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 املقدية

تعتبر الحماية الخاصة لمممتمكات الثقافية في فترات النزاع المسمح إحدى 
صور الحماية التي يوفرىا القانون الدولي بشكل عام لمتراث الثقافي العالمي والقانون 

الرتباطو باإلنسان ومعبرًا عن ذاتيتو الوطنية الدولي اإلنساني بشكل خاص ، نظرًا 
 وحضارتو الثقافية .

وتعكس ىذه الحماية التوسع الذي لحق بنطاق القانون الدولي اإلنساني حيث 
لم يعد قاصرًا كما كان عميو الحال حتى منتصف القرن الماضي ، وعممت منظمة 

معاناتيم ، بل أمتد نطاقيا اليونسكو عمى حماية ضحايا الحروب من اإلفراد وتخفيف 
ليكفل الحماية الخاصة لمممتمكات الثقافية في فترات الحروب ، وقد جاء ىذا التوسع 
في نطاقيا ليشمل كنتيجة طبيعية لما خمفتو الحروب سواء الدولية فييا أو الدولية 
عمى مر العصور لمعديد من الدمار والسمب والنيب لمممتمكات بمختمف أنواعيا 

 الثــقافية واالثار وغيرىا.ومـنيا 
 انبحج أهًية

 ثمة أسباب دفعتنا الختيار ىذا الموضوع أوجزىا فيما يأتي:
منظمة إن السبب األساسي في اختيار ىذا الموضوع ، يرجع إلى اىتمام 

بجممة من المواضيع األساسية، كان من بينيا ىو )الحماية الخاصة اليونسكو 
لمممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة( ، فضبًل عن تزايد النزاعات الُمسمحة 
بُمختمف صورىا عمى نطاق واسع في دول العالم الثالث بشكل عام ، والدول العربية 

ديد لمممتمكات الثقافية بحيث شكل تي 2113بشكل خاص ، والسيما بعد عام 
ىذا الموضوع  بحثناالموجودة في الدول  ، مثمما حصل في العراق، مما يجعل من 

 . ضرورة ُممحة
  انبحج يشكهة
 فترات في الثقافية لمممتمكات الخاصة الحماية نظام أقرر وراء من اليدف ان 

 تقميل عمى والعمل الممتمكات لتمك المقررة الحماية درجة لزيادة كان ، المسمح النزاع
 ضوء في نبلحظ اننا اال ، عرضي بشكل ،ولو الممتمكات ىذه تدمير أو نيب فرص
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 اآلن حتى يتم لم حيث منو المرجوة األىداف يحقق لم النظام ىذا ان العممية التجربة
 بالسجل المنقولة او الثابتة سواء الثقافية الممتمكات من جداً  ضئيبلً  عدداً  تسجيل اال

 .اليونسكو بمنظمة والمودعة الخاصة بالحماية والمشمولة الخاص
 فزضية انبحج

منظمة التربية والتعميم والثقافة والعموم )اليونسكو( في حماية الممتمكات تمعب 
دورا ميما في الحفاظ عمى الممتمكات الثقافية والقطع االثرية وغيرىا اثناء الثقافية 

 مكانيا التاريخي . النزاعات المسمحة وتسيم في اعادتيا الى
  انبحج ينهجية

 وذلكوالمنيج التحميمي  التاريخي المنيج عمىا البحث ىذ في االعتماد تم 
 تحميلو  الواقع تفسير نحو بيا االنطبلق وبغية وتحميميا التاريخية األحداث سرد أثناء

 . المسمح النزاع أثناء الثقافية الممتمكات حمايةاليادفة ل منظمة اليونسكو نصوص
 
  انبحج هيكهية

 البحث أعطاء وبغية البحث نطاق ضمن داخمة تعد التي الموضوعات بيان لغرض
 :م بحثنا ىذا عمى ثبلثة مباحث وىيفقد قس جوانبو بجميع واألحاطة البلزمة أبعاده

 .المبحث األول : نشأة منظمة اليونسكو ومبادئيا واىدافيا
 .المبحث الثاني : الييكمية لمنظمة اليونسكو

 .دور منظمة اليونسكو في حماية الممتمكات الثقافية في العراق المبحث الثالث:
 

  

 

 

  األول المبحث
 نشأة منظمة اليونسكو ومبادئها واهدافها 
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وضع القانون الدولي العديد من األحكام المتعمقة بحماية األىداف المدنية 
إجراءات الحماية الدور االبرز في  سكونلمنظمة اليو والممتمكات الثقافية ، وكان 

ايضًا حماية األماكن التاريخية والدينية والفنية والعممية ،  تلمممتمكات الثقافية ، وقرر 
ولمعرفة المنظمة ومبادئيا  ،لما ليا من أىمية تاريخية وروحية لؤلمم ولمشعوب 

سيس وأىدافيا تم تقسيم ىذا المبحث عمى مطمبين المطمب االول يبين مراحل تأ
 .مبادئ واىداف المنظمة منظمة اليونسكو ، اما الثاني فحمل عنوان

 المطلب االول 
 منظمة اليونسكومراحل تأسيس  

ـــــــة )اليونســـــــكو( بعـــــــد  ُأسســـــــت       ـــــــم والثقاف ـــــــة والعم منظمـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة لمتربي
الحــــــروب الداميــــــة التــــــي مــــــر بيــــــا العــــــالم خــــــبلل الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة، بيــــــدف 
صـــــون الســـــمم واألمـــــن بالعمـــــل عـــــن طريـــــق التربيـــــة والعمـــــم والثقافـــــة لتوثيـــــق التعـــــاون 

ـــــانون وحقـــــوق اال ـــــة والق ـــــرام الشـــــامل لمعدال ـــــين األمـــــم لضـــــمان االحت ـــــو ب نســـــان وحريات
األساســـــــية كافـــــــة دون تمييـــــــز بـــــــين العنصـــــــر أو الجـــــــنس أو المغـــــــة أو الـــــــدين، كمـــــــا 

موجـــــــب المـــــــادة بمنظمـــــــة الأسســـــــت  م1945 عـــــــام فـــــــيف .أقرىـــــــا ميثاقيـــــــا التأسيســـــــي
م؛ بوصــــــــفيا وكالــــــــة متخصصــــــــة 1945" مــــــــن ميثــــــــاق األمــــــــم المتحــــــــدة لعــــــــام 57"

ـــــرح  ـــــوم إلـــــى االســـــم المقت بشـــــؤون الثقافـــــة والتـــــراث فـــــي لنـــــدن، تـــــم إضـــــافة كممـــــة العم
ـــــن  ـــــة "، وأعم ـــــوم والثقاف ـــــة والعم  عنيـــــا رســـــمياً ليصـــــبح " منظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة لمتربي

نـــــت الحـــــروب تتولـــــد فـــــي عقـــــول م، وجـــــاء فـــــي ميثـــــاق تأسيســـــيا" لمـــــا كا1946عـــــام 
ــــاًء (1)البشــــر، ففــــي عقــــوليم يجــــب أن تبنــــى حصــــون الســــبلم" فقــــد اتفقــــت  عميــــو، وبن

ـــــــر  ـــــــي العـــــــالم عب ـــــــرار الســـــــبلم واألمـــــــن ف ـــــــي إق ـــــــى اإلســـــــيام ف ـــــــدول األعضـــــــاء عم ال
التعـــــاون فــــــي مجــــــاالت التربيـــــة، والثقافــــــة، والعمــــــوم، والقضـــــاء عمــــــى الفقــــــر وتحقيــــــق 

                                                           

الوطني لمثقافية والفنون واالدب ، كتب ثقافية شيرية ، المجمس العرب واليونسكو، سمسمة  ،حسن نافعة( 8)
 . 41ص ،1978 الكويت،
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ث العـــــالمي مـــــن الكتـــــب واألعمـــــال الفنيـــــة واآلثـــــار التنميـــــة المســـــتدامة، وصـــــون التـــــرا
قامة حوار بين الثقافات من خبلل ميادين عمل اليونسكو    .(1)التاريخية، وا 

انعكســـــــت المســـــــاىمات الماليـــــــة لمـــــــدول الكبـــــــرى فـــــــي تأثيرىـــــــا عمـــــــى سياســـــــات       
تمــــــك المســـــــاىمة كــــــابتزاز سياســــــي لمتـــــــأثير  تاســــــتخدام ، حيـــــــثوقــــــرارات المنظمــــــة 

عمــــى توجيـــــات وقراراتيـــــا فــــي عـــــدة قضـــــايا، مســـــتخدمة التيديــــد باالمتنـــــاع عـــــن دفـــــع 
مســــــــاىمتيا، ذلــــــــك مــــــــا اســــــــتخدمتو الواليــــــــات المتحــــــــدة حينمــــــــا أصــــــــدرت اليونســــــــكو 

ـــــر صـــــالح إســـــرائيل عـــــام ـــــي غي م، فجمـــــدت عضـــــويتيا مـــــدة عـــــامين 1974قـــــرارات ف
ـــــــــة ـــــــــدرت -دفـــــــــع مســـــــــاىماتيا المالي ـــــــــون دوالر16بنحـــــــــو  ق وخفضـــــــــت فرنســـــــــا  -ممي

