قراءة أولية في بنود حماية االثار الواردة في قرار مجلس االمن  ۲۱۹۹للعام *۲۰۱٥

!

يكتسب جانب القانون الدولي اهمية خاصة في قضية حماية االثار واملوروث احلضاري والتراث في كل من العراق وسوريا .ولتبيان هذه االهمية
ولتوضيح قضية ارتباط حماية االثار بجرائم حتاسب عليها القوانني الدولية في احلالة العراقية حتديداً ،من الواجب اعتبار عدد من العوامل ،نورد هنا
ثالثة منها  ،وننبه بانها المتثل قائمة حصرية لكل العوامل ذات العالقة ،وهذه العوامل هي:

!

 -۱إن تهeريeب االثeار مeرتeبط مبeجامeيع جeرميeة مeنظمة عeابeرة للحeدود الeوطeنية .تeتبايeن هeذه اجملeامeيع وحسeب اهeدافeها ،فeمنها مeجامeيع ارهeابeية ذات
اهeداف سeياسeية وتسeتخدم املeردود الeعائeد مeن بeيع وتهeريeب االثeار لeتمويeل انشeطتها ،واخeرى متeارس التهeريeب الغeراض جتeاريeة بeحتة ولeغرض حتeقيق الeربeح
غeير املشeروع .مeا يجeمع بeني كeل هeذه اجملeامeيع هeو انeها و فeي ممeارسeة اعeمالeها االجeرامeية حتeتاج الن تeعبر احلeدود الeوطeنية ،بeاحeثة عeن اسeواق امeنة لeبيع
املسروقات ،فتقع مواجهتها في اطار القانون الدولي ،فمكافحة مثل هذه اجلرائم يحتاج الى تعاون دولي وتنسيق عالي املستوى.

!

 -۲إن جeرائeم االعeتداء الeتي حeصلت مeؤخeرا مeن قeبل تeنظيم “داعeش” االرهeابeي فeتحت جeانeب اكeثر خeطورة ،اال وهeو االعeتداء املeباشeر عeلى مeواقeع تeابeعة
لeلتراث الeعاملeي االنeسانeي وهeي تeقع حتeت احلeمايeة الeدولeية وحسeب االتeفاقeية الeدولeية حلeمايeة الeتراث الeعاملeي الeثقافeي و الeطبيعي لeلعام  .۱۹۷۲مeثل مeوقeع

!

احلضر )دخل الى القائمة عام  ،(۱۹۸٥ومواقع اخرى مرشحة لدخول القائمة مثل موقع النمرود )رشح عام **(۲۰۰۰
 -۳إن ابeرز مeرحeلة لتهeريeب االثeار فeي الeعراق ارتeبطت بeالeتدخeل الeدولeي فeي الeعراق ،مeنذ احلeصار االقeتصادي عeلى الeعراق والeذي فeرض بeعد غeزو نeظام

صeدام لeدولeة الeكويeت عeام  ،۱۹۹۱وصeوال الeى مeرحeلة الeتدخeل الeعسكري االجeنبي فeي الeعراق واحeتاللeه فeي الeعام  ۲۰۰۳والeسنوات الeتي تeلتها .وهeذه
مeراحeل انخeرط فeيها اجملeتمع الeدولeي مبeسوؤلeية مeباشeرة مبeا جeرى فeي الeعراق .وفeي االحeتالل تeرتeبت مسeئولeية دولeية عeلى الeدول احملeتلة جتeاه الeعراق وارثeه
الeثقافeي ،وعeزز هeذه املسeئولeية حeالeة النeفالت والعجeز االمeني الeتي رافeقت االحeتالل ودامeت ألعeوام .وفeي ظل هeذا االنeفالت جeرت عeمليات نهeب
منظمة لعدد غير محدد من اللقى واالثار و االرشيف من املتاحف واملكاتب ومن مواقع االستكشاف.

!

فEما احEرى بEنا وبEكل مEن يُEعنى مبEوضEوع حEمايEة االثEار فEي الEعراق ،ان نEبقي اعEينا مEفتوحEة عEلى جEانEب الEقانEون الEدولEي وان نسEتفاد ممEا يEوفEره مEن
ادوات قEانEونEية وتEنفيذيEة حلEمايEة مEاميEكن حEمايEته والعEادة مEاميEكن اسEتعادتEه .ومEن دوافEع هEذه الEقراءة سEد جEزء مEن نEقص املEعرفEة والEذي ميEثل
قدر غير قليل من حالة العجز التي نعيشها في مواجهة تهريب االثار.

