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نظرة عامة
 قضية المدافعة

حق األردنيني يف الوصول إىل تراثهم الثقايف واملشاركة فيه والتمّتع به.
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

احلامية / املساءلة - االعالن العاملي حلقوق االنسان )املاده رقم 27( 2.

 نطاق المدافعة     
وطني/دويل 

عناصر إجراء المدافعة 3

تنفيذ  وبني  باألنشطة  اإلنشغال  بني  التمييز  هو  املدين  املجتمع  منظامت  من  العديد  يواجه  الذي  التحدي  إن 
إجراء  املنظامت عىل  املدافعة بشكل إسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة  تعزيز جهود  إىل  تؤدي  تكتيكية  إجراءات 
تقييم أفضل لكيفية إستغالل مواردها الثمينة، تقّدم حقيبة نامذج أردنية حلمالت املدافعة أربعة عنارص رضورية 
إلجراء أي محلة مدافعة: البناء التنظيمي للحملة، والبحث، واحلشد، وإرشاك صناع القرار. وتسلط دراسة احلالة 

هذه الضوء عىل عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة  •

احلشد   •

البحث •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

اإلنسان:  حقوق  عىل  قائمة  أساسية  تكتيكية  غايات  أربع  اإلنسان  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  حددت  لقد 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 الرتويج/التعزيز •

فترة الحملة 
12 متوز 2015 - 11 متوز 2016

15 شباط 2017 - 14 أيار 2018.

1 املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بعنارص  احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: هنج حقوق اإلنسان 
اإلنسان حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

 )http://bit.ly/1TmOp6v(. منهجية التكتيكات اجلديدة 
واملشاركة؛  التمييز.  وعدم  واألمن؛  السالمة  تستخدم: 
واحلامية-املساءلة. مالحظة: يمكن وضع احلقوق املذكورة يف 
هذه »الفئات« األربع يف أي جمال حسب السياق الذي يتم فيه 
23: قد يتم وضع احلق  املادة  املثال،  انتهاك احلق. عىل سبيل 
بدالً  واألمن«  »السالمة  حتت  العامل  نقابات  إىل  االنضامم  يف 
من »املشاركة« حينام يكون تنظيم العامل أو االنضامم إىل نقابة 

أمرًا خطريًا.

لكل   :)1(  27 املاده  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن   2

ويف  الثقافية،  املجتمع  حياة  يف  احلرة  املشاركة  حق  شخص 
الفوائد  العلمي ويف  التقدم  بالفنون، واإلسهام يف  االستمتاع 

التي تنجم عنه.

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

نامذج أردنية حلمالت مدافعة« من جتربة املدافعة التي قام هبا 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
التي قامت هبا منظمته  املدافعة  للتكتيكات اجلديدة يف جهود 
استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية،  هذه 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
إىل  املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة 

وألهداف محلة املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
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ملّخص موجز
الثقايف األردين، الذي ال يمكن تعويضه، من خالل احلفريات غري املرشوعة  لقد بلغ استنزاف وتدمري الرتاث 
واالجّتار غري الرشعي يف اآلثار مستوى ينذر باخلطر. حيث تكّلف هذه اخلسارة الشعب األردين حّقه يف الوصول 
إىل تراثه الثقايف والتمتع به واملشاركة فيه. وُتعترب الثقافة أمرًا أساسيًا لكرامة اإلنسان وهويته. ولقد رّكز مركز 
إليه »مركز املصري«(، الذي يّتخذ من إربد مقرًا له، عىل  املصري الدويل للدراسات واألبحاث والتدريب )يشار 
يف  اآلثار  له  تتعّرض  الذي  والتدمري  االستنزاف  وتفّس  متّكن  التي  والسياسية  واالجتامعية  القانونية  الظروف 
الثقايف احلفاظ عىل  األردن. ونتيجة لذلك، عّززت محلة املدافعة التي نّظمها »مركز املصري« بعنوان إنقاذ تراثنا 

احلق يف الرتاث الثقايف من خالل التعديالت املوىص هبا إىل صنّاع القرار عىل 
قانون اآلثار رقم 21 لعام 1988 وإحداث سجل وطني جلرد وتوثيق القطع 
األثرية للمتاحف4. ويمكن هلذين املجالني احلاسمني أن يكافحا التهديدات 

التي يفرضها هنب امللكية الثقافية وضياعها.

املرشوع  غري  االجّتار  خالل  من  لألردن  الغني  األثري  الرتاث  استنزاف  يتم 
هذه  كانت  ولقد  دوليًا.  اآلثار  عىل  املتزايد  الطلب  لتلبية  تنفيذه  يتم  الذي 
األنشطة غري القانونية تتم عىل نحو منتظم، بل وازدادت كثافتها عىل نطاق 
خميف يف السنوات األخرية. ومن األمثلة عىل فقدان امللكية الثقافية هو القطع 
االثرية من موقع خربة رزقة، وهي جمموعة حتف من العرص النحايس ذات 
أمهية بالغة تم نقلها بشكل غري قانوين من األردن. واستنادًا إىل الترشيعات 
واملواثيق الدولية ذات الصلة، قام مركز املصري بتجميع الوثائق للتقّدم بطلب 
رسمي من أجل إعادة القطع االثرية من خربة رزقة إىل األردن. وقد تم تقديم 
مواد الدعوى إىل وزارة السياحة واآلثار، إىل جانب دليل وفيديو وإجراءات 
الستعادة  املستقبلية  اجلهود  يف  احلكومة  ملساعدة  االسرتجاع،  عملية  توثيق 

اآلثار املسوقة إىل األردن.

واجليوسياسية  والقانونية  االقتصادية  واالجتامعية  الثقافية  العوامل  تشري 
والتقنية التي تساهم يف هذه الظاهرة إىل النطاق الواسع لفئات ومستويات املجتمع املشرتكة يف املشكلة. وعىل 
ذلك  يف  بام  املشكلة،  ملعاجلة  املختلفة  الفئات  هذه  من  العديد  بإرشاك  املصري  مركز  قام  عامني،  من  أكثر  مدار 

املجتمعات املحلية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص واملؤسسات احلكومية.

