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 يشروع صىٌ انرتاث انسىري انعاجم

 ()األشخاذة أٌِ٘ث اىحصَ

ٕي٪ٰ ٦ؼة٣ٛذيػ٫  ٣ػؽ٠ذٮر: دٔة٩ٰ ٦ى٨ٍ ٹ  ٷ٣ٞػةًل ٬ػؾق  «٦ع٧ػٮد  ٣كػٲؽ»ٱكػ

ًٓ  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح إ٩ٌٰ ك ، ٧٣عةًؿ ً  عدٌٞؽـ ثة٣ن١ًؿ  ٣ضـٱػ٢ ٣ػ٫، ك٣ػؿاٲًف ٦ض٧ػ

٤ٔٯ دٔٮدٰ إ٣ٯ ٬ؾق  ٧٣أدثػح  ٣ذؿ زٲػح، كعمػ١ؿي  «٦ؿك ف  ٧٣عةق٪ٰ» ٣ؽ٠ذٮر: 

ٓى ٦ى٨ ٣جٌٯ دٔٮدٰ ٨٦ عقةدؾدٰ  ١٧٣ؿ٦َّٲ٨و  ص٧ٲ

كثٕؽ: ٣ٞػؽ ٌٝػٯ عصػؽ دي٩ة  ٧٤ٕ٣ػةلي صػ٢َّ  ، دعٲح ٣كةد   ٣عٌٮر  ٵ٠ةرـ

٧ًٔؿ٥٬ ٰٚ  ٥ً٤ٕ٣ ك ٣ذعىٲ٢، كعدىٮ  ث٪ٛػةافى ك٠٪ػٮزو ثٞٲػخ إرزػةن ٣٪ػة، كدؿ زي٪ػة 

، ك ٣ذةلي ٚٲ٭ػة ٦جؽ٣ػحه ٦ػ٨  ٣ػٮ ك،  ًرثى ٗـٱؿه ٦ذ٪ٮع، ك٧٤٠حي  ٣ذؿ ًث ٦أػٮذ  ٨٦ كي

ْى٭ػة ٣٪ػة  كدٕ٪ٰ: كر زحى  ٧٣ةؿ، كدؿ زي٪ة ٱن٢٧ي  ٳزةرى  ١٧٣ذٮثحى  ٧٣ٮركزحى   ٣ذٰ ظٛ

 ٣ذةرٱغي ٚٮو٤خ إ٣ٲ٪ة ٰٚ وػٮرً  ٠ذػتو ٦ؼُٮَػح، كٝػؽ ٠ة٩ػًخ  ١٣ذةثػحي ثة٣ٲػًؽ 

 كقٲ٤حن ٦ذٮ ًٕحن ٣٪٢ًٞ  ٧٣ٕؿٚحو

ًٍ  ٣ٲػػؽ، كد٪ٞكػػ٥ إ٣ػػٯ ٝكػػ٧ٲ٨:  ك ٧٣ؼُٮَػػةتي ٬ػػٰ ٠ػػ٢ُّ ٦ػػة ٠يذػػتى ثؼػػ

ري ٧ٔؿي٬ػػة ثػػأ٠سؿى ٦ػػ٨ ػ٧كػػٲ٨ ٔة٦ػػةنو  ػػؽَّ ٦ؼُٮَػػةته ٝؽٱ٧ػػحه ك٬ػػٰ  ٣ذػػٰ ٱٞي

 ٨٦ ػ٧كٲ٨ ٔة٦ةنو ٧ٔؿي٬ة ع٢ُّٝ ك٬ٰ  ٣ذٰ  ك٦ؼُٮَةته ظؽٱسح:

ٲٍخ ٬ؾق  ٧٣ؼُٮَةتي  ٬ذ٧ة٦ةن ٠جٲػؿ ن ٦٪ػؾ  ٣ٞػؽٱ٥، ٚٞػؽ  ٬ػذ٥َّ  ٣٪َّكػةخي  ٞى ٣

جٮف ثذؾ٬ٲجً٭ة كزػؿٚذً٭ػة، ك ٧٣ؼُٮَػةتي ٬ِّ ؽكف ثذض٤ٲًؽ٬ة، ك ٧٣ؾث٪كًؼ٭ة، ك ٧٣ض٤ِّ 

                                                 

() قٮرٱحو -د٦نٜ  - ٣٪ةدر  ٰٚ ١٦ذجح  ٵقؽ  ع٦ٲ٪ح  ٧٣ؼُٮَةت ك ١٣ذت 
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 ًٓ ٓه ٰٚ ص٧ٲػ ٓي ُٔةلو ك٦ؿص ؿ ث٭ة  ٵ٦حي  ٣ٕؿثٲح، ك٬ٰ ٩ج ٦ٲػةدٱ٨ً  زؿك ه ٝٮ٦ٲٌحه دٛؼى