، ليـــــــتم (2)وسويســـــــرا نســـــــبة مســـــــاىماتيما فـــــــي الميزانيـــــــة لحـــــــين إلغـــــــاء تمـــــــك القـــــــرارات
م، كمــــــا ىــــــددت كــــــل مــــــن الواليــــــات المتحــــــدة وبريطانيــــــة 1976التراجــــــع عنيــــــا عــــــام 

األمـــــــر الـــــــذي ىـــــــدد اســـــــتمرار وجـــــــود المنظمـــــــة ذاتيـــــــا؛ بســـــــبب  ا؛باالنســـــــحاب منيـــــــ
مــــــــــا حــــــــــدث مــــــــــن انســــــــــحاب الواليــــــــــات المتحــــــــــدة ضــــــــــخامة نســــــــــبة مســــــــــاىمتيما، ك

 .(3)م2113، وعودتيا ثانية عام 1983عام

 

 

 

 

 المطلب الثانً

                                                           

 . 41ص ،مصدر سابق ،حسن نافعة (8)

، 1975، 43، اسرائيل وقرارات اليونسكو والحممة المضادة، مجمة شؤون فمسطينية عالخالدي ادريس( 7)
 .141ص

 ،76الواليات المتحدة واالنسحاب من اليونسكو، مجمة السياسات الدولية، ع ،محمد عبد الوىاب الساكت(4)
 .97م، ص1984
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 الٌونس و مبادئ واهداف منفمة

ة قطاعات ميمة، وىي التعميم، منظمة اليونيسكو في عمميا عمى خمس ركزت مبادئ
قافة، والعموم اإلنسانية، واالجتماعية باإلضافة إلى االتصال والتواصل وتبادل ثوال

اليونيسكو في  مبادئالمعمومات وأخيرًا العموم الطبيعية، وباإلمكان أن نمخص أىم 
 النقاط التالية: 

تبادلة بين الدول، فيي تقوم متقوم منظمة اليونيسكو بتشجيع ودعم األبحاث ال -1
الدول لتقديم جودة عالية من التعميم ولمجميع بدون  بتشجيع الشراكة بين

مؤسسة تتوّزع  771استثناء، وذلك من خبلل مؤسساتيا التي يتجاوز عددىا 
 . (1)دولة 127عمى أكثر من 

تقديم الفرص المتساوية لمجميع بما يخص التعميم، والقضاء عمى سياسة  -2
ل عددىا إلى التمييز بين الطبلب، حيث قامت بتأسيس المدارس التي يص

 دولة.  171مدرسة موزعة عمى  8111
تشجيع الدول عمى الثقافة وبناء المكتبات، وذلك من خبلل إطبلق لقب  -3

عاصمة الثقافة، وتسابق الدول عمى الحصول عميو، باإلضافة إلى تخصيص 
 يوم عالمي لبلحتفال بالثقافة والسبلم. 

اية التراث العالمي في حماية المغات الميددة باالنقراض، باإلضافة إلى حم -4
العديد من الدول، ىذا عدا عن ترميم المتاحف والمعارض. تقديم العديد من 
 الندوات والنصائح التي تتعمق بترشيد استيبلك الموارد الطبيعية وأىميا الماء. 

                                                           

التراث الثقافي لمدينة القدس في المعاىدات والقرارات الدولية؛ دراسات في التراث الثقافي  ياسين،  رياض(1)
 .42ص،  م2111بيروت، ، لمدينة القدس، مركز الزيتونة لمدراسات و االستشارات 
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حماية الحريات وحقوق اإلنسان، وتقديم الحماية لمصحفيين في الدول التي  -5
 (1) .ضافة إى حماية النساء واألطفال من العنفتقوم فييا النزاعات، باإل

اهدافمنظمةاليونسكو

تيدف المنظمة بالمساىمة في إحبلل األمن والسبلم وذلك من خبلل تعزيز التعاون 
الدولي عن طريق التعميم، العمم والثقافة وذلك من أجل إحبلل اإلحترام لمعدالة، دور 

والحريات األساسية والتي تم إعبلنيا في ميثاق األمم  القانون وحقوق ااإلنسان
  (2) المتحدة وتم إعبلنيا من قبل في المؤسسة الدولية لمتعاون في الشؤون التعميمية.

 ومن اىداف منظمة اليونسكو 

 .المساىمة في بناء السبلم  -1
 .تخفيض الفقر وتحقيق التنمية المستدامة  -2
 خمق حوار من خبلل التعميم والعموم والثقافة.   -3
تحقيق التعميم المتساوي لمجميع والتعميم عمى المدى الطويل، من خبلل  -4

مواجية التحديات اإلجتماعية واألخبلقية و مواجية التنوع الثقافي وبناء ثقافة 
تقوم عمى مفيوم السبلم والعموم الشاممة وذلك من حبلل خمق بيئات لمتواصل 

تعمل اليونسكو ضمن منظومة من المبادىء والقيم  .ادل المعموماتوتب
الجوىرية المتمثمة في البحث بشكل رئيسي عن سبل لمحوار والتفاىم بين 
الثقافات والشعوب عمى أن يقوم ىذا الحوار عمى أساس االحترام المتبادل 

                                                           

 .42ص،  رياض ياسين ، مصدر سابق (1)
 عمى تطبيقية دراسة) الثقافية لمممتمكات الدولية الحماية ، الشدود محمد عدنان .د ، مخاط ثامر محمد(2)

 ،، بغداد  عشر الخامس العدد ، الرابع المجمد ، الحقوق مجمة ،(  قار ذي محافظة في الثقافية الممتمكات
 . 13، ص 2111

. 
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الحوار تنفيذ لمقيم المشتركة، وتعزيز التقّبل والتنّوع الثقافي عمى أن يحّقق ىذا 
 (1) .مبادىء حقوق اإلنسان المختمفة والتقميل من الفقر المنتشر حول العالم

الجنسين في الحقوق،  تسعى اليونسكو إلى تحقيق ما يسّمى بالمساواة بين -5
 والتقاليد والعادات الثقافية واالجتماعية التحديات والوقوف في وجو كافة

ضمان تأمين  .تحول دون تحقيق ذلكوالموروثات االجتماعية الخاطئة التي 
الحق في التعميم لجميع الفئات وفي مختمف األماكن، وتأمين توّفر التعميم 

حشد كافة  .مدى الحياة وعدم اقتصاره عمى مراحل وفئات عمرية معينة
الجيود وتسخير اإلمكانات المتاحة والسياسات المختمفة لتحقيق الغاية المتمثمة 

 (2) .في التنمية المستدامة

تأتي ُجممة أعمال منظمة اليونسكو عمى شكل مشاريع عّدة تتمثل في برامج تدريبّية 
وتعميمّية لتطوير القدرات والميارات لممعممين حول العالم، وتعقد البرامج العالمية 
والثقافية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تبرم العديد من االتفاقيات التي تيدف بشكل 

اظ عمى حقوق اإلنسان والحد من االنتياكات المختمفة التي يتعرض مباشر إلى الحف
ليا البشر جميعًا دون النظر إلى لونيم أو جنسيم أو دينيم، كما تعقد المؤتمرات 
والبرامج الخاصة بحفظ التراث والفمكمور القديم الخاص بالشعوب، والحضارات 

 (3) .العالمية بشكل عام

                                                           

 . 13، صمحمد ثامر مخاط ، مصدر سابق  (1)
. 

، كمية اليندسة، )غير منشورة(  نسرين رفيق المحام، "الحفاظ عمى المباني التراثية وتوظيفيا"، رسالة ماجستير (2)
 . 83( ، ص1997جامعة عين شمس، القاىرة، )

 . 84( المصدر نفسو، ص3)
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ـــــــــة  الغـــــــــرضىـــــــــذا وان  االســـــــــاس لمنظمـــــــــة اليونســـــــــكو ىـــــــــو نشـــــــــر الثقاف
والتعمــــيم فـــــي الــــدول التـــــي خربتيــــا الحـــــرب ، والعمــــل لمســـــمم عــــن طريـــــق التفـــــاىم 

 . (1)ومساعدة الدول النامية  وتبادل المعمومات المفيدة،

وتنــــــــتيج منظمــــــــة اليونســــــــكو فــــــــي ســــــــبيل تحقيــــــــق اىــــــــدافيا، طريقــــــــي عمــــــــل 
 متوازيين يكمبلن بعضيما البعض : 

 لتعاون الثقافي الدولي في مجال اختصاصيا .ا. 1

والتـــــــي تنطـــــــوي عمـــــــى ابعـــــــاد اجتماعيـــــــة وثقافيـــــــة  لمتنميـــــــة. االنشـــــــطة العمميـــــــة 2
 .واقتصادية ىامة 

ر العديـــــــد مـــــــن االتفاقيــــــــات اعمـــــــدت منظمـــــــة اليونســــــــكو الـــــــى اصـــــــد ىـــــــذا وقـــــــد
ســـــان االن الدوليـــــة المتمثمـــــة باالعبلنـــــات واالتفاقيـــــات الخاصـــــة فـــــي مجـــــال حقـــــوق

   منيا:

 .  1961االتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال التعميم لعام  .1
 . 1966االعبلن الخاص بمبادئ التعاون الثقافي الدولي لعام  .2
ــــــالتعميم مــــــن اجــــــل .3 ــــــدولي  التوصــــــية الخاصــــــة ب ــــــاىم والتعــــــاون والســــــبلم ال التف

