
 

ـْ املتفق عليهما خالل اللقاء الكهنوتي املنعقد     « *َتـَبُر هذه الندوة متابعًة ِل »إعالن و ُخطة عمل بوتوماكُتع
عضوًا من املجتمع املدني، ومن   400بلدًا و  80لالرتقاء بالحريات الدينية، والذي ضم ما ينيف عن  2018سنة 

ـُل الكفيلة باالرتقاء بُحرية امُلعتقد، وحماية الطوائف الدينية. ولقد تم الطوائف الدينية ُبغـْية   مناقشة الُسـب
تسمح بمتابعة النقاش ىلع ضوء     استضافة ندوات جهوية  يف السنة املوالية تشجيع البلدان املشاِركة ىلع 

        السياقات املحدِّدة لكل جهة ىلع ِحدة، وألجل تسهيل مشاركة أوسع للمجتمع املدني. 

يف هذا اإلطار، ُتـَنظِّم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املؤتمر الجهوي األول حول حماية املوروث  
الثقايف لفائدة الطوائف الدينية، و ذلك بدعم من وزارة الخارجية األمريكية، وبشراكة مع الرابطة املحمدية  

 للعلماء.

 وروث الثقايف للمجموعات الدينية  املؤتمر اإلقليمي األول للمحافظة ىلع امل

ـِْرُز املؤتمر اإلقليمي األول للمحافظة ىلع املوروث الثقايف للمجموعات الدينية   ُيب

املكانة الرائدة للمغرب يف الحفاظ ىلع املوروث الثقايف. ولقد أصبحت الجهود املبذولة من طرف جاللة  
وث الثقايف اليهودي واملسيحي، مرِجعًا يف هذا  امللك محمد السادس لحماية، و تجديد، و ترميم املور 

ىلع أرض املغرب، مما   تعايش اليهود، واملسيحيون، واملسلمون   ىلع هذا املنوال، وخالل قرون،  املجال.
ساهم يف لعب هذه البالد لدور رائد يف حوار األديان، كما أن البلد أصبح يتبوأ مركز الصدارة كنموذج للتعايش  

 اعل بين اإلسالم والديانات األخرى. الثقايف، والتف

إن اململكة املغربية لـُتمثل حقًا البلد الشمال إفريقي الذي يأوي أكبر طائفة يهودية، وأكبر عدد من املعابد  
واملقبرات اليهودية. كما أن البلد يأوي العديد من الكنائس املسيحية املفتوحة للتعبد وممارسة الطقوس  

األرض كانوا دائمًا يتمتعون بحماية كاملة    الدينية بكامل الحرية. عالوة ىلع ذلك، فإن املؤمنين ىلع هده
لحقوقهم و حيواتهم، كما كانوا ىلع الدوام ُيعاَملون ىلع نفس قدم املساواة حين يتعلق األمر بالحفاظ ىلع  

 حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحماية الحياة واملتاع. 

يف خطابه   لك جاللة امللك محمد السادس لقد التزم املغرب عبر قرون بمبدأ التسامح واالنفتاح، إذ أشار إلى ذ 
حول «حقوق األقليات الدينية يف العالم اإلسالمي»،   2016أمام املشاركين يف الندوة املنعقدة بمراكش سنة  

  ذلك يقع أن  نقبل   وال  الدينية،   األقليات   حقوق من  حق  أي  لهضم مبررا  نرى  ال  املغربية  اململكة   يف  إنناإذ قال: «  
  الدين ملبادئ  الصحيح  الفهم نستلهم إنما هذا،  اقتناعنا يف  املسلمين. ونحن، من   ألحد نرضاه   وال  اإلسالم،  باسم

  من   غيرهم  وبين املسلمين  بين  النبيل  التعامل يف  العريقة اململكة  هذه  وتاريخ  الحضاري  تراثنا نستلهم كما



حول   2018و  2013». لقد استضاف املغرب املؤتمرين األول والثاني، امُلنعقدين تباعًا يف سنة  الديانات  أتباع
 موضوع الحوار الثقايف والديني.

 املشاركون: 

خبير   100  سيجمع املؤتمر اإلقليمي األول للمحافظة ىلع املوروث الثقايف للمجموعات الدينية ما ُيناهز
ات املتحدة األمريكية، وأوروبا، وشمال إفريقيا، ومنطقة الساحل، بمعية  ومسئول حكومي من املغرب، والوالي

 منظمات دولية، وأخرى غير حكومية، زيادة ىلع منظمات ُتعنى بمسألة الحفاظ ىلع التراث الثقايف.

