطورة في القرن الحادي والعشرين والتي قد تنشب أحيانا بين الفاعلين غير 

عالم الثقافية تعرضت بهذه الطريقة العديد من الم .الدوليين كما في داخل المناطق غير الحضرية وتستهدف المواطنين المدنيين
لألضرار التي وصلت لحد التدمير كأضرار جانبية للحروب بينما القالقل وغياب الحكومة تغذي سلب المتاحف واألماكن 

 .األثرية
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 : للرد على تلك المشاكل، اقترح المشاركون في المؤتمر خمس سياسات رئيسية فعلية
 

ة القادمة من سوريا على مستوى مجلس األمن وذات اإلجراء إزاء المواد القادمة حظر دولي لتجارة األغراض الثقافي .1
 ).2003(لمجلس األمن 1483من العراق من خالل القرار 

عداء متفاوض عليها، " تجميد"حول أهم المواقع األثرية كوسيلة لتقليل العنف من خالل حاالت " محميات ثقافية"إنشاء  .2
 .الثقافية المشتركة، واعتبار مدينة حلب كمدينة رائدةتبدأ من األماكن ذات القيمة 

جودة كمفتاح لمكافحة التطرف ولنشر احترام التنوع الثقافي والتعددية على درجة من الزيادة االستثمار للوصول لتعليم  .3
 .  والحوار بين مختلف الجماعات

الثقافية في حاالت النزاع المسلح  بشأن حماية الملكية 1954زيادة عدد الدول المصدقة وتقوية تنفيذ مؤتمر  .4
وبروتوكوالتها اإلضافية، وأيضا وضع حد إلفالت االعتداءات المقصودة ضد التراث الثقافي من العقاب، مع أنها 

 .تدخل ضمن التعريف المتفق عليه لجرائم الحرب بناء على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
كإجراء، الذي يشمل العالقة بينه وبين حماية حقوق اإلنسان ومنع اإلبادة " هير الثقافيالتط"التحليل العميق لموضوع  .5

 .الجماعية
 

يونسكو في لل ةعامالمديرة الوفي هذا الصدد، أعلنت . وتتابع اليونسكو هذه المسائل بالتعاون مع الوكاالت والشركاء المعنيين
وتستعين هذه الحملة بوسائل . التراث الثقافي في سوريا والعراق المؤتمر إطالق حملة إعالمية متعددة االتجاهات لصون

سعيا لنشر رسالة اليونسكو بأوسع  -وحتى إنتاج مواد سمعية وبصرية  شبكات التواصل االجتماعيبدءا من  -اتصاالت عدة 
بالمزاد العلني، واإلعالم  ، وبيوت البيع)مثل متحف اللوفر(كما تستفد هذه الحملة أيضا من شبكات المتاحف المشهورة .  مدى

 .الوطني والدولي من خالل إنتاج المواد المشتركة وتنظيم حمالت الوسائط االجتماعية
 

والمؤتمر نجح في جمع صناع القرار مع الخبراء . تم تنظيم المؤتمر بدعم سخي من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية
ليين، وأساتذة الجامعات وصناع القرار والسياسة وممثلي المنظمات الدولية وممثلي العراق وسوريا، وكذلك القيمين الدو

 .والمنظمات غير الحكومية ووكاالت إنفاذ القانون والمتاحف و شركات المزادات على أعلى المستويات
 

أنظر البرنامج في (التقرير التالي نظرة عامة ألهم أفكار كل متحدث والسياسات المقترحة في جلسات المؤتمر الثالثة يمنح 
صون التراث الثقافي في "وفريق " التنوع الثقافي محل هجوم -التطهير الثقافي "الجزء الرفيع المستوى، فريق ): 1الملحق 

 ".ضرورة أمنية -العراق وسوريا 
 

شاركوا أفكارهم كتابة  وأخيرا، يشمل التقرير مالحظات إضافية من المدعوين الذين لم يتمكنوا من المداخلة أثناء المؤتمر ولكنهم
 ).7قسم (
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 تحديد الخلفية
 

 إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو/ السيدة
سلطت السيدة بوكوفا الضوء على أن صون التراث ليست فقط مسألة ثقافية طارئة 

واستعانت بخريطة للعراق من أجل توضيح حجم التنوع . وإنما ضرورة سياسية وأمنية
بهذه الدولة وشرحت كيف يمكن للثقافة أن تحتل مركز أية استراتيجية الثقافي الكبير 
كما أوضحت أن التعليم هو مورد حيوي في الحرب ضد التعصب فهو . من أجل السالم

يوفر منصة للشعوب كي تبني وتوثق هويتها المشتركة التي هي بمثابة العنصر 
لصور، شرحت السيدة ومن خالل مجموعة من ا. األساسي في التغلب على النزاعات

بوكوفا كيف عانت شعوب العراق و سوريا من االضطهاد وطردت من بيوتها بسبب 
وأحالت ألمثلة مدينة حلب وأفاميا لتبرهن على أن التراث كان . انتماءها الثقافي والديني

مستهفا بشكل خاص وخضع للتدمير كجزء من استراتيجية تطهير ثقافي عنيفة 
لطريقة التي يساهم بها اإلتجار غير المشروع في المواد ومقصودة واشارت إلى ا
 .الثقافية في تمويل اإلرهاب

كما ركزت السيدة بوكوفا على دور اليونسكو في دق ناقوس الخطر وجمع الشركاء معاً 
وكرد على النزاعات . من أجل العثور على الحلول وأنه ال يمكن االكتفاء بإدانة العنف

ت الحاضرين بأن اليونسكو قد وضعت خطة عمل االستجابة في العراق وسوريا، ذَكر
وفيما يتعلق بسوريا، وبفضل دعم . للطوارئ من أجل نشر الحوار بين اإلطراف والعمل معاَ من أجل صون التراث الثقافي

صدي لإلتجار االتحاد األوروبي، نجحت اليونسكو في وضع نظام إشراف واتخاذ التدابير العاجلة من أجل تخفيف المخاطر والت
وأوضحت السيدة بوكوفا الحاجة إلدراج البعد الثقافي في استراتيجيات . غير أن هناك الكثير  مما يجب عمله. غير المشروع

حول مواقع اآلثار " محميات ثقافية"واقترحت إنشاء . السالم، وتحديداً في الدول التي يكون فيها التراث الثقافي على الخط األول
كة القوية للفاعلين المحليين، ووجهت نداء لمجلس األمن لكي يعتبر حظر التجارة في األغراض الثقافية من خالل المشار

 .  السورية
 

 بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة/ السيد
جهود المبذولة في ال" مرحلة جديدة"في مداخلته بالفيديو، أطرى السيد بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة على المؤتمر كـ

وأكد على أن االنتهاكات ضد المواقع األثرية واالعتداء على . من أجل صون التراث الثقافي والتنوع الثقافي في العراق وسوريا
ووجه النداء لكي " ضرورة سياسية وأمنية"، واعتبر صون التراث الثقافي "تمد بالوقود لدورة االنتقام الطائفي والعنف"األقليات 

عنصر المركزي في الجهود الرامية لبناء السالم وتسوية الخالفات وأيضا ال"تصبح 
 ".الساسيات اإلنسانية والتنموية

 
  السيدة إيميلي رافرتي، رئيسة متحف متروبوليتان للفنون

، وهو 2014أيلول /سبتمبر 25بدأت السيدة رافرتي حديثها بتذكير الحاضرين بيوم 
حف قائمة الطوارئ الحمراء لألغراض الثقافية تاريخ إصدار المجلس الدولي للمتا

السورية محل الخطر في متحف متروبوليتان بنيويورك، بحضور السيدة بوكوفا وجون 
التعاون الدولي من أجل "كيري وزير الخارجية األمريكية، وركزت على أهمية 

 ". الحماية
لثقافي وحمايته وحسب السيدة رافرتي، أن التاريخ هو عبارة عن دورات وأن التراث ا

يوفران عالقة مباشرة بفهم اإلنسانية وكرامتها، وبالتالي إذا خسرنا التراث الثقافي 
عالوة على ذلك، ذَكرت السيد رافرتي بماهية الثقافة كجزء ال . فسنكون إزاء مأساة

 .يتجزأ من النمو االقتصادي واالستقرار، وخاصة من خالل السياحة
، وأكدت على مساهمتها "حارس للحضارات القديمة"ـوأيضا، ذكرت بدور المتاحف ك

في المحافظة بشكل مباشر على القطع األثرية وتدريب األخصائيين في المحافظة على 
 . اآلثار وذلك من خالل مشاركة أفضل الممارسات وأيضا االحتفاظ بسجالت األرشيف

ه لما يحدث في وأخيراً، كررت السيدة رافرتي تعهد متحف متروبوليتان لجذب االنتبا
وأكدت على قيم األطراف المعنية المجتمعة . سوريا والعراق من تدمير للتراث الثقافي

 المديرة بوكوفا، إيرينا السيدة - 1 شكل
 يونسكو © لليونسكو العامة

لي رافرتي من متحف إيمي - 2شكل 
 يونسكو© ميتروبوليتان 
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لمكافحة العنف "كأداة " الشفافية والتفرغ واالنفتاح للحوار"
 .اللذان يجتاحا العراق وسوريا" والكراهية

 
سمو الشيخ همام حمودي، النائب األول لرئيس مجلس 

 النواب العراقي
ابه، ركز سمو الشيخ همام حمودي على أن المؤتمر في خط

يعبر عن توافق اآلراء المتزايد للمجتمع الدولي حول صون 
التراث الثقافي استنادا إلى قرارات مجلس األمن ويبرهن عن 

 .وجود وعي بالخطر الذي يهدد التراث الثقافي في العراق
ية إن بالد ما بين النهرين مهد الحضارات والثروات الثقاف

والحضارية كانت حسب سمو الشيخ حمودي في خدمة 
البشرية، فاخترعت الكتابة والدوالب ومنح العراق ميزة حياة 

 . األفراد المختلفين جنبا إلى جنب في سالم
وذَكر الحضور بأن العراق تعرض في الماضي للهجوم على ثقافته ومعرفته واليوم، ها هو من جديد هدف لهجوم مماثل من 

كما ذكر الحاضرين بأن تلك القوى تمثل خطر على البشرية جمعاء . كتب لها النصريُ النهاية لن  والتي في" لظالم والجهلقوى ا"
 ". القضاء على وحدة الثقافة البشرية وفن الحياة معاً والتنوع والتبادل الثقافي بين مختلف الحضارات"إذ أنها تأمل 

بشرية كلها، أكد الشيخ حمودي على المسؤولية المشتركة في حماية هذه الثقافة وأيضا وألن ثقافتها ليست ملك العراق فقط بل ال
ودعا جميع الدول األطراف في . حاجة العراق الملحة للمساعدة من أجل صون تراثها الثقافي ومكافحة اإلتجار غير المشروع

مجلس التنفيذي لليونسكو  حول صون تراث وكذلك مساندي قرار ال 2003، و1972، و1970، و1954اتفاقيات اليونسكو عام 
 . العراق الثقافي أن يمدوا يد العون لهذا البلد كي يتصدى لإلرهاب ويساعدوه على صون تراثه الثقافي مع توجه نحو بناء السالم

 
إلى العراق  نيكوال مالدينوف، الممثل الخاص لألمين العام في العراق ورئيس بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة/ السيد

)UNAMI( 
أكد السيد مالدينوف على الخطر الذي تمثله الدولة اإلسالمية في العراق والشام لمنطقة الشرق األوسط وبالذات العراق، فهي 
تهدد سيادة الدول من خالل اللجوء الستراتيجيات تنشر ضعف 
المجتمعات واختمار االنقسام الطائفي وتقويض السلطات 

محاولة إيجاد حل للمشاكل التي تواجه ومن أجل . الشرعية
العراق، أبرز أهمية المحافظة على تراث العراق التاريخي 
العريق والذي تعرض للتدمير التدريجي على مدار النزاع 
والحاجة إلى إعادة بناء نظام العراق التعليمي على أساس الفهم 

كما . الحديث لحقوق اإلنسان وسيادة القانون وحماية األقليات
عترف بصعوبة تحقيق ذلك في مجتمع تقليدي عرف حديثاً ا

ومن أجل وضع تلك االقتراحات . تغير جذري في نظام حكمه
موضع التنفيذ، وجه نداء من أجل مساندة وتعاون المجتمع 
الدولي للعمل مع السلطات العراقية المحلية والوطنية كما دعا 

هم في دول الجوار إلطالق المبادرات والسياسات التي تسا
 .االستقرار في منطقة الشرق األوسط

 
 
 

 ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص لألمم المتحدة لدى األمين العام في سوريا/ السيد
مليون الجيء سوري،  2.3بهذه العبارة القوية بدأ السيد دي ميستورا كلمته، وأكدها بأرقام مروعة، ". لقد عانت سوريا طويالً "

عام من غياب النمو  30مليون شخص في حاجة للمساعدة اإلنسانية في مواجهة  11داخليا و مليون شخص مشرد 7.2
 . االقتصادي

سمو الشيخ همام حمودي، النائب األول لرئيس مجلس  - 3شكل 
 يونسكو© النواب العراقي

نيكوال مالدينوف، الممثل الخاص لألمين العام في / السيد - 4شكل 
العراق ورئيس بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق 