 .1974لعام  والتعميم بخصوص حقوق االنسان وحرياتو االساسية

 االعــــــبلم فــــــي ساســــــية بشــــــأن اســــــيام وســــــائلالخــــــاص بالمبــــــادئ االاالعـــــبلن  .4
ــــــــدولي وفــــــــي تعزيــــــــز حقــــــــوق االنســــــــان ومحاربــــــــة تقويــــــــة الســــــــمم والتفــــــــاىم  ال

 . العنصرية

 .  1978لعام  العنصريةاالعبلن الخاص بالعنصريـة والمعتقدات  .5

 .  199اعبلن المبادئ الخاصة بالتسامح لعام  .6

                                                           

ترجمـــة ثابـــت رزق ، مكتـــب ســـجل العـــرب لمنشـــر ،  ( روبـــرت س. جـــوردان ، المنظمـــات الدوليـــة المتخصصـــة،1)
 .99، ص 1979القاىرة ، 



9

وحقــــــوق االنســــــان االعــــــبلن العــــــالمي الخــــــاص بالجينــــــات الوراثيــــــة االنســــــانية  .7
 .(1)وغيرىا من االتفاقيات  ،1997لعام 

 

مثل ، اتفاقية "  تم ذكره  فضبل" عن ماىناك الكثير من الوثائق واالتفاقيات الدولية و 
ت الطبيعة العممية او الثقافية تسييل التداول الدولي لممواد البصرية والسمعية ذا

الممتمكات الثقافية وقت النزاع (،واتفاقية الىاي لحماية  1948اتفاقية بيروت )
(،واتفاقية وتوصية بخصوص االجراءات التي يجب 1954المسمح والئحتيا التنفيذية )

اتخاذىا لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممكية غير المشروعة لمممتمكات الثقافية 
( واالتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 1971،  1964)
 . (2)(1989( واالتفاقية الخاصة بالتعميم الفني والميني ) 1972)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ضمانات حقوق االنسـان فـي مواجيـة سـمطة االدارة فـي اصـدار القـرار االداري النعيمي وفاء عبد الفتاح عواد (1)
 . 123، ص 2116، رسالة ماجستير ، كمية القانون ، جامعة بغداد ، 

 . 123، صالمصدر نفسو  (2)
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 املبحج انخاني
 ملنظًة انيىنسكىاهليكهية 

 
ومياميا، ومنيا: ىيئات رئيسة لكل منيا اختصاصاتيا  من عدةتشكمت المنظمة 

( العام والمؤتمر ، والمجمسالتنفيذي ، واألمانة العامة، العالمي التراث ،لجنة
اليونسكوو منظمة ( وتعد ىذه الييئات الركيزة االساسية لمنظمة اليونسكو تمويل

 : من خبلل المطالب اآلتيةوسنوضح كل ىيئة ودورىا في المنظمة 

 املطهب االول 
 املؤمتز انعاو 

ضم ممثمين من يالييئة الرئيسة في صنع القرار داخل المنظمة، يعد المؤتمر العام 
ويجتمع مرة كل عامين في عواصم العالم وغالبًا ما تكون كافة الدول األعضاء، 

باريس، واختص المؤتمر بتحديد السياسات العامة لممنظمة والخطوط الرئيسة لعمميا، 
معتمدًا عمى مبدأ صوت واحد لكل بمد، متخذًا قراراتو وتوصياتو باألغمبية البسيطة 

غمبية ثمثي األعضاء في معظم األحيان، ولكن ىناك بعض الحاالت التي تتطمب أ
الحاضرين والمشتركين في التصويت، وسمح بحضور جمساتو منظمات دولية 

 (1) حكومية وغير حكومية.
يحدد المؤتمر العام السياسات والخطوط الرئيسية لعمل المنظمة، ومن مسؤوليتو 
وضع برامج وميزانية اليونسكو. كما وينتخب اعضاء المجمس التنفيذي ويعين، كل 

نوات، المدير العام. لغات العمل لممؤتمر العام ىي العربية، الصينية، اربع س
 (2) االنكميزية، الفرنسية، الروسية واالسبانية.

                                                           

م ، 2119منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة: اليونسكو ماىي ، ماذا تفعل؛ أيمول / سبتمبر عام  (8)
 http://ar.unesco.org 4ص

 المصدر نفسو . (7)
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 املطهب انخاني 
 جملهس انتنفيذيا 

 
دولة عضوًا، يمثل مجمس  58يتألف من يتكون ىذا المجمس من دول عدة ، حيث  

المؤتمر العام، ودراسة البرنامج العام إدارة المنظمة، ويختص بإعداد جدول أعمال 
والميزانية التي تعرض عمى المؤتمر بالعام مشفوعة بمبلحظاتو وتوصياتو، ويقوم فيما 
بين دورات انعقاد المؤتمر العام باإلشراف عمى تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر 

لمجمس ، ويناقش ا(1)العام، كما يرشح من يرى صبلحيتو لمنصب المدير العام
طمبات العضوية، ويوصي المؤتمر العام بما يراه فييا، ويجتمع المجمس في ثبلث 
دورات سنويًا حال انعقاد المؤتمر العام، ودورتان في حال عدم انعقاد المؤتمر عمى 

،  األقل، ويتكون المجمس من خمسة عشر عضوًا يتم انتخابيم لمدة أربع سنوات
جمس إدارة لميونسكو. فيو يحّضر أعمال المؤتمر عتبر المجمس التنفيذي بمثابة موي

 (2)العام ويسير عمى حسن تنفيذ قراراتو. 
وُتستمد ميام المجمس التنفيذي ومسؤولياتو بصورة رئيسية من الميثاق التأسيسي ومن 
النظم والتوجييات التي يصدرىا المؤتمر العام. كما أن بعض قرارات المؤتمر العام 

ُتستمد بعض صبلحياتو األخرى من اتفاقات مبرمة بين و  ،تكّمل ىذه القواعد
اليونسكو ومنظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة وغيرىا من المنظمات الدولية 

التنفيذي البالغ عددىم والمؤتمر العام ىو الذي ينتخب أعضاء المجمس ،  الحكومية
                                                           

ـــــــون  (8) ـــــــة، مركـــــــز الزيت ـــــــرارات الدولي ـــــــة القـــــــدس فـــــــي المعاىـــــــدات والق ـــــــافي لمدين ـــــــراث الثق ـــــــاض ياســـــــين ، الت ري

 .478م، ص2119بيروت ، لمدراسات واالستشارات، 

عميـــــــان، منظمـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة لمتربيـــــــة والعمـــــــوم والثقافـــــــة اليونســـــــكو، االمـــــــن والحيـــــــاة،  ىربحـــــــي مصـــــــطف(7)

 . 56م ، ص2117، 315ع
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عضوًا. ويعتمد اختيار ممثمي الدول األعضاء بصورة رئيسية عمى تنوع الثقافات  58
التي يمثمونيا وعمى أصوليم الجغرافية؛ وتجري عمميات تحكيم معقدة لمتوصل إلى 

لمنظمة توازن فيما بين مختمف مناطق العالم، ويبّين ىذا التوازن الطابع العالمي 
 (1) اليونسكو.

      
 املطهب انخانج 

 انعايةاأليانة  
 إلى ينتمون من الموظفين عدد بيا ويعمل اليونسكو برامج إدارة األمانة تتولى

 العامة الخدمات وموظفي وتضم المديرين .المتحدة باألمم األعضاء الدول معظم
 الرئيسي المقر في ىؤالء بعض ويعمل .الخبراء المتخصصين من متباينة وطوائف
 (2) .المنظمة نشاط ميادين في آخرون بينما يعمل لممنظمة
 

لجنةالتراثالعالمي
مجنة ال وتألفت، لمعناية بالتراث العالمي ذو القيمة االستثنائية م1972عام  سستأ 

طرفًا في اليونسكو لحماية التراث العالمي دولة  من ممثمين باالنتخاب لواحد وعشرين
.(3)الدول العالموالثقافي والطبيعي في جميع 




                                                           

 . 56، ص مصدر سابقعميان،  ىربحي مصطف (8)

 . 65ص ، مصدر سابق، حسن نافعة ، العرب واليونسكو (7)

العالمي: الدورة العشرين لمجمعية العامة لمدول األطراف في اتفاقية حماية التراث منظمة األمم المتحدة: التراث  (4)

 .3-1م، ص2115العالمي، عام 
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 تمويلمنظمةاليونسكو

تتولى الدول األعضاء تقديم الدعم لمميزانية العامة لميونسكو، كل فترة عامين      
ولكن بنسب متفاوتة، فالواليات المتحدة تشكل أبرز الداعمين  ،اشتراكات مقررةعبر 

لمميزانية، تتبعيا روسيا واليابان وألمانيا وغيرىم، وتتمقى اليونسكو تمويبًل ىامًا من 
خارج الميزانية بيدف تعزيز برامجيا، وال سيما البرامج الميدانية وتوسيع نطاق 

 .(1)أنشطتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .19م، ص1988، 188اليونسكو والصراع العربي االسرائيمي، شؤون فمسطينية ع نافعة، حسن(8)
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 المبحث الثالث
 الممتلكات الثقافية في العراق ةحمايفي اليونسكو منظمة دور 

م، 1971تفاقيـــــــة اليونســـــــكو عـــــــام ابتـــــــم توحيـــــــد تعريـــــــف الممتمكـــــــات الثقافيـــــــة 
ــــــــة  ــــــــانون الخــــــــاص بشــــــــأن الممتمكــــــــات الثقافي ــــــــد الق ــــــــدولي لتوحي ــــــــة المعيــــــــد ال واتفاقي

