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 العراق عضو، مع ذلك ، كمبوديا في ھا السنويعاتمجإعقد التابعة لليونسكو ست العالمي التراث لجنة
 !ا1عمال جدول على ليست العراقية ا+ھوار

  
 التابعة لليونسكو  العالمي التراث لجنة إلى الوسطى ا�ھوار تقديم بشأن مفتوحة رسالة

 ، و الى السادة نواب ومكتب رئاسة الجمھورية العراقية طالبانيال ج�لجمھورية العراقية ال رئيس:  إلى

 الى السيدات والسادة اعضاء مجلس الوزراء العراقي، و المالكي، نوري العراقي الوزراء رئيس: الى 

 .العراقي البرلمان أعضاء جميعالى السيدات والسادة و ،ي النجيف أسامة العراقي النواب مجلس رئيس: الى 

  الوسطى العراقية  ا-ھوار تقديم لجنة رئيس ال�مي، علي الدكتوروزارة البيئة العراقية و: الى 
  

  تحية طيبة وبعد ،
  

 بوص///فھااس///تثنائية  قيم///ة م///ن لھ///ا لم///ا ا-نس///اني الع///المي ، الثق///افيالطبيع///ي و  الت///راثج///زء م///ن  العراقي///ة ا0ھ///وار تعتب///ر
اص///حاب الثقاف///ة والحض///ارة الممي///زة والممت///دة  ' ا0ھ///وار ع///رب'م///وطن و ا0وس///ط الش///رق ف///ي الرطب///ة ا0راض///ي أكب///ر

 الت///راث لمواق///ع المؤقت///ة القائم///ة ض///من س///جلت) الراف///دين ب///�د(جن///وب الع///راق   ھ///وارأ.  0كث///ر م///ن خمس///ة آ-ف ع///ام
 س//د بن//اء إل//ى أساس//ا ذل//ك ويرج//عومتزاي//د  كبي//ر خط//ر ف//ي ھ//و الت//راث ھ//ذا. 2003 ع//ام من//ذ الع//راق ق//دمھا الت//ي الع//المي

 .دجلة نھر على التركي اليسو

 إل///ى عريض//ة قأط�، ب//العراقي//ة وا-ھ//وار دجل///ةحمل//ة انق//اذ نھ//ر " حملتن//ا قام///ت ،)2012(الماض//ي الع//ام م//ن م//ارس ف//ي

الراف//دين  ب//�د منطق//ة ف//ي الع//المي الت//راثمن//اطق  عل//ى" اليس//و"  س//دبن//اء  آث//ار تقي//يم عل//ى ح//ثھمل الع//المي، الت//راث لجن//ة
 أن عل///ى الق///درة تحم///ل مواق///ع أي///ةي///ؤدي ال///ى ض///رر ب عم///ل أي ع///ن ا-متن///اعبوج///وب  فاط///را- ، والتاكي///د عل///ى ال///دول

  . كما ھو الحال مع مدينة حسنكيف واھوار جنوب العراق .العالمي لتراثل مواقع تصبح
 اليونس////كو رفض////ت ذل////ك وم////ع ،)ا-خ////ر بش////كل ي////دويو -نترن////تا عل////ىقس////م منھ////ا ( قي////عاربع////ين ال////ف تو أكث////ر جمعن////ا 

 الحكوم////ة اختص////اص م////نوت////دعي اليونس////كو ب////ان الموض////وع . التوقيع////ات تس////ليم أج////لنجتم////ع بھ////م م////ن  أن محاو-تن////ا
 .اليونسكو جانب منيبين ضعف التزام اعطاء ا-مر اولوية و عدم يبين الرد ھذابان  نرى ونحن. العراقية

 مفتوح///ة رس///الة أطلق///ت حي///ثف///ي مدين///ة الس///ليمانية ،  ص///حفي م///ؤتمر دجل///ةانق///اذ نھ///ر  حمل///ة عق///دت ذل///ك،  أعق///اب ف///ي 

 ك//انو. المي//اه عل//ى الحص//ولف//ي  الع//راقيين ح//ق لحماي//ة ال�زم//ة الخط//وات جمي//ع اتخ//اذمطالب//ة ب العراقي//ة الحكوم//ة ال//ى
وان تعل///ن بمس///ؤولية ع///ن س///قف  ةيش///فافال الع///المي للت///راث كموق///ع الوس///طى ا-ھ///وار تق///ديم لجن///ةتعتم///د  أن المطال///ب اح///د