اللصوص املحليني.  نادرًا ما تثري هؤالء  يبدأ لصوص حمليون سلسلة األحداث، فإن اآلثار املسوقة  بينام قد 
وذلك ألن القطع األثرية تنتقل من اللص إىل العديد من الوسطاء، وأخريًا، تنتقل من تاجر إىل زبون. عىل سبيل 
املثال، إذا كنت تنظر إىل األرباح باستخدام وحدة الدينار األردين، فإن اللص املحيل حيصل عىل 0.500 )نصف 
 2.500 عىل  آخر  بلد  يف  مستورد  وحيصل  قرشًا(،  وسبعني  )مخسة   0.750 عىل  حميل  وسيط  وحيصل  دينار(، 
)دينارين ونصف(، ويف النهاية حيصل التاجر الذي يبيع القطعة إىل الزبون عىل 100 دينار. وإن هذا النوع من 
سلسلة الربح يبقي الناس متوّرطني يف االجّتار غري املرشوع يف اآلثار. ويف حني حيصل اللص املحيل بشكل واضح 
عىل مبلغ زهيد مقابل القطع األثرية، فإن هذا االجّتار غري املرشوع، املحدود النظر، يوّضح التكلفة الباهظة املرتّتبة 
عىل حق الشعب األردين وانتفاعه برتاثه الثقايف. ومن شأن هذه األنشطة غري القانونية أن تلحق الرضر بصورة 
األردن عىل املستوى الدويل. ولكن يف هناية املطاف، يتم حرمان البلد من أصل مهم يمكن استخدامه لتحقيق 

منفعة اقتصادية واجتامعية للمجتمع ككل.

يف الواقع، لقد حرمت هذه األنشطة غري القانونية األردن من بعض أبرز كنوزه األثرية. ومن األمثلة عىل ذلك 
خمطوطات البحر امليت5 التي تم نقلها بطريقة غري مرشوعة )الشكل رقم 1(، وفقدان 400 قطعة من املسكوكات 
قت من متحف القلعة يف عامن وتم استبداهلا بمسكوكات  الذهبية التي ال ُتقدر بثمن من العرص اهللنستي والتي ُسِ

نقدية مزّيفة.

ويف حني أن األردن لديه تفويض دويل للحفاظ عىل الرتاث الثقايف كدولة عضو يف منظمة األمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة )اليونسكو(، فإن هذا احلفاظ يتطلب التوعية العامة والدعم واملشاركة من قبل اجلمهور. وقد 
انضم األردن إىل اليونسكو يف عام 1950 وصادق يف عام 1974عىل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابري 

صورة ملخطوطات البحر امليت.

4تم تقديم املواصفات املوىص هبا لنظام وطني جلرد وتوثيق 

القطع األثرية إىل وزارة السياحة واآلثار ودائرة اآلثار العامة 
 يف اجتامع رسمي.  

االكتشافات  أهم  من  واحدة  امليت  البحر  خمطوطات  5تعد 

األثرية يف القرن العرشين. حيث أن هذه املخطوطات هي أقدم 
متحف  يف  بالتامثيل  االحتفاظ  تم  املقدس.  الكتاب  من  نسخة 
تم  السلطة األردنية عندما  الذي كان حتت  القدس  روكفلر يف 
نقلها بشكل غري قانوين من املتحف وتم تغيري ملكيتها يف انتهاك 

للقوانني واالتفاقيات الدولية السارية.
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الواجب اّتاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة6. وعىل وجه 
اخلصوص، تسّلط املادة 5 )أ، ب، و( من االتفاقية الضوء عىل اإلنجازات التي حققها مركز املصري يف جهوده 
املتميزة للحفاظ عىل الرتاث الثقايف األردين ومحايته لألجيال القادمة )الشكل رقم 2(.

أصحاب  إلرشاك  مهمة  بحثية  نتائج  الثقايف«  تراثنا  »إنقاذ  مدافعة  محلة  واستخدمت 
املصلحة يف احلوارات القائمة عىل احللول ملعاجلة األسس القانونية واهليكلية والثقافية 
التي تكّرس االجّتار غري املرشوع يف اآلثار. ونتيجة لذلك، تم إرشاك صنّاع قرار حمليني 
اتفاقية  بموجب  واملساءلة  للحامية  احلكومة  تفويض  وتعزيز  مساعدة  يف  ووطنيني 

مكافحة االجّتار غري املرشوع يف اآلثار.

اإلنجازات
للحوار  فرصًا  أيضًا  وّفرت  والتي  مهمة  جماالت  أربعة  يف  بحوثًا  املصري  مركز  أجرى 
النتائج معلومات  واملشاركة مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة. حيث قّدمت 

وتوثيقًا لتوصيات يف املجاالت التالية:

اآلثار • يف  املرشوع  غري  واالجّتار  الرشعية  غري  احلفريات  ومرتكزات   نطاق 
يف األردن  

الثغرات القانونية والعيوب يف قانون اآلثار •

معايري ومتطلبات أنظمة التوثيق والتسجيل للمتاحف •

عملية استعادة اآلثار املنقولة بشكل غري قانوين واآلثار املسوقة. •

نطاق احلفريات غري الرشعية واالّتار غري املرشوع يف اآلثار

غري  االجتار  مشكلة  يف  املسامهة  العوامل  تبنّي  موقف7  ورقة  بإعداد  املصري  مركز  قام 
املرشوع يف اآلثار ونطاقها. واسُتخدمت ورقة املوقف لرفع الوعي لدى جمموعة من أصحاب املصلحة ابتداًء من 
حمافظة إربد، ورافق ذلك عقد اجتامعات مع املجتمع املحيل وإجراء زيارات مبارشة ملؤسسات ودوائر حكومية 

للحصول عىل دعمها.