 أهداف املؤتمر 

ىلع القضايا  حول الحريات الدينية، فإن املؤتمر سيْنـَكـبُّ  2018متابعة للقاء الكهنوتي امُلنعقد سنة  
 بوتوماك»: «  الجوهرية التالية كما تعكسها خطة عمل 

املتعلقة باملواقع واألعيان الثقافية   ( inventory lists) السياسات التي ُتقدم أو ُتـَنـقِّـح قوائم الجرد  •
 التي ُتَعزز احترام وحماية التراث؛ 

وكذا لفائدة السكان املحليين ألجل    املساعدة التقنية، والتكوين املهني لفائدة املحترفين ذوي الصلة،  •
حماية موروثهم ومواقعهم من التخريب والنهب، وتقديم املساعدة للحكومات للقيام بذلك؛ هذا  

 باإلضافة لتقديم املساعدة العاجلة للمواقع التي تتعرض لألخطار امُلْحِدقة واملباشرة؛ 
لثقايف ذات األهمية بالنسبة للطوائف  مواقع التراث ا    تقديم املساعدة عن طريق بذل الجهود لترميم  •

وذلك لرعاية ودعم العالقات بين الجماعات الدينية املختلفة وداخل     املختلفة يف إحدى مناطق النزاع 
 الجماعات نفسها، إذ يبقى الهدف األسمى من كل ذلك هو بناء الثقة بين األفراد؛

املوروث الثقايف، وبذلك عن طريق العمل  تحسيس الجمهور، خصوصًا الشباب منه، بداللة وأهمية تاريخ  •
 الدينيين وزعماء الطوائف.    الفاعلين  –ومن خالل   – مع 

 تنظيم الندوة وحلقات النقاش

سُتـَنظَُّم الندوة بالرباط ىلع امتداد يومين ُيَخصََّصان إللقاء العروض، خالل جلستين عامَّـتين و خمس حلقات  
  ما يلي: للنقاش، حيث سَيـْنَصبُّ االهتمام ىلع

 الحفاظ ىلع تنوغ التراث الثقايف والديني: التجربة املغربية : حلقة النقاش األولى  

للحفاظ                          ستسمح هذه الجلسة للحكومة املغربية بإلقاء الضوء ىلع الجهود املبذولة                
 الخصوص                            بهذا  ىلع التراث الثقايف والديني. وسيتم تقديم دراسة حالة مغربية 

دور املجتمع الدولي، واملنظمات الدولية واإلقليمية يف دعم جهود الدول للحفاظ ىلع  حلقة النقاش الثانية: 
 التنوع الثقايف واملوروث الديني 

روث  هذه الجلسة ىلع تقديم أمثلة للجهود التي تبذلها حكومات ومنظمات دولية للحفاظ ىلع املو  ستعمل 
 الثقايف والديني.



 أهمية تعزيز احترام، وحماية، والحفاظ ىلع املوروث الثقايف والديني حلقة النقاش الثالثة: 

ُتـقدم هذه الجلسة ُفـرصة لالستماع لبعض الزعماء النافذين الذين سيتحدثون عما يعنيه املوروث الثقايف  
 وبعض األدوات املنقولة، باإلضافة إلى التقاليد(. بالنسبة لطوائفهم )أمكنة التعبد،و املقابر،و املخطوطات، 

بالوسائل الكفيلة     تزويد الفاعلين الدينيين، وزعماء الطوائف، وأعضاء املجتمع املدني حلقة النقاش الرابعة: 
 ىلع املوروث الثقايف    بنشر الوعي ألجل الحفاظ

تعريف بأفضل املمارسات، وذلك إلشراك  ستتناول هذه الحلقة،و بشكل عميق، العديد من التجارب ُبْغــَية ال
الطوائف املحلية يف عملية الحفاظ ىلع موروثها الثقايف. كما سُتَسلط الحلقة الضوء ىلع األسباب الكامنة  

يجب ىلع   التي   وراء ُلزومية الحفاظ ىلع احترام املوروث الثقايف املوجود، كما سُتظهر املسؤولية
 تحملها يف االرتقاء باملوروث الثقايف واحترامه  الحكومات، كما الطوائف الدينية، 

الجهود الدولية املبذولة لحماية املوروث الثقايف امُلَعرَّض للتهديد من خالل رصد  حلقة النقاش الخامسة: 
 االعتمادات املالية، وتقديم املساعدة التقنية، وتوفير التدريبات الضرورية 

ة، وكذلك املشاريع واملبادرات لدعم الطوائف الدينية التي يتعرض  سُتظهر هذه الحلقة بعض البرامج امُلَحدَّد 
 موروثها الديني للتهديد بما يف ذلك أماكن العبادة أو النصوص الدينية . 

سيوجه املغرب دعوة لخبراء تقنيين ىلع أىلع مستوى، وكذا ممثلين عن املجتمع املدني، والطوائف الدينية   
 امُلَمثِّلة للبلدان املشاركة. 

 النتائج امُلتوخاة: 

نتوقع من املؤتمر اإلقليمي األول للمحافظة ىلع املوروث الثقايف للمجموعات الدينية أن ُيحقق األهداف  
 التالية: 

تشكيل ُزمرة من الفاعلين الذين ُيمكن لهم القيام بأعمال )بشكل فردي وجماعي( حول عدد من األهداف   •
 ة بحماية املوروث الثقايف والديني؛ واألولويات الجوهرية املشتركة، وامُلتعلق

اعتماد مجموعة من التدابير امللموسة الهادفة إلى املحافظة ىلع املوروث الثقايف والديني يف   •
 املناطق املعنية بذلك؛ 

الدفع بعجلة املساعدة التقنية التي تحتاجها بعض الدول، والتي ُتقدمها دوٌل أخرى، باإلضافة   •
 ملنظمات دولية رائدة يف هذا املجال؛ 

تبادل السلوكيات الُفضلى بخصوص املحافظة ىلع املوروث الثقايف والديني، والَحثُّ ىلع نشر الوعي بهذا  
 الخصوص. 

  

 


