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 اوال: مقدمة
الدراسي   للعام  السنویة  العلمیة  الحضري  التخطیط  قسم  خطة  مقررات  الى  -2021استنادا 

میة یقیم الندوة العلجامعة الكوفة    /كلیة التخطیط العمرانيقسم التخطیط الحضري في  ،  2022

 : دولیة التخصصیةال

 ) الفرص والتحدیات –إدراج مقبرة وادي السالم ضمن الئحة التراث العالمي  (

ل  أھمیةان    السعي  في  تكمن  العلمیة  اكبر الندوة  الدراج  الممكنة  الفرص  عن  الضوء  تسلیط 

ي حددتھا  المقابر في العالم الى الئحة التراث العالمي من خالل استیفاء الشروط والمعاییر الت

منظمة الیونسكو التابعة لألمم المتحدة فضال عن ذلك استعراض المعوقات والتحدیات التي تقف  

حائال دون ذلك والعمل التشاركي المأمول لإلسراع باستكمال كافة المتطلبات لتسجیل ھذا المعلم 

   ما.بما یضمن تطویر وتدویل الظاھرة واثر ذلك على االستدامة والتنمیة المكانیة عمو

 
 ) اإلعالن عن إقامة الندوة العلمیة  1الصورة (
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 منھاج الندوة ثانیا:
بغداد بتوقیت    التاسعة والنصف صباحابتمام الساعة    حضوریا  الدولیة  أقیمت الندوة العلمیة

كلیة  قاعة  على  ،  2022-5-10الموافق    الثالثاءیوم  وفي   في  الكبرى  السالم  االمام علي علیھ 

الكوفة  -  العلوم فعالیاتھا  جامعة  لمداخالت   من ثالث  أكثرواستمرت  ساعات متواصلة استجابةً 

والباحثین العلماء  من  الحضور  العراق  الذوات  وخارج  داخل  الدوائر   يممثلالى    إضافة  من 

   .والعلیا األولیةوطلبة الدراسات واإلعالمیین  يعلى المستویین المحلي والمركزالمحلیة 
 الفقرة  الوقت  ت

 العراقي عزف النشید الوطني  ص   9:30  .1

 یتلوھا القارئ احمد علي محسن  عطرة من الذكر الحكیم    ةتالو  ص   9:31  .2

 ألرواح شھداء الوطن اجالل وقوف دقیقة  ص   9:33  .3

 الجشعمي  ھادي كاظما.م.د سامر كلمة افتتاحیة/ترحیبیة لعمید كلیة التخطیط العمراني  ص   9:35  .4

 ص  9:50   .5
 لترأس جلسة القاء األوراق البحثیة   حسن جبار ھمیمدعوة األستاذ الدكتور 

 مقرراً للجلسة  الدكتور محمود حسین مصطفىدعوة 

 جامعة عین شمس جمھوریة مصر العربیة /  إبراھیم الباقي  كلمة مسجلة من الدكتور محمد عبد  9:55  .6

 ص 10:00  .7

 ) توجھات التطویر المستدام للمقابر التاریخیة في المدن (  األولى البحثیة  الورقیة عرض 
 العراق  / الجامعة التكنولوجیة /  قسم ھندسة العمارة   /  أ.د وحدة شكر محمود الحنكاوي

 العراق  /الجامعة التكنولوجیة /   قسم ھندسة العمارة /  أ. م. د انوار صبحي رمضان
 العراق  / جامعة الكوفة -كلیة التخطیط العمراني – التخطیط الحضري قسم  / م,م محمود حسین الموسوي  

 الحضور  مداخالت واستقبال  البحثیة الورقة  مناقشة ص 10:45  .8

 ص 11:00  .9
 )كجزء من الفضاء التاریخي الحضري ة الحفاظ على المقابر التاریخی أھمیة( عرض الورقیة البحثیة الثانیة 

 جمھوریة ایران اإلسالمیة -الدكتور كافھ منصوري / جامعة أصفھان 

 مناقشة الورقة البحثیة واستقبال مداخالت الحضور  ص 11:30  .10

 ص 11:45   .11
 )القیمة االستثنائیة العالمیة لوادي السالم(  الثالثةعرض الورقیة البحثیة 

 / العراق  جامعة الكوفة -الھندسة كلیة -الھندسة المدنیةقسم  /علي ناجي عطیة  الدكتور 