ٌٰ ٱ٪٭٢ي ٦٪٫ ٤َجحي  ٥٤ٕ٣و ٓه عقةق   ٤ٕ٣ٮـ، ك٬ٰ عـُّ  ٣سٞةٚح، ك٦ؿص

ِّٰ  ٣كػٮرمِّ ٦ػ٨ ٠جػؿل  ؽُّ ١٦ذجحي  ٵقؽ  ١٧٣ذجحى  ٣ٮَ٪ٲػحى ٤٣ُٞػؿ  ٣ٕؿثػ ٕى ي كد

  ١٧٣ذجةًت  ٣عؽٱسًح ٰٚ  ٣ٮ٨ًَ  ٣ٕؿثٰ، ك٬ٰ كٔةله ١ٚؿمٌّ دٞؽَّسى ثأقؿ ًر٬ةو

ِي ث٧ض٧ٮٔحو ٠جٲؿ و ٨٦  ٧٣ؼُٮَةًت   ٣ذٰ آ٣ٍخ إ٣ٲ٭ة ٨٦  ١٧٣ذجةًت كدعذٛ

ٜى  ٣ذٰ كرد ٣٪ة ٦٪٭ػة ) َّْة٬ؿٱح ثؽ٦ن ( ذي٠ًػؿىٍت ٚػٰ 11964 ٵػؿل ٠ة١٧٣ذجًح  ٣

٢ً  ٣ْة٬ؿٱًح  ٣ؾم َجٕػ٫  ٵقػذةذ ف  ٣ؼٲ٧ػٰ ك ٣عػةِٚ، ك٦ػ٨  ١٧٣ذجػةًت  قضِّ

ِّٰ ٚػٰ  ـً  ٣سٞػةٚ  ٧٣ذٕؽدً  ٰٚ ظ٤ت، ك١٦ذجًح ٦ؽٱؿٱح  ٳزةًر ك ٧٣ذػةظٙ، ك ٧٣ؿ٠ػ

ًٜ  ةد ن زٱظ٧ة  كإد٣ت،  ٤ٔػٯ ٦ػة ٱىًؿدي٬ػة ثةقػذ٧ؿ رو ٦ػ٨ ٦ؼُٮَػةتو ٔػ٨ َؿٱػ

  ٷ٬ؽ ًل عك  ٣نؿ لو

 ك٬٪ةؾ ٔؽَّ ي دك٧ٲةتو ٣٭ة ٦٪٭ة:

ػٺَٲ٨ عك   ٧٣ؼُٮَةتي  ٣ؼـ ا٪ٲح: ٙي ٚٲ٭ػة عظػؽي  ٣كَّ ك٬ٰ  ٣ذٰ ٠ةف ٱ٤١ِّػ

ك ٧٣ؼُٮَةتي  ٣ٛؿٱؽ ي: ك٬ػٰ  ٣ذػٰ ٹ   ٣ٮزر ل ٠ةدجةن ثة٣٪كغ ٣ؼـ ٩ذ٫ً  ٣ؼةوح،

 و ٣ؼـ ا٨غه عػؿل ٰٚ ٱٮصؽي ٦٪٭ة ٩ك

ٛي٭ػػة ثٲػػًؽق، عك عمػػؿؼى ٤ٔػػٯ ٩كػػًؼ٭ة  ٭ة ٦ؤ٣ ك٬٪ػػةؾ ٦ؼُٮَػػةته ٩كػػؼى

٫و ٙي ٩ٛكي  كدىعٲًع٭ة  ٧٣ؤ٣

ك٣ؽٱ٪ة ٦ض٧ٮٔحه ز٧ٲ٪حه ٨٦  ٧٣ؼُٮَةًت  ٣ٞؽٱ٧ًح  ٣ذػٰ ٱـٱػؽي ٧ٔؿي٬ػة ٔػ٨ 

ًٙ ٔةـ ك٦٪٭ة:  ع٣

 (و٦267٬كةا٢  ٷ٦ةـ عظ٧ؽ ث٨ ظ٪ج٢: ٫٣ دةرٱغ ق٧ةع ق٪ح ) -

 (و316٬ ٣ؽ٩ٲة: دةرٱغ ٩كؼ٫ )وٛح  ٣٪ةر ٹث٨ عثٰ  -

 (و331٬مؿح دٱٮ ف  ٣ٛؿزدؽ: دةرٱغ ٩كؼ٫ ) -

 (و411٬ ٣ذؿثٲٓ ك ٣ذؽكٱؿ ٤٣ضةظِ: دةرٱغ ٩كؼ٫ ) -
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٤ٌػٲةًع ك ٣ػؽ٦َّةر، ٣دٕؿًًَّخ  ١٣سٲؿي ٦ػ٨  ٧٣ؼُٮَػةًت كػػـ ا٨ً  ١٣ذػًت 