!

هeذه الeورقeة تeركeز عeلى اداة قeانeونeية واحeدة تeتعلق بeكل مeا اوردنeاه اال وهeي قeرار مجeلس االمeن رقeم ) (2199والeصادر فeي الeعام ) .(2015وسeبب
هeذا الeتركeيز ان قeرار مجeلس االمeن هeذا جeاء ضeمن اجeماع بeني اعeضاءه ومبeوجeب الeفصل الeسابeع مeن مeيثاق االمم املتحeدة .و مeعرف بeان الeفصل الeسابeع
يeتسم بeاهeمية خeاصeة لeطبيعته املeلزمeة لeلدول و عeلى االطeالق ،ومبeوجeبه ميeكن جملeلس االمeن أن يتخeذ تeدابeير إنeفاذ لeصون السeالم واألمeن الeدولeيني أو
إعeادة إحeاللeهما .وتeتراوح هeذه الeتدابeير بeني الeعقوبeات االقeتصاديeة أو غeيرهeا مeن اجلeزاءات الeتي ال تeتضمن اسeتخدام الeقوة املسeلحة ،وكeذلeك الeعمل
العسكري الدولي.
اذا الeقرار مeوضeوع الeدرس لeه االولeويeة الeيوم فeي اطeار الeقانeون الeدولeي فeيما يeتعلق بجeرائeم تهeريeب االثeار ،ويeغطي مeسألeة عeامeة وهeي متeويeل اجلeماعeات
االرهابية النشطتها من عدة مصادر.
ويeتكون الeقرار مeن ديeباجeة و  31فeقرة ،تeتناول مeواد مeتنوعeة تeتعلق بeتمويeل اجلeماعeات االرهeابeية ،مeثل االجتeار غeير املشeروع بeالeنفط ومشeتقاتeه و
مeوضeوع الeرهeائeن وتeقدمي الeفديeة ،وتeقدمي الeتبرعeات .وتeبرز االثeار هeنا وفeي هeذا السeياق ،سeياق مeكافeحة ظeاهeرة متeويeل اجلeماعeات االرهeابeية مeن خeالل

تهeريeب وبeيع الeقطع والeلقى االثeريeة الeثمينة .ويجeرم الeقرار الeتداول واملeتجارة املeباشeرة وغeير املeباشeرة ويهeدد بeاتeخاذ اجeراءات صeارمeة وفeرض عeقوبeات
تسeتهدف كeل مeن يeتورط مبeثل هeذه االعeمال .كeما ان هeذه الeقراءة سeتقتصر فeقط عeلى املeواد الeتي خeصصها الeقرار ملeسألeة حeمايeة االثeار ومeكافeحة
االجتار غير املشروع بها .و ميكن تبويب هذه املواد كالتالي:

!

أوال :إدانة تدمير االثار واملعالم التاريخية والدينية

!

تشير الفقرة خمسة عشر من القرار الى ادانة مجلس االمن لعملية تدمير االثار في العراق و سوريا .وتنص الفقرة كالتالي:
“ .15يEديEن )مجEلس االمEن( تEدمEير الEتراث الEثقافEي فEي الEعراق وسEوريEا بEشكل خEاص مEن )داعEش( و)جEبهة الEنصرة( ،سEواء كEان هEذا
التدمير عرضي أو متعمد ،مبا في ذلك التدمير املستهدف للمواقع الدينية وشواخصها”.

!

وبeالeرغeم مeن اهeمية فeعل االدانeة هeذا فeان هeنالeك نeقص خeطير حeيث ان الeقرار ال يeتطرق ملeسالeة حeمايeة املeتبقي مeن مeواقeع الeتراث واالثeار والeتي مeاتeزال حتeت
سيطرة هذه اجملاميع  ،أوسبل تفادي مثل هذه اجلرائم في املستقبل.
مeع ذلeك فeان الeقرار ممeكن “تeطويeعه” واالسeتناد لeه ملeتابeعة مسeتقبلية متeتد ملeوضeوع حeمايeة مeاتeبقى مeن املوروث .خeصوصeا وان مجeلس االمeن الeزم نeفسه
بالبقاء معنيا بهذا املوضوع وكما سنرى الحقاً.

!

ثانياً :ارتباط اجلماعات االرهابية بعمليات تهريب واسعة لالثار

!

