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يف  اليبيبلرتاث العاملي لمواقع  ةمخس

 قائمة اخلطر

 
 

 

تركيا استقبل الليبيون خبر وضع -سطنبول إم ضمن اجتماعات لجنة التراث العاملي في  2016يوليو  14في يوم 

 مواقع التراث العاملي الليبية الخمس في قائمة التراث العاملي املهدد بالخطر.

 ؟ةن نسأل ماهي مواقع التراث العالمي الليبية الخمسأولكن أوال يجب 

 

 الكربىاملوقع األثري لبدة  .1

ن تاريخ تأسيسها ألبدة الكبرى هي أقدم املستوطنات الفينيقية في ليبيا، أسست عند مصب وادي لبدة، ويعتقد 

وقد اعترف  هم املدن الرومانية في العالم القديم،أ, ثم أصبحت مدينة لبدة الكبرى من 1 514على األرجح في 

للتراث العاملي خالل االجتماع الدوري للجنة التراث العاملي في  اإعالنها موقع جرى العالم كله بأهميتها حين 

م، وبحضور كل من  املرحوم 1982ديسمبر  17-13الدورة السادسة تحديدا، والتي جرت في باريس في الفترة من 

ثار الليبية والسيد عبدالقادر االطرش سفير ليبيا لدي منظمة الدكتورعبدهللا شيبوب رئيس مصلحة اآل

 2كو آنذاك.اليونس

 لبدة تم ضمها ملواقع التراث العاملي بعد أن انطبقت عليها املعايير التالية:

  1المعيار رقم (i :).تمثل تحفة عبقرية خالقة من ُصنع اإلنسان 

"To represent a masterpiece of human creative genius;" 

                                                           
; عبداللطيف محمود  42,43م، ص  2010الناجي منصور الحربي، الليبيون في جيش قرطاجة، مجلس الثقافة العام، القاهر,  1

 D.E.L.Haynes, Antiquities of; 305م ص  1971البرغوثي، التاريخ الليبي القديم، منشورات الجامعة الليبية , 
Tripolitania,Glen Freebairn,UK,1981,p25  

2 UNESCO, World Heritage Committee, Sixth Session, Paris, 13‐17 December 

 http://whc.unesco.org/archive/repcom82.htm#1831982,P18  

http://whc.unesco.org/archive/repcom82.htm#183
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  2المعيار رقم (ii :) لفترة من الزمن أو في املجال  ٬واملشتركة تمثل إحدى القيم اإلنسانية الهامة

أو  ٬أو تخطيط املدن  ٬أو الفنون األثرية  ٬سواء في تطور الهندسة املعمارية أو التقنية  ٬الثقافي للعالم 

 تصميم املناظر الطبيعية.

"To exhibit an important interchange of human values، over a span of time 

or within a cultural area of the world، on developments in architecture or 

technology، monumental arts، town-planning or landscape design;"  

  3المعيار رقم (iii :) تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على األقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة

  قائمة أو مندثرة.

"To bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition 

or to a civilization which is living or which has disappeared;" 3 

 

 املوقع األثري صرباتة .2

و صيدا، وال يعرف أتجار الفينيقيون من مدينة صور ال، أسسها 4حدى املدن الفينيقية الثالث في ليبياإصبراتة 

ثارها الفينيقية والرومانية آثرية الليبية، تتميز بألهم املواقع اأتأسسها، مدينة صبراتة من أجمل و بدقة تاريخ 

     Amphitheater. هم وأشهر معاملها الضريح الفينيقي الشهير واملسرح الروماني و امللعب املدرجأولعل 

الدورة ذاتها )الدورة السادسة( التي  م وفي 1982ثري صبراتة أدرج ضمن قائمة التراث العاملي عام املوقع األ

 أدرج خاللها موقع لبدة الكبرى.

 (iii) 3ن املوقع انطبق عليه املعيار رقم أثري صبراتة دراج املوقع األإتوضح وثيقة 

  3المعيار رقم (iii :) تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على األقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة

  قائمة أو مندثرة.