 بتعريـــــــف جـــــــاءتو م، 1995المســـــــروقة أو المصـــــــدرة بطـــــــرق غيـــــــر مشـــــــروعة عـــــــام 
 الثقافيــــــة الممتمكــــــات أن منيــــــا األولــــــى المــــــادة نصــــــت حيــــــث ، الثقافيــــــة لمممتمكــــــات

 ، عممانيــــــــة او دينيــــــــة العتبــــــــارات ، دولــــــــة كــــــــل تقــــــــرر  التــــــــي الممتمكــــــــات))  ىــــــــي
 والتـــــــي ، العمــــــم أو الفــــــن أو اآلداب أو التــــــاري  قبــــــل مــــــا أو اآلثــــــار لعمــــــم  أىميتيــــــا
 الحفــــــائر نتــــــائج ، بالتــــــاري  المتعمقــــــة الممتمكــــــات التاليــــــة الفئــــــات إحــــــدى فــــــي تــــــدخل
 (1) ((. األصمية المنحوتات ، التماثيل ، األثرية
التراث الثقافي لؤلثار  ،م معنيين لمتراث الثقافي1972وحممت اتفاقية عام       

ذات الصفة  التكاوينو كاألعمال المعمارية وأعمال النحت والتصوير عمى المباني 
االثرية والنقوش والكيوف ومجموعات المعالم التي ليا جميعا قيمة عالمية استثنائية 

المعالم الطبيعية فشمل التراث الطبيعي  او العمم، أمأو الفن أمن وجية نظر التاري  
ىذه التشكبلت التي ليا قيمة عالمية  أو مجموعاتالمتألفة من التشكيبلت الفيزيائية 

 . (2) و الفنيةأمن وجية النظر الجمالية استثنائية 

 

 

 

                                                           

 الثقافية أثناء النزاعات المسمحة ،حيدر كاظم عبد عمي ، عمار مـراد غـركان، الحماية الخاصة لمممتمكات ( 1)
 .293، ص  2111، جامعة بابل،  مجمة المحقق الحمي لمعموم القانونية والسياسية ، العدد الثاني

 جامعة ، الحقوق مجمةالممتمكات الثقافية العراقية ووسائل حمايتيا واستردادىا دوليا ،  سعود، (  يحيى ياسين2)

 . 7ص ، ٣١٢٢ ،81ع، الرابع المجلد ، السادسة السنة ، المستنصرية



15

تعـــــــــد الممتمكـــــــــات الثقافيـــــــــة لمـــــــــدول والشـــــــــعوب رصـــــــــيدىا الـــــــــدائم مـــــــــن التجـــــــــارب و 
ــــــــى أن يواجــــــــو الحاضــــــــر  ــــــــدرة عم ــــــــي تعطــــــــي اإلنســــــــان الق ــــــــف الت ــــــــرات والمواق والخب
ويتصـــــــور المســـــــتقبل باعتبارىـــــــا أىـــــــم مكونـــــــات القـــــــدرة الطبيعيـــــــة والبشـــــــرية الممتـــــــدة 

اريخيــــــة ، إال أن ىــــــذه الممتمكــــــات تواجــــــو اليــــــوم فــــــي العديــــــد إلــــــى عمــــــق جــــــذورىا الت
دول ، الســـــيما تمــــك الـــــدول التــــي تمتــــد حضـــــارتيا إلــــى أعمـــــق التــــاري  والتـــــي الــــمــــن 

ــــــة مــــــن المخــــــاطر التــــــي تيــــــدد بقاءىــــــا واســــــتمرارىا  ــــــدمتيا العــــــراق لجمم يقــــــع فــــــي مق
ــــــأتي فــــــي مقدمــــــة ىــــــذه  ــــــى الحضــــــارة اإلنســــــانية بمراحميــــــا المختمفــــــة ، وي كشــــــاىد عم
ــــاء النزاعــــات المســــمحة ، باإلضــــافة  ــــو مــــن تــــدمير وتمــــف أثن المخــــاطر مــــا تتعــــرض ل
إلــــــــى االتجــــــــار غيــــــــر المشــــــــروع لتمــــــــك الممتمكــــــــات ، حيــــــــث توجــــــــد تجــــــــارة عالميــــــــة 
مزدىـــــــرة ومتناميـــــــة عبـــــــر العـــــــالم بالممتمكـــــــات الثقافيـــــــة التـــــــي تمثـــــــل ذاكـــــــرة وتـــــــاري  

افتيـــــا الخاصـــــة لكـــــل امـــــة مـــــن األمـــــم ثق ر اعتـــــزاز الكثيـــــر مـــــن دول العـــــالم .ومصـــــد
مــــن خــــبلل ممتمكاتيــــا المعبــــرة عــــن معتقــــداتيا الدينيــــة وقيميــــا وعاداتيــــا االجتماعيــــة 
واتجاىاتيـــــا السياســـــية، وبقـــــدر مـــــا تعطـــــي الـــــدول مـــــن اىتمـــــام بثقافاتيـــــا، ترقـــــى ىـــــذه 
األمــــــم وتتقـــــــدم، ومــــــن خـــــــبلل الثقافـــــــة وعطائيــــــا الزاخـــــــر حفـــــــظ لنــــــا التـــــــاري  صـــــــورًا 

ــــــات والنقــــــوش القديمــــــة ومظــــــاىر معبــــــرة عــــــن الحضــــــارات القديمــــــة، وال ــــــب والمؤلف كت
أخـــــرى كشـــــف عنيـــــا وتـــــم التعـــــرف بيـــــا، كـــــل ذلـــــك يشـــــير إلـــــى أىميـــــة الثقافـــــة لنقـــــل 

 .(1)ةالمعارف والعموم من جيل إلى جيل آخر ومن امة إلى ام
 

ـــــــان  ـــــــر وبي ـــــــوف اكث ـــــــة فـــــــي لدور المنظمـــــــة وحمايتيـــــــا ولموق مممتمكـــــــات الثقافي
 2113احـــــداث عـــــام المطمـــــب االول : قســـــم ىـــــذا المبحـــــث عمـــــى مطمبـــــين ،  العـــــراق

ـــــة ـــــي العـــــراق واثرىـــــا عمـــــى الممتمكـــــات الثقافي ـــــاني : الممتمكـــــات  ف ـــــب الث ، امـــــا المطم
 . منظمة اليونسكوالثقافية في العراق وحمايتيا من قبل 

 المطلب االول 
 في العراق واثرها على الممتلكات الثقافية  7114احداث عام 

                                                           

، مؤسسة الرسالة بيروت، 1د. سعيد عبد اهلل حارب المييري، العبلقات الخارجية لمدولة اإلسبلمية، ط (1)   
 431، ص  1995
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التاري  كتابا مرموقًا تبرز بين صفحاتو نشأة الحضارات وانييارات  إذا كان       
األمم وتطور الفكر اإلنساني وتسمسل المعرفة، فان التراث الحضاري بصوره المتعددة 
ىو التجسيد الحي الذي يبرز التواصل بين حمقات الحضارة اإلنسانية بشتى مسمياتيا 

التي يستطيع العمماء واألثريون من  وعصورىا، ويعد التراث مصدر المادة العممية
خبلل دراستيا الوقوف عمى مكنونات اإلنسان في عصوره الخيالية عممًا وفكرًا وأنماط 
الحياة االجتماعية والسياسية، وحتى يبقى كتاب التاري  مفتوحا تقرا فيو األجيال 

ث من المتعاقبة، كان لزاما عمى كل جيل أن يبذل كل ما في وسعو لمحفاظ عمى ترا
أي إن تاري  ،  سبقو وان يحاول إبعاد ما شابو من فعل الزمن والطبيعة واإلنسان

األمة يكتب عبر اآلثار وروح األمة وفكرىا يفيم عبر األعمال الفنية، فتأريخنا ليس 
نما ىو حضارة غنية كانت المبنة األولى  مجرد حروب وغزوات، وانتصارات وىزائم، وا 

 . (1)ة، ومدننا كانت منائر لمعمم والثقافةفي بناء الحضارة اإلنساني
 أماكن العبادة عمي االعتداء عدم لضمان الغابرة الحقب منذ اتخذت تدابير أن

اإلغريقية  بالمعابد يعترف كان القديمة اإلغريق ببلد وفي ىكذا، .الفنية واألعمال
 ينبغي وال مقدسة أنيا عمى "دودون" و "ديمفيس" و "و ديموس "أولمبي" مثل الكبرى

 يجوز كان كما بداخميا عنف ارتكاب أعمال المحرم من فكان .حرمتيا عمي االعتداء
   .اليوم  المعتمد المجوء قانون نشأ ىنا ومن .فييا مبلذا يجدوا أن الميزومين لؤلعداء

  ، واألديرة الكنائس تحمي الفروسية قواعد كانت الوسطي القرون خبلل أوربا وفي
 المسيحية العبادة أماكن تحمي التي المبادئ من الكثير يتضمن اإلسبلم أن كما

 ) 2)" وتحمي األديرة والييودية
من المعموم أن العراق من البمدان التي تزخر بمجموعة ضخمة من القطع األثرية 
والمواقع ) بدأت عمميات التنقيب في العراق منتصف القرن التاسع عشر عمى يد 

