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1

المنامةةةةةةة فةةةةةةةي  11سةةةةةةةبتمبر بنةةةةةةةا حضةةةةةةةرة مميئةةةةةةة البحةةةةةةةرين ممثيةةةةةةة ب ي ةةةةةةة البحةةةةةةةرين ليث افةةةةةةة
واآلثةةةةةةةةار والمرئةةةةةةةة اترييمةةةةةةةةي العربةةةةةةةةي ليتةةةةةةةةراث العةةةةةةةةالمي يةةةةةةةةو مةةةةةةةة ا ربعةةةةةةةةا فةةةةةةةةي الةةةةةةةة ور
االسةةةةةةتثنا ي لمةةةةةةؤتمر اآلثةةةةةةار والتةةةةةةراث الحضةةةةةةاري فةةةةةةي الةةةةةةوطن العربةةةةةةي والتةةةةةةي ن مت ةةةةةةا ةةةةةةن بعةةةةةة
المن مةةةةةةةة العربيةةةةةةةة ليتربيةةةةةةةة والث افةةةةةةةة والعيةةةةةةةةو لئسةةةةةةةةو تحةةةةةةةةة شةةةةةةةةعار ق المعةةةةةةةةال والموارةةةةةةةة
التاريخي وا ثري في البي ان العربي والمخاطر التي ت هاق.
وشةةةةةارك فةةةةةي المةةةةةؤتمر ةةةةة ئبيةةةةةر مةةةةةن مسةةةةةؤولي ال طا ةةةةةاة الث افيةةةةة فةةةةةي الةةةةةوطن العربةةةةةي ضةةةةةاف
لةةةةةةل مسةةةةةةؤولين ئبةةةةةةار مةةةةةةن ةةةةةة مةةةةةةن المن مةةةةةةاة العربيةةةةةة والعالميةةةةةة العاميةةةةةة فةةةةةةي م ةةةةةةا حمايةةةةةة
التراث الث افي.
وهةةةةةةة م المةةةةةةةؤتمر ل ةةةةةةةا الضةةةةةةةو يةةةةةةةل حالةةةةةةة ةةةةةةةون وح ةةةةةةة موارةةةةةةة التةةةةةةةراث الث ةةةةةةةافي العربيةةةةةةة
الم ر ةةةةة يةةةةةل را مةةةةة التةةةةةراث العةةةةةالمي لمن مةةةةة اليونيسةةةةةئو بشةةةةةئ ةةةةةا والترئيةةةةة بشةةةةةئ خةةةةةا
يةةةةةةل حالةةةةةة النسةةةةةةيج الحضةةةةةةري والتةةةةةةراث الث ةةةةةةافي فةةةةةةي العا ةةةةةةم اليبنانيةةةةةة بيةةةةةةروة بعةةةةةة الحةةةةةةا ث
المأسةةةةةةةاوي ن ايةةةةةةة شةةةةةةة ر شسةةةةةةةط الماضةةةةةةةي .ئمةةةةةةةا ونةةةةةةةار المةةةةةةةؤتمر الةةةةةةة ي تخييتةةةةةةة ةةةةةةةرو
وشةةةةةروحاة مةةةةةن ئةةةةة مةةةةةن لبنةةةةةان وليبيةةةةةا والةةةةةيمن والعةةةةةرا والسةةةةةو ان سةةةةةب تع يةةةةة التعةةةةةاون مةةةةةا
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بةةةةةةين الةةةةةة و العربيةةةةةة فةةةةةةي م ةةةةةةا ر ايةةةةةة التةةةةةةراث الث ةةةةةةافي بةةةةةةر ابتئةةةةةةار عليةةةةةةاة توا ةةةةةة مييةةةةةة
وفعالةةةةةةة  .و ضةةةةةةةاف لةةةةةةةل لةةةةةةةك شةةةةةةة الم تمعةةةةةةةون يةةةةةةةل ضةةةةةةةرور ت عيةةةةةةة واة ار ا مةةةةةةةاة
واالسةةةةةةتع ا الةةةةةة ا لموا ةةةةةة المخةةةةةةاطر التةةةةةةي رةةةةةة توا ةةةةةة موارةةةةةة التةةةةةةراث العةةةةةةالمي فةةةةةةي البيةةةةةة ان
العربي .