 الحضور  مداخالت واستقبال  البحثیة الورقة  مناقشة م  12:15  .12

 م  12:30  .13
البحثیة   الورقیة  القیم  دور  (  الرابعةعرض  وتعزیز  المفقودة  الروحیة  الصفات  استعادة  في  الذكیة  المقابر 

 ) المكانیة الحضریة 
 جامعة الكوفة / العراق-كلیة التخطیط العمراني  –قسم التخطیط الحضري  / م.م سارة عبد العالي رشید 

 الحضور  مداخالت واستقبال  البحثیة الورقة  مناقشة م  1:00  .14

 وكتابة التوصیات مناقشة مفتوحة  م  1:15  .15

 جامعة الكوفة -عمادة كلیة التخطیط العمرانيالمقدمة من  و  للمشاركین  توزیع الدروع  م  1:30  .16

 جامعة الكوفة -والمقدمة من عمادة كلیة التخطیط العمرانيالتقدیریة  شھادات  ال توزیع  -  .17
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 إدارة الندوة :ثالثا 
م كل  الندوة  على  كلیالسید  ن  أشرف  التخطیعمید  العمراني  ة  الدكتور ط  المساعد   األستاذ 

كاظمسامر   ال  الجشعمي  ھادي  التخطیط  قسم  رئیس  الرزاق  (حضري  والسید  عبد  نصیر  ا.م.د 

  یةمقررانیطت مھمة  و  )حسن جبار ھمیم(  الدكتور  األستاذترأس إدارة جلسة الندوة  ، و  )حسج

تم تشكیل لجان علیمة وتحضیریة  .  )محمود حسین مصطفى ( بالدكتور  الجلسة     وإعالمیة فیما 

 وتقنیة من تدریسیي الكلیة بشكل مشترك.

 
 لندوة ل الجلسة العلمیة إدارة) 2الصورة (

 
بمھمة   الكوفة  العمراني/جامعة  التخطیط  كلیة  من  التقني  الفریق  كلف  حین  التحضیر  في 

الناحیة  التھیئة  و ومنھا  النواحي  جمیع  من  التقدیریة  التقنیة  للندوة  والشھادات  وتصمیم 

المشاركة   التكریمیة  وشھادات  ووالدروع  الندوة  بیانات  قاعدة  لوحة  وتغذیة  على  السیطرة 

و والرالتحكم  المسالعرض  وفیدیویا  د على  الندوة صوریا  بشكل فوري وارشفة وقائع  تفھمین 

   .واعداد الملفات المرئیة والصوتیة والفیدیویة
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 الكلمة االفتتاحیة للسید عمید الكلیة  :بعارا
،  الدولیة یةوة العلمدنیات البعد االستماع الى النشید الوطني العراقي مع بدایة افتتاحیة فعال

تقدم السید عمید ة من الذكر الحكیم والوقوف دقیقة لشھداء الوطن ،  االستماع الى تالوة عطرو

ا العمراني  التخطیط  سامر  كلیة  كاظم  .م.د  بكلمت ھادي  الكریم   ھالجشعمي  بالضیوف  مرحبا 

بالشكر واالمتنان   المساھمة واالھتمام متقدما  الندوة وشكرھم على   مثمنا   لھمالمشاركون في 

یدفعنا   حرصھم الذي  الحساس  الظرف  وھذا  التوقیت  ھذا  ظل  في  العلمي  المحفل  إنجاح  على 

الموضوعات    ثارةمن خالل ا  بلدنا عموماوتجاه    المقدسة  سؤولیة تجاه ھذه المحافظةلتحمل الم

المنسیة واھمھا ملف ادراج اكبر واھم مقابر العالم ضمن الئحة التراث العالمي من خالل تظافر 

 جھود جمیع المعنیین بالموضوع.

 
 جامعة الكوفة -أ.م.د سامر ھادي الجشعمي عمید كلیة التخطیط العمراني) 3الصورة (
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 ً  األوراق البحثیة  :خامسا
من داخل وخارج العراق سبقتھا من باحثین  أوراق بحثیة تخصصیة    أربع  في الندوة  ألقیت

من    كلمة الباقي    األستاذمسجلة  عبد  محمد  الھندسة  األستاذ  إبراھیمالدكتور  كلیة  جامعة  -في 

مركز الدراسات التخطیطیة والمعماریة في القاھرة عبر من خاللھا عن  عین الشمس ورئیس  

ا لكلیة  من شكره  فیھ  لما  المھم  الملف  ھذا  الثارة  الحضري  التخطیط  وقسم  العمراني  لتخطیط 