كانت من األلمان واإلنكميز ثم جاء الفرنسيون واألمريكان،  البعثات األجنبية وغالبيتيا
وابتدأ التنقيب في المواقع اآلشورية في شمال الببلد ثم تتابع العمل إلى جنوب 

م في واسط وسامراء اإلسبلميتين، 1936العراق، أما التنقيبات الوطنية بدأت في سنة 
                                                           

 . 27، ص  2111بغداد ،  ،، بيت الحكمة  1المحامي سميم الصويص ، الحماية القانونية لآلثار ، ط  (1)

 . 29، ص المصدر نفسو   (2)
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داع الحضاري الذي ابتكره وأثبتت التنقيبات أصالة الحضارة العراقية ومدى اإلب
العراقيون، لذا برزت أىمية المسح األثري الشامل، وبمغ عدد المواقع األثرية المسجمة 

( موقعًا أثريًا، موزعة عمى ألوية 6555في العراق حتى نياية السبعينيات )
موقعًا  755وكركوك  موقعا   1159)محافظات( العراق الستة عشر آنذاك: الموصل 

موقعًا وأربيل  455ودىوك  473موقعًا وبعقوبة  561موقعًا وبغداد  713والناصرية 
موقعًا والحمة  248موقعًا والرمادي  268موقعًا والكوت  37موقعًا والسميمانية  384
، (1)موقعاً  79موقعًا والسماوة  96موقعًا والبصرة  173موقعًا وكرببلء والنجف  224

ذا البمد العريقة ، تمك الثقافة التي من والمدن القديمة والتي ترمز إلى ثقافة ى
المفروض أن توحد بين البشر رغم اختبلفيم وتساىم بالتالي في تعزيز وسائل الدفاع 
عن السمم ، إال إن واقع ما تعرضت لو تمك الممتمكات تشير إلى غير ذلك ، فالكثير 

الدمار منيا تعرض إلى الدمار بحجة الضرورات العسكرية ، وفي حاالت أخرى كان 
متعمدًا خبلفًا لما تقضى بو نصوص االتفاقيات الدولية لحماية تمك الممتمكات ، تمك 
االتفاقيات التي قررت حزمة من التدابير الواجب مراعاتيا لحماية تمك الممتمكات في 

 (2) تضمنت في قواعد المسؤولية الناجمة عن انتياك تمك القواعد.و صور عديدة 
القرن الماضي وبداية القرن الحالي إلى حروب عديدة ، تعرض العراق في نيايات 

شيدت فييا اآلثار العراقية والممتمكات الثقافية ذات الطابع التاريخي والحضاري 
ألضرار جسيمة سببتو حرب السنوات الثمانية وما رافقتيا من دمار وتخريب 

يا الدول التي شنت 1991واستنزاف لمموارد البشرية والمادية ، كما أن حرب عام 
المتحالفة ضد العراق إبان غزوه دولة الكويت والتي تجسدت بوحشية وىمجية 
العمميـات الحربيـة، والتي كانت بدون شك بعيدة كل البعد عن األىداف المعمنة في 

 . ( 678قرار مجمس األمن رقم )
ومن الشواىد عمى ذلك الدمار ما قدمت بو القوات االمريكية من أنزال عمى  
تل لحم في محافظة ذي قار ، وىو أقرب مكان لمسيطرة عمى طريقين لمخط موقع 

                                                           

  .45، ص  1971الديريو العامة لبلثار ، أطمس المواقع االثرية ، بغداد   (1)
الخروج من عقوبات الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة ... النظرية والتطبيق ،  ةليآيحيى ياسين سعود ، العراق و   (2)

، كمية القانون والعموم السياسية ،  ( تطمعات الشعب –الصراع  بعد لعراقالموسومة بـ )العممية بحث مقدم الى الندوة 
 .13، ص  2111-2-13، ة ديالى عجام



18

السريع بين محافظتي البصرة والناصرية في الجنوب وجنوب شرق العراق ، حيث 
قامت تمك القوات بحفر مواضع لآلليات وعثرت عمى كميات من اآلثار يصعب 

 (1)معرفة عددىا فأخذوىا معيم ودمروا جزءًا كبيرًا من المتبقي.
قامت قوات االحتبلل بتسيير دباباتيا عن عمد وبكل ثقميا  2113وخبلل حرب عام 

عمى موقع مدينة أور التاريخية ، وكانت النتيجة تحطيم القطع االثرية المدفونة في 
تربتيا والتي لم تكتشف بعد ، كما قامت تمك القوات باقتحام قاعات المتحف العراقي 

واألدلة عمى القيام بعممية سمب ونيب االثار من وخزائنو والتي تثبت الحقائق 
المتحف نفذتيا عصابات مدربة بتسييل من قوات االحتبلل ، وبناء عمى ما سبق 
فان عبء ومسؤولية الحفاظ عمى الممتمكات الثقافية في العراق ىو أمر يقع ضمن 

قوات احتبلل بموجب قرار مجمس  طانية بوصفياياختصاص القوات االمريكية والبر 
 (2) . 2113الصادر في أيار /  1483االمن المرقم 

وعميو فان لمعراق الحق في المطالبة بالتعويض عن الممتمكات الثقافية التي أصابيا 
التخريب والدمار ، وىذا التزام يفرضو القانون الدولي كأثر لتحقق المسؤولية الدولية ، 

ولة المسؤولة بإصبلح الضرر وفق ما يتفق عميو ومصالح والذي بموجبو تمتزم الد
تسند مسؤولية تنفيذ احكاميا الى  1954الدول المتضررة ، السيما وان اتفاقية عام 

القوى الحامية المكمفة بحماية مصالح اطراف النزاع والى منظمة اليونسكو وفقًا لممواد 
 (3) ( من االتفاقية .23، 22، 21)

ظيرت مشاىد السرقات من المتحف  2113ي العراق عام وبعد وقوع الحرب ف
( قطعت سرقت من 7111العراقي في بغداد، ثم وردت معمومات عن العثور عمى )

( 2111( قطعة منيا من داخل العراق، وعثر عمى )4111المتحف، حيث استرجع )
( 251( قطعة في ايطاليا و)311( قطعة في فرنسا و)511قطعة في االردن و)

سويسرا، ولم تتم اعادتيا، فيما يمف الغموض مصير مجموعة االختام  قطعة في

                                                           

مؤسسة الوحدة لمصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ اسماء عبيد ، ىل نسي العالم اثار العراق المسروقة ؟ ،  (8)
 .4، ص 2118

 .14، صيحيى ياسين سعود ، مصدر سابق  (7)
 . 15المصدر نفسو ، ص (4)
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( ختم يعود معظميا الى اوائل عصر الكتابة 6111السومرية البالغة نحو )
 (1)والتدوين.

وفيما يتعمق باستعادة تمك الممتمكات، نرى ضرورة االستعانة بالمنظمات الدولية ذات 
اليونسكو، السيما ما تقدمو المجنة الدولية االختصاص، والتي يقع في مقدمتيا منظمة 

الحكومية لتعزيز اعادة الممتمكات الثقافية الى ببلدىا االصمية او ردىا في حالة 
وفقًا لقرار اتخذه المؤتمر  1976االستيبلء غير المشرع، تمك المجنة التي أنشأت عام 

 (2).1971العام لميونسكو في دورتو السادسة عشر عام 

 لمجنة عبر محاور عدة اىميا:وتعمل تمك ا

 تشجيع المفاوضات الثنائية العادة الممتمكات الثقافية أو ردىا. -1
التعاون التقني عمى الصعيد الدولي لردع عمميات االتجار غير المشروع،  -2

واعداد قوائم حصر لمممتمكات المنقولة كأداة اساسة لمعرفة ىوية وتبعية 
 الم وحمايتيا من التسرب والسرقة.الممتمكات الثقافية في جميع انحاء الع

العمل عمى الحد من االتجار غير المشروع بجميع الوسائل عبر توجييات  -3
 عممتيا المنظمة عمى جميع الدول االعضاء تتضمن:

تطبيق التشريعات المتعمقة بالحد من االتجار غير المشروع عمى نحو اكثر  - أ
 صرام وبصفة عاجمة.

ى المنظمات المعنية لتسييل استرداد المجوء الى منظمة االنتربول وال - ب
 ما يخصيا من الممتمكات الثقافية المسروقة والمفقودة.

                                                           

، 2117( د. أمين احمد الحذيفي، الحماية الجنائية لآلثار )دراسة مقارنة(، دار النيضة العربية، القاىرة،  1) 
 .112ص

 .145( المصدر نفسو، ص 2) 
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تعزيز االعبلم العالمي لحماية التراث من النيب واضطبلعو بنشاط واسع  -4
لتعزيز ميمات المنظمات والمجتمع الدولي في مجال اعادة الممتمكات 

 (1)الثقافية.

ترداد االثار المسموبة، شمل عمى وصف تفصيمي كما أعدت المجنة نموذجًا لطمب اس
لؤلثر، معمومات عن تاريخو تسجيمو، أىميتو لموطنو االصمي، وسيمة مغادرتو، نتيجة 
ما أسفرت عنو المحاوالت الثنائية بين الدول صاحبة االثر والدولة التي انتقل الييا 

 (2)األثر.

