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تقرير املقررة اخلاصة يف جمال احلقون الثقافية
موجز
تعــر املقــررة اخلاصــة يف جمــال احلقــون الثقافيــة ،يف تــذا التقريــر ،علــا قا مــا علـ
وقون ان سان ،قامت أصياغت ازاء رعمال التدمري املتعمد للتراث الثقـايف ،يف وـا ت الـ ا
وغري ال ا  ،عل ريد الدول واجللات من غري الدول .وتدرس املقررة اخلاصـة التـ ري الـذ
حتد رعمال التدمري املـذكورة يف طا فـة مـن وقـون ان سـان ،مبـا يف ذلـك وـك املشـاركة يف
احليــاة الثقافيــةد وتــدعو اجل ورــع اســتراتيليات فعالــة علـ الصــعيدين الــوط والــدو حتــول
دون وقو رعمـال التـدمري املـذكورة ،وتفإـي اجل ةاسـبة مـن يُـزعهم رـلوعلم فيلـا ،وتـدعو
ريإا اجل دعم املدافعني عن التراث الثقايف و:ايتلم.
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رو  -مقدمة
 - 1رعدت كر ة أنّون ،املقررة اخلاصة يف جمال احلقـون الثقافيـة ،تـذا التقريـر وفقـا لقـرار
جملـس وقـون ان ســان  ،9/28وتـو رول تقريـر تقدمـ اجل اجلمعيـة العامـة منــذ تقلـدتا ملــام
عملــلا كمقــررة خاصــة يف تشــرين الثــاين /وفم  .2015ويتنــاول التقريــر التــدمري املتعمــد
للتـــراث الثقـــايف ،وتـــو قإـــية اســـتريلعتلا يف تقريرتـــا األول اجل جملـــس وقـــون ان ســـان
(.)A/HRC/31/59
 - 2وقــد ردجل املمث ـ الــدا م لق ـ  ص أبيــان رقــاليمي مشــترع وملــم عــن احلقــون الثقافيــة
و:اية التراث الثقايف ،وذلك يف الدورة احلادية والثال ني جمللس وقـون ان سـان وريدتـ 146
دولة ،تإمن الترويب أتركيز املقررة اخلاصة عل قإية تدمري التراث الثقايف ،ومـا لد ـ مـن
ر ر يف احلقون الثقافية ،ودُعيت في الدول اجل رن ”تقدم كامـ دعملـا اجل املقـررة اخلاصـة...
يف رداء مث ـ تلــك األ شــرية يف اطــار الو يــة امل ولــة اليلــا“( .)1وقــد ”ردينــت عيــع رعمــال
التدمري املتعمد للتراث الثقايف اليت غالبا مـا تقـع خـالل ال اعـات املسـلحة وـول العـاد رو أعـد
ا تلاء تلك ال اعات“ ،وجرى التحذير من ”تزايـد تـواتر تلـك األعمـال واتسـا ولملـا“.
ودُعيــت الــدول اجل اإــاذ اجــراءات معينــةح ا متنــا عــن اســتعمال املمتلكــات الثقافيــة يف
األغرا العسكرية رو استلدافلا عسكريا ”يف ظ اوتـرام تـام  ...لاللتزامـات الـيت يقتإـيلا
القا ون الدو ان سـاين ،وتعزيـز التعـاون العـاملي علـ منـع ومكافحـة عـب املقتنيـات الثقافيـة
وهتريبلا وا جتار هبا أشك غري مشرو “ ،ويث يشك ذلـك ”ا تـلاكا للحقـون الثقافيـة رو
اعتدا ًء عليلا ،وُيدِر ،يف أعض الظـروف الراتنـة ،األمـوال الـيت تُسـتعم يف اويـ انرتـاب“د
والتعــاون عل ـ اســتعادة املمتلكــات الثقافيــة املســلوأة ،رو املتلــر هبــا ،اجل رماكنــلا األصــليةد
والتوعيــة أــالرواأق القا مــة أــني التــراث الثقــايف ووقــون ان ســان ،وامل ــاطر الــيت يواجللــا
املدافعون عن التراث الثقايفد وتعزيز التعاون فيما أني تيئات األمم املتحدة أغية تريبيـك انطـار
القا وين الدو .
