
	

 بیان صحفي مشترك
 

(المركز الدولي لدراسة صون وترمیم الممتلكات الثقافیة) والیونسكو توقعان اتفاقیة  إیكروم
 من أجل بناء القدرات المحلیة إلعادة بناء التراث الثقافي في الموصل.

 
 

 القدرات لبناء برنامًجا ،)المتحدة العربیة اإلمارات( الشارقة في اإلقلیمي كتبھام خالل من ،2020 أبریل في ،إیكروم ستقدم
 یُقام حیث. القدیمة الموصل مدینة بناء إعادة في لمساھمةا أجل من وذلك والحرفیین للمھنیین مخصص ،عامین تھمد الوطنیة

 الیونسكو مبادرة من جزء وھو األوروبي تحادواال المتحدة العربیة اإلمارات دولة حكومة من المالي الدعم بفضل البرنامج ھذا
 ."الموصل روح إحیاء" بعنوان

 
 بالمھارات تزویدھم أجل من المحلیین والحرفیین الشباب المھنیین خبرة تعزیز إلى لیونسكووا إیكروم بین الشراكة تھدف

 .الطویل المدى على الرزق كسب فرص ضمان وبالتالي ،تأھیلھا وإعادة القدیمة المدینة بناء إلعادة الالزمة
 

 الحضري التخطیط أو االنشائیة أو المعماریة الھندسة مثل التخصصات مختلف من الشباب المھنیین من كالً  البرنامج یستھدف
 التراث إدارة على الشباب المھنیین تدریب سیتم السیاق، ھذا وفي. الحجر نحاتي أو النجارین أو البنائین مثل نوالحرفیی

 عددًا أیًضا البرنامج بدرّ وسیُ  ،للمدینة المادي اإلعمار إعادة في للمشاركة الالزمة التقنیة بالكفاءات وتزویدھم ،لیھع اظوالحف
 حمایة مراعاة مع القدیمة، للمدینة األجل طویلة اإلعمار إعادة احتیاجات تلبیة في للمساھمة البناء في المھرة الحرفیین من

 .الموصل في التراثیة القیم ریوتطو وإحیاء
 
 بناء إعادة في بفعالیة المتدربون سیشارك حیث الموقع في العمل أثناء التدریب طریقة خالل من القدرات بناء برنامج ذنفّ سیُ 

 .المجال ھذا في مأجور عمل على بذلك وسیحصلون المدینة، في التاریخیة والمنازل المعالم
 
ً  ندرجت  الیونسكو استجابة جوانب أحد وھي ،"الموصل روح إحیاء" مبادرة إطار في المؤسسیة القدرات بناء ةخط أیضا

 استعادة خالل من السالم وبناء المجتمعیة المصالحة في المساھمة إلى المبادرة تھدف. الشھیرة العراقیة المدن إحدى الستعادة
 للتغییر كعناصر السكان تمكین على خاص بشكل المبادرة تركزو. المدینة في التراثیة المواقع تأھیل وإعادة المعیشیة البیئة
 الخبرات یكرومإو الیونسكو بین الشراكة ھذه ستعزز. والتعلیم الثقافة خالل من مدینتھم بناء إعادة عملیة في ونشاركی حیث

 فیھ األجل طویلة لعیشا كسب فرص وتحسین المكان ملكیة یضمن مما اإلعمار، إعادة في دورھا تأخذ أن یمكن التي المحلیة
 .العراق شعب لصالح

 
 إعادة خالل من "الموصل روح إلحیاء" المتحدة العربیة اإلمارات تمولھ الذي المشروع المنظمتین بین الشراكة ھذه وستعزز

 المشروع مع بالتوازي وذلك ةساعال وكنیسة الطاھرة كنیسة لكوكذ الحدباء ومئذنة النوري جامع وھي التاریخیة معالمھا بناء
 .القدیمة والبصرة الموصل مدینتي حیاءإل األوروبي االتحاد من ممولال
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 مصادر إضافیة
https://en.unesco.org/fieldoffice/baghdad/revivemosul   