الثقافية يمكن ان تتم من خبلل من خبلل ما تقدم يبدوا ان مسألة استرداد الممتمكات 
المفاوضات الثنائية والمتعددة االطراف لموصول الى اتفاق مباشر، السيما وان المدير 
العام لميونسكو اكد عمى ىذا المبدأ بقولو: )فان مثل ىذه المسائل يجب في المقام 
 األول ان تحل من خبلل المفاوضات واالتفاقات الثنائية والمتعددة االطراف بين

 الدول المعنية(.

كما يمكن لمنظمة اليونسكو أن تقدم مساعييا الحميدة في ىذا الصدد لموصول الى 
تسوية مرضية لحل مثل ذلك النزاع، واذا لم تفمح المساعي الحميدة فيتم المجوء لى 
المجان التوفيقية، تمك المجان التي تعمل كونيا محكمة تحكيم مختمطة، ومن ثم فان 

وية النزاعات ستكون باغمبية اصوات اعضائيا، وتكون قراراتيا نيائية قراراتيا في تس
 (3)وممزمة لمدول االطراف في منظمة اليونسكو.

                                                           

 156( د. أمين احمد الحذيفي، مصدر سابق، ص 1) 
 .156( المصدر نفسو، ص 2) 
حماية الممتمكات الثقافية في القانون الدولي )دراسة تطبيقية عن العراق(، ( عمي خميل اسماعيل الحديثي،  3) 

 .1997جامعة بغداد، بغداد،  -رسالة ماجستير، كمية القانون
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 الغزو جراء من العظيمة ألثاره وتخريب تدمير من العراق لحق ما ذلك كل من واألخطر
نما المقصودة ىي الثقافية الممتمكات تكن لم تدمير حالة كل وفي ، أمريكي االنجمو  ىوية وا 
 .(1) الشعوب وحضارة
 تكون ما بقدر ، عسكرية ضرورة تعكس ال الثقافية الممتمكات تدمير أن لنا ويتبين
 ىذا كون ، والروحية المعنوية ورموزه األخر الطرف معنويات لتحطيم سياسية ضرورة
 اليادي وعمي العسكري الحسن) اإلمامين مرقدي فضرب ، الدولة ىوية يمثل التراث
 لضرورة كان بل ؟ عسكرية لضرورة أكان ، 22/2/2116 في(  السبلم عمييما
 األماكن حماية يجب أذ ، العراقي شعبنا أبناء بين والطائفية التفرقة لزرع سياسية
 (2).  المقدمة الحجة كانت اياً  استيدافيا وعدم المقدسة

ذا كانت اليونسكو قد أطمقت نداًء يقضي بوجوب إعادة المسروقات األثرية، فإن  وا 
ذلك يستوجب تحديد المسؤوليات والقيام بمبلحقات قضائية لتمك االرتكابات 
واالنتياكات، وىو ما تقاعس عنو مجمس األمن الدولي حتى اآلن، حيث ُتركت 

والمخطوطات والمتاحف، وبخاصة  المواقع اآلثارية عرضة لمنيب، بما فييا المكتبات
وىكذا تظير الصورة التي  متحف بغداد الشيير، بما يحتوي من كنوز ال تقّدر بثمن .

نقمتيا شاشات التمفاز عن عمميات نيب وحرق وتدمير مؤسسات الدولة العراقية عن 
فعل قصدي، وعن سابق إصرار وترّصد، فمم تكن مجرد ردود فعل عفوية أو من 

ب، بل ىي جزء مدروس من عمميات مبرمجة طبقًا لتصريحات وزير عمل رعاع حس
الحرية عادة ما “الدفاع االمريكي دونالد رامسفيمد، الذي قال مبررًا تمك العمميات: 

، ولم يّرف لمقوات المحتمة جفن عندما فتحت أبواب المكتبات ”تتسم بالفوضى
مما يمقي عمييا مسؤولية ” ّمدالمتع“والمتاحف والجامعات وتركتيا مشّرعًة أمام النيب 

 (3) قانونية .

                                                           

،  القاىرة ، مكتبة االنجمو المصريةشريف عتمم ، القانون الدولي االنساني  )دليل لبلوساط االكاديمية ( ،   (1)
 32، ص  2116

 .311، ص  مصدر سابقحيدر كاظم عبد عمي ، عمار مـراد غـركان، ( 2)

-12-11 – 2855العدد: -الحوار المتمدنمجمة ، الحرب الثقافية في العراقعبد الحسين شعبان ،  ( 3)
 http://www.ahewar.org/debat/show.ar، الرابط 6، ص   2119

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2855
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2855
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ونحـــــــــــــن بـــــــــــــدورنا نـــــــــــــدعو إلـــــــــــــى انضـــــــــــــمام العـــــــــــــراق الـــــــــــــى االتفاقيـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة 

والمنظمـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة بحمايـــــــــــــة الممتمكـــــــــــــات الثقافيـــــــــــــة ، والمشـــــــــــــاركة 

فـــــــــــي مؤتمراتيـــــــــــا ونـــــــــــدواتيا العمميـــــــــــة لبلســـــــــــتفادة مـــــــــــن القواعـــــــــــد واالحكـــــــــــام التـــــــــــي 

 ىويتو الثقافية .تساعد العراق في الحفاظ عمى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني 
 الممتلكات الثقافية في العراق وحمايتها من قبل المنظمة 

ـــــــــــي  ـــــــــــوبر  21التحـــــــــــق العـــــــــــراق باليونســـــــــــكو ف . 1948تشـــــــــــرين األول / أكت
يوجـــــــد مكتـــــــب اليونســـــــكو لمعـــــــراق حاليـــــــا فـــــــي العاصـــــــمة األردنيـــــــة، عمـــــــان. وضـــــــع 

التعـــــــاون مـــــــع اليونســـــــكو بحيـــــــث تبـــــــذل العـــــــراق التربيـــــــة والتعمـــــــيم عمـــــــى رأس قائمـــــــة 
 (1) .جيود كبيرة، لدعم التعميم في مختمف أنحاء الببلد

ــــــوة، العــــــراق مــــــن  ــــــدعم اليونســــــكو، بق ــــــق باالتصــــــاالت واإلعــــــبلم، ت فيمــــــا يتعم
اجــــــل بمــــــورة سياســــــة وطنيــــــة حيــــــال وســــــائل اإلعــــــبلم واالتصــــــال تقــــــوم عمــــــى تعزيــــــز 

                                                           

 271 ص ، 2005 اإلسكندرية، المعارف، منشأة اإلنساني، الدولي القانون الشبللدة، فياد محمد . د  (1)
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 القــــــدرات فــــــي قطــــــاع اإلعـــــــبلمحريــــــة التعبيــــــر بفضــــــل سمســــــمة مــــــن البـــــــرامج لبنــــــاء 
ونظـــــــرا إلـــــــى الظـــــــروف السياســـــــية واألمنيـــــــة التـــــــي تشـــــــيدىا الـــــــببلد فـــــــإن اليونســـــــكو 
ــــــة لمعــــــراق بالتعــــــاون  ــــــة وصــــــون الممتمكــــــات الثقافي ــــــى حماي تعمــــــل بشــــــكل مركــــــز عم

 إعــبلن تضــمنو لمــا واســتعادة  .الوثيــق مــع الســمطات العراقيــة والدوليــة المختصــة
االعتـراف  تضـمن والـذي الثقـافي، التنـوع أنبشـ 2111 لعـام العـالمي اليونسـكو
 أخبلقيـة ضـرورة حمايتـو تعـد "لئلنسـانية مشـتركاً  تراثـاً " باعتبـاره الثقـافي بـالتنوع
 وفـي،  ذاتـو البشـري الكـائن كرامـة احتـرام عـن ضـرورة عراىـا تنفصـم ال ممموسـة
عشــرات االالف مــن  ســرقة 2113العــراق عــام  عمــى األمريكيــة الحــرب أثنــاء

 وسـمب بغـداد، فـي الوطنيـة المكتبـة وتـدمير ، العـراق متـاحف مـن ثريـةاال قطـعال
 األوقــاف، لــوزارة التــابع العراقـي، ووقــف المخطوطــات الـوطني المتحـف وحـرق
 الجميمـة، ومتحـف صـدام لمفنـون مركـز وسـرقة حيفـا، شـارع فـي الوثـائق ودار

 . (1)العراقي الثقافي والمركز الشيير، الموصل
 األشـخاص حمايـة شــأن فـي جنيـف اتفاقيـات لنصــوص المتتبـع أن والواقـع،
 االحتـرام تقنـين حاولـت أنيـا لـو يتبـين ، 1949 الحـرب لعـام وقـت المـدنيين
 أنيـا بيـد لمشـعوب، أو روحًيـا ثقافًيـا تراثًـا تمثـل التـي الثقافيـة لؤلعيـان الكامـل
 العمميـات تقتضـي عنـدما التخريـب يمكـن أنـو مفـاده بقيـد حمايتيـا بسـط قيـدت

 ولكـن "الحربيـة الضـرورة " عميـو يطمـق مـا وىـذا التخريـب، ىـذا ضـرورة الحربيـة
 والروحيـة اإلنسـانية القـيم متطمبـات مـع القيـد ىـذا عـدم اتفـاق إلـى يشـير الواقـع

 اتفاقيـات يصـف معاصـر اتجـاه فقيـي يوجـد أن بمسـتغرًبا يكـن لـم لـذا لمشـعوب،
 وماا  اَن الــدولي مــعلقا بحــال نصوصــيا قورنــت مــا إذا بــالتخمف، جنيــف

 غاا   بااٍه تف قاا  دون عم اواا  تاادمٍ  فااً ال دٌثاا  األساال   علٍاا  اوطااى 

وثمٍه
(1)
 . 