ػؿٝح، ٵقػجة.و ٦ؼذ٤ٛػح، كػػٺؿى  ٣٘ػـ ًٙ ك ٣كَّ ِّٰ ٣ج٘ػؽ دى قػ٪حى ك ٣ذ٤َّ ًك  ٧٣٘ػٮ٣

ي 1258/656٬)  ٣ٕؽٱػؽي ٦ػ٨ ػػـ ا٨ً  ١٣ذػت، ك٦٪٭ػة ػـ ٩ػحي  ظؿؽ كدي٦ِّػؿـ( ع

ػًؿٝىٍخ   ٧٣ؽرقًح  ٧٣كذ٪ىؿٱًح  ٣ذٰ ري٦ٲٍخ ثٕيي ٦ؼُٮَةدً٭ة ٰٚ ٩٭ؿ ًدص٤ح، كقي

(  ٣ػؾم دػػ٢ ٦ػٓ ٌٰ ٓي ٨٦ ٩ٮ دًر  ٧٣ؼُٮَةت ٨٦ )٩ىٲًؿ  ٣ؽٱ٨  ٣ُٮق  ٦ضة٦ٲ

ػؿًٝح ك  ٬ٮٹ٠ٮ ٣ذ٭ؿٱػًت إ٣ٯ ث٘ؽ د، ك٥٣ دك٥ٍ٤ ػػـ ا٨ي  ٧٣ؼُٮَػةًت ٦ػ٨  ٣كَّ

 عز٪ةل  ٹظذٺًؿ  ٣ذٲ٧ٮرمِّ ك ٣ىٛٮمِّ ٣ج٘ؽ دو

ىًخ  ٣ض٭ٮدي  ١٣جٲؿ ي ٰٚ  ٣ٕىًؿ  ٣عؽٱًر ٷ٩ٞةًذ ٦ة ٱ٨١٧ي إ يًؾ٣ ٩ٞةذىق ٨٦ ٣ٞؽ ث

 ً٤ ى٥ي ٧ ٧٣ؼُٮَةًت  ٣ذٰ قى ٔىػؿؼى  ٣ٕػة٣ ٍخ ٨٦  ١٣ٮ رًث ك ٣٪١جػةًت  ٣كػةثٞح، ك

ًٰ ٝج٤ػػحه ع٧٬ٲػػحى إ٩ٞةذ٬ًػػة، كظ٧ةٱذً٭ػػة، ك ٣عػػؿًص ٤ٔٲ٭ػػة، ٩ْػػؿ ن ٵ٧٬ٲذً  ٭ػػة، ٚ٭ػػ

 ٤٣جةظسٲ٨ى  ٣ذٰ دٛذطي ٣٭٥ آٚةٝةن ٦ٕؿٚٲحن ٤٣٪٭ٮًض ك ٣ؿٰٝو

ًٕ٭ػة،  ٹ ثؽَّ ٨٦ دٮظٲػًؽ  ٣ض٭ػٮًد ٷ٩ٞػةًذ  ٧٣ؼُٮَػةًت كرٔةٱذً٭ػة، كدض٧ٲ

ًٙ ث٭ة  ًٞ٭ة ك ٣ذٕؿٱ كظ٧ةٱػحي  ٧٣ؼُٮَػةًت  ٦ذٕؽد وو٣ٮقةا٢ كدىٮٱًؿ٬ة، كدعٞٲ

ـً  ـً  ٣ٛؿدمِّ إ٣ٯ  ٹ٬ذ٧ة  ٧٣ؤقكػةدٰ، كٹ ثػؽَّ ٦ػ٨  ٱضت عف دؼؿجى ٨٦  ٹ٬ذ٧ة

ًٜ  ٧٣ذَّجٕػح  ٌَػٺًع ٤ٔػٯ  ٣ُؿ اػ زٱةر تو ٧٤ٔٲٌحو ١٧٤٣ذجةًت  ٣نػؿٝٲًح ك ٣٘ؿثٲػًح ٣ٺ

