
 
 

 �
 ب�ان   صح��

 �
اث   ��  مهمة   المجلس   الدو��   لآلثار   والمواقع،   والمجلس   الدو��   للمتاحف،   ومؤسسة   التحالف   الدو��   لحما�ة   ال��

ر   �فعل   انفجار    4  آب�أغسطس،    2020 �   الذي   ت��
اث   الثقا�� وت   لدعم   ترم�م   ال�� اع   إ�   ب�� �  مناطق   ال��

نت،    15  أ�لول�س�تم��    2020 وت   وع�   اإلن�� �   ب��
��   –   �

 دعوة   إ�   حضور   المؤتمر   الصح��

 

 ، �قوم  �لٌ  من  المديرة  العامة  للمجلس  الدو��  لآلثار  والمواقع  (  ICOMOS)،  ماري  لور  الفون��  –                   11 أ�لول�س�تم��  2020
اث  ،  والمدير  العام  لمؤسسة  التحالف  الدو��  لحما�ة  ال��                والمدير  العام  للمجلس  الدو��  للمتاحف  (  ICOM)،  ب�ت��  ك�ل��
.  وس�جتمعون  ة  من  14 إ�  16 أ�لول�س�تم�� �  الف��

وت  �� �  ب��
كة  �� ي  ف��الند،  �مهمة  مش�� اع  (أِلف)،  فال�� � �  مناطق  ال��

��                  
�  �غ�ة  االستماع  إ�  احت�اجاتهم  �عد  انفجار  4

اث  الثقا�� �  لبنان  وأعضاء  مجتمع  ال��
                 مع  المدي��ة  العامة  لآلثار  ��

�  ترم�م  تراث  مدينة 
ا�ات  ومشار�ــــع  ملموسة  مع  الجهات  الفاعلة  المحل�ة  من  أجل  المساهمة  ��                 آب�أغسطس،  و�قامة  ��

 . �
وت   الثقا��  ب��

 

وت »  الذي  �ادرت  إل�ه  مؤسسة  �  ب��
ر  �� �  المت��

اث  الثقا��                   وت�بع  هذە  المهمة  « ب�ان  تضامن  مع  لبنان  ودعم  الستعادة  ال��
�  أساس�ة 

               أِلف  ووقعه  المجلس  الدو��  لآلثار  والمواقع  والمجلس  الدو��  للمتاحف  وثالثون  منظمة  ومؤسسات  تراث  ثقا��
 �
�  وسعنا  للمساهمة  ��

                 أخرى  ع�  مستوى  العالم.  و�تعهد  الموقعون،  �موجب  أح�ام  هذا  النص،  «ب�ذل  �ل  ما  ��
وت».  �   ب��

ر   �� اث   الذي   ت��  االستعادة   ال�املة   لل��

 

ةً  �عد  وق�ع  االنفجار،  وزار  �  حاالت  الطوارئ  م�ا��
                ووضع  المجلس  الدو��  للمتاحف  بروتوكول  إدارة  مخاطر  ال�وارث  ��

�  هذا  الصدد،  وذلك  �التعاون 
ا  �� �  لحقت  �المتاحف  المحل�ة  وتحد�د  احت�اجاتها  األ���  إلحاح� ار  ال�� وت  لمسح  األ��                 ب��

 الوثيق   مع   المجلس   الدو��   لآلثار   والمواقع   ومؤسسة   أِلف   ومنظمة   الدرع   األزرق   الدول�ة. 

 

�  الجامعة  اللبنان�ة 
م�م  والمحافظة  �� �  مركز  ال�� �  لبنان  وخ����

�  الوقت  عينه،  المجلس  الدو��  لآلثار  والمواقع  ��
                 وساعد،  ��

رة  من  �  الق�ام  �جرد  لجميع  المناطق  والمعالم  التار�خ�ة  المت��
                (�ل�ة  الفنون  الجم�لة  والعمارة)،  المدي��ة  العامة  لآلثار  ��

ار   وتقي�مها   �غ�ة   وضع   خطة   إنقاذ   عامة.     عن   تحد�د   األ��
ً

 خالل   جمع   المحفوظات   والتوثيق،   فض�

 

 �
اث  الثقا�� �  ت�ب�ت  ال��

�  دوالر  أم����  للمساهمة  �� ا  �ق�مة  5 مالي�� ا  أول�� �  الوقت  عينه،  م�لغ�
                  وخصصت  مؤسسة  أِلف،  ��

ا�ة  مع  متحف  اللوفر،  وت،  �ال�� �  ب��
��  � �  المتحف  الوط��

ر.  و�شمل  المشار�ــــع  األو�  أشغال  استصالح  ��                المت��
�  �التعاون  مع  صندوق  األم��  �الوس  واللجنة 

�ن  هيئة  تراث  ثقا��                  والمدي��ة  العامة  لآلثار،  وتقد�م  إغاثة  طارئة  لقرا�ة  ع��
 اللبنان�ة   للدرع   األزرق. 