 - 3وقد رجرت املقررة اخلاصة مشاورات مع اخلـ اء اليـدا نعـداد تـذا التقريـر .وعقـدت
اجتماعا لل اء يومي  13و 14وزيران/يو ي  2016يف جنيف ،وشاركت يف اجتما عقدت
شــبكة البحــوث يف جمــال قافــة ال ـ ا  ،يف واشــنرين ،العاصــمة ،مبؤسســة يثســو يان ،يف 24
وزيران/يو يــ  ،وشــاركت يف اجتمــا لل ــ اء استإــافت جلنــة  Blue shieldالتاأعــة للمملكــة
املتحدة يف لنـدن  14اوز/يوليـ  .كمـا وإـرت الـدورة اخلامسـة عشـرة للمنتـدى الـدا م املعـ
__________
(.www.ohchr.org/Documents/Issues/CulturalRights/JointStatementCyprus21Mar2016.pdf )1
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أقإايا الشعوب األصلية ،الـيت عقـدت يف ريار/مـايو .وقـد تسـ نـا ،مـن خـالل مشـاركتلا يف
تلك ا جتماعات ،التفاع مع خ اء التراث الثقايف واملدافعني عن  ،وممثلي الدول ،والعسـكريني
احلاليني والساأقني ،وممثلي اجملتمع املدين ،والعاملني يف اجملال ان ساين من كثري من مناطك العاد.
 - 4ودعت املقررة اخلاصة ريإـا اجل تقـدإ اسـلامات يف تـذا التقريـر ،وكـان مـن دواعـي
سرورتا تلقي  68اسلاما مـن الـدول ،واملؤسسـات األكاد يـة ،ومؤسسـات وقـون ان سـان
الوطنية ،واجملتمع املـدين مـن شـق أقـا العـاد .وقـد رفإـت ريإـا تلـك انسـلامات اجل ا ـراء
ما قامت أ من عم اجل ود كبري(.)2
 - 5ومثــة واجــة ماســة اجل التصــد ألعمــال التــدمري املتعمــد للتــراث الثقــايف الــيت وقعــت
أشك وارح للعيان ومُعلن يف مناطك متعددة من العاد يف اآلو ة األخرية .وقد استرع ممثلـو
الشعوب األصلية ا تباه املقـررة اخلاصـة ،يف تـذا الصـدد ،اجل ر ـ قـد وقـع لثسـف الكـثري مـن
األعمال األخرى اليت مت من خالنا تـدمري التـراث الثقـايف أعيـدا عـن العيـان( .)3وأـالنظر اجل رن
التــراث الثقــايف كــن يف الغالــب اعادت ـ اجل مــا كــان علي ـ قب ـ التــدمري ،وــق يف العصــر
الرقمي ،يتعني علينا رن عم معا علـ ايـالء رولويـة اجل منـع ووقـف تلـك انلمـات املتعمـدة
رد احلقون الثقافية و قافة ان سا ية.

ا يا  -مفلوم ” التراث الثقايف“ من منظور وقون ان سان
 - 6يشك التـراث الثقـايف عنصـرا جوتريـا يف الوقـت الـراتن ،سـواء أاعتبـاره رسـالة مـن
املارــي رو كريريــك صــوب املســتقب  .واذا مــا ُظــر اليـ مــن منظــور وقــون ان ســان ،فـ ن لـ
رمهيت ليس فحسـب يف وـد ذاتـ  ،ولكـن ريإـا فيمـا يتصـ أبعـده ان سـاين ،خصوصـا رمهيتـ
لثفراد واجلماعات ونويتلم وعمليات تريويرتم (ا ظر  ،A/HRC/17/38الفقـرة  .)77ويتمثـ
مفلــوم التــراث الثقــايف يف ر ـ يتإــمن املــوارد الــيت اكــن مــن حتديــد انويــة الثقافيــة لثفــراد
واجلماعات وعمليات تريويرتم ،اليت يرغبون ،رمنا رو صراوة ،يف قلـلا اجل األجيـال املقبلـة
(املرجع فس  ،الفقرتان  4و  .)5ومن امللم للغاية ت كيد الرواأق أـني الثقافـة مبعناتـا األوسـع
والتــراث الثقــايف ،وانقــرار أــالتراث الثقــايف أ ـ كيــان وــي يــرتبق ارتباطــا عإــويا أالبشــر.