تشeير الeفقرة الeسادسeة عشeر الeى عeالقeة تهeريeب االثeار املeباشeرة مeع عeملية متeويeل اجلeماعeات املسeلحة املنخeرطeة فeي الeنزاع فeي الeعراق وسeوريeا ،فeتنص
الفقرة:
“ .16يEالحEظ )مجEلس االمEن( وبEقلق أن )داعEش( و )جEبهة الEنصرة( وغEيرهEا مEن مEجامEيع و أفEراد ومEؤسEسات وكEيانEات مEرتEبطة بEتنظيم
الEقاعEدة ،تEقوم بEتولEيد دخEل مEالEي مEن خEالل االنخEراط بEشكل مEباشEر أو غEير مEباشEر فEي عEمليات سEلب ونهEب وتهEريEب لEقطع اثEار او مEواد
تEنتمي لEلتراث الEثقافEي واحلEضاري مEن املEواقEع األثEريEة واملEتاحEف واملEكتبات واحملEفوظEات ،و مEواقEع أخEرى فEي الEعراق وسEوريEا ،و يEتم اسEتخدام
العوائد لدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية”.

!

هeذه الeعالقeة هeي مeفصل مeهم لeفهم سeياق الeقرار ،كeما ان لeها اهeمية عeملية  ،وذلeك الن مeا هeرب ممeكن اسeتعادتeه ،بeل و يeجب التحeرك فeي االطeار
الدولي الستعادته ومايلي سيوضح اكثر هذه النقطة.

!

ثالثاً :التزامات الدول واليات تطبيق القرار

!

تشeير الeفقرة الeسابeعة عشeر الeى اتeخاذ اجملeلس لeقرار مeهم وصeريeح ومeطالeبة الeدول ومeنظمات بeعينها بeالeتنفيذ .لeنُمعن الeنظر مبeا متُeليه الeفقرة  ۱۷عeلى
الدول:

“ . 17يEؤكEد )مجEلس االمEن(مEن جEديEد قEراره فEي الEفقرة  7مEن الEقرار  ،(2003) 1483ويEقرر بEأن عEلى جEميع الEدول األعEضاء ان
تتخEذ اخلEطوات املEناسEبة ملEنع االجتEار بEاملEمتلكات الEثقافEية الEعراقEية والEسوريEة وغEيرهEا مEن املEواد األثEريEة والEتاريEخية والEثقافEية والEعلمية الEنادرة،
وذات األهEمية ديEنية ،والEتي يEتم االسEتحواذ عEليها بEشكل غEير قEانEونEي مEن الEعراق مEنذ  6أغسEطس  1990ومEن سEوريEا مEنذ  15مEارس عEام
 ،2011مبEا فEي ذلEك مEن خEالل حEظر الEتجارة عEبر احلEدود فEي مEثل هEذه الEبنود ،ممEا يEتيح عEودتEها اآلمEنة فEي نEهايEة املEطاف لEلشعب الEعراقEي
والEEسوري ويEEدعEEو مEEنظمة األمم املتحEEدة لEEلتربEEية والEEعلم والEEثقافEEة ،و مEEنظمة اإلنEEتربEEول ،واملEEنظمات الEEدولEEية األخEEرى ،حسEEب االقEEتضاء،
للمساعدة في تنفيذ هذه الفقرة؛”

!

هeذه الeفقرة هeي قeلب وجeوهeر عeملية حeمايeة االثeار الeتي يeجود بeها عeلينا هeذا الeقرار املeهم .ومeنها يeبنى اي جهeد دولeي السeتعادة الeقطع املهeربeة وفeي اي
مكان او بقعة في العالم ،وفي اي وقت.
الeدول االعeضاء فeي مeنظمة االمم املتحeدة ،مeلزمeة بeاتeخاذ خeطوات عeملية والeقيام بeجهود لeتنفيذ هeذه الeفقرة .وكeذلeك املeنظمات املeشار لeها .والن الeقرار
مeلزم فeان االخeالل بeه يسeبب خeرقeا لeلقرار وقeد تeنتج عeنه عeقوبeات يeقرهeا مجeلس االمeن ،وكeما اشeرنeا سeابeقاً ،هeذه الeعقوبeات مeلزمeة النeها تeاتeي وفeقا
لeلفصل الeسابeع .و يشeير الeقرار لeلدور املeهم الeذي عeلى مeنظمة األمم املتحeدة لeلتربeية والeعلم والeثقافeة )الeيونeسكو( ،واملeنظمة الeدولeية للشeرطeة اجلeنائeية
)اإلنeتربeول( ،لeعبه فeي اسeتعادة الeقطع املهeربeة الeى الeعراق وسeوريeا .ولeلمتابeعة يحeدد الeقرار الeية خeاصeة ،تeتمثل مبeطالeبة الeدول املeعنية بeكتابeة تeقاريeر عeن
مeدى الeتزامeها وتeطبيقها لeلفقرة والeقرار بeشكل عeام ،وخeالل فeترة حeددهeا الeقرار بeحوالeي اربeعة اشهeر .لeنمعن الeنظر االن بeالeفقرة الeتاسeعة والعشeريeن
واملتعلقة بالتقارير:

!

