
     

   

 

 

 

  

ي االستشاري ي العراق   ةبعثة االتحاد االورب 
 أمانة بغداد –وزارة الداخلية  –وزارة الثقافة والسياحة واالثار   –ف 

 

ي   حملة رفع الوعي بي   
 
اث الثقاف  األطفال بأهمية حماية التر

ي 
 بيان صحف 

 2023آذار  7

 

ي العراق )
 
ي األستشارية ف اكة معEUAM Iraqقامت بعثة األتحاد األورب  ي وزار ( وبالشر

الثقافة والسياحة واآلثار والداخلية وأمانة  بر

 . ي
 
اث الثقاف  بغداد بأعداد بعض المواد التثقيفية بهدف رفع مستوى الوعي لدى األطفال بأهمية حماية التر

 

من اطار العمل ( ضالتلوين كراسوكراس التلوين )  ( الملصقات)  والملصقات الخمسة ( الكارتونية  االفالم)لقد تم اعداد الفلمي   الكارتونيي   

ي ال   )وعي اجيال المستقبل سيحمي آثارنا(الخاص بحملة 
ي وقيمته التر

ي العرافر
اث الثقاف  وذلك لجذب األنتباه اىل الجوانب المختلفة للتر

 . ي
اث الثقاف   تقدر بثمن والحاجة إىل حمايته من التهديدات والجرائم المرتبطة بمقتنيات التر

 

ي برامج التوعية التعليمية الخاصة بهم كما يمكن ت
وع عت  قنواتهم واستخدامها ف  كاء المشر ا  حميلها سيتم نشر  هذه المواد من قبل شر

ً
مجان

ي تستهدف األطفال والشباب. 
ي المدارس واألحداث التر

 واستخدامها ف 

 

ي االستشارية ي بعثة األتحاد األورب 
 
ي ف

 
اث الثقاف ي العراق  السيد فرانشسكو بروجيدا  ويقول مستشار حماية التر

 
"إن بعثة األتحاد   ف

ي األستشارية ي العراق األورب 
ي  تؤمن بقوة   ف 

" مضيفا أن "الوعي االجتماعي هو مفهوم أساسي ف  ي
اث الثقاف  ي حماية التر

بدور األجيال الشابة ف 

ي 
اث الثقاف  ي اعددناها نقطة انطالق للمجال حماية التر

 حوارات مع االطفال" ونأمل ان تكون المواد التر

 

ي من جهته، اكد 
 
ي األستشارية ف ان "هذا التعاون هو مثال آخر عىل جهود البعثة  فيباري سالعراق السيد اندر  رئيس بعثة األتحاد األورب 

ي تمتلكها أمة كالعراق،  
وة التر . يجب ان تعلم االجيال المستقبلية بقيمة التر ي

اث الثقاف  كت   يشهد عىل هويتها  المستمرة الرامية اىل حماية التر

ي 
ي هو أعظم هجوم عىل ماض 

اث الثقاف  وهوية الشعب. من خالل هذه المواد ، نود أن   الثقافية ويخص اإلنسانية بأكملها. إن تهريب التر

ي هي جريمة ت
اث الثقاف  ة. " ستتدرك األجيال الشابة أن كل جريمة ضد التر  هدفهم مباشر

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1c4W6NdwJXUWldjGK-0SXxR51xLxpa_kn
https://drive.google.com/drive/folders/1jYWKujpXJnUkzPaZBatxUuNyLYmLbe_c
https://drive.google.com/drive/folders/1hbAH3V6QlBQ333z-Y_rnCVnt_cAbGNej


     

   

 

 

ي وزارة الداخلية العراقية اللواءمدير  
 
ي    لقد قال " سعد معن الدكتور  دائرة العالقات واالعالم ف

عملت وزارة الداخلية عىل ان تكون ف 

امج ي تهدف اىل  المقدمة لدعم ومساندة وتنفيذ كل الت 
ل  طرحالتر

ُ
ي خدمة الب ما ك

 لتنفيذ لةاعالف بالمشاركةالمتمثل   دعمنا انالد و يصب ف 

  اال ماهي  االثار حماية حملة
ا
ي  لنهجنا استكمال

 "  آخرى جهة من  وعي ال ورفع مستوى جهة من القانون إنفاذ عمليات تطبيق  ف 

 

ي وزارة الثقافة والسياحة واآلثار   أما
 
فقد قال أن من المهم أن  الحسن بو ا  ءعال االستاذ الدكتور مدير عام دائرة العالقات الثقافية ف

ي القطاع الحكومي او المجتمعي وعىل المستوىيي    تت
كاء واالصدقاء من المؤسسات سواء ف  ظافر جهود وزارة الثقافة والسياحة واآلثار و الشر

ي و الدوىلي 
ي والحضاري وصونه من اي مظاهٍر للتشويه او  ,الوطت 

ي أهمية ان تكون مسؤولية الحفاظ عىل تراث البلد الثقاف 
مؤمني   ف 

هب عمليات التخري
َ
 وبدون استثناء  ,ب والن

َ
خب المجتمعية كافة  ,ليشارك فيها الطفل والفتر والشاب  ,شاملة

ُ
بغية تحقيق هدٍف   ,و الن

ه ومستقبله  ي البلد وحاض 
از واالنتماء لماض  ي ترسيخ ثقافة االعتر 

وصناعة مشهٍد رفيع للوعي بأهمية حماية موروثه   ,سامي يتجسد ف 

ي والحضاري 
ِ بأصالته بي   حضارات المعمورة االخرى ,االزمان من جيٍل اىل جيل  تتناقله ,الثقاف 

 .ُمتباهي  

 

ي أمانة بغداد  العالمعالقات االمديرية العامة للمدير عام وقال 
 
"لدينا خطط واستعدادات واسعة  محمد جاسم الربيعي  المهندسف

امج توعوية موجهة لألطفال والشباب تهدف اىل تنمية الروح الوطنية والوعي لديهم وذلك من خالل استخدام االعالم الرقمي ووسائل   لت 

ي المجتمعات الحديثة وسيتم استخدام هذه المواد بصورة مكث
ي اصبحت ذات تأثت  واضح ومباشر ف 

ي برامجنا  التواصل االجتماعي التر
فة ف 

 . التوعوية

 

 

 كراس الرسم(    –الملصات  –لتحميل جميع مواد الحملة )االفالم الكراتونية  

 

https://bit.ly/3SQUkIz 

 

 

 

 للتواصل األعالمي مع البعثة   

ي العراق  
ي األستشارية ف   بعثة األتحاد األورب 

  

iraq.eu-press@euam 

078 330 86531 
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