)UNAMI © (يونسكو 
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ووجه السيد دي ميستورا سؤاال حول جدوى استمرار 
حل يوجد أن الكل متفق على أنه ال "األنشطة العسكرية إذ 

. ولكن الحل الوحيد هو سياسي وتقوده سوريا" عسكري
من أجل مناقشة السالم هو لألسف ال  وأقر بأن عقد مؤتمر

يزال سابق ألوانه، واقترح دي ميستورا خطة عمل من 
أن نعمل "األولى، . أسفل ألعلى مستندة على ثالث أولويات

إزاء "من أجل تقليل العنف " كل ما بإمكاننا، أيا كان
، التي تمثل "األشخاص، بين األشخاص وإزاء المباني

على هذا األساس، يمكن ". رائعحقيقة تاريخ هذا البلد ال"
. زيادة المساعدة حتى تعود الحياة اليومية العادية لكل فرد

وثالثا وأخيرا، يمكن إطالق إجراء سياسي من أجل العثور 
. على بديل ألسلوب الصفر مقابل الصفر ألطراف النزاع

لتنفيذ خطة العمل هذه، اقترح السيد دي ميستورا اختيار 
حلب، وهي مدينة ذات : ل المثالمشروع رائد، على سبي

أهمية خاصة من حيث التراث الثقافي والتنوع، ووجود كافة 
وهي اليوم تعاني من صراع بين الحكومة والقوى . األديان معاً، وألن جميع ثقافات البحر األبيض المتوسط تركت عليها بصمتها

لوقتنا هذا، تنتظر دورها " إيبوال السياسي"هي  ق والشامالمعارضة، وذكر السيد دي ميستورا أن الدولة اإلسالمية في العرا
فهو رمز مبشر لما يجب "في هذا السياق، فهو يتطلع لحشد المجتمع الدولي إلنقاذ حلب وبالذات، المسجد األموي . لدخول المدينة

جب نشره في أجزاء الدولة الذي ي" لمختبر األمل"، من خالل فكرة تجميد الصراع على األقل كبادرة "علينا أن نهب إلنقاذه
 .األخرى

 
 أسئلة وأجوبة 

الكراهية، أكدت المديرة العامة  نشرفي رده على سؤال حول التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل إصالح أنظمة التعليم التي ت
نسكو في هذا الشأن، كما سردت أنظمة عملية ألنشطة اليو. على أن التسامح واحترام التنوع الثقافي يبغي تعليمها في المدارس

ووافق سمو الشيخ حمودي على رأي المديرة العامة، وأضاف أن . إعداد كتب التاريخ العام عة الكتب المدرسية أومثل مراج
ولكي يصبح التعايش ممكن ال بد من أن نقبل " اآلخرينعن أنفسنا وعن التاريخ يحتل أهمية كبرى لكي نكون نظرة واضحة "

اق، كرر أهمية التعليم، وكذلك الديمقراطية السياسية والدينية، وذَكر بأن الدستور العراقي ينص على هذا في هذا السي. اآلخرين
 .التعايش

وفي تعليقه، حث السيد بختيار أمين وزير العراق األسبق لحقوق اإلنسان ومدير مؤسسة المستقبل، سمو الشيخ حمودي على أن 
وثانيا، تصديق العراق  1954التفاقية اليونسكو  1999ف على البروتوكول الثاني يضع في أجندة برلمان العراق أوال التصدي

على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبشكل خاص، تنفيذ مادتها الثامنة بشأن استهداف المواقع الثقافية في 
 .لتراث العالميوثالثا، اقترح وضع قلعة كركوك، محل مولده، ضمن قائمة ا. الصراعات المسلحة

 

ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص لألمم المتحدة / السيد - 5شكل 
 يونسكو© لدى األمين العام في سوريا 
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 التنوع الثقافي محل هجوم -التطهير الثقافي 
 

وركز فريق االتفاقية األول اهتمامه على مسألة التطهير الثقافي، واستكشاف مصادره األيديولوجية والعرقية والدينية والسياسية 
هو صاحب  الرئيسوكان . مصالحةلقدرة المجتمعات على التصدي وكعامل  الثقافة كجسر بين الشعوب وكمصدر ومناقشة دور

السعادة، السفير بيير موريل، مدير مرصد فاروس، الذي افتتح الجلسة بالتأكيد على وجهة نظر السيد دي ميستورا بشأن المؤتمر  
في وعَرف السيد موريل ظاهرة التطهير الثقا. الذي اعتبره منتدى لزيادة الوعي ودراسة األعمال الفعلية التي يجب القيام بها

استراتيجية قوى معينة من أجل القضاء على شرعية اآلخرين وحرمانهم من حقهم األساسي "المستمرة في العراق وسوريا بأنها 
، والمتمثلة في االعتداءات البدنية ضد األشخاص واألشياء والذاكرة وآثار التاريخ وأيضا مراجعة "في الوجود وحرية التعبير

ذه األفعال في العراق وسوريا هي جزء من سياسة واعية مقارنة باألحداث المؤسفة والكارثية التي وأَكد على أن ه. شروط التعليم
كما وصف هذه األفعال بأنها منافية لطبيعة اإلنسان، حيث أن الهويات والتقاليد كانت دائما . تهدف القضاء على التنوع الثقافي

 . متعددة
 

بجامعة  a HumanitiesMahindrبهادا، مدير مركز . األستاذ هومي ك
 هارفارد

فهم مأساة التطهير "في مداخلته البليغة، كرر األستاذ بهادا هدف المؤتمر  وهو 
ولكن ليس بدون  -" الثقافي وتصور استراتيجية للتصدي وإيجاد الحل

في وسط نيران "عندما نعيش " مهمة مهيبة"االعتراف بأن ذلك بمثابة 
 ". المعركة

ا الفرصة لالستفاضة في تعريف التطهير الثقافي وقارنه وانتهز األستاذ بهاد
تجويع المواطنين حتى الموت شأنه شأن "وحسب قوله أن ". الموت جوعاً "بـ

". السائق األعمى الذي ال يحترم الحدود بين حياة اإلنسان ووجود الحيوان
هدف التطهير الثقافي هو تدني تراث اآلخرين الثقافي المتنوع "وبنفس الشيء، 

سعيا في وضع المضطهدين في حالة من الهمجية تخرج تماما عن تاريخ 
ولكنه رفض االتجاه الذي يسعى لتعريف ظاهرة التطهير الثقافي ". البشرية

فكرة النزاع الثقافي "كأنها نتيجة لصراع الحضارات، ووصف األخيرة بأنها 
، فقال عن وراح ألبعد من ذلك". المتأثرة بثنائية قطبية فكر الحرب الباردة

التعبير عن المقاومة الطائفية لمواقع التراث الثقافي التي شاركت التاريخ المختلط لالنتماءات المتعددة "التطهير الثقافي أنه 
المؤسسات الثقافية والعادات "، وإمكانية تنفيذه على )R2P(واقترح األستاذ بهادا حوارا حول نموذج مسؤولية الحماية ". الثقافات

 ". اتوالممارس
 
 أداما دينغ، المستشار  الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني بمنع اإلبادة الجماعية/ لسيدا

حان "بالنسبة له فقد . بدأ السيد دينغ مداخلته بالتأكيد على الطابع الملح للرد على المأساة اإلنسانية المنتشرة في سوريا والعراق
النتيجة "ى أنها ووصف الحالة الحالية عل". وقت التصرف

المؤسفة لإلقصاء المقصود لفئة من المواطنين من المشاركة 
وفي هذا السياق، لم يتراجع عن ". في إجراءات صنع القرار

االتباع المتعمد لسياسة "ذكر دور حكومة العراق السابقة في 
، ومساهمتها في زيادة "تهدف إلقصاء الجماعات السنية

إن لم "ية الطائفية التي مهدت اإلحتقان حتى قادت إلى الكراه
وعلق ". الدولة اإلسالمية في العراق والشام"تكن سهلت ظهور

على تكوين حكومة الوحدة العراقية الحالية ووصفها بأنها 
 ".خطوة في االتجاه الصحيح"

وصاغ مكتب المستشار  الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
لتقدير احتمال " المعني بمنع اإلبادة الجماعية إطار تحليلي

األماكن ذات "وحسب السيد دينغ، فإن تدمير ". الجرائم األبشع
لالحتمال " ما هي إال مؤشر" المغزى الثقافي والديني

المتصاعد لإلبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد 
مع ذلك ". اإلنسانية عندما تجتمع مع عوامل الخطر األخرى

 Mahindraبهادا، مدير مركز . األستاذ هومي ك
Humanities  يونسكو©بجامعة هارفارد 

 

 لألمم العام لألمين الخاص  المستشار دينغ، أداما/ السيد - 7 شكل
 يونسكو©الجماعية اإلبادة بمنع المعني المتحدة
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وعلى . ألنواع من التدمير تشكل جريمة حرب في ذاتها، وتعتبر تهديدا ألمن الجماعات المعنيةأكد السيد دينغ على أن هذه ا
 . يقطع مسار التصالح والسالم ألنه أيضا هجوم على ثقافتهم" فالهجوم ضد األفراد"العكس، 

، ووصف "هة الجرائم البشعةقدرة المجتمعات على مواج"وختم السيد دينغ كلمته بالتأكيد على الدور الحيوي للتعليم في بناء 
 .التي يجب علينا أن نمدهم بالدعم" عناصر الحماية"المعلمين بأنهم 

 
 دكتورة أنطونيال كاروزو، مديرة قسم األمم المتحدة للشؤون السياسية شعبة الشرق األوسط وغرب آسيا

بدأت الدكتورة كاروزو كلمتها بإبراز العوامل الرئيسية خلف االنتشار السريع 
دولة اإلسالمية في العراق وسوريا، والحظت أن األوضاع السياسية في الدولتين لل

الدولة : مختلفة ولكننا غالبا ما نجمعها عند الحديث بسبب عدوهما المشترك
فبالنسبة لها، يمكننا أن نفسر انتشار  الدولة اإلسالمية . اإلسالمية في العراق والشام

دم في إجراء المصالحة بعد الحرب المدنية في العراق والشام جزئياً بعدم التق
، مما أدى إلى تفاقم سياسات الهوية واالنقسام بين مختلف العناصر في 2006-2007

فعدم االندماج التام ألعضاء صحوة األنبار، . المجتمع العراقي وممثليهم السياسيين
ة من زيادة عالوة على القتل االنتقامي لكبار عائالت القبائل، كوسيلة لمنع القاعد

كما أن التظلمات االجتماعية . أثرها في المنطقة قد ساهم في األزمات الحالية
واالقتصادية مهدت البيئة ألحاديث الدولة اإلسالمية في العراق والشام التحريضية 
والمنادية بالمراجعة، وبما أن الحكومة العراقية لم تنجح في حل المشكلة تماما من 

. 2013-2011ات التي شهدناها في والية األنبار خالل جذورها فكانت المظاهر
واستغلت الدولة اإلسالمية تظلمات الفئة السنية واستطاعت أن تعتمد على مساعدة 

باإلضافة إلى تلك األحداث، مكن االنتشار السريع . المجموعات المسلحة المحلية
نية وإنشاء إدارة للدولة اإلسالمية المنظمات اإلرهابية من اقتناء موارد طبيعية غ

وختمت السيدة كاروزو كلمتها . محلية فعالة بدأت منها في بناء أول دولة إرهابية
بتوجيه نداء لشعبي العراق وسوريا من أجل هدم جدار  عدم الثقة الذي يفصل بين 

 .الشعوب
 

 األردنية الهاشمية صاحب السعادة األستاذ عدنان بدران، ممثل صاحب السمو الملكي الحسن بن طالل ملك المملكة
صاحب السعادة األستاذ بدران يتسائل حول المقترب الحالي لمحاربة الدولة اإلسالمية في العراق والمشرق الذي يلجأ للقوة 

وأكد على أن الدولة اإلسالمية تحاول نشر . العسكرية بدون معالجة جذور المشكلة وهذا ال يمكن أن يؤتي بحل مستديم
وهرية متطرفة شبيهة بعصور الظالم في القرون الوسطى وال يمكن وقفها إال بفكر أيديولوجي مستنير أيديولوجية دينية ج

وشرح أن مقتل مقاتل واحد من الدولة اإلسالمية في العراق والمشرق قد يستخدم كحافز لتجنيد آالف .  لإلسالم الصحيح المعتدل
ط من الصعب القضاء عليه لعدة سنوات مقبلة حيث أن عائدات البترول المقاتلين من الشباب وأن هذا االنتشار في الشرق األوس

وأكد على أن الصراع يركز فقط على االختالفات . تستخدم في تمويل هؤالء المقاتلين بدال من االستثمار في التنمية المستقبلية
وأصر السيد بدران على أنه ال يجب . الثقافية والعرقية بدال من أن يسلط الضوء على العناصر المشتركة التي توحد األشخاص

أن نترك هذه االنقسمات تتأصل وتقوى حيث أنها تشكل تهميش 
وقال أنه يجب أن . لمجموعات دينية وتنتهي بظهور التطرف