بالذكر  جديرة  نقاشية  حلقة  املصري  مركز  نّظم  الريموك،  جامعة  يف  واألنثروبولوجيا  اآلثار  كلية  مع  وبالتعاون 
بعنوان »ظاهرة االجّتار باآلثار وهتريبها: املشكلة وحلوهلا«8 والتي سّلطت الضوء عىل نتائج البحوث وخطورة 
ممثيل  بني  مستفيضة  مناقشة  النقاشية، جرت  احللقة  إطار  األردن. ويف  اآلثار يف  املرشوع يف  االجتار غري  ظاهرة 
احللقة  وحرض  5)و((.  املادة   ،2 رقم  الشكل  )انظر  األساسية  احلكومية  واملؤسسات  املحيل  واملجتمع  اجلامعة 
األردن  ومتحف  العامة  اآلثار  ودائرة  واآلثار  السياحة  وزارة  عن  ممثلني  جانب  إىل  إربد  حمافظ  نائب  النقاشية 

ووزارة الداخلية وأجهزة األمن وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودائرة اجلامرك األردنية ووزارة العدل.

الثغرات القانونية والعيوب يف قانون اآلثار

منع  سيام  وال  الثقايف،  الرتاث  محاية  لتأمني  املصممة  واألنظمة  القوانني  مشاريع  صياغة  يف  املسامهة  أجل  من 
التصدير غري الرشعي للممتلكات الثقافية اهلامة، درس مركز املصري القانون األردين احلايل )انظر الشكل رقم 2، 
املادة 5)أ((. حيث تم إرشاك أشخاص بدءًا من املجتمع املحيل إىل مستوى نّواب ملراجعة مواد قانون اآلثار رقم 
21 لعام 1988 هبدف معاجلة الثغرات ومواقع اخللل. وساعدت مراجعات القانون الوطني، بام يف ذلك أحكام 
الدويل،  القانوين  الدعم  ذلك:  يف  بام  اآلثار  حلامية  رئيسية  جماالت  باستكشاف  املقرتحة،  والتعديالت  القانون 
حياول  شخص  ألي  الرادعة  والعقوبات  لألردن،  واحلضاري  الثقايف  الرتاث  عىل  للحفاظ  األخالقية  واملعايري 

تدمري املواقع األثرية أو هتريبها أو االجّتار هبا.

وحّددت الدراسة القانونية الثغرات أو مواقع اخللل التي جتعل قانون اآلثار رقم 21 لسنة 1988 غري كاٍف حلامية 
حقوق األردنيني وانتفاعهم برتاثهم الثقايف. ويف أيلول/سبتمرب 2017 9، نّظم مركز املصري أول حلقة نقاشية 
احللقة  تنظيم هذه  تم  وقد  األردين«.  اآلثار  قانون  القانونية يف  »الثغرات  بعنوان:  الريموك  نّواب يف جامعة  مع 
القانونية،  اللجنة  من  نواب  سبعة  إىل  وباإلضافة  األردين.  النواب  جملس  يف  القانونية  اللجنة  إلرشاك  النقاشية 
شارك يف النقاش باحثون من كلية اآلثار واألنثروبولوجيا بجامعة الريموك. وُصِدَم النّواب باحلقائق واألرقام 
املقدمة فيام يتعلق بحجم اآلثار املسوقة واملنقولة. ورّكز النقاش عىل التعديالت املحتملة لقانون اآلثار رقم 21 
لعام 1988 ملعاجلة مواقع اخللل وتوفري احللول يف القانون. واستنادًا إىل النقاش مع أعضاء اللجنة القانونية، تم 
عقد حلقة نقاشية أخرى مع النواب يف نيسان/أبريل 2018. حيث مجع مركز املصري جمموعة من النواب ملناقشة 

6صادق يف عام 1974عىل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن 

ونقل  وتصدير  استرياد  ومنع  حلظر  اّتاذها  الواجب  التدابري 
ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة. يمكن العثور عىل 

 نص االتفاقية من موقع اليونسكو: باللغة اإلنجليزية: 
https://bit.ly/1nmDEUA

وباللغة العربية:
 https://bit.ly/2tbXvQt 

7 تتضمن ورقة املوقف التي أعّدها مركز املصري حول االجّتار 

نقلها  تم  التي  األردنية  اآلثار  أهم  باآلثار بعض  املرشوع  غري 
بطريقة غري قانونية واآلثار املسوقة.

  
8 تم تغطية احللقة النقاشية عىل شبكة إعالم جامعة الريموك 

يف 24 أيار/مايو، 2017.
https://bit.ly/2M2lCZ5

أيلول/سبتمرب  يف  ُعقدت  التي  النقاشية  احللقة  تغطية  تم   9

2017 مع النواب عىل شبكة إعالم جامعة الريموك.
https://bit.ly/2tn6PAh

الشكل رقم 2:
اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابري الواجب اّتاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل 

ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، املادة 5 )أ، ب، و(

غري  بطرق  امللكية  ونقل  والتصدير  االسترياد  عمليات  من  الثقافية  املمتلكات  حلامية  ضامنًا 
مرشوعة، تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية، كل بحسب ظروفها، بأن تنشئ يف أراضيها 
من  كاف  بعدد  تزّود  الدائرة،  هذه  توجد  ال  حيث  الثقايف،  الرتاث  حلامية  أكثر  أو  وطنية  دائرة 

املوظفني األكفاء للقيام باملهام التالية بصورة فعالة:

 أ( املسامهة يف إعداد مرشوعات القوانني واللوائح الالزمة لتأمني محاية الرتاث الثقايف، وخاصة 
منع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية اهلامة بطرق غري مرشوعة. 

إفقارًا  تصديرها  يشكل  والتي  واخلاصة،  العامة  اهلامة،  الثقافية  باملمتلكات  قائمة  وضع   ب( 
وتنقيح  املحمية،  للممتلكات  وطني  جرد  أساس  عىل  وذلك  الوطني،  الثقايف  للرتاث  ملموسًا 

هذه القائمة أوالً بأول.