بالمھتمین   المناط  الجھد  تكامل  ضرورة  عن  معلقا  عموما  والعراقي  النجفي  الشعب  مصلحة 

 . تفعیل متطلبات ادراج المقبرة وتكامل الصورة البصریة لھاالنجاز ھذا المشروع من خالل 

 
 جمھوریة مصر العربیة  / إبراھیممحمد عبد الباقي د ) أ.4الصورة (

 -األولى: الورقة البحثیة -أ
األولى   البحثیة  الورقة  المدن(كانت  في  التاریخیة  للمقابر  المستدام  التطویر   )توجھات 

قسم ھندسة    /  أ. م. د انوار صبحي رمضان  وأ.د وحدة شكر محمود الحنكاوي  مقدمة من قبل  

العراق التكنولوجیة/  الجامعة   / التخطیطو    العمارة  قسم   / الموسوي  حسین  محمود   م,م 

 جامعة الكوفة / العراق -كلیة التخطیط العمراني –الحضري 

الى   البحثیة  الورقة  والمدینة تطرقت  المقابر  بین  للعالقة  المعاصر  الواقع  عن  مقدمـــــة 

في   التاریخیة  والمقابر  عامة  خاصةبصورة  بصورة  بغداد،  توجھات و  مدینة  اھم  توضیح 

 .التطویر المستدام للمقابر التاریخیة في المدینة، وبما یمكنھا من ان تكون قطاعات فاعلة
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من    وإمكانیة لنماذج  العالمیة  التجارب  وفق  على  المستدام  التطویر  سیناریوھات  وضع 

 المقابر التاریخیة في مدینة بغداد.

تنوع حاالت ومشاكل المقابر التاریخیة ضمن مركز مدینة بغداد ،  وناقشت الورقة البحثیة  

مھمل وبعضھا   الحضري فبعضھا  في سیاقھ  انقطاع  نقطة  ویشكل  السیاق  ومعزول عن  مغلق 

 یاقھا الحضري.ھذه المواقع المھمة في تطویر وتفعیل س لتفعیل االمر الذي یتطلب خطة 

الورقة   خاللالبحثیة  وتوصلت  التي   من  الثالث  التاریخیة  بالمقابر  الخاص  االستعراض 

العاصمة بغداد، االمر الذي تشكل مناطق مھجورة  توقف الدفن فیھا ومحاطة بأسوار في قلب  

ما   وھذا  المدینة  في  مؤثرة  كقطاعات  المقابر  استثمار  في  العالمیة  التوجھات  دراسة  یتطلب 

 .  البحثیةالورقة  في تناولھ المحور الثاني

 
 في الندوة   األولىیة البحثیة القاء الورق) 5الصورة (

 -الثانیة: الورقة البحثیة -ب
 (أھمیة الحفاظ على المقابر التاریخیة كجزء من الفضاء التاریخي الحضري)

الورقة    توتضمن  جمھوریة ایران اإلسالمیة-للفنون  الدكتور كافھ منصوري / جامعة أصفھان  

التجربة    شرح عن  ا  اإلیرانیةمفصل  مجال  موضحا    لحفاظفي  للمقابر  ھذا    إھمالالمعماري 

وتطرق في ورقتھ  المفصل المھم في الكثیر من البلدان مما عرقل ادراجھ ضمن اللوائح العالمیة 

وعن   تاریخیة للموضوعالنظرة  من خالل ال  التاریخیةاعادة تعریف مفھوم المقابر  البحثیة عن  
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الحضري التاریخي  الفضاء  من  كجزء  التاریخي  المقابر  على  الحفاظ  الباحث    اھمیة  وتحدث 

تقییم واقع حال  فضال عن    التعامل مع المقابر التاریخیة في ایرانفي  تجربة  بشكل مفصل عن ال

التاریخیة التدفینيمستعرضا    المقابر  المشھد  على  للحفاظ  النظریة  البرز    االسس  وتطرق 

لك قدم الباحث شرح تفصیلي فضال عن ذ  المعاییر و العوامل في الحفاظ على المقابر التاریخیة

 .الوثیقة الوطنیة في الحفاظ على المقابر التاریخیة في ایرانعن 

 
 للفنون  أصفھانكافھ منصوري/جامعة الدكتور لألستاذ  الثانیةالقاء الورقیة ) 6الصورة (

 الثالثةالورقة البحثیة  -جـ
دكتور علـي نـاجي لل  لقیمة االستثنائیة العالمیة لوادي السالم)ا(كانت الورقة البحثیة الثالثة  

اسـتعراض تناولـت الورقـة    جامعة الكوفة / العـراق-كلیة الھندسة-عطیة/ قسم الھندسة المدنیة

لغـرض ادراج   أعضـائھسـابق كـان احـد    دولـي  بحثـي  الجھود العلمیة التي بذلت من قبل فریـق

تـم والمالیـة  اإلداریـةولكـن بسـبب المحـددات ئحة التـراث العـالمي مقبرة وادي السالم ضمن ال

 اھمال الملف المھم.