نشجع زيادة الدول العلمانية والمدنية والديمقراطية في الشرق 
األوسط حيث جميع أطياف المجتمع تتمتع بحرية المشاركة 

مارسة عقيدتها بدون اي تمييز على أساس النوع أو وحرية م
كما شرح أنه يجب على . الدين أو الجنسية أو العرق أو اللون

المشايخ والقادة الدينيين في الشرق األوسط أن يوضحوا سوء 
تفسير الدولة اإلسالمية في العراق والمشرق لإلسالم ونشرها 

لتعاليم اإلسالم للعنف والقتل وأن يدعوا المواطنين أن يعودوا 
واستطرد األستاذ بدران . الحنيفة التي تدعو للسالم واالنسجام

بشرح كيف أن التعليم يشكل أكثر الوسائل فعالية للتصدي 
للدولة اإلسالمية في العراق والمشرق، فالتعليم هو وحده القادر 
على التنوير وتوفير الحل لتخفيف حدة التوترات الدينية 

تمثل أداة حيوية في هذه العملية  اليونسكووشرح أن . والعرقية

دكتورة أنطونيال كاروزو، مديرة  - 8شكل 
قسم األمم المتحدة للشؤون السياسية شعبة 

 يونسكو© الشرق األوسط وغرب آسيا
 

صاحب السعادة األستاذ عدنان بدران، ممثل صاحب السمو  - 9شكل 
 الملكي الملك الحسن بن طالل ملك المملكة األردنية الهاشمية

 يونسكو©
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وطالب . فهي ال تنشر فقط التعليم والحوار بل أنها توفر أيضاً المهارات التربوية والتعليمية التي تقود إلى تنمية الثقافة والسالم
اهية والتطرف الديني بإصالح األنظمة التعليمية منذ المستويات األدنى من أجل تخليص الكتب المدرسية من كل ما يوحي بالكر

وخلص األستاذ بدران بالتأكيد على أهمية دور اإلعالم . والتعرف على العوائق التي تحول دون االندماج والمبادئ األخالقية
 . وبالذات شبكات التواصل االجتماعي في وضع نموذج لفهم اآلخرين واأليديولوجيات واألنظمة الموقرة

 
 أسئلة وأجوبة 

لمنصة وذكرت الحاضرين أن التراث ال يحميه سوى أصحابه لدة، عضوة البرلمان السوري، صعدت السيدة ماريا سعا
وأضافت أن تدمير . وبمساعدة المجتمع الدولي وعلى أساس المعاهدات الدولية واالعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها

وأنهت كلمتها بالتذكير . ن تدمير التراث الثقافيالمجتمع بحجة الدين كما هو الحال اليوم في سوريا، هو خطر أكبر بكثير م
 . وطالبت بإنهاء هذه االعتداءات على المدنيين) 2014( 2170بميثاق األمم المتحدة وقرار مجلس األمن رقم 
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 ضرورة أمنية: صون التراث الثقافي في العراق وسوريا
 

اث الثقافي في كل من العراق وسوريا، سواء أكان األمر يتعلق ركز فريق االتفاقية الثاني على اآلثار المضادة للصراع على التر
باألضرار الجانبية أو كنتيجة للتدمير المتعمد وسبل التخفيف منها في المستقبل؛ واإلجراءات من أجل التصدي لإلتجار غير 

وكذلك المالحقة القانونية لهؤالء المشروع في الملكية الثقافية وكيفية تأثيرها في تجفيف المصدر المالي للمجموعات اإلرهابية؛ 
. المسؤولين عن التدمير المتعمد للتراث الثقافي بتهمة جرائم الحرب، وفي ظروف معينة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد البشرية

فريق العمل السيد بنيامين غوز، رئيس لجنة صون الملكية الثقافية في حاالت الصراع المسلح والتي تشكلت بموجب  رأس
والذي افتتح الدورة بشرح كيف تختلف صراعات القرن الحادي والعشرين عن  1954ول الثاني التفاقية الهاي عام البروتوك

فصراعات اليوم تتسم بالحرب الداخلية حيث تتواجه قوى الحكومة مع  .سابقاتها وتأثير هذا االختالف على التراث الثقافي
 . التفاقيات الدوليةجماعات مسلحة غير نظامية مما يثير التساؤل حول ا

 
 األستاذ مأمون عبد الكريم، مدير عام هيئة اآلثار السورية

استهل األستاذ مأمون عبد الكريم كلمته بموجز عن الوضع في بلده، وشرح أنه في غياب المؤسسات العامة يزداد الخطر على 
اعات المسلحة المتخصصة في اآلثار  وتهديدها التراث في سوريا وذَكر بأعمال التنقيب غير القانونية؛ والتدمير بفعل الجم

وبالنظر الستحالة الوصول لبعض المواقع التي تسيطر . للمدنيين الذين يحاولون منعها واستخدام المواقع األثرية كميدان معركة
األستاذ عبد الكريم أن وأكد . عليها الدولة اإلسالمية في العراق والمشرق فال يمكننا أن نعرف الحال الذي آلت إليه تلك المواقع

كما ذكر بعض . بالمائة من األعمال الثقافية السورية التي توجد خارج منطقة سيطرة الدولة اإلسالمية ليس هناك خطر عليها 99
، وبشكل خاص حمالت التوعية التي تنشرها بين )DGAM(األعمال التي تقوم بها الهيئة السورية لصون اآلثار والمتاحف 

كما ذكر التعاون مع الفاعلين الدوليين من أجل عمل جرد باألضرار والخسائر التي لحقت . يحموا تراثهم الثقافيالمواطنين كي 
واستطرد قائال أن الهيئة السورية لصون اآلثار والمتاحف ال تزال تعمل بمختلف فروعها في المدن . بالتراث الثقافي في سوريا

الدفاع عن تراثنا الذي يمثل هويتنا هو معركة "يها المعارضة، حيث أنها تعتقد أن السورية، بما فيها المناطق التي تسيطر عل
وذَكر األستاذ عبد الكريم ". المبادرة من البداية تسعى لجمع األفراد حول ما يوحدهم وليس حول ما يفرقهم"وأكد على أن " ثقافية

نداء لكافة األطراف لعدم استعمال المواقع األثرية  الهيئة السورية لصون اآلثار والمتاحف وجهت أكثر من"الحاضرين أن 
 ".كيادين قتال

 
 ، مدير متحف الشرق األوسط القديم، برلينهايلغرتاألستاذ الدكتور ماركوس 

بإيجاز التشريعات األلمانية الحالية لمكافحة اإلتجار غير الشرعي باألعمال الثقافية وسلط  هايلغرتفي مداخلته، سرد الدكتور 
وركز على أهمية وجود قوانين فعالة وإجراءات أخرى في دول سوق الطلب . على المواضع التي تحتاج إلى التحسينالضوء 

المتعلقة  1970حيث وضع محل التنفيذ اتفاقية اليونسكو  2007ولقد حدث تطورا صريحا في قانون ألمانيا لعام . مثل ألمانيا
أننا في "تصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، أوضح بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد و

أمس الحاجة للمزيد من أساليب الرقابة الشاملة والفعالة على األعمال الثقافية التي نُقلت بطريقة غير مشروعة من أماكنها 
ال إطارات عمل للعناية الواجبة على كل وإدخ" في حالة لوجود أنظمة أكثر فعالية إلعادة األعمال الفنية"وأيضا " األصلية

بالمزيد من التشريعات على المستوى  هايلغرت بكما طال. 2014/60األطراف المعنية كما ورد في توجيهات االتحاد األوروبي 
وفي هذا السياق، شرح أهمية إجراء المزيد من البحث، وبشكل ". تجفيف سوق بيع اآلثار غير المشروعة"األوروبي من أجل 

وأيضا حول كمية وقيمة األعمال الثقافية التي " السماسرة والشبكات"خاص حول اإلتجار في اآلثار غير المشروع وكذلك 
وختم ". اإلجراءات الفعالة للقضاء على هذا المجال األسود للجريمة المنظمة"وأكد على الحاجة للمزيد من البحث حول . ُسرقت

وأماكن اآلثار العامة األخرى في البحث للتعرف على مصدر التحف التي يقوموا بجمعها كلمته بإلقاء المسؤولية على المتاحف 
 .على مدار الوقت

 
 دكتور ريتشارد كورين، وكيل األمين العام لمعهد سميثسونيان للتاريخ والفنون والثقافة

ثقافة في صون التراث الثقافي بدأ دكتور كورين بمنح عرض موجز عن مختلف أنشطة معهد سميثسونيان للتاريخ والفنون وال
، بالشراكة مع جامعة بنسيلفانيا، والرابطة )SHOSI(في سوريا والعراق، وضعت المبادرة السورية لصون التراث . في العالم

، وفرقة عمل صون التراث Day After، وجمعية )USIP(، والمعهد األمريكي للسالم )AAAS(األمريكية للنهوض بالعلم 
الدرع األزرق األمريكية، قوائم عدم إضراب للجيش األمريكي في مساعدة منع اإلضرار بمواقع التراث الثقافي، السورية ولجنة 

والرقابة على المواقع وما يحل بها من أضرار بالتصوير بالقمر الصناعي، وتدريب المدنيين والتعاون معهم على أرض الواقع 
أن "وفي هذا الصدد، شدد كورين على ". ة للحفاظ على األعمال الفريبة منهمأن لديهم رغبة قوية وأنهم بحاجة ماس"على أساس 
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هو عالمة على احترامنا لما هو […] اعترافنا على المستوى الدولي بأهمية التراث الثقافي على الصعيد المحلي أو اإلقليمي 
 .، مما يمنح هذه األعمال قيمة عالمية"ثمين

 
 التابعة لمجلس األمن 1267لجنة  -لي واإلشراف على تنفيذ العقوبات السيدة غوتييه، فريق الدعم التحلي

قدمت الخبيرة فريق الدعم التحليلي واإلشراف على تنفيذ العقوبات التابع لمجلس األمن، لجنة القاعدة، وعرضت باختصار على 
حظر  : المتحدة لثالث عقوبات رئيسية هيبما فيها تقدير التهديد وتنفيذ الدول أعضاء األمم ، الحاضرين أنشطة الفريق الحالية

ولقد تم مؤخرا توسيع تعريف العقوبة األخيرة  .توريد األسلحة والمواد ذات الصلة والخدمات؛ حظر السفر وتجميد األصول
ع بحيث تشمل األعمال الفنية والممتلكات الثقافية ومن هذا المنطلق، أصبح اآلن من المتعارف عليه أن اإلتجار غير المشرو

الذي فرض  2014آب /أغسطس 15بتاريخ  2170واستناداً إلى قرار مجلس األمن . لألعمال الثقافية يمثل مصدر تمويل لإلرهاب
تجميد األصول وحظر السفر وحظر توريد األسلحة على ست فروع جديدة للقاعدة، والدولة اإلسالمية في العراق والمشرق 

يرفع تقرير للجنة حول التهديد الذي تمثله الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة، وتولى وجبهة النصرة، وطلب من فريق الرقابة أن 
فريق الرقابة بالتحليل بمشاركة اليونسكو، اإلتجار غير المشروع في األعمال الثقافية وتمويله للدولة اإلسالمية وجبهة النصرة، 

) 6(# قريرا وعبر فيه عن عشر توصيات، بما فيها توصيةوفي إطار العمل، أعد فريق الرقابة ت. على سبيل المثال ال الحصر
بناء على هذه التوصية يُطلب من مجلس األمن أن . بشأن التصدي لإلتجار غير المشروع الذي تمارسه الجماعات اإلرهابية

ء من إصدار القرار بوقف اإلتجار على مستوى العالم في اآلثار القادمة من الجمهورية العربية السورية أو العراق ابتدا"يكلف 
عرقلة اإلتجار غير المشروع وتقليل "هدف هذا الوقف هو ". والتي ليس لها مصدر واضح ومدعوم بالوثائق) 2014( 2170

 . بالنسبة إلى الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة" العائدات المتوقعة من هذا النشاط
، ومنحت مثال مدينة الموصل "لب القتال ضد اإلرهابق"م يحتل وباالتفاق مع المتداخلين السابقين، كررت الخبيرة أن التعلي

 .العراقية حيث قامت الدولة اإلسالمية في العراق والمشرق بتغيير المواد الدراسية في أربع جامعات تحت سيطرتها
 
 

، مدير متحف الشرق األوسط القديم، برلين؛ األستاذ الدكتور مأمون هايلغرتاألستاذ الدكتور ماركوس : من اليسار إلى اليمين - 10شكل 
عبدالكريم، مدير عام هيئة اآلثار السورية؛ السيد بنيامين غوز، رئيس لجنة صون الملكية الثقافية في حاالت الصراع المسلح؛ دكتور 

 اليونسكو© تشارد كورين وكيل األمين العام لمعهد سميثسونيان للتاريخ والفنون والثقافةري
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 أسئلة وأجوبة
أست اجتماع مجلس األمن في كرد فعل مباشر على خبيرة فريق اإلشراف، طلب المندوب الدائم ألستراليا، الدولة التي ر