ونرش  الدول،  مجيع  يف  الثقايف  الرتاث  احرتام  وتنمية  لغرس  الالزمة  الرتبوية  التدابري  اّتاذ   و( 
أحكام هذه االتفاقية عىل نطاق واسع.

مالحظة: تم إضافة التأكيد لتسليط الضوء عىل جماالت املدافعة التي قام هبا مركز املصري.

https://bit.ly/1nmDEUA
https://bit.ly/2tbXvQt
https://bit.ly/2M2lCZ5
https://bit.ly/2tn6PAh


صفحة 5

إنقاذ تراثنا الثقافي - مركز المصير الدولي للدراسات واألبحاث والتدريب

احللول املقرتحة ملواقع اخللل يف كل مادة من قانون اآلثار رقم 21 لعام 1988. وُصِدَم النواب املشاركون مرة 
أخرى بتدين جودة قانون اآلثار احلايل ليتناول محاية الرتاث الثقايف األردين واملساءلة بشأنه. وأعلن النواب بأنه 

سيتم النظر يف التعديالت املقرتحة يف جلسة تعديل القانون القادمة.

معايري ومتطلبات أنظمة التوثيق والتسجيل للمتاحف

من الرضوري إنشاء واالحتفاظ بجرد وطني للممتلكات املحمية )انظر الشكل رقم 
2، املادة 5)ب((. وإن توصية اليونسكو »اخلاصة بحامية وتعزيز املتاحف وجمموعات 
التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف املجتمع«10 قّدمت ملركز املصري أسسًا معرتفًا 
هبا عامليًا لتقديم توصيات سليمة ملحاربة االجّتار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية يف 

األردن )انظر الشكل رقم 3، التوصيات رقم 8 و21 و26(.

أجراها مركز  التي  للمتاحف  الدولية  والتسجيل  التوثيق  أنظمة  قّدمت دراسة  ولقد 
وبناًء  األردنية.  للمتاحف  موحد  لنظام  حمتملة  ملواصفات  عريضة  خطوطًا  املصري 
عىل هذه املواصفات، تم إجراء تقييم ألنظمة التوثيق والتسجيل املحلية احلالية التي 
تعتمدها املتاحف األردنية. ورّكز التقييم عىل فعالية أنظمة التوثيق والتسجيل احلالية 
يف منع النقل غري القانوين ملجموعات التحف وسقتها. وقام فريق البحث بالعملية 
البحث من أجل  2( حتديد عينة  الصلة،  العلمية ذات  األدبيات  1( مراجعة  التالية: 
تغطية مجيع أنواع املتاحف املختلفة يف األردن، 3( تصميم وتوزيع استبيان استطالعي 
عىل أساس جلنة التوثيق التابعة للمجلس الدويل للمتاحف، 4( إجراء زيارات ميدانية 

للمتاحف املستهدفة.

اآلثار  دائرة  الرسمية هي  الوطنية  التنظيمية  اهليئة  أن  أنه يف حني  املهمة  النتائج  ومن 
العامة، إال أنه ال يوجد نظام وطني موّحد للتسجيل والتوثيق للمتاحف األردنية من 
شأنه توفري جرد وطني للقطع األثرية املوجودة. وقد أدى ذلك إىل عدد من التحديات 
حتف  جمموعة  متحف  كل  لدى  ويوجد  اآلثار.  يف  املرشوع  غري  االجّتار  ملكافحة 
ضياعها  بسبب  اآلثار  محاية  عىل  سلبية  آثار  هلذا  وكان  به.  خاصة  توثيق  ومستندات 

أو سقتها.

قّدم  والتسجيل،  للتوثيق  دوليًا  املعتمدة  اليونسكو  معايري  االستفادة من  ومن خالل 
مركز املصري حتلياًل وتقريرًا وتوصيات لألردن ملعاجلة القضايا التالية:

األنظمة غري املتوافقة: يوجد لدى كل متحف نظامه اخلاص. وإن أنظمة التسجيل احلالية غري متوافقة وال  •
يمكن جتميع املعلومات بسهولة يف نظام توثيق واحد.

عدم وجود أرقام تسلسلية مثّبتة كنظام إنذار: ال تستخدم املتاحف األردنية رقاًم تسلسليًا مثّبتًا عىل القطع  •
األثرية. حيث يتم وضع الرقم بجوار القطعة األثرية أو يف السجالت ولكنه ليس مثّبتًا عىل القطعة نفسها. 
ويتم إعطاء رقم جديد للقطعة يف كل مرة تنتقل فيها إىل موقع جديد. وباإلضافة إىل ذلك، ال يوجد نظام 
تتّبع للقطع األثرية عندما يتم نقلها من مكان إىل آخر. لذلك، ال يوجد نظام يرسل إنذارًا إىل املسؤولني 
أو  تغيريها  أو  األثرية  القطع  استبدال  عملية  وهذا جيعل  قد ُسقت.  األثرية  القطع  إحدى  بأن  ليخربهم 

تزييفها أكثر سهولة.

عدم كفاية حفظ السجالت الورقية: ال يتم حفظ السجالت الورقية التي توّثق القطع األثرية بطريقة حتميها  •
من الضياع أو التلف الناجم عن العوامل البيئية أو الكوارث الطبيعية.

أقام مركز املصري ورشة عمل مع موظفي املتاحف لطلب آرائهم وتعليقاهتم من أجل نظام توثيق وتسجيل مقرتح 
العمل هذه  املتاحف. وسامهت ورشة  توثيق  يعملون يف  للمتاحف. ومّثل احلضور أصحاب مصلحة خمتلفني 
النهائية لنظام تسجيل مقرتح لآلثار وتم تقديمها بشكل رسمي إىل وزارة  يف تقديم توجيه أسايس للتوصيات 

السياحة واآلثار.