ويشلع ذلك عل صو  ،وكف األيد عن تدمريه .وتالوظ املقررة اخلاصـة وجـود املفلـوم
الكلــي الــذ يتبعـ كــثري مــن اخلـ اء ازاء جوا ــب التــراأق أــني التــراث الثقــايف امللمــوس وغــري
__________
( )2كن ا طال عل انسلامات يف املوقعح

.www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/IntentionalDestruction.aspx
( )3ا ظر انسلام املقدم من منظمة البقاء الثقايف الذ يؤكد وقع تلك ا تلاكات ”يوميا“.
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امللمــوس .وغالبــا مــا تكــون انلمــات املوجلــة رــد شــك مــن رشــكال التــراث مصــحوأة
أاعتداءات عل شك آخر من  .وتي تنو تبيان تلـك الـرواأق يف تـذا التقريـر ،مـع انشـارة
يف الوقت ذات ريإا اجل اجلوا ب اللوجستية احملددة من تـدمري وصـون التـراث الثقـايف امللمـوس
لكو مظلرا أاديا للعيان ،واملعايري القا و ية اخلاصة املرتبرية أ .
 - 7ووســب اآلراء الــواردة يف كــثري مــن انســلامات الــيت تلقتــلا املقــررة اخلاصــة ،مبــا يف
ذلك تلك اليت تلقتلا من عدد مـن الـدول ،فـ ن تـدمري التـراث امللمـوس يـرتبق أتـدمري التـراث
غري امللموس ،من قبي املمارسـات الدينيـة والثقافيـة املتصـلة أـاملواقع واملقتنيـات الثقافيـة ،ظـرا
اجل التراأق الو يك أني رأعاد التراث الثقايف امللموسة وغري امللموسة .ويعـون ذلـك التـدمري قـ
التراث الثقايف اجل األجيال املقبلـة( .)4فعلـ سـبي املثـال ،تتعـر اللغـات واملمارسـات الدينيـة
القد ــة املرتبريــة أالســاوات واملبــاين املقدســة ،واملنــاظر الريبيعيــة يف مــال العــران واجلملوريــة
العرأيــة الســورية للفقــدان عل ـ ا ــر ــزوع الســكان ،وتعررــت املقتنيــات والنصــو ص واملبــاين
التارخييـــة للـــدمار .وتفإـــي انلمـــات املشـــتركة الـــيت يتعـــر نـــا التـــراث الثقـــايف واألفـــراد
ووقوقلم الثقافية اجل شر الرعب واخلوف والقنوط(.)5
 - 8ويف وني رن مثة جوا ب ةددة من التراث قد يكون نا صداتا اخلا ص لـدى عاعـات
أشـرية معينــة ورواأــق أتلــك اجلماعــات (ا ظــر  ،A/HRC/17/38الفقــرة  ،)62يفإــي انرــرار
أ من املمتلكات الثقافية اجل احلان رررار أالتراث الثقايف لإل سا ية ععـاء ،ألن كـ شـعب
من الشعوب يسلم يف قافة العاد .فعلـ سـبي املثـال” ،يشـك تـدمري مقـاأر قـدامي األوليـاء
املسلمني يف تيمبوكتو ،وتـي تـراث مشـترع لإل سـا ية ،خسـارة لنـا عيعـا ،ولكنـ يعـ ريإـا
أالنســبة للســكان احمللــيني ورما ــا مــن تويتــلم ،ومعتقــداهتم ،وتــارخيلم ،وكرامتــلم“( .)6وقــد
رورح القاري كا كادو ترينداد يف الرر الذ رعرب عن ازاء األمر الذ رصـدرت ةكمـة
العدل الدولية عام  2011خبصو ص قإية معبد أرياه فيليار رن ”اجلماعات املعنية مـن البشـر،
رو أاألورى ان سـا ية قاطبـة ،تـم رصـحاب احلـك يف عايـة املريـاف يف صـون ووفـظ قافتـلم
وترا لم الرووي“(.)7

__________
( )4ا ظــر يف علــة رمــور منــلا انســلامات املقدمــة مــن اجلملوريــة الدومينيكيــة والســلفادور وغواتيمــا والفلــبني
واليو اند ومنظمة التعاون انسالمي ،و.Maider Marana

( )5ا ظر انسلام املقدم من .Patrice Meyer-Bisch
( )6مفورية األمم املتحدة حلقون ان سان” ،السكان احملليون يف مـال مـا يواجلـون مسـتقبال والـك السـواد“،
 10اوز/يولي  .2012ا ظر ريإا انسلامني املقدمني من ألليكا وموريشيوس.