ورةةةةةة المرئةةةةةة اترييمةةةةةةي العربةةةةةةي ليتةةةةةةراث العةةةةةةالمي خةةةةةة المةةةةةةؤتمر رضةةةةةةا لخةةةةةة خ لةةةةةة وضةةةةةةا
موارةةةةةة التةةةةةةراث العةةةةةةالمي فةةةةةةي الةةةةةةوطن العربةةةةةةي و بةةةةةةر التحةةةةةة ياة التةةةةةةي توا ةةةةةةا و لةةةةةةك مةةةةةةن ةةةةةة
تع يةةةةةة ح ةةةةةة و ةةةةةةون موارةةةةةة التةةةةةةراث العةةةةةةالمي الم ر ةةةةةة يةةةةةةل را مةةةةةة التةةةةةةراث العةةةةةةالمي المعةةةةةةر
ليخطةةةةةر .ورةةةةة المرئةةةةة يضةةةةةا م ترحةةةةةا تضةةةةةمن ةةةةة ا مةةةةةن التو ةةةةةياة المتعي ةةةةة بم اب ةةةةة التحةةةةة ياة
ال م وريةةةةةة اليبنانيةةةةةة فةةةةةةي
والعوامةةةةةة التةةةةةةي تةةةةةةؤثر يةةةةةةل موارةةةةةة التةةةةةةراث العةةةةةةالمي وسةةةةةةب مسةةةةةةا
مييةةةةة اسةةةةةتعا و ةةةةةا حيةةةةةا م ينةةةةة بيةةةةةروة مةةةةة التأئيةةةةة يةةةةةل هميةةةةة تطبيةةةةة عليةةةةة ليتوا ةةةةة
والتعةةةةةةةاون اترييمةةةةةةةي مةةةةةةةا بةةةةةةةين المن مةةةةةةةاة اترييميةةةةةةة بشةةةةةةةئ يسةةةةةةةاه فةةةةةةةي ح ةةةةةةة و ةةةةةةةون التةةةةةةةراث
الث افي العربي.
مةةةةةن ال ةةةةة ير ئةةةةةرا ن المرئةةةةة اترييمةةةةةي العربةةةةةي ليتةةةةةةراث العةةةةةالمي يعمةةةةة ةةةةةن رةةةةةر مةةةةة من مةةةةةة
اليونيسةةةةةئو والم يريةةةةة العامةةةةة لاثةةةةةار فةةةةةي لبنةةةةةان والع يةةةةة مةةةةةن الشةةةةةرئا ا خةةةةةرين مةةةةةن ةةةةة ت ةةةةة ي
الت نةةةةةةةي والمةةةةةةةا ي لتةةةةةةةرمي متحةةةةةةةم لبنةةةةةةةان الةةةةةةةوطني و ةةةةةةةا تأهيةةةةةةة التةةةةةةةراث الحضةةةةةةةري
الةةةةةةة
لم ينةةةةةة بيةةةةةةروة و لةةةةةةك بتو ي ةةةةةةاة ومتابعةةةةةة مةةةةةةن معةةةةةةالي الشةةةةةةيخ مةةةةةةي بنةةةةةةة محمةةةةةة ع خيي ةةةةةة
ار المرئ .
ري م ي
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المنامةةةةةةة فةةةةةةةي  11سةةةةةةةبتمبر بنةةةةةةةا حضةةةةةةةرة مميئةةةةةةة البحةةةةةةةرين ممثيةةةةةةة ب ي ةةةةةةة البحةةةةةةةرين ليث افةةةةةةة
واآلثةةةةةةةةار والمرئةةةةةةةة اترييمةةةةةةةةي العربةةةةةةةةي ليتةةةةةةةةراث العةةةةةةةةالمي يةةةةةةةةو مةةةةةةةة ا ربعةةةةةةةةا فةةةةةةةةي الةةةةةةةة ور
االسةةةةةةتثنا ي لمةةةةةةؤتمر اآلثةةةةةةار والتةةةةةةراث الحضةةةةةةاري فةةةةةةي الةةةةةةوطن العربةةةةةةي والتةةةةةةي ن مت ةةةةةةا ةةةةةةن بعةةةةةة
المن مةةةةةةةة العربيةةةةةةةة ليتربيةةةةةةةة والث افةةةةةةةة والعيةةةةةةةةو لئسةةةةةةةةو تحةةةةةةةةة شةةةةةةةةعار ق المعةةةةةةةةال والموارةةةةةةةة
التاريخي وا ثري في البي ان العربي والمخاطر التي ت هاق.
وشةةةةةارك فةةةةةي المةةةةةؤتمر ةةةةة ئبيةةةةةر مةةةةةن مسةةةةةؤولي ال طا ةةةةةاة الث افيةةةةة فةةةةةي الةةةةةوطن العربةةةةةي ضةةةةةاف
لةةةةةةل مسةةةةةةؤولين ئبةةةةةةار مةةةةةةن ةةةةةة مةةةةةةن المن مةةةةةةاة العربيةةةةةة والعالميةةةةةة العاميةةةةةة فةةةةةةي م ةةةةةةا حمايةةةةةة
التراث الث افي.