عملية استعادة اآلثار املنقولة بشكل غري قانوين واآلثار املرسوقة

من بني اآلثار اهلامة التي تم نقلها بشكل غري قانوين أو سقتها من األردن: خمطوطات البحر امليت، حجر ميشع 
)احلجر املؤايب(، والقطع االثرية من خربة رزقة، وآثار باب الذراع وفسيفساء جرش. عىل سبيل املثال، إن أرضية 
التي  املفقودة  الفسيفساء  القديس بطرس والقديس بولس يف جرش هي واحدة من قطع  الفسيفساء يف كنيسة 
يرجع تارخيها إىل العرصين الروماين والبيزنطي. وُتعترب هذه جوانب ال يمكن تعويضها يف الرتاث الثقايف األردين 
اآلليات  أن  املهم مالحظة  العامل. ومن  متاحف خمتلفة حول  إىل  البلد  من  قانوين  بشكل غري  تصديره  تم  الذي 

10املصدر: اليونسكو، التوصية اخلاصة بحامية وتعزيز املتاحف 

املجتمع،  تؤديه يف  الذي  والدور  وتنوعها  التحف  وجمموعات 
17 ترشين الثاين/نوفمرب، 2015، باللغة اإلنجليزية:

https://bit.ly/2xE4xlZ

الشكل رقم 3:
توصيات املتاحف الصادرة عن اليونسكو والتي تتصدى لالّتار غري املرشوع: 8 و21 و26

إعداد  يف  املتاحف  تضمها  التي  التحف  جمموعات  إلدارة  الرئيسية  املكونات  أحد  يتمثل   .8
فحص/ عمليات  وإجراء  القائمة  هذه  عىل  واملحافظة  املهنية،  باملعايري  تفي  حرص/جرد  قائمة 
جرد منتظمة ملجموعات التحف. وُتعد قائمة احلرص/اجلرد أداة أساسية حلامية املتاحف وحلظر 
يف  دورها  أداء  يف  املتاحف  تساعد  أهنا  عن  فضاًل  باملمتلكات،  املرشوع  غري  االجتار  ومكافحة 

املجتمع، إضافة إىل أهنا تيس إدارة حراك جمموعات التحف إدارة سليمة.

يف  عليها  املنصوص  املبادئ  بتطبيق  املتاحف  اضطالع  األعضاء  الدول  تكفل  أن  ينبغي   .21
الوثائق التقنينية السارية املفعول. فاملتاحف ملزمة بأن تطبق املبادئ املذكورة يف الوثائق التقنينية 
الدولية فيام يتعلق بحامية بمكافحة االجّتار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية، وأن تنّسق جهودها 
يف هذا املجال. وجيب أن تراعي املتاحف أيضًا املعايري األخالقية واملهنية املعمول هبا يف أوساط 
مهنيي املتاحف. وينبغي أن تكفل الدول األعضاء أداء املتاحف لدورها االجتامعي وفقًا للمعايري 

القانونية واملهنية السارية يف األرايض اخلاضعة لترشيعات هذه الدول. 

بأساليب  باملامرسات اجليدة اخلاصة  باملتاحف  املعنية  الوطنية والدولية  الشبكات  26. اعرتفت 
املجتمع. وجيري حتديث هذه  الذي تؤديه يف  املتاحف وبتنوعها والدور  تشغيل ومحاية وتعزيز 
هذا  ويف  امليدان.  هذا  يف  تستجد  التي  االبتكار  جوانب  جتّسد  كي  باستمرار  اجليدة  املامرسات 
الصدد، متثل املدونة األخالقية اخلاصة باملتاحف والتي اعتمدها املجلس الدويل للمتاحف أكثر 
املراجع انتشارًا. فيجدر أن تشجع الدول األعضاء اعتامد ونرش هذا النوع من املدونات األخالقية 
واملامرسات اجليدة، وأن تستخدمها ألغراض إعداد معايري ووضع سياسات وترشيعات وطنية 

خاصة باملتاحف. 

https://bit.ly/2xE4xlZ


صفحة 6

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

الدولية، املنصوص عليها يف املادة 13 من اتفاقية 1970، جتعل من املمكن استعادة 
الرتاث الثقايف املسوق )الشكل رقم 4(.

واملسؤولني  املصلحة  أصحاب  لتوجيه  اسرتجاع  دليل  املصري  مركز  أعّد  ولقد 
املعنيني يف عملية استعادة اآلثار األردنية املسوقة وفقًا للقانون الدويل واالتفاقيات 
املوقعة. وباإلضافة إىل ذلك، تم إنتاج رشيط فيديو لتلخيص خطوات تقديم دعوى 

اسرتجاع من قبل السلطات األردنية املسؤولة. 

وبالنسبة لعدد من اآلثار التي تم نقلها بشكل غري قانوين أو سقتها، قام مركز املصري 
 )2 1( وصفًا لآلثار املنقولة بشكل غري قانوين واملسوقة؛  بتجميع الوثائق التالية: 
اخللفية التارخيية. 3( العرص األثري. 4( األمهية األثرية؛ 5( كيف تم نقلها بشكل 
غري قانوين أو سقتها؛ 6( املكان الذي تتواجد فيه اآلن؛ وأخريًا، 7( هل هناك أي 
اخلطوة  املصري  مركز  واّتذ  الوطن.  إىل  وإعادهتا  املسوقة  اآلثار  جهود السرتجاع 
التي  رزقة  خربة  من  االثرية  القطع  السرتجاع  حقيقية  قضية  ملف  وأعّد  التالية 
يمكن للسلطات األردنية أن تسعى ملتابعتها )الشكل رقم 5(. وتعترب هذه جمموعة 
حتف ذات أمهية بالغة من العرص النحايس تم نقلها بشكل غري قانوين من األردن. 
وبناًء عىل الترشيعات واملواثيق الدولية ذات الصلة، قام مركز املصري بإعداد طلب 

اسرتجاع جمموعة حتف رزقه. وتشمل مواد القضية اخلاصة باالسرتجاع: 

طبيعة  القطع االثرية املسوقة. •

أمهية  القطع االثرية . •

ظروف التهريب غري القانوين إىل خارج البالد. •

املوقع احلايل للقطع االثرية . •

إثبات امللكية من قبل األردن. •

ظروف النقل غري القانوين للقطع االثرية. •

صور ومراجع سليمة إلرفاقها بالتقرير •

السياحة  إىل وزارة  إعدادها(  تم  التي  )الدليل واإلجراءات  القضية ومنتجات االسرتجاع  تسليم مواد  تم  وقد 
واآلثار. وتشمل هذه املواد املعلومات الالزمة للسلطات األردنية املسؤولة، وبالتحديد وزارة السياحة واآلثار 
وزير  إىل  املوارد  هذه  تسليم  فيه  تم  الذي  االجتامع  حظي  وقد  االسرتجاع.  دعوى  لتقديم  اخلارجية،  ووزارة 
السياحة واآلثار بأمهية خاصة للحصول عىل دعم الوزير للنهوض بإنجازات محلة املدافعة يف إطار وزارة السياحة 

واآلثار ودائرة اآلثار العامة.