“ 29يEدعEو )مجEلس االمEن( الEدول األعEضاء إلEى تEقدمي تEقريEر إلEى الEلجنة فEي غEضون  120يEومEا عEن الEتدابEير الEتي اتخEذتEها لEالمEتثال الEتدابEير
املفروضة في هذا القرار؛”

!

الدول عليها ان تقدم تقاريرها الى اللجنة .لكن السؤال :اي جلنة هذه؟ وماهي مسؤلياتها وصالحياتها.
املeؤكeد هeنا ان تeقاريeر الeدول ال تeقدم بeشكل مeباشeر جملeلس االمeن كeكل بeل الeى جلeنة مeختصة تeابeعة لeه .ولeكي نeفهم االمeر عeلينا الeرجeوع لeلفقرة ثeالثeني
من القرار وتنص:

!

“ .30يEطلب )مجEلس االمEن( مEن فEريEق الEرصEد والEدعEم التحEليلي والEعقوبEات ،وبEالEتعاون الEوثEيق مEع هEيئات مEكافEحة اإلرهEاب األخEرى
الEEتابEEعة لEEألمم املتحEEدة إلجEEراء تEEقييم لEEتأثEEير هEEذه الEEتدابEEير اجلEEديEEدة وتEEقدمي تEEقريEEر إلEEى الEEلجنة املEEنشأة عEEمال بEEالEEقرار  (1999) 1267و
 (2011) 1989ضEمن  150يEومEا ،وبEعد ذلEك لEدمEج اإلبEالغ عEن أثEر هEذه الEتدابEير اجلEديEدة فEي تEقاريEرهEا إلEى الEلجنة مEن أجEل تEتبع
الEتقدم احملEرز فEي الEتنفيذ وحتEديEد الEعواقEب غEير املEقصودة والتحEديEات غEير املEتوقEعة ،ولEلمساعEدة فEي تسهEيل مEزيEد مEن الEتعديEالت عEلى الEنحو
املEطلوب .ويEطلب )اجملEلس(كEذلEك إلEى الEلجنة املEنشأة عEمال بEالEقرار  (1999) 1267و  (2011) 1989لتحEديEث مجEلس األمEن
عن تنفيذ هذا القرار كجزء من التقارير الشفوية العادية جمللس الدولة من مجمل عمل اللجنة وفريق الرصد”.

!

وهeنا تُeوضّeح الeية تeنفيذ هeذا الeقرار ويجeدر الeتمعن فeيها وطeريeقة عeملها .حeيث كeما اسeلفنا ان املeعنيني فeي تeنفيذ الeقرار هeم الeدول كeافeة وبeعض
املنظمات الدولية التي تطرق القرار لها .اما الرقابة على تنفيذ القرار املهم ،واستالم التقارير فتقوم به هذه اجلهة:
جلنة مجلس األمن اخملتصة بشأن العقوبات لتنظيم القاعدة ومن يرتبط بها من أفراد وكيانات

!
وهeذه ٤٤الeلجنة هeي هeيئة تeابeعة جملeلس االمeن )مeنشأة عeمالً بeالeقراريeن  1267لeلعام1999و الeقرار  1989لeلعام  ،(2011ومeتخصصة
بeالeعقوبeات .تeظم فeي عeضويeتها ممeثال عeن كeل دولeة عeضو فeي مجeلس االمeن .ويeدعeم عeملها عeدد مeن اخلeبراء وخeصوصeا فeريeق الeرصeد املeشار الeيه فeي
الفقرة ثالثني )فريق الرصد والدعم التحليلي والعقوبات( وهو فريق من خبراء مختصني.
يeطالeب الeقرار محeل الeدرس فeريeق الeرصeد والeدعeم اجeراء تeقييم وحتeليل لeلتدابeير الeتي وضeعها مجeلس االمeن بeقراره هeذا و وتeقدمي تeقريeر الeى الeلجنة بeفترة
التeتجاوز  ۱٥۰يeومeاً .وعeلى الeلجنة اسeتالم الeتقاريeر مeن الeدول وحتeليها ومeن ثeم بeكتابeة تeقاريeر دوريeة عeن عeملها ونeتائeجه وتeوصeياتeها وتeوجeهها الeى
رئيس مجلس االمن ومن خالله الى اعضاء اجمللس.