وهةةةةةةة م المةةةةةةةؤتمر ل ةةةةةةةا الضةةةةةةةو يةةةةةةةل حالةةةةةةة ةةةةةةةون وح ةةةةةةة موارةةةةةةة التةةةةةةةراث الث ةةةةةةةافي العربيةةةةةةة
الم ر ةةةةة يةةةةةل را مةةةةة التةةةةةراث العةةةةةالمي لمن مةةةةة اليونيسةةةةةئو بشةةةةةئ ةةةةةا والترئيةةةةة بشةةةةةئ خةةةةةا
يةةةةةةل حالةةةةةة النسةةةةةةيج الحضةةةةةةري والتةةةةةةراث الث ةةةةةةافي فةةةةةةي العا ةةةةةةم اليبنانيةةةةةة بيةةةةةةروة بعةةةةةة الحةةةةةةا ث
المأسةةةةةةةاوي ن ايةةةةةةة شةةةةةةة ر شسةةةةةةةط الماضةةةةةةةي .ئمةةةةةةةا ونةةةةةةةار المةةةةةةةؤتمر الةةةةةةة ي تخييتةةةةةةة ةةةةةةةرو
وشةةةةةروحاة مةةةةةن ئةةةةة مةةةةةن لبنةةةةةان وليبيةةةةةا والةةةةةيمن والعةةةةةرا والسةةةةةو ان سةةةةةب تع يةةةةة التعةةةةةاون مةةةةةا
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بةةةةةةين الةةةةةة و العربيةةةةةة فةةةةةةي م ةةةةةةا ر ايةةةةةة التةةةةةةراث الث ةةةةةةافي بةةةةةةر ابتئةةةةةةار عليةةةةةةاة توا ةةةةةة مييةةةةةة
وفعالةةةةةةة  .و ضةةةةةةةاف لةةةةةةةل لةةةةةةةك شةةةةةةة الم تمعةةةةةةةون يةةةةةةةل ضةةةةةةةرور ت عيةةةةةةة واة ار ا مةةةةةةةاة
واالسةةةةةةتع ا الةةةةةة ا لموا ةةةةةة المخةةةةةةاطر التةةةةةةي رةةةةةة توا ةةةةةة موارةةةةةة التةةةةةةراث العةةةةةةالمي فةةةةةةي البيةةةةةة ان
العربي .
ورةةةةةة المرئةةةةةة اترييمةةةةةةي العربةةةةةةي ليتةةةةةةراث العةةةةةةالمي خةةةةةة المةةةةةةؤتمر رضةةةةةةا لخةةةةةة خ لةةةةةة وضةةةةةةا
موارةةةةةة التةةةةةةراث العةةةةةةالمي فةةةةةةي الةةةةةةوطن العربةةةةةةي و بةةةةةةر التحةةةةةة ياة التةةةةةةي توا ةةةةةةا و لةةةةةةك مةةةةةةن ةةةةةة
تع يةةةةةة ح ةةةةةة و ةةةةةةون موارةةةةةة التةةةةةةراث العةةةةةةالمي الم ر ةةةةةة يةةةةةةل را مةةةةةة التةةةةةةراث العةةةةةةالمي المعةةةةةةر
ليخطةةةةةر .ورةةةةة المرئةةةةة يضةةةةةا م ترحةةةةةا تضةةةةةمن ةةةةة ا مةةةةةن التو ةةةةةياة المتعي ةةةةة بم اب ةةةةة التحةةةةة ياة
ال م وريةةةةةة اليبنانيةةةةةة فةةةةةةي
والعوامةةةةةة التةةةةةةي تةةةةةةؤثر يةةةةةةل موارةةةةةة التةةةةةةراث العةةةةةةالمي وسةةةةةةب مسةةةةةةا
مييةةةةة اسةةةةةتعا و ةةةةةا حيةةةةةا م ينةةةةة بيةةةةةروة مةةةةة التأئيةةةةة يةةةةةل هميةةةةة تطبيةةةةة عليةةةةة ليتوا ةةةةة
والتعةةةةةةةاون اترييمةةةةةةةي مةةةةةةةا بةةةةةةةين المن مةةةةةةةاة اترييميةةةةةةة بشةةةةةةةئ يسةةةةةةةاه فةةةةةةةي ح ةةةةةةة و ةةةةةةةون التةةةةةةةراث
الث افي العربي.
مةةةةةن ال ةةةةة ير ئةةةةةرا ن المرئةةةةة اترييمةةةةةي العربةةةةةي ليتةةةةةةراث العةةةةةالمي يعمةةةةة ةةةةةن رةةةةةر مةةةةة من مةةةةةة
اليونيسةةةةةئو والم يريةةةةة العامةةةةة لاثةةةةةار فةةةةةي لبنةةةةةان والع يةةةةة مةةةةةن الشةةةةةرئا ا خةةةةةرين مةةةةةن ةةةةة ت ةةةةة ي
الت نةةةةةةةي والمةةةةةةةا ي لتةةةةةةةرمي متحةةةةةةةم لبنةةةةةةةان الةةةةةةةوطني و ةةةةةةةا تأهيةةةةةةة التةةةةةةةراث الحضةةةةةةةري
الةةةةةةة
لم ينةةةةةة بيةةةةةةروة و لةةةةةةك بتو ي ةةةةةةاة ومتابعةةةةةة مةةةةةةن معةةةةةةالي الشةةةةةةيخ مةةةةةةي بنةةةةةةة محمةةةةةة ع خيي ةةةةةة
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