                                                           

 271 ص ،المصدر نفسو  (2)
اإلوس وً آف ق وت دٌ   ،  الدولً الق وىن مىظىر فً المقدس  الدٌىٍ  األم كه حم ٌ  فؤاد، أحمد مصطفى  (1)

 .25، ص  5، ج 5002بٍ و  مىشأة المع رف ، 
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دول االحـــــــتبلل مســـــــؤولية  فوفقـــــــا لقواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي فانـــــــو يقـــــــع عمـــــــى عـــــــاتق
حمايــــــــة الممتمكــــــــات الثقافيــــــــة ، وبالتــــــــالي تتحمــــــــل ىــــــــذه الــــــــدول المســــــــؤولية الدوليــــــــة 

ــــــــــبللنتيجـــــــــة إلىماليـــــــــا القيـــــــــام  ــــــــــررة عمييـــــــــا كدولـــــــــة احتـ وعمييـــــــــا  بااللتزامـــــــــات المقــ
اســــــتنادا لقواعــــــد القــــــانون الــــــدولي وبالخصــــــوص المــــــادة تعــــــويض الخســــــائر الثقافيــــــة 

ـــــــة الىـــــــاي لســـــــنة  27 ـــــــة الىـــــــاي لســـــــنة  1917مـــــــن اتفاقي وبموجـــــــب  1954واتفاقي
والتطبيقــــــات القضــــــائية التــــــي ســــــادت بعــــــد  1977البروتوكــــــول األول والثــــــاني لســــــنة 

ء الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة والتـــــي تضـــــمنت أحكامـــــا بحـــــق العســـــكريين النـــــازيين انتيـــــا
البـــــد ىنـــــا مـــــن االشـــــارة  (1) الـــــذين ارتكبـــــوا جـــــرائم مماثمـــــة فـــــي بعـــــض دول أوروبـــــا.

أكــــــدت أن مــــــدنًا بابميــــــة  الــــــى التقــــــارير الدوليــــــة المســــــتندة الــــــى الكشــــــوفات الموقعيــــــة
ـــــوات العســـــكرية  ـــــراد الق ـــــب والســـــرقة مـــــن أف ـــــى التخري وســـــومرية وآشـــــورية تعرضـــــت إل
ـــــــم  ـــــــدما ت ـــــــل عن ـــــــة باب ـــــــة أنفســـــــيم كمـــــــا حصـــــــل لمدين ـــــــة واإليطالي ـــــــة والبولوني األمريكي
تحويميـــــا إلـــــى مركـــــز عســـــكري تطمـــــب إجـــــراء تغييـــــرات وتحـــــويرات أدت إلـــــى تبلشـــــي 

زالـــــــة العديـــــــد مـــــــن المعـــــــالم األثريـــــــة ا لـــــــى 2611لتـــــــي يزيـــــــد عمرىـــــــا عمـــــــى وا  ســـــــنة وا 
والقطـــــع األثريـــــة التـــــي تـــــم تيريبيـــــا خـــــارج  ســـــرقات نالـــــت مئـــــات األلـــــوف مـــــن المقـــــى

لقــــد الــــزم القضــــاء والتعامــــل الــــدولي الــــدول المنتيكــــة لقواعــــد القــــانون الــــدولي العــــراق 
ـــــــدول  تعـــــــويض األضـــــــرار التـــــــي لحقـــــــت باألشـــــــخاص والممتمكـــــــات ، وعميـــــــو فـــــــإن ال

وقـــــد اشـــــارت ممزمـــــة بتعـــــويض االضـــــرار  المتعـــــددة الجنســـــيات التـــــي تتبعيـــــا القـــــوات
ـــــى 3بوضـــــوح حيـــــث نصـــــت فـــــي المـــــادة ) 1917اتفاقيـــــة الىـــــاي الرابعـــــة لعـــــام  ( عم

ــــــــذي يخــــــــل بأحكــــــــام االتفاقيــــــــة المــــــــذكورة ممزمــــــــا  أن )يكــــــــون الطــــــــرف المتحــــــــارب ال
ــــــدأ أيضــــــا البروتوكــــــول األول لعــــــام  ــــــالتعويض( وأكــــــد ىــــــذا المب ــــــو  1977ب ــــــي مادت ف

ـــــى أ91) ـــــات أو ىـــــذا البروتكـــــول ن )يســـــأل طـــــرف ( عم ـــــزاع الـــــذي ينتيـــــك االتفاقي الن
ذا كانـــــــت اتفاقيـــــــة الىـــــــاي والبروتوكـــــــول األول الممحــــــــق  عمـــــــى دفـــــــع التعـــــــويض ( وا 

قـــــد أّكـــــد  1999بيـــــا قـــــد خـــــبل مـــــن مبـــــدأ التعـــــويض، فـــــان بروتوكـــــول الىـــــاي الثـــــاني 
ولين عمـــــى التعـــــويض وتحديـــــد المســـــؤولية الجنائيـــــة الفرديـــــة ووجـــــوب مقاضـــــاة المســـــؤ 
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ووفــــق مــــا تقــــدم فقــــد اوجــــب التعــــويض عــــن كــــل ضــــرر اصــــاب  وانــــزال العقــــاب بيــــم
ـــــي  ـــــار الت ـــــة ، مـــــن خـــــبلل ارجـــــاع اآلث ـــــة العراقي ـــــة واالثاري ـــــة والفكري الممتمكـــــات الثقافي
ــــــــة التــــــــي  ــــــــع االثاري ــــــــره مــــــــن المتــــــــاحف والمواق ــــــــت مــــــــن المتحــــــــف العراقــــــــي وغي نيب

 . (1)استخدمتيا القوات المحتمة

 المتعمــد التــدمير بشــأن 2113 لعــام اليونســكو عــبلنإ تضــمنو لمــا وتأكيــداً 
 تـدميره بمكافحـة االلتـزام و الثقـافي التـراث االعتـراف بأىميـة مـن الثقـافي لمتـراث
 إلـى األجيـال التـراث ىـذا نقـل يمكـن حتـى الصـور مـن صـورة بـأي المعتمـد
 النزاعــات أثنــاء المبلئمــة التــدابير جميــع الــدول تتخــذ أن ووجــوب القادمــة،
 وفقــاً  الثقــافي التــراث حمايــة يكفــل عمــي نحــو االحــتبلل زمــن وفــي المســمحة
الدوليــة  االتفاقيــات وأىــداف ومبــادئ اليونســكو وتوصــيات الــدولي لمقــانون
 .التراث ذلك بحماية المتعمقة
 األحمــر لمصــميب والعشــرين الثــامن المــؤتمر عــن الصــادر لئلعــبلن ونفــاذاً 

 النزاعـات أطـراف مناشـدة مـن 2113ديسـمبر مـن السـادس فـي األحمـر واليـبلل
دون  والحيمولــة الثقافيــة لمممتمكــات الضــرورية الحمايــة تبســط بــان المســمحة
 الـدولي القـانون ألحكـام الواجـب االحتـرام وكفالـة نيبيـا أو بيـا العبـث أو تـدميرىا

كمـــا تتعـــاون فـــي الوقـــت الحاضـــر ، ومنـــذ ســـنوات  .الشـــأن ىـــذا فـــي اإلنســـاني
لحمايــــــــة عمــــــــوم الممتمكــــــــات الثقافيــــــــة لمشــــــــعوب ســــــــابقة ، منظمــــــــات دوليــــــــة عديــــــــدة 

   وأىميا :
 .( ومقرىا باريسالمنظمة العالمية لمتربية والثقافة والعموم )  اليونسكو  -
 المنظمة العالمية لحماية الممكية الفكرية ) الويبو ( ومقرىا جنيف . -
 منظمة الشرطة الجنائية الدولية ) االنتربول ( ومقرىا باريس . -
المنظمــــــــــة اإلســــــــــبلمية لمتربيــــــــــة والثقافــــــــــة والعمــــــــــوم ) االيسيســــــــــكو ( ومقرىــــــــــا  -

 الرباط .
                                                           

 . )http://www.alkhuld.com/?page_id=121( الشبكة الدولية لممعمومات )االنترنت ( الرابط 1
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 المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ) اليسكو ( ومقرىا القاىرة . -
 الفرع اإلقميمي العربي لممجمس الدولي لموثائق ومقره بغداد . -
 

ل فــــــي االتجاىــــــات ان آليــــــة الحمايــــــة  والمتمثمــــــة فــــــي االتفاقيــــــات الثقافيــــــة ، تعمــــــ
 اآلتية : 

ـــــائق   ـــــات النافـــــذة والوث ـــــل فـــــي االتفاقي ـــــدولي والمتمث ـــــانوني ا ال األول : العمـــــل الق
 االخرى ذات الطابع العام أو االقميمي .

الثـــــــاني : يشـــــــمل القـــــــرارات والتوصـــــــيات الصـــــــادرة عـــــــن اليونســـــــكو وغيرىـــــــا مـــــــن 
 .   المنظمات الحكومية وغير الحكومية 

بالعمــــــــل الــــــــدولي المشــــــــترك مــــــــن مــــــــؤتمرات ووثــــــــائق دوليــــــــة الثالــــــــث :  يتمثــــــــل 
 ومشاريع االتفاقات والقوانين التي تنظم ذلك .