 فإننا" لكي نضع حداً لهذه التجارة غير المشروعة"وشرح أنه . ، الكلمة للتعليق على مداخلتها2014تشرين الثاني /نوفمبر
ومن خالل توصيات فريق اإلشراف ) 2014( 2170التي منحها قرار مجلس األمن " حاجة إلى العمل من خالل األدواتب"

النظام "األول، يتعلق بالبحث عن وسيلة لتنفيذ . كما اقترح عمالن إضافيان. ريقة لتنفيذ الوقف المقترحوكذلك العثور على ط
ويتعلق بالحظر التام لبيع أو نقل الممتلكات الثقافية العراقية ) 2003(لمجلس األمن  1483القرار  7§وهو " الهام جدا والمؤثر

تشرين /نوفمبر 19والثاني، ذَكر ببيان رئيس مجلس األمن في . ر القابل لإلثباتذات القيمة التاريخية واألثرية ذات المنشأ غي
إلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل منع التجارة غير المشروعة في األعمال ذات "الذي دعا فيه الدول األعضاء  2014الثاني 

 . عها محل التنفيذواقترح دراسة كيفية وض" األهمية األثرية والتاريخية والثقافية والدينية
انتهزت الفرصة في مداخلتها لتقديم ) ICOM(هوغلوستين، المديرة العامة لمجلس المتاحف الدولي -كاترين روبرت-دكتورة آن

عمل المجلس وبشكل خاص، عمله المتعلق بتجميع القوائم الحمراء، مثل قائمة الطوارئ الحمراء لألعمال الثقافية السورية 
 .مة الطوارئ الحمراء لآلثار العراقية المعرضة للخطرالمعرضة للخطر وقائ

وأخيراً، عرض السيد نديم كركوتلي المسؤول عن العمليات في بعثة المفوضية األوروبية في سوريا، أعمال المنظمة وكرر 
 . مليون يورو 2.5تعهدها بدعم والتعاون مع اليونسكو من خالل منحة بواقع 

غوز، رئيس الجلسة، على ضرورة حماية التراث الثقافي من التهديد، ووجه دعوة للدول وفي ختام مالحظاته، أكد السيد 
. في أوقات السلم كما نصت عليه االتفاقية وليس في أوقات النزاع فقط 1954األعضاء كي تستخدم األنظمة مثل اتفاقية الهاي 

مسلحة بمباشرة التعهدات الدولية ودعا للقتال ضد وحث، بشكل خاص، أن تكون حماية التراث الثقافي جزء من تكليف القوات ال
اإلفالت من العقوبات القانونية بمالحقة الذين يهاجمون التراث الثقافي وكذلك من أجل التصديق العالمي على اتفاقية الهاي 

حماية المواقع في بشأن حماية الملكية الثقافية في حاالت النزاع المسلح وبروتوكوالتها اإلضافية، مما يسمح بتعزيز  1954
 .التي تحدث عنها السيد دي ميستورا" للمحميات الثقافية"حاالت الطوارئ، وهو إجراء مشابه 
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 مالحظات ختامية للسيد الفريدو بيريز دي ارمينيان، نائب المدير العام للثقافة باليونسكو
 

لمناقشاتهم المثمرة في التعريف باألبعاد الثقافية في  وفي ختام المؤتمر، توجه السيد بيريز دي ارمينيان بالشكر لجميع المداخلين
 . النزاع كمسألة حيوية في مجاالت األمن واإلغاثة اإلنسانية وليس فقط كطوارئ ثقافية

كما كرر امتنان اليونسكو  الصادق إلى صاحب السعادة السيد على أحمد  الطراح، السفير والمندوب الدائم لدولة الكويت 
لسيد زياد الدريس، السفير والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لتعهد بالدهم الطويل في مهام اليونسكو وصاحب السعادة ا

 .ولمساندتهم الثمينة والتي لوالها لم يكن هذا الحدث ممكنا
ق حملة على ذكر ممثلي المتاحف التي اشتركت في المؤتمر، وبشكل خاص اللوفر، الذي وافق على مشاركة اليونسكو في إطالو

 . شبكات التواصل االجتماعي من أجل توعية المجتمع المدني بالتجارة غير المشروعة لألعمال الثقافية
واعترف السيد بيريز دي ارمينيان بامتنان بمساهمة االتحاد األوروبي، والحكومة الفلمنكية والحكومة النرويجية في أعمال 

نجح اليونسكو في ترجمة التوصيات التي تصدر في االجتمعات إلى أعمال مثل هذا اليونسكو في سوريا والعراق التي بفضلها ت
 .العمل

الثقافة هي جزء ال يتجزأ من تاريخ البشرية وهي أساس كل مجتمع وأننا عندما نغذي التنوع الثقافي والتراث "وبإيجاز، كرر أن 
رب من سبعين عام من تأسيسها، ها هي اليونسكو تسعى مرة وبعد ما يق". نمهد الطريق نحو التصالح والحوار والسالم المستديم

أخرى لتوحيد المجتمع الدولي من أجل محاربة الكارثة المشتركة التي أصابت دوال مثل العراق وسوريا، وأن يكون هذا الموعد 
وألنه ال يمكن ألحد بمفرده  .الهام في تاريخها عالمة من أجل تصعيد ردها على الدمار والنهب والتطهير للتراث والتنوع الثقافي

أن يواجه هذه التحديات، خلص السيد بيريز دي ارمينيان بتوجيه نداء إلى جميع المشتركين، من الحكومات وجهاز األمم المتحدة 
ا والمؤسسات اإلنسانية والمنظمات العسكرية واألمنية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع األكاديمي ألن يعملوا يدا في يد بهذ

الجهد المشترك وأن يرسوا أواصر الحوار في هذا االجتماع الرفيع المستوى لكي نحول النموذج الثقافي في الصراعات وندرج 
 .  الثقافة في جهود إقامة السالم في العالم
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 مالحظات إضافية كتابية مرسلة من المشتركين
 

ر عن بيانات أعدها بعد الضيوف المتميزين، الذين بسبب ضيق المالحظات التالية أرسلت لألمانة بعد المؤتمر كتابة وهي تعب
 .  الوقت، لم يتمكنوا من التعبير عنها في المؤتمر مع أنهم عبروا عن رغبتهم في المشاركة في الحوار

 
 )WCO(لسيد غاوزانغ شو، مدير تنفيذ وتسهيل، بمنظمة الجمارك العالمية ا
. قدم أشكال الجريمة المنظمة عبر الحدود وأصبح اليوم ظاهرة منتشرة في العالم أجمعإن نهب الممتلكات الثقافية هو واحد من أ"

ومن المعترف به أن الحدود الدولية ال تزال تشكل أفضل الفرص العتراض مسار الممتلكات الثقافية المسروقة، وفي هذا الشأن 
 .صرح بهتلعب الجمارك دورا حيويا في التصدي لتصدير األغراض الثقافية غير الم

ولألسف وكما ال يخفى على أحد منكم، إن تهريب التراث الثقافي ال يزال يشكل كارثة تضرب بتراث الدول في شتى أنحاء 
ابتداء من . ففي كل عام، تختفي آالف القطع األثرية من المتاحف والكنائس والمجموعات الخاصة أو المؤسسات العامة. العالم

ومن قطع العمالت إلى الساعات، ومن التحف الدينية إلى القطع األثرية والتراث الثقافي تتعرض  األسلحة القديمة إلى اللوحات،
 .للسرقة

وال يمكن تقدير الحجم والربح العائد . ولقد ثبتت العالقة الواضحة بين هذا النوع من الجريمة والتهرب الضريبي وغسيل األموال
المهربة بشكل موثوق، ولكن الخبراء يتفقون على أنه يمثل واحد من أكبر شركات من األعمال الفنية المنهوبة أو المسروقة أو  

 .العالم الال مشروعة، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات، وهو بالتالي ما يغري الجريمة المنظمة
فهذه . التركيز عليه أيضاً  إن تنوع مصادر تمويل المنظمات اإلرهابية من خالل التجارة في السلع الثقافية يشكل موضوعا ينبغي

) العراق(الحقيقة المؤسفة تؤثر على مناطق الصراع حيث األعمال الثقافية مستهدفة وتخضع للنهب في مناطق مثل الموصل 
حيث األضرحة والمقابر تُنهب ويُسلب محتواها ثم تُهرب إلى أماكن مثل دورا أوروبوس حيث التهريب يبلغ مستوى غير 

 .مسبوق
وكمثال، تم إعداد . ذلك، هب مجتمع الجمارك الدولية وأصبح مستعدا لمد يد العون للجهود الدولية في هذا الشأنمع اعتبار 

بهدف جمع نخبة من المهنيين والخبراء المعنيين بصون ) WCO(تستضيفها منظمة الجمارك العالمية  ARCHEOمنصة باسم 
 . التراث الثقافي

مستخدم في أنحاء العالم  100واليونسكو وانتربول أصبحت الشبكة متاحة لما يقرب من وبفضل دعم منظمة الجمارك العالمية 
الحيوي إلدارة الجمارك في كفاحها وحاجتها للتعاون الوثيق مع الوكاالت األخرى  الدور ARCHEOوتعيد . حتى اليوم

 . فعالية وفرض القانون في هذه المنطقة، والمنظمات الدولية والشركاء اآلخرين من أجل زيادة ال)الشرطة، وزارة الثقافة(
 

 )IFLA(السيدة جوليا برونجز، مكتب السياسة والمشروعات، االئتالف الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات 
إن أسس االئتالف الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات للمشاركة في األنشطة المتعلقة بالمكتبات في أوقات النزاع أو األزمات "

ومن بين نقاط تركيز  .ث توضح موقف االئتالف واألعمال التي يجب القيام بها نيابة عنه في حالة مواجهة الكارثةأو الكوار
برنامج إعادة بناء : "وفي مبادراتنا الرابعة الرئيسية. استراتيجيات االئتالف واحدة مخصصة للتصرف في حاالت الكوارث

ن خالله وضع سجل للمخاطر يجمع البيانات حول مجموعات الوثائق التاريخية ويهدف االئتالف م" التراث الثقافي بعد الكوارث
ويملك . وتتم تغذية الخطين االستراتيجيين من عمل اليونسكو وباعتبار الكوارث. في الدول والمناطق المعرضة للخطر في العالم

 .ومات حول مناطق الكوارثاالئتالف شبكة مكتبات مخصصة وضليعة وقادرة على المساعدة بمد البيانات والمعل
. خطر في أوقات النزاع، يعمل االئتالف أساسا من خالل اللجنة الدولية للدرع األزرقمعرضة للوعندما تكون الوثائق التاريخية 

إن مهمة الدرع األزرق متصلة بشكل ضيق بهدف االئتالف الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات صون التراث الوثائقي 
المجلس الدولي للمتاحف، المجلس الدولي للمعالم والمواقع األثرية، (ظمات الدرع األزرق الرئيسية األخرى والتعاون مع من

 . يحاول االئتالف نشر الوعي ومشاركة الدول المعنية بالنزاع) مجلس المحفوظات الدولي
في العراق أدى إلى تدمير الكثير من إن الحرب المدنية التي تدور رحاها في سوريا منذ أربع سنوات اآلن والتهديد الحديث 

ومن الصعب الحصول على المعلومات من . المكتبات واختفاء مجموعات الوثائق التاريخية إن لم تكن دمرت أو نقلت من مكانها
لم يكن الحال كذلك،  ، وإنالمكتبات اضطروا لمغادرة البالد بالبلدين حيث أن األشخاص الذين كانوا يشكلون همزة الوصل 

وتعد حياة األفراد وصون العاملين بالمكتبات . يوجد حظر شديد على المعلومات التي يمكنهم نقلها بدون تعريض حياتهم للخطرف
 . والمضطلعين بمد المعلومات في المنطقة دائما األولوية األولى لالئتالف

في حاالت األزمات ويدعم مبادرات  وسوف يقوم االئتالف بتوسيع سجل المخاطر حتى يضمن المزيد من المعلومات المفصلة
ويبذل كما يدعم االئتالف أيضا وبشدة خطط عمل اليونسكو في كل من سوريا والعراق وسوف يشترك و. المعونة الثقافية

 .مهمة اليونسكو  وتنفيذها قصارى لمساندة
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بالمملكة ) الدولية(ة أغا خان كتورة كاترين سبيلمان بوتس، أستاذة زميلة، بمعهد دراسات الحضارات اإلسالمية، جامعد
 المتحدة

هذه . إن مواقع التراث تشكل عنصرا حيويا في ذاكرة البشرية للكثير من العراقيين والسوريين، بما فيهم الالجئين الجدد"
بل للعديد وهذا حقيقة ليس فقط لشعوب المنطقة . المواقع، والكثير منها مواقع مقدسة، تمثل أيضا رموزا قوية في األيام الحالية

وإن تدمير تلك المواقع، أو حتى تهديدها بالتدمير، يؤثر في نفوس العديد من . من المسلمين الذين يعيشون في مختلف أنحاء العالم
هذا ينطبق مثال على بعض المجتمعات . ويستعمل كوقود إلثارة االنقسام بين السنة والشيعة) من مختلف الفئات القومية(المسلمين 
 . متفرقة في بالد الغرب وبالذات بين أجيال الشبابالمسلمة ال