معاییر ادراج المقبرة التي حددتھا منظمة الیونسكو مستعرضا   أیضاتناولت الورقة البحثیة  

تتجاوز الحدود الوطنیة أو اإلقلیمیـة لتصـبح ...  قیمة عالمیة استثنائیة  ممتلك ذاان المقبرة تعد  

 .مسؤولیة عامة یھالمحافظة عل
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راج مـن خـالل تعزیـز وخالل العرض تـم التطـرق للمقومـات الممكنـة لتحقیـق مشـروع االد

فضال عن كونھا مرتبطـة ارتبـاط روحـي بـالحرم المطھـر المیـر بھا المقبرة    السمات التي تتسم

قاصدین لھـا لـذا علیھ السالم وانھا تحظى بارتباط روحي عند ال  )علي ابن ابي طالب(المؤمنین  

 .والسالمة تستمد قیمتھا االستثنائة من خالل توفر معیاري االصالة أصبحت

منھــا مســألة تكــدس النفایــات واستعرضــت الورقــة البحثیــة بعــض المعوقــات والمحــددات 

ور الجھـات فضال عـن التجـاوزات العمرانیـة للمبـاني المحیطـة مـع غیـاب واضـح لـد  واإلھمال

 المسؤولة وتعارض خطط التنمیة في الموقع ومجاوراتھ مع خصائص منطقة الحفاظ التـي تعـد

 المقبرة ضمن الئحة التراث العالمي إلدراجا منطلق

 
 جامعة الكوفة الدكتور علي ناجي عطیة/ة لألستاذ المساعد  لثالقاء الورقیة الثا) 7لصورة (ا

 الرابعةالورقة البحثیة  -د
 یز القیم المكانیة الحضریة)(دور المقابر الذكیة في استعادة الصفات الروحیة المفقودة وتعز 

جامعة الكوفة / -كلیة التخطیط العمراني  –م.م سارة عبد العالي رشید / قسم التخطیط الحضري  

تنوع حاالت ومشاكل المقابر التاریخیة ضمن مركز مدینة    الى  تطرقت الورقة البحثیة    العراق

سی في  انقطاع  نقطة  ویشكل  السیاق  عن  ومعزول  مغلق  وبعضھا  مھمل  فبعضھا   ، اقھ  بغداد 

سیاقھا   وتفعیل  تطویر  في  المھمة  المواقع  ھذه  لتفعیل  خطة  یتطلب  الذي  االمر  الحضري 
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وجعلھا قطاعات نشطة ضمن التنمیة المستدامة للمدن بشكل عام، وفي مدینة بغداد   الحضري

وموقعھا المقبرة  تاریخ  وفق خصوصیة  وعلى  كان    بشكل خاص،  اذا  وما  المدینة،  نسیج  في 

متوقفا. او  مستمرا  فیھا  مثلت  الدفن  واقع  اذ  تتناول  التي  الطروحات   اولى  البحثیة   الورقة 

طرحھا   خالل  من  الخصوص  وجھ  على  بغداد  مدینة  وفي  عموما  العراقیة  المدن  في  المقابر 

لمدن وبشكل مستدام ،  المكانیة تطویرھا كقطاعات مؤثرة ونشطة داخل النسیج الحضري لتلك ا 

ة ھنا  ح استثمار المعرفة المطروعن  ولتكون حافزا الجراء مزید من البحوث وبشكل متخصص،  

لتطویر مقابر تاریخیة اخرى في مدن العراق، على سبیل المثال مقبرة وادي السالم في مدینة  

االشرف  التاریخیة  و  النجف  للمقابر  المستدام  التطویر  امكانیة  حول  تفصیلیة  دراسات  اجراء 