ــــــــار  ــــــــل االث أعمنــــــــت منظمــــــــة اليونســــــــكو عــــــــن خطــــــــة طــــــــوارئ اســــــــتراتيجية لتأىي
ــــــــــة  العراقيــــــــــة، التــــــــــي دمرىــــــــــا تنظــــــــــيم داعــــــــــش، تشــــــــــمل حمايــــــــــة المواقــــــــــع األثرّي

 .عالميوالمتاحف والقطع األثرّية فييا ومواقع التراث ال
ــــــي  ــــــافي ف ــــــراث الثق ــــــة الت ــــــي بحماي ــــــام مــــــؤتمر التنســــــيق المعن ــــــي خت ــــــك ف جــــــاء ذل
المنـــــاطق المحـــــّررة فـــــي العـــــراق، والـــــذي نّظـــــم لمـــــدة يـــــومين بمقـــــر اليونســـــكو فـــــي 
بـــــــاريس، حيـــــــث اعـــــــد المـــــــؤتمر خطـــــــة عمـــــــل طارئـــــــة عمـــــــى األجمـــــــين المتوســـــــط 
ــــــــة التــــــــي تعــــــــود آلالف  ــــــــى مواقــــــــع البمــــــــد األثرّي والبعيــــــــد مــــــــن أجــــــــل الحفــــــــاظ عم
ــــديني  ــــراث ال ــــاحف والت ــــى المت ــــّوع، باإلضــــافة إل ــــى وتن الســــنين، ومــــا فييــــا مــــن غن

 .(1)والمدن التاريخّية
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 امتــــةاخل
من اعداد بحثنا ىذا فقد اتضح لنا  الحمد هلل الذي بفضمو تتم النعم ، بعد ان انتياينا

اىمية منظمة اليونسكو في بمدنا العراق وما تبذلو ىذه المنظمة في الحفاظ عمى 
كما  2113الممتمكات ومدى سعييا العادة القطع االثرية التي تم سرقتيا بعد حرب 

ة قطاعات ميمة، وىي التعميم، منظمة اليونيسكو في عمميا عمى خمس ركزت مبادئ
افة، والعموم اإلنسانية، واالجتماعية باإلضافة إلى االتصال والتواصل وتبادل قثوال

 : ذكر اىميا نتائج عدة إلى توصمنا، وقد  المعمومات وأخيرًا العموم الطبيعية
 االستنتاجات

الحفاظ رغم عدم تنفيذ أغمب قرارات منظمة اليونسكو؛ إال أنيا تشكل أحد أساليب  -8
 عمى الممتمكات الثقافية .

 لمدول أجاز الذي األمر الحرب وسائل ومنيا الحديثة التقنية التطوراتان  -7
 من خاصة حماية منحيم مع الثقافية الممتمكات لحماية إفراد تعين اإلطراف
 تقع التي األماكن في بأضرار ليم تسبب قد التي العنف إلعمال تعرضيم احتمال
 . الممتمكات من قريبة مسافات عمى

قوات جاءت أغمب قرارات والنداءات الصادرة عن اليونسكو ولجانيا بمطالبة  -4
 بوقف التجاوزات واالنتياكات لبلتفاقيات الدولية. االحتبلل االمريكي
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 المنقولة الممتمكات طياتو في يحمل ، واسع مفيوم الثقافية الممتمكات مفيوم ان -3
  . فنية او أثرية بقيمة ذاتيا بحد تمتع التي والثابتة

ونشر روح الثقافة حماية الممتمكات الثقافية لمنظمة اليونسكو الدور الفاعل في  -1
بين المواطنين وتنمية الوعي لدييم بضرورة حماية تمك الممتمكات والمحافظة 

 .عمييا 
 

 املصادر
 انقزآٌ انكزيى

 

 أواًل : انكتب

الوحدة اسماء عبيد ، ىل نسي العالم اثار العراق المسروقة ؟ ، مؤسسة  -1
 . 2118لمصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ 

حسن نافعة، العرب واليونسكو، سمسمة كتب ثقافية شيرية ، المجمس الوطني  -2
 .1978لمثقافية والفنون واالدب ، الكويت، 

، 188حسن نافعة، اليونسكو والصراع العربي االسرائيمي، شؤون فمسطينية ع -3
 م.1988

األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة ربحي مصطفى عميان، منظمة  -4
 م .2117، 315اليونسكو، االمن والحياة، ع

روبرت س. جوردان ، المنظمات الدولية المتخصصة، ترجمة ثابت رزق ،  -5
 . 1979مكتب سجل العرب لمنشر ، القاىرة ، 

رياض ياسين ، التراث الثقافي لمدينة القدس في المعاىدات والقرارات الدولية،  -6
 م.2119ز الزيتون لمدراسات واالستشارات، بيروت ، مرك
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رياض ياسين،  التراث الثقافي لمدينة القدس في المعاىدات والقرارات الدولية؛  -7
دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس، مركز الزيتونة لمدراسات 

 م .2111بيروت،  ،واالستشارات
، 1لمدولة اإلسبلمية، طسعيد عبد اهلل حارب المييري، العبلقات الخارجية  -8

 . 1995مؤسسة الرسالة بيروت، 
، بيت الحكمة ، بغداد ،  1سميم الصويص ، الحماية القانونية لآلثار ، ط  -9

2111 . 
شريف عتمم ، القانون الدولي االنساني  )دليل لبلوساط االكاديمية ( ،   -11

 . 2116مكتبة االنجمو المصرية،  القاىرة ، 
 المعارف، منشأة اإلنساني، الدولي انونالق الشبللدة، فياد محمد -11

 .، ببل تاري  طبعاإلسكندرية
 . 1971 ،المديرية العامة لبلثار ، أطمس المواقع االثرية ، بغداد -12
 منظور في المقدسة الدينية األماكن حماية فؤاد، أحمد مصطفى -13

 .2115ات ، منشأة المعارف ، بيروت اإلنساني آفاق وتحدي الدولي القانون
األمم المتحدة: التراث العالمي: الدورة العشرين لمجمعية العامة منظمة  -14

 م.2115لمدول األطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي، عام 
 

 حانيا: انزسائم واالطاريح

نسرين رفيق المحام، "الحفاظ عمى المباني التراثية وتوظيفيا"، رسالة ماجستير  -1
 ( .1997شمس، القاىرة، ) )غير منشورة( ، كمية اليندسة، جامعة عين

وفاء عبد الفتاح عواد النعيمي، ضمانات حقوق االنسان في مواجية سمطة  -2
االدارة في اصدار القرار االداري ، رسالة ماجستير ، كمية القانون ، جامعة 

 . 2116بغداد ، 
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 حانخًا : انبحىث 

يحيى ياسين سعود ، العراق وآلية الخروج من عقوبات الفصل السابع من    -1
ميثاق االمم المتحدة ... النظرية والتطبيق ، بحث مقدم الى الندوة العممية 

تطمعات الشعب ( ، كمية القانون والعموم  –بعد الصراع  الموسومة بـ )لعراق
 .  2111-2-13السياسية ، جامعة ديالى ، 

 الترابعًا : اجمل

ادريس الخالدي، اسرائيل وقرارات اليونسكو والحممة المضادة، مجمة شؤون  -1
 .1975، 43فمسطينية ع

حيدر كاظم عبد عمي ، عمار مـراد غـركان، الحماية الخاصة لمممتمكات  -2
الثقافية أثناء النزاعات المسمحة ، مجمة المحقق الحمي لمعموم القانونية 

 . 2111ة بابل، والسياسية ، العدد الثاني ، جامع
محمد ثامر مخاط ، د. عدنان محمد الشدود ، الحماية الدولية لمممتمكات  -3

الثقافية )دراسة تطبيقية عمى الممتمكات الثقافية في محافظة ذي قار ( ، 
 . 2111مجمة الحقوق ، المجمد الرابع ، العدد الخامس عشر ، بغداد ، 

واالنسحاب من اليونسكو، مجمة محمد عبد الوىاب الساكت، الواليات المتحدة  -4
 م.1984، 76السياسات الدولية، ع

يحيى ياسين سعود، الممتمكات الثقافية العراقية ووسائل حمايتيا واستردادىا  -5
 ، الرابع المجمد ، السادسة السنة ، المستنصرية جامعة ، دوليا ، مجمة الحقوق

 . 2111 ، عشر الخامس العدد
   يىاقع االنرتنثخاسًا : 

 الشبكة الدولية لممعمومات)االنترنت ( الرابط -8
http://www.alkhuld.com/?page_id=121. 

اسامة ميدي ، حماية استراتيجية لممواقع األثرّية والمتاحف والقطع األثرّية ،  -2
 الشبكة الدولية لممعمومات )االنترنت ( الرابط 

http://elaph.com/Web/News/2017/2/113560 

http://www.alkhuld.com/?page_id=121
http://www.alkhuld.com/?page_id=121
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-الحوار المتمدنعبد الحسين شعبان ،  الحرب الثقافية في العراق ،مجمة  -3
 http://www.ahewar.org/debat/show.ar، الرابط  2119-12-11 – 2855العدد: 

منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة: اليونسكو ماىي ، ماذا تفعل؛  -4
 http://ar.unesco.orgم 2119أيمول / سبتمبر عام 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2855
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2855
http://www.ahewar.org/debat/show.ar
http://ar.unesco.org/