العنف المنتشر في المنطقة، والذي غالبا ما يعبر عن نفسه من خالل التراث واألماكن المقدسة، يحتاج العتبار كامل من حيث 
قاعدي والذي دائما ما نشر التوعية على المستوى اليم ليشمل مجتمعات الشتات من أجل يجب أن يتسع التعل. تلك األبعاد الدولية

، والتي في الغالب تعالج تعدد هوياتها بشكل جيد، الصغارأجيال . يعبر عن انقسامه وعنفه من خالل شبكات التواصل االجتماعي
وتحتاج ألن تتذكر أنه في الماضي، كان . تحتاج أن تتذكر أن مواقع التراث تشكل جزءا ال يتجزأ من منطقة أوسع وتواريخ ثقافية

 . د من تلك المواقع يمثل التعايش السلمي بين السنة والشيعة أو  بين المسلمين وغير المسلمينالعدي
 

 )CRIF(السيد مارك كنوبل، مدير دراسات، بالمجلس االستشاري للمؤسسات اليهودية بفرنسا 
ر الجنون، وأكثر أشكال الهمجية، وأبشع صواق وسوريا لهي برهان على انتشار إن الجرائم والمذابح التي تقترف في العر

فال يتوقف األمر على التراث الثقافي والديني الذي يدمره . تلك الجرائم ضد البشرية هي تحدي للعالم أجمع. االنحراف دموية
ويفجره هؤالء المجانين والمتطرفين اإلرهابيين، وال يتوقف فقط على أقاليم يكتسحها هؤالء الجهاديين الهمج ويخضعوها 

 . يتوقف فقط على شعوب يتم ترويعها، بل إن األمر يتعلق بالبشرية جمعاء التي تتضرر وتنزف وتعانيلسلطتهم، وال
افي عندما يتعرض ولهذا السبب كانت اليونسكو على حق عندما نبهتنا، بعرض الحالة الحالية، والتعريف بوضع التنوع الثق

وبالتالي، ال . العراقي والسوري في أوقات النزاع بالدمار واالندثار أن الخطر يهدد كل التراث الثقافيب ذكرتناوللخطر والتدمير 
 .فنحن جميعا في خدمته وعلينا أن نكون كلنا حراس له. نشك ولو برهة أن هذا التراث هو ملك البشرية كلها

اإلنذارات وعالوة على برنامج التوعية والمؤتمرات الدولية التي تعرض أو قيد عرض الوضع الحالي، وفيما أبعد من 
أذرع منظمات  فليس األمر فقط تدمير. أو المختصين، على البشرية جمعاء أن تتصرف/والتحذيرات التي يطلقها الفاعلين و

اإلرهاب الممتدة، أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو مساعدة وإنقاذ شعوبا بأكملها ولكن إعادة البناء الكامل لكل ما تم تدميره وعالج كل 
 . ف والتعذيبمن تعرض للتعني

ولقد عرفنا منذ القدم األعمال الوحشية التي يستطيع . فلقد عرفنا منذ القدم ما باستطاعة اإلنسان أن يفعله إزاء أخوه اإلنسان
واآلن اإلنسان وحده هو الذي يستطيع أن يوضح ويبرهن على أنه قادر على وقف هذه . اإلنسان أن يقترفها إزاء أخوه اإلنسان

 .ونة وأن يحمي البشرية بأكملهاالهمجية المجن
 . طالما أردنا ذلك. ضد الشيطان والتطرف لدينا فرصة ألن نقف بين الصالحين

 
 السيدة اليزابيث ديكري فارنر، الرئيسة التنفيذية، نداء جنيف

وعات المسلحة لم تعد النزاعات اليوم تدور بين الدول فقط ولكن بين الدول ومجموعة أو عدة مجموعات مسلحة أو بين المجم
 .والنزاعات الدائرة في سوريا والعراق تمنحنا مثاال حيا على ذلك. وبعضها

 .فالتراث الثقافي واألقليات العرقية أو الدينية في خطر حقيقي
ولكي نصون التراث الثقافي وندافع عن األقليات، من المهم بال شك أن نوعي وندرب ونشرك المجتمعات المحلية واإلقليمية 

أو التي تسيطر على /ومن المهم أيضاً أن نقوم بالشيء نفسه مع مختلف الجماعات النشطة في. مية وأيضا القوى الحكوميةوالقو
وفي النزاعات الدائرة في سوريا والعراق اعتدت الجماعات المسلحة على األقليات مثل اليزيدية والمسيحية . مختلف المناطق

 . ودمرت التراث الثقافي
فلقد برزت . مع أنها ليست الفاعل الوحيد في هذا النزاع" الدولة اإلسالمية"االتهام إلى  بأصابعوفوري نشير وبشكل تلقائي 

ومن الحيوي أن . الجيش السوري الحر، القوات الكردية، الجبهة اإلسالمية، الحزم، إلخ: العديد من الجماعات خالل هذه الحرب
ومن المهم أيضا أن نشجعهم على تنفيذ تدابير الحماية . التراث الثقافي واألقلياتنرسي الحوار مع هذه الجماعات حتى ال تهاجم 

 .والوقاية
ومن الحيوي أن . ومن الحيوي أن نبدأ في وضع البرامج في سوريا والعراق بشأن الجماعات المسلحة المشتركة في النزاع

ل النهب ستؤدي إلى القضاء على هويتهم وتقلل فرص نجعلهم يفهمون أن االعتداءات المتعمدة على المباني الثقافية وأعما
 . فاألفراد الذين يحرمون من هويتهم التاريخية من الصعب عليهم أن يعيدوا بناء مجتمعهم. استعادة السالم بين الشعوب

ات ويجب أن نقي األقلي. ويجب علينا أيضا أن ندرب المقاتلين على تعريض التراث للخطر من خالل أعمالهم العسكرية
 . ونحميها، ليس فقط ألنهم مخلوقات بشرية بل أيضا ألنهم شهود على التاريخ
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وتعمل المنظمة . عام 15لم تتوقف عن دعوة الجماعات المسلحة الحترام المعايير اإلنسانية الدولية منذ أكثر من " نداء جنيف"
ت العديد من الجماعات اهتمامها بحماية التراث وفي سوريا والعراق أبد. جماعة في مناطق النزاع في العالم 90مع أكثر من 

والذين ال يدافعون عن التراث . التراث الثقافي هو ملك قيم البشرية المشتركة: "وقالت إحداها لنداء جنيف. الثقافي واألقليات
 ".الثقافي ال يمكنهم أن يزعموا أنهم يدافعون عن البشرية

ويجب عليه أن يدرج في . إليجابي الذي يمكن للجماعات المسلحة أن تقوم بهوينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك الدور ا
 .استراتيجياته مبدأ العمل مع تلك الجماعات ودعم المنظمات المتخصصة في الحوار معها

 
 السيد دومينيك شيفالييه، رئيس، نقابة األثريين الوطنية

 . ثالث أكبر سوق للتهريب في العالم لقد علمنا أن اإلتجار غير المشروع في األعمال الفنية يمثل
ومن منطلق منصبي كرئيس لنقابة . وكثيراً ما نشير بأصابع االتهام لتجار اآلثار ونعتبرهم مزودي هذه السوق غير المشروعة

 األثريين الوطنية أود أن أوضح أننا، حرفيو سوق األعمال الفنية، مهتمون بشكل خاص ومتنبهون بشأن صون التراث الثقافي
 .لكل دولة

 .إن مهنتنا ال تفتأ تشجب وتستهجن تدمير المواقع األثرية ونهبها
وال يجب أن نجهل أن ما نقوم به من بحث وتدقيق بشأن مصدر وتاريخ األعمال، والذي نحتاج لمعرفته، يمكنه أن يساهم في 

 .العثور على األعمال الفنية المفقودة وبالتالي المساعدة على استرجاعها
وبعض التجار، . نا ليست منظمة تماما وبالتالي فمن السهل، بدون مراجعة، أن يعلن أي شخص عن نفسه كتاجر آثارإن مهنت

 . بدون شك، ليسوا على قدر كبير من التدقيق ويساهمون في هذه التجارة غير المشروعة
 .قوانين المتعلقة بتداول األعمال الثقافيةبيد أن تاجر اآلثار، الجدير بهذه التسمية، والذي أمثله، هو التاجر الحريص على ال

على هذا األساس، تحرص نقابة األثريين الوطنية على إقامة عالقة مستمرة وتعاون وثيق وفعال مع المكتب المركزي لمكافحة 
 ).OCBC(اإلتجار غير المشروع في السلع الثقافية 

سجل "تحاد األوروبي، إذا ما نظرنا فقط لواجب الحفاظ على كما أن النقابة شجبت دائما وجود تشريعات متفاوتة داخل دول اال
 ".بوليسي

واود أن أؤكد من جديد على أن تاجر اآلثار، عالوة على أنه بائع فهو قبل كل شيء شخص متحمس، وباحث، وناقل للتاريخ 
 .ميموالستعمال عبارة لألسف شائعة في وقتنا هذا، ال يجب أن نقوم بالتع -ومساهم في صون التراث 
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ضرورة إنسانية وأمنية في نزاعات القرن الحادي : صون التراث والتنوع الثقافي -مذكرة معلومات أساسية  - 1ملحق 

 والعشرين
 

هة هذه األساسية المعلومات مذكرة تعمل  في الثقافي والتنوع التراث على الداهم الخطر" بموضوع المعني الدولي المؤتمر إلى الموجَّ
 حمايتهما بدمج الكفيلة والسبل ، التراثو الثقافي التنوع على وسوريا العراق في الراهنة األزمة عوقْ  استكشاف على ،"وسوريا العراق
 .اإلنمائية والسياسات اإلنسانية، والمساعدات النزاع، حل مساعيو األمنية، التدابير في أفضل بطريقة

 
 مقدمة - 1

 قضية بل – ومبانٍ  حجارة قضية التراث وال الثقافة ليست"
 عند هامة الماضي من قيما يحمالن إنهما .وانتماءات هويات

 ألنه التراث صون اعلين يتوّجبف.[...] والغد اليوم مجتمعات
1F."مشترك مصير ضمن بيننا الرابط هو إذ جماعة، يجعلنا

2 

 سالم لبناء كافية تكون لن ةيوالسياس االقتصادية المعاهدات بأن القناعة على الثانية، العالمية الحرب أعقاب في اليونسكو أُسست
 القناعة وهذه. والعلوم والثقافة والتعليم التربية مجاالت في التعاون طريق عن ،الشعوب بين التفاهم تعزيز بمهمة فأُنشئت دائم،
 تبنى أن يجب لهمعقو ففي ،البشر عقول في تتولد الحروب كانت لما": لليونسكو التأسيسي للميثاق االفتتاحي السطر عنها يُعبِّر

 .2F3"السالم حصون

 منهجي اضطهاد من يُشهد ما أمام وقت، أي في كما صالحة صدورها، على اً عام 70 انقضاء بعد الرسالة، هذه تزال وال
 أنحاء في تراث، من يدّمر ما جملة من واليهودي، واليزيدي والكردي والتركماني والمسيحي اإلسالمي للتراث وتدمير لألقليات،

 .وسورية عراقال من

 هذه وإن .عهداً  منا القريبة المسلحة النزاعات من عدد في ،متكررة ظاهرة الثقافي والتنوع التراث على االعتداء أصبح وقد
 هدم إلى الساعي ،الثقافي التطهير أشكال من شكالً  تمثل وسورية، العراق في يُشهد كما األقليات باضطهاد المقترنة االعتداءات،

د االستهداف خالل ومن. مغاير هو حيث من" الَغْير" وجود شرعية  التراث وممتلكات ومواقع والمدارس، لألقليات، المتعمَّ
 بنهب االعتداءات هذه خطورة تتفاقم ما اً وكثير. االجتماعي التشظّي وتسارع دائمة، بطريقة المجتمع أُسس تقويض يجري الثقافي،

 يغّذيه بما المسلح النزاع على ويعود ،عالمي مستوى على اإلجرام تنظيم في يسهم ما بها، المشروع غير واالتجار ةالثقافي القطع
 حالة من أكثر وفّضها، النزاعات درء في الثقافي البعد ودمج الثقافي، التراث حماية على العمل يشّكل السياق، هذا وفي. وقود من

 .ملحّ  حيوي وأمني نسانيوإ سياسي واجب إنه – ثقافية طوارئ

 في الثقافي والتنوع التراث حماية يدمجوا لكي أفضل، فهما هذه العنف أشكال يفهموا أن ،بأسره الدولي والمجتمع ،المتحدة لألمم بد فال
 من مباشرة ومالي النزاع ينال كيف تصف المذّكرة وهذه. والتنمية اإلنسانية، والمساعدة النزاعات، وفض باألمن، المتعلقة السياسات

 سياسات في فعالية، أكثر اً دمج الثقافي والتنوع بالتراث الخاصة االعتبارات تُدمج أن يمكن كيف وتستكشف الثقافي، والتنوع التراث
 .بالتنمية والنهوض اإلنسانية، المعونة وإسداء النزاعات، وفض األمن، حفظ وعمليات

