
	ببيياانن صصححففيي للللننششرر االلففوورريي  

سسييععااووننوونن ممنن أأججلل ححررييةة االلصصححااففةة االلييووننسسككوو ووننققااببةة االلصصححففيييينن االلععررااققيييينن ييووققععاانن ااتتففااقق وو
	ففييييننووسسللااممةة االلصصحح  

 

االلييووننسسككوو ووننققااببةة ااففةة، ااتتففقق ككلل ممنن ييوومم االلععااللمميي للححررييةة االلصصححاالل ببااً ااححتتففاالل 3 أأيياارر 2015:–غغدداادد٬، االلععررااقق بب

االلققططااعع االلااععللاامميي  ححررييةة االلتتععببييرر ووتتططووييرر تتععززييزز االلتتععااوونن ففييمماا ببييننههمم للتتععززييزز ععللىى ففيييينن االلععررااققيييينن االلصصحح

   ففيي االلععررااقق.ةةررففصصوولل االلججممييعع ععللىى االلممععللووممااتت ووااللممععووووتتووففييرر 

ةة ووققعع ررئئييسس ننققااببللححررييةة االلصصححااففةة، ييوومم االلععااللمميي االل ممنن ققببلل االلننققااببةة ووااللييووننسسككوو ببممننااسسببةة ظظييممههخخللاالل ححددثث تتمم تتنن

االلصصححففيييينن االلععررااققيييينن االلسسييدد ممؤؤييدد االلللاامميي ووممممثثلل االلييووننسسككوو للللععررااقق االلسسييدد ااككسسلل ببللااتت ااتتففااقق ببااللننييااببةة ععنن 

ننششططااء ححققووقق االلااننسساانن للععررااققيييينن ببووججوودد ععدددد ممنن االلصصححففيييينن وو ففيي ممققرر ننققااببةة االلصصححففيييينن اا. ووققعع االلححددثثممؤؤسسسسااتتههمم

 ععضضااء االلممججتتممعع االلددوولليي.ووأأ

	خخططااببههثثلل االلييووننسسككوو ففيي االلععررااقق ققيي ققاالل ااككسسلل ببللااتت، مممم    ددوورر للتتععززييزز ججدداا ممتتيينناا أأسسااسساا ععططييننااتت"ههذذهه االلااتتففااققييةة 

 ".االلصصححففيييينن سسللااممةة ووززييااددةة االلووططننييةة االلممصصااللححةة أأججلل ممنن االلإإععللاامم ووسساائئلل

ففيي ححييااتتههمم ففيي االلععررااقق ففققدد مماا ييققاارربب ااررببعع ممئئةة صصححممننذذ ععاامم 2003 "هه للاامميي ففيي خخططااببهه ااننللووصصررحح ررئئييسس االلننققااببةة ممؤؤييدد اا

 االلججننااةة للككششفف ووااللححققييققيي االلججاادد االلععمملل االلىىووممؤؤسسسسااتت االلددووللةة  االلععررااققييةة االلححككووممةة ووددععاا " االلععااللمم ففيي االلااككببرر ههوو، ههذذاا االلررققمم 

 ععللىى ووققاائئممةة ووممسستتققللّةة ححررّةة إإععللااممييةة ببييئئةة ضضمماانن خخللاالل ممنن إإللاا االلصصججااففةة ححررييةة تتححققييقق ييممككنن للاا ههااننووصصررحح ااييضضااً 

 االلأأممننيي االلووضضعع ففيي ظظلل االلااتتففااقق ههذذاا ووييأأتتيي ممههااممههمم، تتأأددييةة أأثثننااء االلصصححففيييينن أأممنن للضضمماانن ممسسببقق ششررطط ووههذذاا ، االلتتععددّددييةة

 .ححززببييةة غغييرر ووببططررييققةة ببأأمماانن للللععمملل االلإإععللاامم ووسساائئلل ققددررةةااللممتترردديي ففيي االلععررااقق ووااللذذيي ححدد ببششددةة 

االلتتغغططييةة االلأأخخببااررييةة االلممررااععييةة ففيي  االلععررااققيييينن االلصصححففيييينن ققددررااتت تتععززييزز " ممششررووعع ذذسسييتتمم تتننففيي ةةممللممووسس  خخططووةةأأووللكك

 ببههاا االلممععتتررفف االلممععااييييرر ققددمم االلممسسااووااةة ممععااللىى   تتصصللااللتتققااررييررأأنن ممععااييييرر ممنن ششأأننهه أأنن ييضضممنن  االلذذييوو "االلننززااععااتتللححسسااسسييةة 

 ددوولليياا.