"To bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition 

or to a civilization which is living or which has disappeared;"5 

                                                           
3  UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2008, 

P17 
( وهي: لبدة الكبرى، واويا، و صبراتة، انظر: احمد محمد انديشة ، التاريخ Tripolisالمدن الثالث الفينيقية في ليبيا او )التريبوليس  4

 .15م , ص  1993السياسي واالقتصادي للمدن الثالث، الدار الجماهيرية للنشر, 

 
5    UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2008, 
P17  
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 املوقع األثري قوريين .3

قليم قورينائية إق م. عاصمة  631ن تاريخ تأسيسها أغريقية في ليبيا يعتقد املستوطنات اإل  ىولأقوريني 

Cyrenaica    ولقد كان هذا التأسيس علي يد مهاجرين من جزيرة تسمى ثيراThera.  هيرودوت حيث يروي

Herodotus 6  حداث التاريخية. قصة تأسيس املدينة التي كانت خليط رائع بين األسطورة واأل 

 إلى ثالث مناطق رئيسية هي:  The core siteيمكن تقسيم املوقع األثري )الرئيس ي( 

  التل( الجنوبي الغربي الذي يضم االجوراAgora( والفورم ،)Forum( واالكربول، )Acropolis والتي )

 .Stoa of Hermes and Heraklesترتبط ببعضها بشارع باتوس 

 منطقة التل الشمالي الشرقي، والذي يشمل معبد زيوس الكبير 

(The Great Temple of Zeus( وميدان السباق )Hippodrome ) 

 ة الشمالية الغربية، وهي منطقة الوادي الذي يفصل بين التلين ويضم أقدم املباني مثل معبد املنطق

( The Sanctuary of Apollo، وهي منطقة الساحة املقدسة )(Apollo)ومعبد ابولو ( Artemis)ارتميس 

( Roman Propylaeum( والبوابة الرومانية )Greek Propylaeumبمعابدها والبوابة االغريقية )

 (.Greek Theaterوالحمامات البزنطية وحمامات تراجان واملسرح اإلغريقي )

ثري قوريني شرف الضم لقائمة التراث العاملي خالل ثار املميزة والتاريخ الغني نال املوقع األوعبر هذه املعالم واآل

 17-13ي جرت في باريس في الفترة من االجتماع الدوري للجنة التراث العاملي في الدورة السادسة تحديدا، والت

 7م.1982ديسمبر 

 ن انطبقت عليها المعايير التالية:أقوريني تم ضمها لمواقع التراث العالمي بعد 

  2المعيار رقم (ii :)  تمثل إحدى القيم اإلنسانية الهامة واملشتركة، لفترة من الزمن أو في املجال

، تخطيط املدن ، أوالفنون األثرية ، أوالتقنية أو املعمارية الهندسة الثقافي للعالم، سواء في تطور 

 .تصميم املناظر الطبيعية أو

"Bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition 

or to a civilization, which is living or which has disappeared." 

  3المعيار رقم (iii:)  تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على األقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة

 قائمة أو مندثرة.

                                                           
 )الكتاب الرابع، الكتاب السكيثي والكتاب الليبي(، ترجمة محمد ابراهم محمد، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي.  IVهيرودوت، 6

7 UNESCO, World Heritage Committee, Sixth Session, Paris, 13‐17 December 
1982,P18 http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/190.pdf  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/190.pdf
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"To exhibit an important interchange of human values، over a span of time 

or within a cultural area of the world، on developments in architecture or 

technology، monumental arts، town-planning or landscape design;"  
 

  6المعيار رقم (vi:)  أو التقاليد املعيشية، أو أن تكون مرتبطة بشكل مباشرة أو ملموس باألحداث

  األفكار، أو املعتقدات، أو األعمال الفنية واألدبية ذات األهمية العاملية الفائقة.

"Be directly or tangibly associated with events or living traditions, with 

ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding 

universal significance. (The Committee considers that this criterion should 

preferably be used in conjunction with other criteria)8." 