الدروس الرئيسية
توفر عنارص إجراء املدافعة التالية دروسًا للتأمل فيام يتعلق بحملة املدافعة التي أطلقها مركز املصري بعنوان »إنقاذ 
تراثنا الثقايف« هبدف تعزيز نظام وطني لتوثيق وتسجيل القطع األثرية، وتعديل قانون اآلثار األردين، واستعادة 

الرتاث الثقايف املسوق.

عناصر اجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة

التدريب والدعم فيام يتعلق بمهارات املدافعة 

استفاد مركز املصري، كجهة متلقية للمنحة، من فرص التدريب عىل املهارات وخدمات الدعم التي يقّدمها برنامج 
)USAID( لدعم مبادرات املجتمع املدين. وكان أحد هذه التدريبات، منهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجيات 
فعالة التي تقدمها التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان، حول موضوع املدافعة. ونتيجة لذلك، توسعت 
بشكل كبري نظرهتم إىل املدافعة واملشاركني واملسارات الالزمة ملعاجلة قضيتهم. وقد وّفر هلم ذلك فرصًا جديدة 

جلهود املدافعة التي قاموا هبا، كام وّسع أدوار الفريق اخلاص هبم.

الشكل رقم 5: صور القطع االثرية من خربة رزقة املسوقة

الشكل رقم 4

اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابري الواجب اّتاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل 
ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، املادة 13

كذلك تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية، كل بام يتفق وقوانينها، بام ييل:

أن متنع بكل الوسائل املناسبة عمليات نقل ملكية املمتلكات الثقافية التي من شأهنا أن أ. 
تشجع استرياد أو تصدير هذه املمتلكات بطرق غري مرشوعة.

ن حترص عىل تعاون دوائرها املختصة لتسهيل إعادة املمتلكات الثقافية املصدرة بطرق ب. 
غري مرشوعة لصاحبها الرشعي بأسع ما يمكن.

أن تقبل دعاوى اسرتداد املمتلكات الثقافية املفقودة أو املسوقة التي يقيمها أصحاهبا ج. 
الرشعيون أو التي تقام باسمهم.

تصنيف د.  يف  للتقادم  القابل  غري  بحقها  االتفاقية  هذه  يف  طرف  دولة  لكل  تعرتف  أن 
قابلة للترصف، ومن ثم ال جيوز تصديرها، وأن  ثقافية معينة واعتبارها غري  ممتلكات 

تسهل اسرتداد الدولة املعنية لتلك املمتلكات يف حالة تصديرها.



صفحة 7

إنقاذ تراثنا الثقافي - مركز المصير الدولي للدراسات واألبحاث والتدريب

اخلارطة  اطار  يف  أضعه  عندما  ولكن  للغاية  معقد  »الوضع 
رؤيته  أستطيع  اجلديدة[،  بالتكتيكات  ]اخلاصة  التكتيكية 
مرة،  ألول  هناك.  املواطن  عىل  التأثري  ورؤية  أكرب  بسهولة 
ما  الوقت وشاهدت  نفس  الفاعلة يف  اجلهات  تلك  رأيت كل 
املنهجية  هذه  باستخدام  أنه  نعرف  ونحن  األمر.  عليه  ينطوي 
فإنه يمكننا توزيع مهاراتنا وفقًا لذلك. واآلن نحن نفهم بشكل 
فاألمر  »فريق«.  كلمة  تعنيه  وما  الفريق  بروح  العمل  أفضل 
أكثر  األمر  يتعلق  وإنام  أشخاص.  عىل  توّزع  مهام  جمرد  ليس 
بفهم األشخاص الذين نحتاج إليهم للعمل عىل املوضوع معًا. 
وتعترب منهجية اخلمس خطوات ]للتكتيكات اجلديدة[ منهجية 
أن  أعتقد  كثريًا.  هبا  اويص  وانا  متعة.  أكثر  العمل  جتعل  سهلة 

هذه املنهجية يمكن تطبيقها عىل أي مرشوع بشكل عام.«

- الدكتور زياد السعد، عضو جملس إدارة مركز املصري وأستاذ 
واألنثروبولوجيا،  اآلثار  كلية  وإدارته،  الثقايف  الرتاث  حفظ 

جامعة الريموك

»لقد ساعدت ]منهجية التكتكيات اجلديدة[ يف توضيح 
العالقات مع أشخاص آخرين ومنظامت أخرى لتيسري العمل. 