 ممنن ععمموومماا ببههاا االلممععتتررفف االلأأسسااسسييةة االلممععااييييرر ببششأأنن االلصصححففيييينن تتثثققييفف االلىى ااخخررىى ببيينن ااههددااففممنن االلممششررووعع  ووسسييههددفف

 ددوورروواالل االلننززااععااتت، ففيي ووااللووسسااططةة االلممووثثووققةة االلصصححااففةة ببيينن ببههااششتتاالل أأووججهه ععللىىووللللصصححففيييينن،  االلممههننييةة االلممممااررسسااتت

ططييرر ووااللصصييااغغةة ووااللتتأأ االلصصححييححةة االلللغغةة ااسستتخخدداامموو االلننززااعع، ععنن االلإإببللااغغ ففيي االلححققييققةة ععنن ووااللببححثث للممووضضووععييةةااللأأسسااسسيي لل

 .االلننززااععااتتففيي االلتتغغططييةة االلأأخخببااررييةة االلممررااععييةة للححسسااسسييةة ففيي 

ووممسسأأللةة االلإإففللااتت ممنن سستتتتننااوولل ققضضييةة سسللااممةة االلصصححففيييينن  تتححتت االلااتتففااققييةة للااً، االلممببااددررااتت االلتتيي سسييتتمم تتننففييذذههااإإججمماا

االلععننفف ضضددههمم ففيي سسييااقق "خخططةة ععمملل االلأأمممم االلممتتححددةة ببششأأنن سسللااممةة االلصصححففيييينن ووممسسأأللةة االلإإففللااتت ممنن االلععققاابب ععللىى أأععمماالل 

 ووااللسسللاامم االلننززااععااتت ححلل ففييااللييووننسسككوو ووننققااببةة االلصصححففيييينن االلععررااققيييينن ااننههمم سسييسسااههمموونن ووتتععتتققدد ككلل ممنن  ."االلععققاابب



ممررااععييةة للححسسااسسييةة  ففيي ممججاالل صصححااففةة  ممنن خخللاالل االلتتررككييزز ععللىى تتععززييزز ققددررااتت االلصصححففيييينن االلععررااقق ففيي ووااللددييممققررااططييةة

  غغييرر ححززببييةة للللممووااططننيينن. ووممععللووممااتت  تتووففييررففييوو  	االلننززااععااتت

 االلأأححددااثث ععللىى االلأأررضض ووتتققددييمم تتققااررييرر غغييرر ححززببييةة. للتتححقققق ممنناا للللصصححففيييينن ففيي االلععررااقق ممتتززااييدد ننححوو ععللىى صصععبباالل  ممننووأأصصببحح

 صصووررتت االلأأححيياانن ببععضض ففييوو االلممتتففااققممةة االلططاائئففييةة االلننززااععااتت ففيي ممققصصوودد ررغغيي ددوورر تتللععبب أأنن االلإإععللاامم للووسساائئلل ييممككننففيي ههذذاا االلسسييااقق، 

 ععللىى خخططرراالل ققدد ززاادد، ووااللذذيي ممننححااززةة وو ددققييققةة غغييرر تتققااررييررتتققددييمم  خخللاالل ممنن االلععننفف تتححررييضضوو ووصصمم ففيي ككممسسااههمم ننففسسههاا االلإإععللاامم ووسساائئلل

  . االلننززااععففيي  أأططرراافف أأننههمم ععللىى للههمم ييننظظررححييثث  ككثثييرراا االلصصححففيييينن ححييااةة

 االلصصححااففةة ححررييةة ووتتققييييمم االلصصححااففةة، للححررييةة االلأأسسااسسييةة ببااللممببااددئئ االلااححتتففاالل ممووععدد ععاامم ككلل ممنن ممااييوو/أأييّاارر ممنن االلثثااللثث ييششككلل

 خخللاالل ححييااتتههمم ففققددوواا االلذذيينن االلصصححففيييينن ذذككررىى ووتتخخللييدد ااسستتققللااللههاا، ععللىى االلتتععددّيي ممنن االلإإععللاامم ووسساائئلل ووححممااييةة االلععااللمم، ففيي

 .ههممممههننتت ممممااررسسةة

* * * * 

  (d.subhee@unesco.org) صصببححيي ضضييااءللللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت ااااللررججااء االلإإتتصصاالل بب: 