 

    مواقع الفن الصخري تدارات أكاكوس .4

كذلك كاكوس يطلق على طرف الكتلة الصخرية التي ترى من غات ومن تانيزوف ويسمى بهذا االسم أ" اسم 

 9غات." –الجزء املتجه نحو الغرب بما في ذلك املنحدر الحاد الذي يحاذي طريق سردليس 

 .10واسم تدرارت: في لهجة التاماهاق تعني نقيض تاسيلي، وهي تعني كتل صخرية كبيرة 

كاكوس تحوي تشكيلة فريدة من الفنون الصخرية )رسوم ونقوش( التي تظهر طبيعة أن منطقة تدرارت إ

 ن والتي كانت وفيرة املياه، كما تبين اللوحات املصورة من نباتات وحيوانات. ة الجافة اآل املنطق

كلي للحياة بها، وساهمت الرمال في طمس  هجفاف هذه املنطقة وبالتالي موت شب إلىن التغيرات املناخية أدت إ

ئع لهذه الحضارة فقد ظلت خفاء ذلك السجل الراإن عامل الزمن لم يسطع أال إمعالم تلك الحقب املطيرة، 

 يومنا هذا. إلىو املرسومة شاهدة أتلك الفنون الرائعة املحفورة 

 11قوام التي عاشت هناك.عن حياة وعادات وطبيعة تلك األ شيئان نعرف أوعبر هذه الفنون نستطيع 

                                                           
8    UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2008, 
P17. 
 

فابريتشيو موري، تادرارت اكاكوس الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التاريخ، ترجمة: عمر الباروني و فؤاد الكعبازي، مركز  9

 . 29م، ص1988جهاد الليبيين, 
 .29المرجع نفسة, ص  10

11 Fabrizio Mori, "Prehistoric Saharan Art and Cultures in The Light of Discoveries in The ACACUS 
MASSIF (Libyan Sahara)", Libya in History, Historical Conference, 16-23 March, 1968,p 40 
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 6 – 2التي عقدت في باريس  12كاكوس في الدورة العادية التاسعة،أعالن ضم مواقع الفن الصخري تدارات إثم 

 ( وهو:iii) 3م, حيث انطبق عليها املعيار رقم  1985ديسمبر 

  3المعيار رقم (iii:)  تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على األقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة

 قائمة أو مندثرة.

"To exhibit an important interchange of human values، over a span of 

time or within a cultural area of the world، on developments in 

architecture or technology، monumental arts، town-planning or 

landscape design;" 13 

 

 املدينة القدمية غدامس  .5

دة عن حدود ليبيا والجزائر كم جنوب العاصمة طرابلس، واملدينة ليست بعي 600مدينة غدامس تقع على بعد 

عن جغرافية ليبيا وحدد مواقعها  هولعل أقدم ذكر لها كان عند املؤرخ الالتيني بليني األكبر في حديث 14وتونس،

، كما ذكرها املؤرخ بروكوبيوس القيصري في حديثه عن طرابلس "...هنا توجد أيضا مدينة  15في اتجاه صبراتة

 16تسمى كيدامي وفيها يعيش )املور( الذي كانوا متساملين مع الرومان...."

 17.بلغت املدينة شهرتها في العهد اإلسالمي، وذكرتها الكثير من املصادر العربية

 7.5للمباني الطينية الليبية الصحراوية وتمتد على مساحة تقدر بحوالي  امميز  اليبي ااملدينة التي تمثل نموذج 

 .اتهكتار 

زقتها املغطاة، باستثناء فتحات تترك للضوء والتهوية، ومنازل املدينة تتميز بشكلها أتتميز املدينة بشوارعها و 

لبناء بهذا النمط وهذه ى الإغدامس  سكان ن وصول إملته ظروف البيئة والعيش في الصحراء، أالداخلي. الذي 

 .18نه جاء بعد تجارب كثيرةأالهندسة من املؤكد 

                                                           
12 UNESCO, World Heritage Committee, Ninth Ordinary Session, Paris, 2‐6 December 1985,p 23 
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/287.pdf  
13 UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2008, 
P17.  
14  Abdulgader Abufayed, Amer Rghei, and Abubaker A. Aboufayed, Adobe Cities of Libya: Unique 
World Heritage Architecture at Risk, Terra 2008: "The 10th International Conference on the Study 
and Conservation of Earthen Architectural Heritage", The Getty Conservation Institute, Los 
Angeles,2008, p 38. 