 ٣ىٮ٩٭ة كظ٧ةٱذً٭ةو

ًٞؽىٍت ٰٚ ثٲؿكتى ثٕ٪ٮ ف: )٦نػؿكع  ٦ٞؽ٦حى ك٣ٞؽ ظٌؿتي  ٔي ٦نؿكًع دكر و 

٧ًَّْح  ٣ٲٮ٩ك١ٮو ٕىؽُّ ٦نؿكعي وٮًف  ٣  ٣ىٮف  ٣ٕةص٢ ٤٣ذؿ ث( ثؿٔةٱًح ٦٪ ذؿ ًث كٱي

ِّٰ  ٣كػٮرمِّ ٦ػ٨ ع٧ٔػةًؿ   ٣ٕةص٢ً  ٣كٮرمِّ ٦نؿكٔةن ٦٭٧ٌةن؛ ٣ع٧ةٱًح  ٣ذؿ ًث  ٣سٞةٚ

  ٣ؽ٦ةًر ك ٣ذؼؿٱًت  ٣ذٰ ٝؽ دُةؿي قٮرٱحو

ـً  ٣سٞةٚٲػػح،  ٦ػػ٨ ٬٪ػػة ٹ ثػػؽَّ ٦ػػ٨ إٔػػؽ ًد ٦عةًػػؿ تو كع٩نػػُحو ٚػػٰ  ٧٣ؿ ٠ػػ

ـً  ٣ؽك٣ٲًح ك ٷ٤ٝٲ٧ٲًَّح ك ٣ٮَ٪ٲػح،  ًٓ  ٤٣٘ٮٱح، ككقةا٢ً  ٷٔٺ كمػج١ةًت ك ٧٣ضة٦
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الخياصِل االجخماغَث؛ لخيغَةِث المقفيةَو والػةانَََو واصة اِل ال تةهم ليىة  

 الياقع، واح اِذ الخداةَِه الالزنِث والسهٍػِث ل ماٍخِه، وصينِه.

ولهجاِل الشهظِث والجمارِك دوٌر كتَه فةٌ نااف ةِث حىهٍةِب الممخَاةاِن 

 القفافَِث والخهاثَث.

ََو ل ماٍِث الخهاِه اثناءَ النزاِع وةَػةدهُ، وذلة  وحخضافُه الجىيدُ لخدرٍب الػانَ

 دوراٍن ٍشهُف غََىا ن خصيَن نو ننظماٍن ن ٍََث ونجخمٍع ندنٌ. ةإقانث 

 ٌِّ ونو الضهوريِّ الػمُل الدؤوُل غًَ الخ عَِط لمهاقتةِث الخةهاِه القفةاف

 فٌ سيرٍثَ نو الجىاِن المػنََِّث ةصيِن وةاا الخةهاِه كمنظمةِث الَينسةاي الخةٌ

انعَفةةجب ةمشةةهوِغىا ا وِل فةةٌ ا وِل نةةو  ذار غةةام ارةػةةثَ غشةةه واليةةَو 

 ( لَسخمَه ثالَه سنياٍن.4002)

والم عيظةاُن ا صةََث ثرٌه غظةٌَ  نةو ا جةداِد الةاٍو اناتىةيا غَةً 

زنٍو ظيٍٍل لَفةدِّنيا ثلَنةا ثمةهمَ خالَل الػمل فٌ الخألَِف والخصنَِف واإلةداِع 

 ٍَُػدى كنةزاً ثمَناً.نخاِجى  الياهيِّ الاي 

ٌَ ةىاا الانةز؛ وذل  ةالم افظث غََه نو اٍدي الػاةقَو.  ٍجدر ةنا ان ن خي

الخةةٌ حفخنةةٌ وةةاه الم عيظةةاِن القمَنةةثَ ان حفةةيمَ  الماختةةانغَةةً و

ةالم افظةةِث غََىةةا؛ وذلةة  ةخػفَِمىةةا، وحهنَِمىةةا، وحجََةةِدوا، وو ةةِػىا فةةٌ 

( 55( نئيٍث، ودرجةث رظيةةث نةو )07ظهوٍف نُناخٍَث نناستٍث ةدرجث حهارم )

 ( درجث نئيٍث.00ثلً )

غًَ انناِء المسخيدغاِن ان ٍضػيوا غًَ رفيٍف نػدنٍَث ةشال غمةيدي  

ننخظ ، وغََى  ان ٍفينةيا ةةإجهاءاٍن إلرسةالىا ثلةً الم خصةَو ةخػفَِمىةا، 

وحهنَِمىةةا، وحجََةةِدوا؛ ة َةةثَ الم افظةةِث غََىةةا نةةو الخَةةِف واليعهٍةةاِن 

 ِث الخٌ قد حؤثه فَىا.رَ  وا َ وال شهاِن 
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طصٕن  ةسَّ يٌ إعساِد رتصاء ةخصيِٖى وحعقِٖى وحجوِٖس اهًزطْطات ينٌ  وال

 احِّتاِع دوراٍت يخخاهٍٖث ٕشصف عوّٖا يزخصْن.