   .2013 يونيو أقصاه موعد في العراقي للجمھور رزحالمُ  التقدم عن تقرير قدمزمني لعملھا وان ت

ا-ھ//وار الوس//طى بش//كل رس//مي للجن//ة المعني//ة  لتق//ديم زمن//ي وج//دول واض//حة خط//ةخ//�ل ع//ام  تق//دم أن اللجن//ة م//ن طلبن//ا
 نج///ازJخ//�ل الع//ام الماض//ي  العراقي//ة الحكوم//ة جان//بم//ن  أو للجن///ة جھ//ود أي يعل//ن ع//ن ل//م ذل//ك، وم//ع . ف//ي اليونس//كو

  . لذلك النھائي الموعد، و- حتى ا-ع�ن عن ا-ھوار الوسطى المركزية الى لجنة التراث العالميتقديم ملف 

 وان تعل//ن ع//ن خططھ//ا  ش//فافة تك//ون أنھ//ا عاتق عل//ى ق//عبغ//ض النظ//ر ع//ن العوائ//ق الت//ي ممك//ن ان تواج//ه اللجن//ة فان//ه يو
  .ان وجدت التأخير أسباب عن بلغوان ت

 يتمكن///وا حت///ى التقني///ة المس///ائل ف///ي اللجن///ة ومس///اعدة العملي//ة ھ///ذه وتوجي///ه لتس///ھيلايض///ا،  اليونس///كو مس///ؤولية ك//ذلك فإنھ///ا
 ا-ھ///وار وأنم//ن عم//ل اللجن///ة واليونس//كو  أس///رع ھ//ي" اليس//و "  س///د بن//اء عملي//ة  أن يب///دو ذل//ك، وم//ع. المل///ف تق//ديم م//ن

 .للمناقشة العالمي التراث لجنة اجتماع إلى تصل أن قبل ستتعرض لخطر الجفاف

 وس///يكون  الع///المي الت///راث لجن///ةتجتم///ع  ،يوني///و / م///ن حزي///ران 27ولغاي///ة  16ا-ي///ام ھ///ذه وتحدي///داً  ،)2013( الع///ام ھ///ذا

 ليس//ت ا-ھ//وارل�س//ف  ،الع//المي  ت//راثمرش//حة لل مواق//ع م//ن جدي//دة تق//ارير ا-جتم//اع وس//يناقش. كمبودي//ا ف//ي ا-جتم//اع
! وھ///ذا م///ا س///معناه من///ذ ع///ام  آخ///رين ع///امين س///تغرقيق///ول ال///بعض ان اكم///ال مل///ف ا-ھ///وار ق///د ي. ا0عم///ال ج///دول ف///ي
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وھ//ذا يعن//ي خس//ارة  .2013 ع//امنھاي//ة ھ//ذا ال ف//ي الع//المي الت//راث لجن//ة ف//ي الع//راق و-ي//ة تنتھ//يق//د  ذل//ك، إل//ى باJض//افة

  .اولويةالملف  إي�ءفرصة بسبب عدم 

  -:بخصوص ھذه القضية المھمة  مطالبنا نكرر السياق ھذا في

الى و حرزالمُ  التقدم إلى شيري زمني وجدول ملموسة خطة بإع&ن اللجنة العراقية المعنية بملف ا�ھوار الوسطى، نطالب  - 1

  .الى لجنة التراث العالمي ف بشكل رسميلالم لتقديم النھائي الموعد

تقديم العون الفني : تحديداً ، حماية ا�ھوار  عمليةفي   ا�نخراطب) فريق العراق والمكتب الرئيسي ( اليونسكونطالب  -2

    1ولوية ومساعدة اللجنة لتنفيذ اللمطلب رقم أو وإعطاء الموضوع اھمية ،  ف ا�ھوار الوسطىمل تقديملجنة العراقية لل

  

  تقبلوا كل التقدير وا-حترام ، 

  : ھر دجلة وا-ھوار العراقية اعضاء حملة انقاذ ن

  العراق -  اھل العراق -نقاذ نھر دجلة حملة  - 1

  العراق  - المدنية  التنمية منظمة  -2

  العراق  - العراق  طبيعة  - 3

  دولية- عراقية )ICSSI( العراقي المدني المجتمعالتضامن مع  مبادرة  - 4

  تركيا  - كيف حسن على للحفاظ مبادرة  - 5

   المتحدة المملكة  -كورنر ھاوس  - 6

  ألمانيا  -كونتركورنت  -7

 ايطاليا  -اون بونتة بير  -8