!

واليeة جلeنة مجeلس االمeن اخملeتصة هeذه واسeعة تeشمل اكeثر مeن قeرار .لeكن فeي صeدد الeقرار محeل الeدرس ،فeان مeهام الeلجنة محeددة وفeقا لeلفقرة .۳۰
الeقرار يشeير ايeضا الeى ضeرورة الeتعاون مeع هeيئات مeكافeحة ارهeاب دولeية اخeرى فeضال عeما ورد اعeاله .نeظرا لeتداخeل وتeرابeط الeعمل بeني هeذه الهeيئات.
واالشeارة هeنا الeى جلeنة مeكافeحة االرهeاب ومeهمتها مeتابeعة تeنفيذ الeقرار  (2001) 1373الeذي يeفرض عeلى الeدول اتeخاذ الeتدابeير لتجeرمي األنشeطة
املeتصلة بeاإلرهeاب ،ورفeض تeوفeير الeتمويeل واملeالذ اآلمeن لeإلرهeابeيني ،وتeبادل املeعلومeات بeشأن اجلeماعeات اإلرهeابeية .كeذلeك الeفريeق الeعامeل املeنشأ مبeوجeب

!

الeقرار  1566والeذي انeشئ عeام  2004لeوضeع تeوصeيات فeيما يeتعلق بeالeتدابeير الeعملية الeتي سeتفرض عeلى األفeراد أو اجلeماعeات أو الeكيانeات
الضالعني في األنشطة اإلرهابية ،أو املرتبطني بها.
رابعاً :ربط قرار مجلس االمن في قرار سابق وجهود سابقة حلماية املوروث الثقافي

!

مeر عeلينا فeي الeفقرة الeسابeعة عشeر ربeط قeرار مجeلس االمeن بeقرار سeابeق وحتeديeدا قeرار مجeلس االمeن  ۱٤۸۳الeصادر فeي الeعام  .۲۰۰۳وهeنا يجeدر االنeتباه
لهeدف ومeغزى هeذا الeربeط .فeأكeبر عeملية مeنظمة لتهeريeب لeالثeار واملeورث الeعراقeي بeدئeت عeمليا بُeعيد الeغزو االمeريeكي لeلعراق .ووقeتها صeدر قeرار مeلزم
يتعلق باملوضوع خصص فقرة وهي الفقرة  ۷وتنص:

!

)فقرة  ۷من قرار  ۱٤۸۳للعام (۲۰۰۳
“يEقرر )مجEلس االمEن( أن تتخEذ جEميع الEدول األعEضاء اخلEطوات املEناسEبة لتيسEير أن تEعود بسـEالم إلEى املEؤسEسات الEعراقEية تEلك املEمتلكات
الEثقافEية الEعراقEية واألشـEياء األخـEرى ذات األهEميـة األثEريـEة والEتاريEخيـة والEثقافEيـة وذات األهEميـة الEعلميـة الEنـادرة وذات األهEميـة الEديEنيـة،
الـEتي أخـEذت بEصـورة غـEير قEانEونEيـة مـEن املEتحـف الEوطـEني الEعراقـEي واملEكتبـة الEوطEنيـة ومـEن مEواقـEع أخـEرى فEي الEعـراق مEنـذ اتEخاذ الEقرار
) )۱۹۹۰( ٦٦۱املـEؤرخ  ٦آب/أغسـEطس  ،۱۹۹۰مبـEا فEي ذلـEك عـEن طEريـEق فـEرض حEظـر عEلـى االجتـEار بهEذه األشـEياء أو نEقلـها وكEذلـEك
األشـEEياء الـEEتي مـEEن املEEعقـول االشـEEتباه فEEي أنEEها أُخــEEذت بEEصــورة غــEEير قEEانEEونEEيــة ،ويEEطلــب إلEEى مEEنظمــة األمــEEم املتحــEEدة لEEلتربEEيــة والEEعلــم
والEثقافــEة )الEيونEسـكو( واملEنظمـة الEدولEيـة للشـــEرطEة اجلEنائEيــة )اإلنــEتربEول( ،واملEنظمــات الEدولEيــة األخــEرى ،حسEب االقEتضاء ،املEساعEدة
في تنفيذ هذه الفقرة؛”
ولeلمعنيني بeقضية اسeتعادة االثeار وقeضية اسeتعادة االرشeيف الeعراقeي ومeفرداتeه ذات الeقيمة الeعالeية ،فeان االشeارة الeى هeذه الeفقرة تeعني اسeتمرار نeفاذهeا
والeزام الeدول بeها .وتeعني ان االمeر يeشمل كeل االثeار وكeل االرشeيف سeواء ذلeك الeذي تeضرر،نeقل ،أو سeرق مeن الeعراق .وسeواء كeان فeعل السeرقeة قeد
حeصل مeنذ احeداث انeتفاضeة عeام  ،۱۹۹۱أو اثeناء غeزو الeعراق عeام  ،۲۰۰۳او بeعده  ،او فeي فeترة احeتاللeه ،او فeتر االنeسحاب االمeريeكي م الeعراق عeا
 ،۲۰۱۱او مرحلة ظهور ) داعش( واحتالل املوصل ومدن عراقية اخرى وماتال كل ذلك من احداث عصيبة.
الشمولية التي تضمنها هذه الفقرة ،متثل نقطة قوة ورصيد قانوني كبير يجدر ان يستثمره العراق في جهوده الدولية الستعادة مورثه املُهرّب.