حيث اعتاد الناس أن ينظروا إىل اآلثار عىل أهنا حجارة، أما 
اآلن فإهنم يقّدرون قيمتها وتارخيها.«

واألبحاث  للدراسات  الدويل  املصري  مركز  مدير  مفلح،  د. 
والتدريب

11كانت مارغريت شولر هي أول من قام بعمل »حتليل 

املثلث« يف التمكني والقانون، 1986. وتم تكييف النص 
من ليزا فينيكالسن وفالريي ميلر، نسيج جديد من السلطة 

والناس والسياسة: دليل العمل للمدافعة ومشاركة املواطنني، 
 .2002

الدروس املستفادة: تقييم املهارات لتعزيز أهداف محلة املدافعة

حجم  كرب  أو  صغر  مدى  عن  النظر  وبغض  واملسؤوليات.  املهام  من  واسعة  جمموعة  مدافعة  محلة  أي  تتطلب 
محلة  خالل  ومن  حتديًا.  يمثل  وكفاءة  فعالية  الطرق  بأكثر  الفريق  أعضاء  مهارات  استغالل  فإن  العمل،  فريق 
مدافعة إنقاذ تراثنا الثقايف، قام مركز املصري بتقييم مهارات وخربات أعضاء الفريق واالستفادة من هذه املهارات 
بشكل فعال. وإن اجلمع بني األشخاص واملهارات مل جيمع فقط باحثني يف تصصات خمتلفة، وإنام أحرض كل 
الفريق، مكافحة  )قائد  السعد  الدكتور زياد  القرار: األستاذ  أيضًا شبكة عالقات جيدة مع صناع  شخص معه 
والدكتور  املحلية(،  والترشيعات  الدويل  )القانون  النداف  مصطفى  والدكتور  اآلثار(،  يف  املرشوع  غري  االجّتار 
خرض العتوم )االقتصاد االجتامعي لالجتار غري املرشوع باآلثار(، والسيد حممد جرادات )التوثيق والتسجيل يف 
املتاحف(، والدكتور مفلح اجلراح والسيد ياس القضاة )مسؤوالن عن التشبيك مع النواب، ومسؤويل احلكومة، 
والسلطات األمنية املعنية، وما إىل ذلك(، والسيد حممد ربابعة )منسق األنشطة والدعم اللوجستي(. وإن عملهم 

كفريق أدى إىل توسيع الفرص لتطوير وتعزيز مهارات جديدة وخاصة يف جمال املشاركة املجتمعية.

 البحث

التحليل املعّمق للمشكلة لوضع حلول

تسّلط جتربة مركز املصري الضوء عىل أمهية الفهم املعّمق والدقيق للمشكلة. حيث أن حتديد الثغرات يف توثيق 
وتسجيل اآلثار باإلضافة إىل حتديد جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة ممّن يعّززون سلسلة الربح وّفر رؤى 
جديدة لتطوير حلول مناسبة ملكافحة االجتار غري املرشوع يف اآلثار يف األردن. واعتمد مركز املصري هنجًا قائاًم 
عىل البحث للحوارات مع كل من املجتمع املحيل وصناع القرار )انظر قسم احلشد(. وقد أوضح بحث املشكلة 
وحتليلها أن اإلجراءات احلكومية واملشاركة املجتمعية أمران أساسيان حلامية الرتاث الثقايف لألردن. فبدون فهم 

املجتمع املحيل لرتاثه الثقايف وتقديره له ومشاركته فيه، سيستمر فقدان اآلثار يف األردن.

الدروس املستفادة: مشاركة أصحاب املصلحة وقيامهم بالتحقق من صّحة نتائج البحث لوضع التوصيات

تتطلب املشاكل املعقدة يف كثري من األحيان اهتاممًا من اجلانب القانوين والسياسايت )املحتوى(، وتدابري تشغيلية 
للتنفيذ )اهليكل( وتغريات يف السلوك البرشي )الثقافة(. ويمكن هلذا التحليل للمحتوى واهليكل والثقافة الذي 
ُيدعى حتليل املثلث11 أن يوّفر التحقق من البحث والرؤى إلرشاك أصحاب املصلحة يف وضع حلول مناسبة. 
ولقد ساهم البحث الذي أجراه مركز املصري بتوفري معلومات أساسية يف كٍل من املجاالت الثالثة ملكافحة االجتار 

غري املرشوع يف اآلثار:

1988 أوجه قصور  • 21 لعام  املحتوى )القوانني والسياسات احلالية(: يتضمن قانون اآلثار األردين رقم 
كبرية تتطلب تعديالت ملعاجلة الفجوات يف احلامية. حيث قّدمت مشاركة اهليئات احلكومية واللجان النيابية 

والنواب تغذية راجعة أساسية لصياغة توصيات السياسات واحلصول عىل دعم هلا. 

املتاحف وخرباء  • التوثيق والتسجيل الذي أجري مع موظفي  أتاح استطالع  التشغيلية(:  اهليكل )التدابري 
والتسجيل. حيث  للتوثيق  موّحد  نظام وطني  إىل وجود  املاسة  احلاجة  احلكومية حتديد  والدوائر  التوثيق 
يساهم غياب نظام إنذار مبكر بشكل كبري يف انعدام احلامية وما ينتج عنها من ضياع آلثار األردن. وركزت 
العالج  املصلحة هؤالء عىل سبل  ُأجريت مع أصحاب  التي  العمل  للمتاحف وورشة  امليدانية  الزيارات 

التشغيلية.

تغذي  • التي  االقتصادية  االجتامعية  العوامل  عن  املجتمعية  املشاركة  كشفت  البرشي(:  )السلوك  الثقافة 
الفهم  سلسلة األرباح يف االجتار غري املرشوع باآلثار. وقد وّفر ذلك ملركز املصري فهاًم جديدًا حلالة سوء 

والتواطؤ عىل مستوى املجتمع املحيل الذي جيب معاجلته من خالل إرشاك املجتمع وتثقيفه.

الحشد

االستفادة من نتائج البحوث إلرشاك وحشد أصحاب املصلحة

كان هناك تاريخ من عدم الثقة بني املجتمعات املوجودة عىل مقربة من مواقع الرتاث الثقايف واحلكومة. ومن أجل 
التغلب عىل حواجز عدم الثقة، فإن عمليات احلوار التي تستند إىل نتائج البحث عّززت فهم تصورات املجتمع 
املحيل، وكذلك تبعيات االجتار غري املرشوع يف اآلثار. وقام مركز املصري بإرشاك أصحاب املصلحة يف التحقق من 
صحة نتائج البحث يف مجيع املراحل. وتم حشد أصحاب املصلحة لالستثامر يف بناء حلول من خالل االستفادة 
اهليكل، بمعاجلة تعقيد عملية  الثغرات يف قانون اآلثار؛ ويف جمال  املحتوى، بمعاجلة  البحث يف جمال  نتائج  من 

التوثيق والتسجيل للمتاحف؛ ويف جمال الثقافة، بتلبية احتياجات املجتمعات القريبة من مواقع الرتاث الثقايف.