وهعنَّ أجّضةَ إطفاِء اهدصِٕ  يٌ األشٖاِء اهضصورِٕث اهخنٔ َٕتينٔ أن حمنَْن 

 قصٕتثً يٌ اهًسخْدعاِت عَس ٍشِْب أيِّ خصٕ .

ٌَ قنْامَى أو عو ٓ اهعايوٌٖ فٔ يجاِل اهًزطْطاِت االعخَاءُ ةأرشفخِّا ضً

وٕجسر ةّى االِخًامُ ةفّصسخِّا وحصَِٖفّا، وإعساِد فّارٍس  سجالٍت هخقِٖٖسِا.

يطتْعث وإهمخصوٍٖث هّا. وقس قايْج يسٕصٕثُ اهًزطْطاِت ةإعساد يا َٕٖف عنٌ 

 أرةعٌٖ فِّصساً فٔ يْضْعاٍت يخَْعث.

 ْن ةًسٕصٕث اهخصْٕص ةخصْٕصِا ةأشمال يخعسدة يَّا:وقام اهعايو

عوننٓ يصننيصاٍت فوًٖننٍث ليمننصوفوىف: لقننصم فوًننٔف، ليمننصوفٖ ف: 

ٌَ أدراِجّا. لشصامح فوًٖثف وال  ةسَّ يٌ حعِّسِا ةاهخِّْٕث اهًسخًصِة ضً

 هصقًَخّا.وأقصاٍم صوتث حصُْٕصِا عوٓ أقصاٍم يسيجٍث ٕجصي و

اخثٌٖ دوَن االطِّالِع عوٓ اهَسنِذ األصنوِٖث لنُّ ِشه اإلجصاءاِت هزسيِث اهت

 هوًزطْطات؛ وذهك هودفاِظ عوّٖا يٌ اهخمسِص واهخوف.

ٌَ اهدصِب  ٌٍ حخنْويٌ اهًقخصخاِت هصٍّْا زي فص ٍقوُّا إهٓ يماٍن سصيٍّ آي

 فُٖ اهشصوُط اهًَاستثُ اٍٗفثُ اهشلص، واهًدافظثُ عوّٖا أثَاءَ ٍقِوّا.

اءاِت االخخٖاطٖنِث هدًإخِّنا فنٔ اهًعنارِ  ويٌ اهضصوريِّ احِّزاذُ اإلجص

ٌَ زجاجٖنٍث ييوقنِث  ٌَ رنضام إخمنام ةاهسامًِث واهًْسًّٖث؛ وذهك ةْضِعّا ضنً

اة، ٕشصُف عوّٖا عايوْن و  .ألفٖاءييطَّ

أيا ةاهَستِث هومخِب اهَادرِة فّٔ لخٌب يطتْعث حدخنُّ يساخثً يًّثً ةعس اهَُسنِذ 

 ،اهَنسرةالخسنتخّْا ينٌ وهّا يضإنا يخعنسدةٌ  اهزطٖث؛ وذهك همٍّْا فصٕسةً وقسًٕث،

 لاهقٖاِس اهمتِٖص أو حْقٖعاِت أخِس اهْزراِء أو اهسالطٌٖ فٔ عٍّْد ساةقث.
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ك٧ً٣ة ١٤٣ذًت  ٣٪َّةدرً  ٨٦ ع٧٬ٲٌحو ٠جٲؿ و ٧ٝ٪ة ثذىٮٱًؿ٬ة كدٕٞٲ٧ً٭ػة كدؿ٦ٲ٧ً٭ػة 

 ٣ىٲة٩ذً٭ةو

ظ٧ةٱػًح ٬ػؾ  كعػٲؿ ن عدٞؽـي ثضـٱ٢ً  ٣نػ١ًؿ ١٣ػ٢ِّ ٦ىػ٨ٍ قػة٥٬ى ٚػٰ وػٮًف ك

 ٧٣٭٧ًٌح ٢ٕ٣َّ ٬ؾ   ٣عةًػؿى  ٣٪ؽك   ٣ذؿ ًث  ٣٘ة٣ٰ ك٧ً٣ى٨ٍ ٢٧ٔى ٤ٔٯ دٔٮد٪ًة ٣٭ؾق 

 ٱعذ٨ٌي ٦ةًٲةن ٔؿٱٞةن صؽٱؿ ن ثة٧٣عةًْٚح ٤ٔٲ٫و

*   *   * 