 15م، ص  2011قاسم يوشع، مدينة غدامس عبر العصور، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، ليبيا , بشير  15
 . 16المرجع نفسه، ص  16
 .16المرجع نفسه، ص  17
 . 73المرجع نفسه، ص  18

http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/287.pdf
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ن تعزل بالكامل أحياء شبة مستقلة، ويمكن أمكونة من سبع بأنها املدينة  ICOMOSيكروم تصف وثيقة اآل 

  19.و خارجي ولكل حي شارع رئيس ي يضم مباني عامة وساحاتأبواسطة باب داخلي 

 24عمال الدورة العاشرة التي عقدت بمقر منظمة اليونسكو بين أقائمة التراث العاملي ضمن ت إلى املدينة ضم

ن املدينة انطبق عليها املعيار الخامس من معايير التراث العاملي أ 20م ، وكما يوضح التقرير 1986نوفمبر  28 –

 وهو:

  5المعيار رقم (v:)  ملمارسات اإلنسان 
ً
التقليدية، في استخدام األراض ي، أو مياه أن يكون مثاال رائعا

صبح ُعرضة لتأثيرات 
ُ
البحر بما يمثل ثقافة )أو ثقافات(، أو تفاعل إنساني مع البيئة وخصوصا عندما ت

 ال رجعة فيها.

Be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or 

sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human 

interaction with the environment especially when it has become vulnerable 

under the impact of irreversible change.21 

 

 خر المهم في هذا المجال ماذا تعني قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر؟والسؤال اآل 

وضع قائمة التراث العاملي املهدد بالخطر لكي يطلع املجتمع الدولي على الظروف التي تهدد مواقع التراث  جرى 

 جل تشجيع اإلجراءات التصحيحية.أفي قائمة التراث العاملي، ومن املدرجة وامللكيات 

. 55لي قائمة التراث العاملي املعرضة للخطر قد ا يبلغ عدد املواقع واملليكات التي وضعت علي
ً
وحسب  22موقعا

 ن يكون املوقع:أالقائمة يشترط  هن التسجيل في هذإمن اتفاقية التراث العاملي تقول  4والفقرة رقم  11املادة 

 أحد مواقع التراث العاملي املسجلة. (1

 أن يكون مهددا بأخطار جسيمة. (2

 23أن يحتاج إنقاذه إلى أعمال وجهود كبرى. (3

                                                           
19  ICOMOS, Old Town of Ghadames, April 26, 1985. 

http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/362.pdf 

 
20  UNESCO, World Heritage Committee, Tenth Session, Paris, 24‐28 November 1986, 
p 29.  
http://whc.unesco.org/archive/repcom86.htm#362  
21    UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2008, 
P17  
22 http://whc.unesco.org/en/danger/  

 http://whc.unesco.org/en/guidelines 62المبادئ التوجيهية التفاقية التراث العالمي، مركز التراث العالمي، ص  23

http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/362.pdf
http://whc.unesco.org/archive/repcom86.htm#362
http://whc.unesco.org/en/danger/
http://whc.unesco.org/en/danger/
http://whc.unesco.org/en/guidelines
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ك في قائمة التراث العاملي املهدد او ذأن ثمة معايير تلزم لجنة التراث العاملي علي وضع هذا املوقع إوفي الحقيقية 