                                                      
 لآلثار الدولي المجلس احتفال بمناسبة ،2012 ديسمبر/األول كانون 2 في ،بوكوفا إيرينا السيدة كلمة 2

 .العالمي التراث اتفاقية العتماد األربعين السنوية بالذكرى والمواقع
 : لليونسكو التأسيسي الميثاق ديباجة 3

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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 النزاع من المتضرر الثقافي التراث - 2

 المتعّمد للتدمير اً هدف الثقافي التراث

 اً هدف متزايدة بصورة الثقافي التراث صار األخير، القرن تسعينيات منذ
دة منتظمة العتداءات اً مباشر  .متعمَّ

د التدمير ذلك، على اً عهد القريبة األمثلة من  مدينة من ألجزاء المتعمَّ
 باميان في بوذا ثيلولتما ،)1992-1991( اً سابق يوغوسالفيا في دوبروفنيك
 مالي تِمبوكتو، في اً قديم اً ضريح 16 مجموع من 14و ،)2001( بأفغانستان

)2012.( 

 على االعتداءات من عدد وسورية العراق في الجارية النزاعات أثناء وحصل
 ،دينية تراث مواقع عدة األخيرة، السنوات خالل استُهدفت، إذ. الثقافي التراث
 ومقام ،يونس النبي مقام منها جوارها، وفي) العراق( الموصل مدينة داخل
 ياألثر الموقع اً أيض وُدّمر .صوفيةال من شيوخل وأضرحة دانيال، النبي

 وقلعة الثامن، القرن إلى بتاريخه يرقى الذي تكريت، في الخضراء للكنيسة
 يُدرّ ال ماماإل مرقد وكذلك الدين، صالح قلعة باسم اً أيض المعروفة تكريت

 .سامّراء قرب

 العسكري مقام تفجير 2006 فبراير/شباط في جرى حين أنه، بالتذكير ويجدر
 بسبب أحد يُقتَل لم – الشيعي إلسالما عند المواقع أقدس من وهو - سامّراء في

 في الطائفي العنف انتشر حتى التدمير على ساعات تمضِ  لم إذ. االعتداء مغزى الفور على فهموا المحليين السكان لكن. االنفجار
 هذا من نطلقتوا. التدمير مرتكبي مقصود هو كان هذا أن يرّجح كما أهلية، لحرب اً ومسبب القتلى آالف عن اً مسفر العراق، أنحاء

   .الوقت ذلك في العراق، داخل ومسيحيين وشيعة سنّة من للسكان نزوح موجة أكبر الحدث

 إجراء ،تأهيله إعادة على اليونسكو عمل استلزم ،2007 و 2006 عامي في العسكري اإلمام مقام استهدفا اللذين االعتداءين وبعد
 دائمة تأهيل إعادة جاحلن منه بد ال الذي الشرط كان وبالفعل،. سامّراء في والشيعة للسنة والقبليين الدينيين الزعماء بين حوار
 والسلطات والشيعية السنية تينطائفال كلتا التزام وكذلك طائفي، طابع ذي تدخل ما دون التأهيل، بإعادة المشترك االلتزام هو للمقام

 بين حوار قضايا أثارت بل – ثقافي تراث حفظ مسألة العسكري اإلمام مقام تأهيل إعادة تكن لم المعنى، وبهذا .مستقبالً  بحمايته
 .والشيعية السنية الطائفتين بين ميالسل التعايش قضية أهم، هو وما الثقافات،

 سامّراء في العسكري، اإلمام مقام – 1 الشكل
 اليونسكو © بيروّزيتّو ألِّساندرا تصوير -

 اليونسكو © سامّراء العسكري، اإلمام مقام – 3 و 2 الشكالن
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 الجانبية األضرار

 أضرار بها تلحق الثقافية الممتلكات فإن ولذا األمامي، الجبهة خط على ،وسورية العراق القطرين كال في ،الحضرية المناطق تقع
 في المدرجة المواقع ومنها التراث، بمواقع القتال أثناء فادحة أضرار نزلت حمص، إلى حلب من ،مثالً  سورية، ففي. بالغة جانبية
 .القديمة والمدينة لبح قلعة مثل العالمي، للتراث اليونسكو قائمة

 اليونسكو قائمة في مدرجة ممتلكات منها الثقافي، للتراث ةكثير مواقع ،سوريا في للنزاع نتيجة ،تضررت ذلك على وعالوة
 تدمر وقلعة حلب، قلعة :مثل عسكرية، ألغراض ،يُقال كما مستعملة، تزال ال أو ،المواقع هذه استُعملت إذ العالمي، للتراث

 إضافة الرومانية، النبطية بُصرى ومدينة سورية، يّ شمال قرى من العمودي سمعان مار ومجّمع ،الحصن قلعةو األثري، وموقعها
 .ماري موقع األوسط الفرات وادي وفي إبلة، موقع مثل ُكبرى، أخرى أثرية مواقع تضرر إلى

 

 بها المشروع غير واالتجار الثقافية الممتلكات نهب

 الثقافي التراث مواقع نهب إن إذ .الثقافية بالقطع المشروع غير واالتجار نهبه بانتشار ذلك، إلى إضافة الثقافي، التراث وتضرر
. المعنية البلدان تاريخ عن عنها بديل ال معلومات فقدان ومعها اً،جد قيّمة ثقافية قطع فقدان سبّبا المشروعة غير التنقيب وأعمال
 في الثقافي للتراث الممكن اإلسهام ويقّوض هويتها، إليها تستند هامة مرجعية نقاط من المعنية الجماعات النهب يحرم وهكذا
 في يسهمان باألثريات، المشروع غير تجارواال األثرية، المواقع في المشروع غير التنقيب إن ثم. واالجتماعية االقتصادية تنميتها

 .العسكرية للعمليات اً دعم العالمي المستوى على المنظم اإلجرام استشراء

 صور أكدتها تقارير، وتفيد
 غير اً أبعاد اتخذ النهب أن اتلية،س

 على تنظيمه يجري وأنه مسبوقة
. أنفسها المسلحة الجماعات أيدي
 العامة المديرية ذكرت: مثال

 في هأن السورية والمتاحف لآلثار
 2014 يناير/الثاني كانون شهر
 في يحفرون شخص 300 كان

 اً دور موقع كبير، أثري موقع
 وهناك. )الصالحية( أوروبوس

 مأجورون المتعاقدين أن على أدلة
 مثل ثقيلة، بمَعّدات ومزّودون
 في الحفر أجل من الجّرافات،

 إضافية عائدات وتُجنى. المواقع
 على تُفرض لتيا الرسوم من

3Fالصغار الناهبين

 العراق، وفي. 4
 غير والتنقيبات النهب يمثّل

 وجوارها الموصل في المشروعة
 عن أُخبِر وقد كبير، قلق مثار

 .مخطوطات تهريب

                                                      
 في األمن مجلس لجنة رئيس من موّجهةو ،2014 نوفمبر/الثاني تشرين 13 في مؤرخة رسالة تفيد كما 4

 أفراد من بها والمرتبطين بالقاعدة المتعلقين) 2011( 1989 و) 1999( 1267 القرارين متابعة سياق
 .24 ص ،2014 نوفمبر/الثاني تشرين 14 األمن، مجلس رئيس إلى وكيانات،

 Google Earth عن - سورية أفاميا، موقع في واسع نطاق على نهب - 4 الشكل
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 دخلها( المنظم لإلجرام الرئيسية الدخل مصادر من هي منظومة ،الثقافية بالممتلكات مشروع غير اتجار منظومة يغذي فالتهريب
 لبنان، مثل المجاورة البلدان تجتاز االتّجار هذا وطرق). المصادر بعض إفادة حسب اً،سنوي أمريكي دوالر مليار 15و 7 بين يُقّدر

 أسواق بين من المتحدة، والواليات وسويسرا، المتحدة، المملكة في الفنية القطع أسواق إلمداد المتحدة، العربية واإلمارات وتركيا،
 الشرطة أجهزةو دوائر مثل الحكومية الوكاالت بمشاركة الدولي، المستوى على إلى مكافحتها يمكن وال عالمية، آفة إنها. أخرى

 .األثريات جمع هواةو والمتاحف، المزاد، دور فيهم بمن الفن، سوق في المصلحة أصحاب وبمشاركة والجمارك،

 

 النزاع بعد المصالحة في الثقافي التراث وردَ 

 التكيف على قدرتها يضعف ذلك، على زيادة هو،و. ألمنها اً مباشر اً تهديد يشكل الثقافي هاتراث تدمير أن المعنية المجتمعات رىتو
 النزاع، بعد ما مرحلة في الثقافي، التراث تأهيل إعادة إن العكس، وعلى. النزاع بعد المصالحة صعوبة اً كثير ويزيد والتعافي،

 هـل ميشيال وصفت وبحقّ . دائمين وأمن لسالم األسس ووضع االجتماعي، النسيج بناء إعادة في اً سمحا اً دور تؤّدي أن يمكن
 وأوصافنا، إدراكاتنا، تصوغ رسائل بوناحْ فتَ  وعالقاتنا، حياتنا في تجري جوفية، اً أنهار الثقافات تشبه: "قالت إذ الثقافات بارون

 قوية وأداة اً كبير اً رمز الثقافي التراث يصير ما اً كثير النزاع، بعد ما ظروف وفي .4F5"الغير وعن ذواتنا عن وُمثُلنا وأحكامنا،
 .ومداواتها الجراح على والتعالي العنف دورة كسر على يساعدها إذ المجتمعات، بنيان إلعادة

 

 حرب جرائمَ  الثقافي التراث على االعتداءات

 الثقافي التراث على االعتداءات وتُعتبر .لليونسكو متنوعة دولية اتفاقيات أساسها الثقافي، التراث لحماية قانونية منظومة قامت
 حمايةب الخاصة 1954 لعام الهاي اتفاقية: التحديد وجه على وهي االتفاقيات، هذه من ثالث في المشتركة، الهوية على اعتداءات
 الوسائل بشأن 1970  لعام اليونسكو تفاقيةوا ؛)1999و 1954 لعامي( بروتوكوليها مع مسلح، نزاع ةحال في الثقافية الممتلكات

 1972 لعام اليونسكو اتفاقيةو ؛مشروعة غير بطرق الثقافية الممتلكات ملكية ونقل وتصدير استيراد ومنع لحظر تستخدم التي
 ).العالمي التراث اتفاقية: المختصرة بتسميتها أكثر المعروفة( والطبيعي الثقافي العالمي التراث حمايةب لخاصةا

 على االعتداء بين تالزم بوجود االعتراف يتزايد ،عام مائة من أكثر منذ الدولي القانون في الصادرة القضاء أحكام إلى واستناداً 
 ،1998 يوليو/تموز 17 في المعتمد ،الدولية ةالجنائي للمحكمة األساسي روما نظام نإو. واألمن اإلنسان، وحقوق الثقافي، التراث
 واآلثار الخيرية، أو العلمية أو الفنية أو التعليمية أو الدينية لألغراض المخصصة المباني ضد هجمات توجيه تعّمد" أن على ينص

 الدولية المنازعات إطار في سواء وذلك الحرب، جرائم من جريمة هو ،"عسكرية أهدافاً  تكون أال شريطة ،[...] التاريخية
 .5F6)8 المادة( دولي طابع ذي غير مسلح نزاع وقوع حالة في أو المسلحة

 أن واعتبرت ،1993 عام في أُنشئت التي ،السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة اعتمدته الذي للرأي تأكيد الكالم هذا وفي
د التدمير" 6Fالثقافي التراث تدمير إلى مباشرة غير بصورة هكذا محيلة ،"الثقافية بادةباإل ىيساوَ  متميِّزة دينية لمبانٍ  المتعمَّ

7. 

                                                      
-Michelle Le Baron http://www.beyondintractability.org/bi: الموقع في مقالها انظر 5

essay/culture-conflict. 
 الخط على متيسِّر. الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام من) تاسعا( ،)ب( ،)2( فاصلة ،8 المادة 6

-http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94: الموقع من
0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf. 