 بھا. وباعتماد القیاسات الحضریة بھدف ربطھا مع اجزاء النسیج الحضري المحیط

 
 سارة عبد العالي رشید/قسم التخطیط الحضريالمساعد  للمدرس الرابعة) القاء الورقیة 8الصورة (

 
 المداخالت  : سادسا

الندوة فعالیات  مداخلة   شھدت  ابرزھم  ومسؤولین  ونخب  شخصیات  من  عدیدة  مداخالت 

افي في  رشید جبار كشكول مدیر البیت الثقالدكتور حسن عیسى الحكیم ومداخلة للسید    لألستاذ

 .مدیر تخطیط النجف االشرف ومداخلة للسید حازم الكعبي النجف االشرف ومداخلة للسید
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 الدكتور حسن عیسى الحكیم  األستاذ) 9الصورة (

 

 
 مدیر البیت الثقافي في النجف االشرف /لالسید رشید جبار كشكو) 10الصورة (
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 توصیات الندوة سابعاً:  
 

 -خرجت الندوة بجملة من التوصیات ولعل من أبرزھا: 

تطویر المحیط العمراني حول المقبرة ووضع معاییر خاصة للتعامل معھـا وفقـا للـوائح ضرورة   .1

 ونسكو.منظمة الی

وفق خطة مكانیة متكاملة انسـجاما واستدامتھ لمقبرة وادي السالم الحفاظ على المحیط الحیوي   .2

 مع معاییر الحفاظ التاریخي للموقع.

دمات زیز مبدأ السیاحة المقبریة وتوفیر المتطلبات الموقعیة لذلك من بنى تحتیة وشبكات وخـتع .3

 تسھم في جعلھا موردا سیاحیا مھما. أخرى

الحلول لمسألة التمویل الخاص بمشروع ادراج المقبرة ضمن الئحـة التـراث العـالمي مـن   إیجاد .4

 تمویل خاص لتنفیذ المشروع. خالل االلتفات الى زیادة التخصیص المالي او انشاء صندوق

ومحاكـاة ذلـك علـى دراسة التوجھات العالمیة في استثمار المقابر كقطاعات مؤثرة في المدینـة   .5

 مستوى مقبرة وادي السالم في النجف االشرف.

ومراعـاة ذلـك عنـد اھمیة الحفاظ على المقابر التاریخي كجزء من الفضاء التـاریخي الحضـري   .6

 القریبة. واالستثمار والمشاریعالتنمویة   لخططاالعداد ل

تتجـاوز الحـدود الوطنیـة أو اإلقلیمیـة لتصـبح ...    قیمة عالمیـة اسـتثنائیة  ممتلك ذاالمقبرة تعد   .7

تتطلب تظافر جمیـع المؤسسـات الحكومیـة وغیـر الحكومیـة المحلیـة   مسؤولیة عامة  یھالمحافظة عل

 منھا والدولیة.

والجدیة بتشكیل مجلس مخصص لدراسـة متطلبـات ادراج مقبـرة وادي السـالم ضـمن   اإلسراع .8

ین بما فیھم المؤسسات االكادیمیـة والنخـب والمنظمـات ك فیھ جمیع المعنییشارالئحة التراث العالمي 

 المجتمعیة.

اسـتثمار عـن الجراء مزید مـن البحـوث وبشـكل متخصـص،   حافزدعم المراكز البحثیة لتشكیل   .9

 شاملة للموقع ومتعلقاتھ.والعمل على بناء قاعد بیانات  تاریخیةالمقابر التطویر  في المعارف

وتوزیـع المھـام ضـمانا والحـد مـن التعـارض فـي الصـالحیات    المعنیةالتنسیق بین المؤسسات   .10

ددتھا منظمـة الیونسـكو والخاصـة بـادراج المواقـع سلیمة للموقع وفقـا للبنـود التـي حـ  إدارةلتحقیق  

 التاریخیة ضمن لوائحھا وخرائطھا.
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 ً  الدولیة  تكریم الباحثین والمساھمین في الندوة: ثامنا

ا  تكریم  تم  الندوة  نھایة  القو  في  الذي  الندوة    أوراقالباحثین  في  ساھمو  بحثیة  وممن  الدولیة 

اقامتھا   في  جلسات  كذلك  واغناء  والمشاركة  الحضور  في  لدورھم  تقدیریة  وشھادات  بدروع 

 .الندوة بالمداخالت واالضافات

 ً  ع الندوة الدولیة صور مختارة من وقائ: تاسعا
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 *** انتھى بعون هللا*** 