 نوعين كالتالي: إلى ةبالخطر )بالنسبة للتراث الثقافي( وهي مقسم

 ويتمثل في:األول: الخطر األكيد 

 تدهور خطير في مواده. (1

 تدهور خطير في بنيته أو معامله الزخرفية. (2

 ير في اتساقه املعماري والحضري.تدهور خط (3

 تدهور خطير في فضائه الحضري أو الريفي، أو في بيئة الطبيعية. (4

 فقدان ملحوظ في أصالته وفقدان هام لداللته الثقافية. (5

 ويتمثل في: الثاني: الخطر المحتمل

 تعديل الوضع القانوني للممتلك، بما يخص درجة حمايته. (1

 غياب سياسة الصون. (2

 الناجمة عن تأثير مشروعات التخطيط اإلقليمي.التهديدات  (3

 التهديدات الناجمة عن تأثير التخطيط الحضري. (4

 وقوع نزاع مسلح، أو خطر وقوعه. (5

 تغيرات تدريجية بتأثير عوامل جيولوجية أو مناخية أو غيرها من عوامل البيئة. (6

 

 في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر ةمواقع التراث العالمي الليبية الخمس

 

وضع مواقع التراث الليبية الخمسة )دفعة واحدة( في قائمة التراث العاملي املهدد  2016يوليو  14في اليوم أعلن 

 بالخطر.

ي مشاركة ليبية رسمية، وضعت لجنة التراث العاملي التابعة ملنظمة أوفي ظل غياب املعلومات عن وجود  

واقع التراث العاملي الخمسة الليبية في قائمة التراث العاملي املهدد بالخطر وذلك )وحسب نص اليونسكو م

خذ بسبب عدم "االستقرار األمني والجماعات ن هذا اإل أالخبر باملوقع الرسمي ملنظمة اليونسكو( 
ُ
جراء ات

  24املسلحة موجودة بهذه املواقع أو في محيطها املباشر".

مختلفة لكل  اأسباب هناكن أفالحقيقة تظهر  ة،قع الخمساسباب ال تنطبق على كل املو األ  هوفي الواقع هذ

 .ةموقع على حد

                                                           
24 http://whc.unesco.org/en/news/1523/  

http://whc.unesco.org/en/news/1523/
http://whc.unesco.org/en/news/1523/
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 فيما يخص مواقع الفن الصخري في تادرارت األ
ً
حيث لجنة التراث العاملي  ىن ثمة إشارات لدإكاكوس ففمثال

 25رة قرب مواقع الفن الصخري.البشر بأعداد كبي ووجودمن ازدياد موجة الهجرات غير الشرعية  هاتبدي قلق

بينما نحن ندرك تماما أن جملة من أسباب كانت وراء وضع املوقع األثري قوريني ضمن هذه القائمة يمكن 

 تلخيصها في التالي:

 .الزحف العمراني 

 .أنظمة اإلدارة / أو خطة اإلدارة للموقع 

 .الصرف الصحي في وادي بلغدير 

  والقمامة.الحيوانات داخل املوقع والنفايات 

 .السرقة والنهب 

 ثري لبدة الكبرى أيضا.وربما مثل هذه األسباب تنطبق على املوقع األ

ن أليبيا لم تقدم التقرير الذي يجب  أنالتقرير الصادر عن لجنة التراث العاملي يؤكد  إلى أنومن املهم اإلشارة 

 دينة بون األملانية.م في م 2015تقدمه بناء على توصيات اجتماعات لجنة التراث العاملي 

ن السلطات أننا نعلم أ( في هذه االجتماعات، خاصة ةمشاركة ليبية )رسمي هناكن أكما لم نستطع التأكيد 

صة ال تعطي االهتمام الالزم لهذه االجتماعات فقد ُسجل غياب أي ممثل لليبيا في اجتماعات صختالليبية امل

مقر االجتماعات بعد ى لإم حين وصل الوفد الليبي 2014م ، كما ُسجل حضور باهت في الدوحة 2015بون 

 ملفات التراث العاملي الليبية.   بشأنانتهاء املداوالت 

في قائمة التراث العاملي املهدد بالخطر دفعة واحدة هي إشارة  ةن وضع مواقع التراث العاملية الليبية الخمسإ