 Forrest, C. :International Law and the protection of Cultural مصنّف من 403 ص في 7
Heritage دار عن 2011 عام الصادر Routledge. 

http://www.beyondintractability.org/bi-essay/culture-conflict
http://www.beyondintractability.org/bi-essay/culture-conflict
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 تدمير أن ،آنذاك حديثاً  المعين الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي بنسودا، فاتو السيد صّرح ،2012 يوليو/تموز 1 وفي
 قدمته تلقائي التماس أثر على أسابيع، بثالثة ذلك وبعد. روما نظام بمقتضى حرب جريمة يشّكل تِمبوكتو في الصوفيين مقامات
 كانون منذ البالد فيه غرقت الذي بالعنف أولي تحقيق في العمل اً رسمي العام المدعي مكتب أطلق المحكمة، إلى مالي حكومة
 .2012 يناير/الثاني

عة، تطورات وهذه  .ملّحاً  اً وأمني اً وإنساني اً سياسي اً واجب صفهابو الثقافي، التراث حماية سبيل في تُبذل التي الجهود تساند مشجِّ

 جانب من أقوى ردود إلى الماّسة الحاجة على الضوء شديدَ  بحجمها المشكلة تسلّط اإليجابية، التطورات هذه من الرغم على ولكن،
 .قانونية ردود ذلك في بما اعتداءات، من الثقافي وعوالتن الثقافي التراث له يتعّرض ما على الدولي، المجتمع

ق على نظام روما دّ أن أيا من القطرين مل يص ،ة مثالً عمل احملكمة اجلنائية الدولية يعرقله، يف حاليت العراق وسوري لكنّ 
19547Fلعام ) التفاقية الهاي 1999على الربوتوكول الثاين (ال األساسي و 

، . وهذا الربوتوكول وثيق الصلة باملوضوع8
"حصانة  كفالة"محاية معزَّزة"، من أجل   اأن تطلب الدولة الطرف، على وجه االستعجال، منحه يةإذ ينّص على إمكان
باالمتناع عن استهداف تلك املمتلكات باهلجوم أو عن أي استخدام ملمتلكات ثقافية أو  [...]املمتلكات الثقافية 

 .)12" (املادة جوارها املباشر يف دعم العمل العسكري

 

 لالعتداء عرضة الثقافي التنوع - الثقافي التطهير - 3

 اً أيض هو ،8F9"اإلنسانية منها تتألف التي والمجتمعات للمجموعات المميِّزة الهويات وتعدد أصالة في يتجلّى" الذي الثقافي التنوع إن
 .ديني وتعّصب مذهبية أجندات تهدده حيث وسورية، العراق من كل في الخطر به ُمحِدق

 كل من وكذلك التنوع، أشكال من شكل أي من المجتمع" تطهير"لـ ،والعنف االتساق غاية في هي ،محاولة على العمل وبأسل ويقوم
 قتل وكذلك والذاكرة، العبادة أماكن على عمداً  االعتداء يشمل وذلك. التفكير حريةبو الثقافية ممارساتبال المتعلقة وسائلوال األمكنة

 متَّسمة واعية، إعالمية استراتيجية في ُمدَمج هذا وكل. الغير تجاه البغضاء يغّذي تعديالً  التربوية المناهج وتعديل والمعلمين، الصحافيين
 وصفه وقد - حرب أداة ذاته بحد هو قافيالث فالتطهير .اإلنترنت طريق عن فيها بما الجماهيري، اإلعالم لوسائط ُمتقَن دقيق باستعمال

 بل واألجساد، الحياة تدمير يستهدف ال اإلرهاب من النوع فهذا. إنسانية العسكريون االستراتيجيون يتصوره ما"لـ تدمير بأنه نوردستروم
 .9F10"وإنساني معقول لعالم معنى كل يستهدف

 ضوء على اً خصوص كبيرة، هواجس ،السابقة النزاعات بسبب هشّ ال للبالد، الثقافي التنوع صون يثير خاص، بوجه العراق، وفي
 تحت وقعت التي المناطق في والدينية الثقافية األقليات مستهدفة األخير، الصيف في ظهرت التي المنهجية االضطهادات موجة

 األقلية الجماعات اضطهاد انطوى وقد. بها المرتبطة المسلحة والجماعات) داعش( والشام العراق في اإلسالمية الدولة سيطرة
 اً،عشوائي والتوقيف القتل على اً،أيض السنية الجماعات وبعض والتركمان، ،الشبكو ،الفيلية الكردو ،والمسيحيين ،كاليزيديين
 هي عليهم دالة بعالمة المسيحيون يسكنها التي المنازل تعليم جرى ،مثالً  ذلك ومن. والتهميش والتخويف، ترقاق،واالس ،والتعذيب

 اإلنساني وللقانون اً دولي بها المعترف اإلنسان لحقوق المنهجية االنتهاكات هذه خطورة ترقى الحاالت، بعض وفي. النون حرف
 .اإلنسانية بحق وجرائم حرب جرائم درجة إلى الدولي،

                                                      
 .http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html: الموقع في متيسِّر 8
 ).2001( الثقافي التنوع بشأن العالمي اليونسكو إعالن من ،1 المادة من 9

 الحرب( Terror Warfare and the Medicine of Peace بعنوان .Nordstrom, Cمقالة انظر 10
 العدد ,Medical Anthropology Quarterlyالمجلة من 108-105.ص )السالم وطب اإلرهابية

12)1(، 1998. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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 فيها مناطق من اً،كثيف اً قسري اً نزوح العراق داخل السكان نزوح المذكورة باألشكال والدينية الثقافية الهوية اضطهاد سبب وقد
 مناطق إلى هربوا نسمة، مليوني من أكثر اريخ،الت هذا حتى النازحين، عدد فكان. الثقافية األقليات من الطيف واسعُ  تنوعٌ  اً تقليدي

 .كردستان منطقة إلى الخصوص وعلى القطر، من أخرى

 ثالثة من أكثر اضطرار عن اً أيض وأسفرت. نسمة ماليين ستة من بأكثر يقّدر اً كثيف اً داخلي اً نزوح سورية في األزمة سببت وكذلك
 .المجاورة األقطار في اللجوء طلب إلى سوري ماليين

 ،فيهما وتماسكه االجتماعي للنسيج عنه رجعة ال بتعديل تهدد والسوري، العراقي القطرين كال في القسري، النزوح عمليات إن
 .الوطنية المصالحة وعلى المنطقة استقرار على اً أيض بل الغني، الثقافي تنوعهما على فقط ليس المدى بعيدة عواقب إلى تؤديو

 وعلى. المادي غير الثقافي التراث عن تعبيرهم وأشكال ومهاراتهم، الثقافية، ممارساتهم تبديد من يتألمون المتضررون فالناس
 العراق كال في الثقافي التنوع فإن ديارهم، إلى اآلمن الرجوع أمل بدون السكانية الجماعات هذه تُركت إذا الطويل، المدى

 مجتمع داخل ،بسالم لتعايشا في واألمل المتبادلة الثقة الناس ديستعي أن في شديد آخر تحدٍّ  ويتمثل. رجعة بال سيضيع وسورية
 .متنوعة ودينية ثقافية جماعات من مكّون

 تغّذي وأن االجتماعي التماسك تسهِّل أن شأنها من إذ متضادَّْين، تأثيرين وانتماء، ومعنى هوية مصدر هي حيث من لثقافة،ل إن ثم
 الذي ،)2001( الثقافي التنوع بشأن العالمي اليونسكو بإعالن التذكير يجدر ،الصدد هذا وفي. نفسه الوقت في والتفرقة االستبعاد

 أفراد بين فيما معاً  العيش في والرغبة المنسجم التفاعل ضمان" الثقافي، التنوع واقع صون جانب إلى جوهري، هو كم يؤّكد
 ،"المواطنين كل ومشاركة دمج على تشجع اساتسي" طريق عن ،"ودينامية ومتنوعة متعددة ثقافية هويات ويذ جموعاتوم

 ".والسالم المدني المجتمع وحيوية االجتماعي التالحم" يضمن ما الثقافي، التعدد بصالحية يُسّمى ما تنمية طريق وعن

 بالتنوع االعتراف شأن من نعم،
 إطار في احترامه، وإشاعة الثقافي

 اإلنسان حقوق على مبني مجتمعي
 مبادرات تسانده سديد تربوي نظامو

 الحوار يسهّل أن مالئمة، ثقافية
 ويمنع المجتمع، مكّونات بين الثقافي

 حقوق ويحمي النزاعات، تجدد
 هكذا فيهيّئ المهمَّشة، الجماعات
. السالم لتحقيق المثلى الظروف

 الحوار عمليات شأن من وكذلك
 التدخل بعثات جانب إلى والمصالحة،

 الثقافي للسياق راعيةالم اإلنساني
 والجماعة المكان وخصوصيات

 صون على تساعد أن فيه، المقيمة
 لكل المصاحب الثقافي التراث

 يدفع وأن المجتمع، داخل الجماعات
 هذا فعلى. اإلنسان محوره بنهج اً قُُدم

ح ،األساس  بناء الستراتيجيات يرجَّ
 .استدامة وأرسخ دى،أج تكون أن المنوال هذا على السالم

رين من مئاتال يستعد حين في القصير، المدى على ولكن،  عند أو مخيّمات في الشتاء فصل لقضاء الالجئين منو اً داخلي المهجَّ
لة المجموعات مختلف بين فيما الثقافية التوترات خطر يحوم المجاورة، واألقطار وسوريا العراق في لهم مضيفة جماعات  المرحَّ

 .طويل لزمن اً آثار يترك قد كبير خطر وهو فة،المضي والجماعات هؤالء بينو

 "نون" العربية باألحرف عالمات تحمل منازل - 5 شكل
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 ألفوا التي واألماكن منازلهم، عن بعيدين كونهم يفاقمها للغاية، صعبة معيشة ظروف تعاني المتضررة السكانية الجماعات إن ثم
 سيّما وال الثقافية، راتاالعتبا تُدمج أن المفيد من يكون السياق، هذا ففي. الدينية شعائرهم وممارسة ،ثقافتهم عن التعبير فيها

 كنف وفي المخيّمات في سواء ولالجئين، الداخليين للمهجرين المؤقت التوطين إعادة عمليات وإدارة تخطيط في الثقافي، التنوع
 نحو حاسمة خطوة ذلك في إن إذ والدينية، الثقافية الممارسات استئناف إلى هادفة بأنشطة ذلك يُشفع وأن المضيفة، الجماعات

 .الراهنة األزمة لتغذية أداة الثقافة تسخير من المزيد بتجنّ 

 بين المضيفة، الجماعات كنف وفي المخيّمات داخل للحوار، فرص وتهيئة التفاهم تعزيز إلى تهدف التي األنشطة إن اً،أخير
 فتمهّد القصير، المدى على وتراتالت تخفيف من تمّكن أن جرت إذا شأنها من المختلفة، والدينية والثقافية اإلثنية الجماعات أعضاء
 .مستقبالً  ميالسل التعايش أمام الطريق

 حركة تغّذي جارية، ثقافي تطهير عملية على تشهد عالمية،ال القيمة ذات والثقافة والذاكرة، لمعرفة،ا أماكن على االعتداءات إن ثم
 من األمامي الجبهة خط في عمد عن مستهدفة فةالثقا أن على الضوء ترّكز وهي .الطويل المدى على للثأر تصاعدية لولبية

 على للرد توضع التي ميةوالسل واإلنسانية األمنية تيجياتاالسترا صميم في الثقافة جعل ينبغي أنه وعلى المعاصرة، األزمات
 .الدين أو الثقافة أو الهوية ساسأ على المبني االضطهاد
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 برنامج المؤتمر - 2 ملحق
 

 )بعد الظهر 3:30 - 2:30(تحديد الخلفية 
 

 إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو / السيدة
 
 ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص لألمم المتحدة لدى األمين العام في سوريا/ السيد •
نيكوال مالدينوف، الممثل الخاص لألمين العام في العراق ورئيس بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة / السيد •

 )UNAMI(إلى العراق 
 سمو الشيخ همام حمودي، النائب األول لرئيس مجلس النواب العراقي •
 إيميلي رافرتي، رئيسة متحف متروبوليتان للفنون، مدينة نيويورك/ السيدة •

 
 )عصراً  4:30 - 3:30( محل هجومالتنوع الثقافي  -قافي التطهير الث

 
 مناقشة الفريق متبوعة بأسئلة وأجوبة 

 .صاحب السعادة السفير بيير موريل، مدير مرصد فاروس: رئيس الجلسة
 

 )دقائق عرض الوضع يتبعه مناقشة 5(األعضاء 
 لمعني بمنع اإلبادة الجماعيةأداما دينغ، المستشار  الخاص لألمين العام لألمم المتحدة ا/ السيد •
 بجامعة هارفارد Mahindra Humanitiesبهادا، مدير مركز . األستاذ هومي ك •
 دكتورة أنطونيال كاروزو، مديرة قسم األمم المتحدة للشؤون السياسية شعبة الشرق األوسط وغرب آسيا •
بن طالل ملك المملكة  صاحب السعادة األستاذ عدنان بدران، ممثل صاحب السمو الملكي الملك الحسن •

 األردنية الهاشمية
 

 )عصراً  5:30 - 4:30(ضرورة أمنية : صون التراث الثقافي في العراق وسوريا
 

 مناقشة الفريق متبوعة بأسئلة وأجوبة
السيد بنيامين غوز، رئيس لجنة صون الملكية الثقافية في حاالت الصراع المسلح والتي تشكلت بموجب : رئيس الجلسة

 1954وكول الثاني التفاقية الهاي عام البروت
 

 )دقائق عرض الوضع يتبعه مناقشة 5(األعضاء 
 ، مدير متحف الشرق األوسط القديم، برلينهايلغرتاألستاذ الدكتور ماركوس  •
 األستاذ مأمون عبد الكريم، مدير عام هيئة اآلثار السورية •
 ن للتاريخ والفنون والثقافةدكتور ريتشارد كورين، وكيل األمين العام لمعهد سميثسونيا •
 التابعة لمجلس األمن 1267لجنة  -السيدة غوتييه، فريق الدعم التحليلي واإلشراف على تنفيذ العقوبات  •