!
خامساً بقاء مجلس االمن معنياً باملوضوع وتداعياته
حeيث ان مجeلس االمeن يeعتبر اخلeطر مسeتمر وانeه فeي تeرقّeب دائeم لeتطوراتeه ،فeتقول الeفقرة واحeد وثeالثeون وهeي الeفقرة االخeيرة مeن الeقرار محeل الeدرس
التالي:

!

 ”.31يقرر )مجلس االمن( ان يبقى املسألة قيد النظر الفعلّي”

اخeيراً وبeالeرغeم مeن ان هeذه الeورقeة تشeير الeى اهeمية وقeيمة قeرار مجeلس االمeن هeذا ،لeكن االنeتباه هeنا واجeب عeلى امeر بeعينه ،وهeو ان مَeن يخeرج بeأسeتنتاج
مeفاده ان املeقصود ان اجملeتمع الeدولeي سeتحرك لeوحeده أو ان جنeلس نeحن اصeحاب املeشكلة فeي الeظل فeي انeتظار ان يeعطي هeذا الeقرار ثeماره ،فeهو مخeطئ
جداً!
الeقرار هeنا هeو اداة فeقط واملeسؤول عeلى اسeتثماره هeو الeعراق وحeكومeته فeي املeقام االول .وعeلى وزارة اخلeارجeية الeعراقeية يeقع احلeمل االكeبر ملeتابeعة انeفاذ
القرار وفقراته هذه ،فالقرار خط انطالق وشروع للعمل اجلاد في حماية املوروث وليس خط النهاية!

!

هeنا نeكون وصeلنا الeى نeهايeة هeذه الeقراءة االولeية ،وامeلي ان تeكون دافeعاً لeباحeثني قeانeونeيني ومeتخصصني لeكي يeدلeو بeدلeوهeم فeي مeضمار حeمايeة االثeار
والeتراث الeعراقeي .فeالeقرار نeقطة فeي بحeر واسeع مeن الeقانeون الeدولeي يeتضمن قeرارات واتeفاقeيات دولeية مeتعددة ،بeاالضeافeة الeى اتeفاقeيات ثeنائeية خeصوصeا
مeع دول اجلeوار الeتي تeشكل ممeراً لتهeريeب االثeار.وهeناك حeاجeة ملeتابeعة تeقاريeر الeدول والeلجان اخملeتصة ذات الeصلة وكeتابeة حتeليالت ومeتابeعة حeولeها وذلeك
لضمان ادامة املعرفة في هذا امليدان.

!

———————-
*اعد هذه القراءة  ،د .اسماعيل داود ،دكتوراه في العلوم السياسية وحقوق االنسان والتتنمية املستدامة ،من جامعة سكواال سنتانا  -ايطاليا
** لeالطeالع عeلى املeواقeع الeعراقeية املeدرجeة او املeرشeحة لeقائeمة الeتراث الeعاملeي ميeكن زيeارة املeوقeع الeتالeيhttp://whc.unesco.org/ :
en/statesparties/iq