 الليبي.لعجز الليبي الرسمي لحماية وإدارة التراث إلى اخطيرة 

 عام نشير إلى ن أكما يجدر بنا 
ُ
م من السلطات الليبية بتقديم 2004طلبات لجنة التراث العاملي املتكررة منذ

املعلومات الكافية عن حاالت صون مواقع التراث العاملي فيها، وتقصير السلطات الليبية املتكرر قاد عبر هذه 

 هذه النتيجة الخطيرة.إلى السنوات 

من هذه  ةخراج املواقع الليبية الخمسإنفكر كيف يمكن حل هذه القضية؟ كيف يمكن ن أخير يجب أو 

 القائمة؟

 

 

                                                           
 م  1016يوليو  16، ليبيا المستقبل, الخطر قائمة في الليبية العالمي التراث مواقع خمساحمد عيسى فرج عبدالكريم،  25
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 هذا امللف يجب أن يحظى باالهتمام على أعلى مستوى ويجب اتباع الخطوات التالية:
 

 يجب اإلقرار بعجز السلطات الرسمية الليبية في إدارة ملف التراث العاملي الليبي  (1
ُ
حين  –م 1982فمنذ

)ولم تكن السلطات الليبية قادرة على إدارة هذا امللف ولم  -ُسجل أول مواقع التراث العاملي الليبي 

 .تستطع مواكبة التطورات الخطيرة خالل السنوات األخيرة(

واملعرفة في هذه املجاالت لبدء  الكفاءة يملكون تشكيل لجان علمية وفنية من الخبراء الليبيين ممن   (2

 .العمل على إعداد ملفات متكلمة على كل موقع من مواقع التراث العاملي الخمسة

 .مل عليه بشفافية ووضوحهذا الشأن وطني ويعني كل الليبيين، وليس حكرا على أي جهة، ويجب الع (3

يجب إخطار الحكومة ومجلس النواب بهذه التطورات )مع تقديم شروح وافية ملعنى إدراج املواقع  (4

 .الليبية الخمسة في قائمة التراث العاملي املعرض للخطر( فمن املهم أن يكون هناك موقف رسمي منها

التراث العاملي الليبية( بهذه التطورات، يجب إخطار السلطات املحلية )التي تقع داخل حدودها مواقع  (5

 .وإحاطتها بكل التطورات وإقحامها في األعمال املزمع إجراؤها لضمان تعاونها

 يجب إخطار الجامعات الليبية بهذه التطورات وُيطلب منها التعاون في هذا املجال. (6

 مل بكل شفافية.يجب عقد عدد من اللقاءات بين األثريين الليبيين لوضع إستراتيجيات وخطط ع (7

يجب أن يكلف مساعد ملندوب ليبيا لدي اليونسكو يكون متخصصا في شؤون اآلثار والتراث لضمان  (8

التواصل الفعال مع لجنة التراث العاملي، ويعمل على بناء عالقات ودية مع ممثلي دول العالم لدي لجنة 

 26التراث العاملي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 14، موقع ليبيا المستقبل, باليونسكو الليبي والتراث االثار شؤون في متخصص بتكليف مقترحاحمد عيسى فرج عبدالكريم،  26

 م 2016أغسطس 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1713740258875415
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1713740258875415
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في  2014 ديسمبرفي  هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست ستراتيجياتواإل املنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و  الدراسات التي  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحطرابلس ليبيا, و تم 

لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من إ الحالية والناشئة من أجل الوصول  تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات

جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية  ار. و تكرس املنظمةلصانعي القر أجل تقديم الدعم 

اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي 

 
ً
ت إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياساو ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم  العامة واإلستراتيجيات للحكومة

 و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة. ورش عمل و مؤتمرات

 

 مكتب طرابلس

      ليبيا -طرابلس  – النوفليين

 مكتب إسطنبول 

Yenibosna Merkez MAH.29  

    Istanbul Vizyon Park 

   Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28 

                     Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye  

  92 25 603 212 0090                  : هاتف  

 48 27 603 212 0090: فاكس

 