الدروس املستفادة: تعزيز املشاركة واحللول من خالل احلوار
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صفحة 8

كان اجياد فرص للحوار أمرًا حاساًم يف حشد دعم أصحاب املصلحة حلملة 
مدافعة مركز املصري من أجل إنقاذ تراثنا الثقايف. ومتحورت هذه احلوارات 
الناجتة  الثقايف  نتائج البحث التي بنت فهاًم للخسائر اجلسيمة للرتاث  عىل 
عن االجّتار غري املرشوع يف اآلثار. ومّكن ذلك خمتلف أصحاب املصلحة 
- املجتمع املحيل واملنظامت غري احلكومية واملؤسسات احلكومية والنواب 
من  القريبة  املجتمعات  أن  حني  ويف  احللول.  تصميم  يف  املشاركة  من   -
املواقع األثرية لدهيا مسؤوليات خاصة، فإنه يتعنّي عىل مجيع سكان األردن 

االستثامر يف محاية وصون تراثهم الثقايف لألجيال القادمة.

إشراك صناع القرار 

املشاورات املبارشة عّززت املشاركة 

اقتضت محلة املدافعة هذه أن يعمل مركز املصري مع صناع القرار عىل مجيع 
إىل  مبارشة  استشارية  زيارات  إجراء  مع  اربد  بمحافظة  بدءًا  املستويات، 

الدوائر احلكومية واملؤسسات واملتاحف للحصول عىل دعمهم.

شملت  املحافظة،  مستوى  وعىل  املوقف.  إحلاح  مدى  بشأن  قوية  أدلة  املركز  أجراه  الذي  البحث  قّدم  ولقد 
وهيئة  العسكرية  االستخبارات  وجهاز  املخابرات  ودائرة  العام  األمن  ومديرية  إربد  مجرك  دائرة  املشاورات 
املشاورات رؤى  وقّدمت هذه  إربد.  إىل رشطة  باإلضافة  املخدرات  مكافحة  وإدارة  الفساد  النزاهة ومكافحة 
حيوية لوضع تعديالت مقرتحة لقانون اآلثار األردين رقم 21 لعام 1988 والتي تم تقديمها للنواب. ونتيجة 
ُصدموا  احلامية،  توفر  وعدم  لألردن،  الثقايف  الرتاث  وفقدان  الدمار،  حجم  النواب  عىل  ُعرض  عندما  لذلك، 

وحتّفزوا ملعاجلة املشكلة )انظر الشكل رقم 6(.

الدروس املستفادة: معاجلة النزاعات الشخصية

عىل مدار احلملة، ظهر حتٍد فيام يتعلق بنزاع شخيص والذي أّثر عىل جهود املدافعة التي يبذهلا مركز املصري. وإن 
الرصاعات الشخصية ليست باألمر الغريب، بل ال مفّر منها يف الواقع. وعند وقوع هذه احلاالت، من الرضوري 
أن يتم تقييم النزاع ومعاجلته. وقد يكون من املفيد طلب املساعدة من خارج املنظمة. ويف هذه احلالة، تلّقى مركز 
املصري خدمات استشارية من برنامج )USAID( لدعم مبادرات املجتمع املدين. وإن هذا التفّكر املفيد ألعضاء 
الفريق حّدد استجابات بنّاءة للنزاع. حيث أثبتت اإلجراءات املتخذة يف البداية بأهنا واعدة، ولكن ال تزال هناك 

حواجز، مما يتطلب اهتاممًا مستمرًا.

وبالتطلع إىل املستقبل، كان مركز املصري عىل اتصال مبارش باملدير العام لدائرة اآلثار العامة من أجل التقدم بمواد 
القضية ومنتجات االسرتجاع )الدليل وفيديو واإلجراءات التي تم إعدادها( التي تم تسليمها إىل وزارة السياحة 
واآلثار. وقد تعهد املدير العام باتاذ اإلجراءات الالزمة بشأن املكونات املختلفة، السيام قضية اسرتجاع  القطع 
النواب  جملس  يف  القانونية  اللجنة  وتعهدت  اآلثار.  قانون  عىل  املقرتحة  والتعديالت  رزقة،  خربة  من  االثرية 

بالتشاور مع فريق مرشوع مركز املصري خالل عملية املصادقة عىل قانون اآلثار املعّدل وإقراره من قبل الربملان.

أثر المدافعة على المنظمة
لقد تغرّيت الطريقة التي نعمل هبا مع املجتمع املحيل من أجل الوصول إىل صناع القرار بأكثر الطرق فعالية. 
حيث كان هذا حتديًا بالنسبة لنا. يف البداية، اعتقدنا أن وجود رئيس البلدية أو النواب يكفي، لكنه مل يكن كذلك 
أننا بحاجة للذهاب إىل مجيع مستويات املجتمع املحيل، وليس من أجل إرضاء  يف احلقيقة. واآلن نحن نعتقد 

املجتمع املحيل فحسب، ولكن للتأثري عىل صناع القرار.

ويعرّب مركز املصري عن إعجابه بتفاين منظمة صحة األسة الدولية )FHI360( ومشاركتها بشكل مفّصل. وإن 
نظام رصد ممتاز، وتعطي  بيد، ولدهيا  يدًا  تعمل معك  التي  الوحيدة  املنظمة  الدولية هي  منظمة صحة األسة 

إنذارًا مبكرًا يف الوقت املناسب.

اآلثار  كلية  وإدارته.  الثقايف  الرتاث  حفظ  وأستاذ  املصري  مركز  إدارة  جملس  عضو  السعد،  زياد  الدكتور   -
واألنثروبولوجيا، جامعة الريموك.

الشكل رقم 6: السيد عبد املنعم عودات، ممثل اللجنة 
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