 

�  جهود 
�  تع��ز  مساهمتهم  ��

               و�رغب  المجلس  الدو��  لآلثار  والمواقع  والمجلس  الدو��  للمتاحف  ومؤسسة  أِلف  ��
اتهما  الواسعة  .  و�قدم  المجلس  الدو��  لآلثار  والمواقع  والمجلس  الدو��  للمتاحف  خ�� �  والمجتمع  الدو��

              الشعب  اللبنا��

https://www.aliph-foundation.org/storage/wsm_presse/v6Dg0QQkHeKespDGfnOR3rz47cMKibH90FIX1DrG.pdf


 
             لمساعدة  المنظمات  المحل�ة  بوضع  تداب��  ملموسة  لت�ب�ت  المتاحف  والمواقع  التار�خ�ة  وترم�مها،  وستمّول  مؤسسة 

 أِلف   مشار�ــــع   ملموسة. 

 �
 دعوة   إ�   مؤتمر   صح��

ي   �ُ�ّ   ماري   لور   الفون��   (المجلس   الدو��   لآلثار   والمواقع)،   و��ت��   ك�ل��   (المجلس   الدو��   للمتاحف)،   وفال��
 ف��الند   (أِلف) 

 �
 دعوت�م   إ�   حضور   مؤتمر   صح��

وت  �   ب��
 سُ�عقد   �مناس�ة   ق�امهم   �مهمة   ��

�   لبنان   الدكتور   �ك�س   خوري 
 �حضور   المدير   العام   لآلثار   ��

 ومديرة   متحف   �سق   الس�دة   ز�نة   ع��ضة 

 

وت   متحف   �سق    (قاعة   المؤتمرات)    ـ   ب��

ا  �   الساعة   الثالثة   ع��
 يوم   الثالثاء    15  أ�لول�س�تم��    2020  ��

ا   ع��   زووم  ةً   أ�ض�  وس��ث   المؤتمر   م�ا��

 الرا�ط   لحضور   المؤتمر   ع��   زووم 

h�ps://us02web.zoom.us/j/86257192024?pwd=V045WklMM0tPdVhFOEc0SFRwZlZrQT09  
 رمز   تع��ف   االجتماع:    862   5719   2024

 �لمة   ال�:    929476

sandra.bialystok@aliph-founda�on.org    -   للحجز:   ساندرا   ب�ال�ستوك 

alessandro.gaballo@icom.museum    -   أل�ساندرو   غا�الو 

 

 �
                المجلس  الدو��  لآلثار  والمواقع  (  ICOMOS)  هو  منظمة  دول�ة  غ��  حكوم�ة  مكرسة  للحفاظ  ع�  المعالم  والمواقع  ��

 العالم. 

 

م  ب�جراء  ال�حوث  �شأن  � �  المتاحف  تل��
��  �                المجلس  الدو��  للمتاحف  (  ICOM)  هو  منظمة  دول�ة  للمتاحف  والمتخصص��

ا  �ان  أو  �  المستق�ل،  ماد��
�  الحا��  و��

�  للعالم  وحفظه  واستمرارە  والتواصل  مع  المجتمع  �شأنه،  ��
اث  الطب���  والثقا��                  ال��

 غ��   مادي. 

alessandro.gaballo@icom.museum    أل�ساندرو   غا�الو،   م�سق   االتصاالت 
 

اع  � �  مناطق  ال��
�  و�عادة  تأه�له  ��

اث  الثقا�� ا  لحما�ة  ال��                 مؤسسة  أِلف  ��  الصندوق  العال��  الوح�د  المخصص  ح���
اع.  �  وأوضاع   ما   �عد   ال��

Sandra.bialystok@aliph-founda�on.org    ا�ات  ساندرا   ب�ال�ستوك،   المسؤولة   عن   شؤون   االتصاالت   وال��
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