 
 الخالصة من ممثل اليونسكو

 
  ضيوف الشرف

 
 صاحب السعادة على أحمد  الطراح، السفير والمندوب الدائم لدولة الكويت باليونسكو •
 تينينباوم، المستشارة القانونية اإلقليمية لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر، بعثة أوروبا، باريس السيدة جولي •
دكتورة كاترين سبيلمان بوتس، أستاذة زميلة، بمعهد دراسات الحضارات اإلسالمية، جامعة أغا خان  •

 بالمملكة المتحدة) الدولية(
 ، المتحف البريطانيتوب، مسؤول، قسم الشرق األوسط. السيد جوناثان ن •
 السيد ألبرتو فيال، متحف اللوفر •
 السيد لخضر براهيمي، المبعوث الخاص األسبق لألمم المتحدة في سوريا •
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 صاحب السعادة السفير بطرس عساكر، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى اليونسكو •
 رياالسيد نديم قرقطلي، رئيس العمليات، بعثة االتحاد األوروبي في سو •
 ألجل التراث األثري السوري" أسور"ميكايل دانتي، المدير  الشريك، مبادرة . د •
 السيد برتران دي فينيو، رئيس، صندوق اآلثار العالمي بفرنسا •
 السيدة السندرا بيروزيتو، صندوق اآلثار العالمي •
 السيدة انيكا مانيوسون، األمينة العامة، التراث الثقافي بال حدود •
 )SHIRIN(مبادرة وشبكة البحث الدولي  -بو، التراث السوري المهدد بالخطر السيد مارك لي •
السيدة جوليا برونجز، مكتب السياسة والمشروعات، االئتالف الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات  •

)IFLA ( 
 )WCO(السيد غاوزانغ شو، مدير تنفيذ وتسهيل، بمنظمة الجمارك العالمية  •
 )ICOM(غلوستين، المديرة العامة لمجلس المتاحف الدولي هو-كاترين روبرت-السيدة آن •
 فرنسا) ICOMOS(السيد سمير عبدالحق، نائب رئيس، المجلس الدولي للمعالم والمواقع األثرية  •
المتعلقة  1970السيدة فلورا فان ريغتيرين التينا، رئيسة، اجتماع الدول األطراف في اتفاقية اليونسكو  •

 ا لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعةبالتدابير الواجب اتخاذه
المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها  1970السيد موريسيو اسكانيرو، رئيس، اللجنة التابعة التفاقية اليونسكو  •

 لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
 ال روندو، ممصل جامعة األمم المتحدة في اليونسكوالسيد داني •
 السيد فابريزيو بانوني، مدير االستخبارات الجنائية، وحدة األعمال الفنية، انتربول •
 األستاذ شمويل موريه، رئيس، جمعية األكاديميين اليهود من العراق •
 )CSCI(السيد انطوني ياالب، رئيس، مجلس مساندة مسيحيي العراق  •
 يك سافويان، رئيس، اتحاد اليزيديين في فرنساالسيد سور •
 السيد قنديل نيزان، رئيس، مؤسسة المعهد الكردي بباريس •
 )CRIF(السيد مارك كنوبل، مدير دراسات، بالمجلس االستشاري للمؤسسات اليهودية بفرنسا  •
 السيدة كريستينا ميندرسما، مديرة، صندوق األمير كالوس •
 جمعية المملكة المتحدة ليهود الشرق األوسط وشمال أفريقيا: ريفالسيدة لين يوليوس، مؤسسة، ها •
 السيدة اليزابيث ديكري فارنر، الرئيسة التنفيذية، نداء جنيف •
 السيد فيليب لوكلير، ممثل  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في فرنسا وموناكو •
د هللا بن عبد العزيز الدولي للحوار بين األديان السيدة هيالري فايزنر، مديرة برنامج، مركز الملك عب •

 )KAICIID(والثقافات 
 السيد يوسف الخوئي، المدير التنفيذي لمؤسسة اإلمام الخوئي •
 )CNRS(السيد هشام داوود، باحث، المركز القومي للبحث العلمي  •
 السيد بختيار أمين، رئيس، مؤسسة المستقبل •
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 اضرين األولبيانات موجزة عن فريق المح - 3 ملحق
 

 )عصراً  4:30 - 3:30(التنوع الثقافي محل هجوم  -التطهير الثقافي 
 

 

 
 

 

 رئيس الجلسة -صاحب السعادة السفير بيير موريل 
 مدير مرصد فاروس للثقافة والتعددية الدينية

 
احتل منصب مندوب خاص لالتحاد . صاحب السعادة السفير بيير موريل هو ديبلوماسي فرنسي

لوسط آسيا، وتحديداً لألزمة الجيورجية، وسفير فرنسا في روما وبكين وموسكو، وكان  األوروبي
المستشار الديبلوماسي لرئيس فرنسا السابق، فرانسوا ميتران، وسفير فرنسا في مؤتمر نزع السالح في 

 .جنيف

 
 
 

 لمحة موجزة عن المتحدثين
 
 

 

 األستاذ عدنان بدران،صاحب السعادة األستاذ 
صاحب السمو الملك الحسن بن طالل ملك المملكة األردنية الهاشمية، ورئيس الوزراء األردني  ممثل

 األسبق
 

كان أيضا األمين . صاحب السعادة األستاذ عدنان بدران هو عالم أردني وأستاذ جامعي ورجل سياسة
عليم ونائب مدير عام العام للمجلس األردني األعلى للعلوم والتكنولوجيا ووزيرا للزراعة ووزيرا للت

حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة والية ميتشيجان، وأسس ورأس جامعة . اليونسكو
 . اليرموك

 
 
 
 

 

 بهبه. األستاذ هومي ك
روثنبرغ، أستاذة اآلداب األمريكية واللغات بجامعة . مدير مركز ماهيندرا للعلوم اإلنسانية وآن ف

 هارفارد
 

ازاته المتعددة، األستاذ بهبه هو أمين اإلعالن العالمي لليونسكو المتعلق بالتنوع الثقافي، من بين إنج
وعضو  اللجنة التوجيهية لجائزة أغا خان المعمارية وكان رئيسا لمجلس جدول األعمال العالمي 

. ل تأثيراً وهو أيضا واحد من أكثر المفكرين الناقدين لفترة ما بعد االستعما. المعني بحقوق اإلنسان
يعالج نظريته حول التركيب الثقافي التي يميل فيها إلثبات  The Location of Cultureعمله اإلبداعي 

 .العالقة بين االستعمار والعولمة
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 السيد أداما دينغ   
 المستشار  الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني بمنع اإلبادة الجماعية

 
هو  أمين سجل محكمة الجنايات الدولية في رواندا، وهو حاصل على ليسانس الحقوق  السيد أداما دينغ

بدأ مشواره في .  من جامعة دكار ودرجة في القانون الدولي من مركز األبحاث في أكاديمية الهاي
من . القانون في السنغال حيث احتل عدة مناصب قبل أن يصبح أمين سجل المحكمة العليا في السنغال

وكان عضوا في مجلس . ، تبوأ منصب أمين عام اللجنة الدولية للمحامين في جنيف2000إلى  1900
إدارة العديد من المؤسسات من بينها المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، ومنتدى قادة 

المحكمة اإلفريقية والسيد دينغ هو القوة الحافزة وراء تأسيس . إفريقيا والمعهد الدولي للقانون اإلنساني
 .لحقوق اإلنسان والشعوب كما شارك في صياغة مسودة االتفاقية اإلفريقية لمكافحة الفساد

 

  

 

 أنطونيال كاروزو. د
 مديرة قسم األمم المتحدة للشؤون السياسية شعبة الشرق األوسط وغرب آسيا

 
عام  20بخبرتها الممتدة أكثر من  صبهذا المنمستشارة سابقة لوزير إيطاليا للشؤون الخارجية، أثرت 

في آخر منصب تولته قبل اللحاق بقسم الشؤون السياسية، كانت مؤسسة . الشرق األوسط العمل في في
ومديرة الحوار العراقي بشأن المصالحة الوطنية الذي جمع القادة السياسيين واألحزاب في البرلمان 

الخاص كمحللة ومستشارة في المسائل المتعلقة بشكل  كاروزو أيضاً في القطاع. كما عملت د. العراقي
وهي تتحدث أربع لغات بطالقة، من بينها اللغة . خاص بشمال إفريقيا والشرق األوسط ودول الخليج

 .العربية
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 بيانات موجزة عن فريق المحاضرين الثاني - 4 ملحق
 

 )عصراً  :305 - 4:30(ضرورة أمنية : صون التراث الثقافي في العراق وسوريا
 
 

 

 منظم الجلسة -السيد بنيامين غوز 
رئيس لجنة صون الملكية الثقافية في حاالت الصراع المسلح والتي تشكلت بموجب البروتوكول 

 1954 الثاني التفاقية الهاي عام
 

رئيس وزراء بلجيكا حيث يرأس منصة التنسيق الوطني لتنفيذ  لدىبنيامين غوز هو المستشار القانوني 
. اشترك في صياغة كتيب إعالمي حول الموضوعو. كام القانون الدولي بشأن حماية الملكية الفكريةأح

رئيسا للجنة حماية الملكية الفكرية في حالة ) لكفاءته الشخصية(، انتخب 2012كانون األول /في ديسمبر
يد انتخابه في العام ، وأع1954النزاع المسلح، التي تأسست بموجب البروتوكول الثاني التفاقية الهاي 

وبدعم من اللجنة، يسعى إلرساء حركة تعاون داخل اليونسكو وكذلك مع الفاعلين اآلخرين من . التالي
وبروتوكاالتها المنوه  1954المؤسسات والجمعيات وقام بتنفيذ استراتيجية تفاعلية للتصديق على اتفاقية 

في هذا . ها على زيادة فائدتها وفعاليتها وواقعيتهاعنها أعاله من أجل تسهيل تنمية مهام اللجنة ومساعدت
 .  السياق، اشترك في عدد كبير من األحداث الوطنية والدولية

 
 
 

 لمحة موجزة عن المتحدثين
 
 

 

 األستاذ الدكتور مأمون عبد الكريم
 ، الجمهورية العربية السورية)DGAM(مدير عام الهيئة السورية لصون اآلثار والمتاحف 

 
اإلضافة إلى منصبه كمدير عام الهيئة السورية لصون اآلثار والمتاحف، السيد مأمون عبد الكريم هو ب

حصل على درجة البكالوريوس من . 2012أيضا أستاذ بقسم اآلثار بجامعة دمشق الذي رأسه حتى عام 
 .يفلين بفرنساجامعة دمشق، ثم الدكتوراه في اآلثار والتاريخ من جامعة فرساي في سان كونتين اون إ

 
 
 
 
 
 
 

 

 هايلغرتماركوس . األستاذ د
متخصص في دراسات الشرق األدنى القديم وحاليا مدير متحف الشرق األدنى القديم، متحف برجامون 

  ببرلين
يرأس قسم دراسات اإلسفين بجامعة هايدلبرغ  هايلغرت. ، كان األستاذ د2014حتى بداية  2007من 

،جمعية علمية تأسس Deutsche Orient-Gesellschaft، انتخب رئيسا 2009وفي ).  2007-2014(
كما أنه المدير المؤسس لمركز . بهدف دعم األبحاث األثرية األلمانية في الشرق األدنى 1898عام 

هايدلبرغ للتراث الثقافي، وهي شبكة خبراء متعددة التخصصات للبحث في التراث الثقافي، تأسست في 
 . 2013م جامعة هايدلبرغ عا
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 ريتشارد كورين، . د
 وكيل األمين العام لمعهد سميثسونيان للتاريخ والفنون والثقافة

كورين على درجة الدكتوراه في علم األعراق الثقافية من جامعة شيكاغو، وتخصص في علم . حصل د
سات الدولية للدرا John Hopkins University Nitze Schoolأعراق جنوب آسيا ودَرس في جامعة  

مركز سميثسونيان للتاريخ والفنون  كمديروقبل أن يتبوأ منصب وكيل األمين العام، عمل . المتقدمة
والثقافة لعقدين من الزمن، ونظم المهرجان السنوي للفنون الشعبية، وتسجيالت سميثسونيان للتاريخ 

نسكو في وضع وصياغة اتفاقية وشارك مع اليو. والفنون والثقافة والعديد من برامج التعليم والبحث
بشأن صون التراث الثقافي غير المادي وكان عضوا في هيئة تحكيم برنامج روائع التراث التابع  2003

الوطنية األمريكية التابعة لليونسكو، ويمثل سميثسونيان في لجنة  باللجنة عضوا تم تعيينه. لالتفاقية
بعد زلزال . نسانية وفي العديد من المجالس األخرىرئيس الواليات المتحدة األمريكية للفنون واإل

ألف رائعة فنية ودرب ما يقرب  35الذي نجح في إنقاذ  -، نظم مشروع انتعاش الثقافة في هايتي 2010
وهو يقوم باإلشراف على جهود انتعاش الثقافة السميثسونية . هايتي على صون األعمال الفنية 150من 

رى من أجل إنقاذ التراث المعرض للخطر في مالي، ومصر، وسوريا بالشراكة مع المنظمات األخ -
 . ودول أخرى

 
 
 

 السيدة غوتييه
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 األمن