(Request for Interpretation of the Judgement of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of )7
Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Separate Opinion of Judge Cançado Trindade, ICJ Reports, 2013,

.p. 606, para. 114
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 - 9ومـن  ،،تعـرب املقـررة اخلاصـة عــن رسـفلا ازاء ا تقا يـة يف اخلريـاب أشـ ن التــراث
الثقــايف ألن األطــراف الصــادر عنــلا ذلــك اخلريــاب يســتبعدون مــا يتعــر ل ـ اآلخــرون مــن
خسا ر ،ورعمال التدمري اليت يقوم هبا طرف من جا بلم ،و يقرون أاحلقون الثقافيـة الواجبـة
لللميع .فالتراث الثقايف ليس سالواد وامنا تـو قإـية تتعلـك حبقـون ان سـان العامليـة .ويـتعني
علينا رن عم معا عل الدفا عن تراث اجلميع ولصاحل اجلميع.
 - 10وتعـرف اتفاقيــة تـا حلمايـة امللكيــة الثقافيـة يف والــة شــوب صـرا مســلح ،لعــام
” ،1954امللكية الثقافية“ تعريفا فإفارا يشم املمتلكات املنقولة وغـري املنقولـة ،مـن قبيـ
اآل ــار املعماريــة رو الفنيــة رو التارخييــة ،واألعمــال الفنيــة ،واملواقــع األ ريــة ،وامل ريوطــات،
والكتــب ،واجملموعــات العلميــة ،وكــذلك املؤسســات الــيت حبوزهتــا تلــك اآل ــار (املــادة .)1
فــالتراث الثقــايف مفلــوم روســع د يســتقر أعــد ا تفــان علـ تعريــف واوــد لـ  ،ويــث يشــم
التراث امللموس الذ يإم املواقع ،واملباين ،واآل ار ذات القيمة األ ريـة رو التارخييـة رو الدينيـة
رو الثقافيـــة رو اجلماليـــة ،وكـــذلك التـــراث غـــري امللمـــوس الـــذ يشـــم التقاليـــد واألعـــراف
واملمارسات ،أاللغات احمللية رو لغات رخرى ،ورشكال التعبري الف  ،والفنون الشـعبية .وينبغـي
فلم املفلومني كليلما مبإامني واسعة وكلية .فعل سبي املثـال ،يإـم التـراث امللمـوس لـيس
فحسب املباين واألطالل ،ولكن ريإا احملفوظات وامل ريوطات واملكتبات ،اليت نا رمهية أالغـة
يف صـــون عيـــع جوا ـــب احليـــاة الثقافيـــة ،مـــن قبيـــ التعلـــيم ،وكـــذلك املعـــارف الفنيـــة
والعلمية واحلريات.
 - 11ومـــن الصـــعب احلصـــول علــ معلومـــات عـــن خــ ات املـــررة أشــ ن التـــراث الثقـــايف
وما يتعر لـ مـن تـدمري ألن كـثريا مـن املنظمـات العاملـة يف جمـال التـراث تتريـرن اليـ مـن
منظور جنسـاين ،و يعمـ كـثري مـن املـدافعات عـن وقـون ان سـان يف جمـال التـراث الثقـايف،
وتلك فلوة يتعني تداركلا .وتعرب املقررة اخلاصة عن رسفلا لعدم تلقيلا ر اسـلامات تركـز
عل تذا املورو  .وقد يكون ارتباط كثري من املواقـع الثقافيـة الـيت تعررـت للتـدمري يف اآلو ـة
األخرية ،من قبي املـزارات الدينيـة ،أوجـ خـا ص أالنسـاء وزيـارهتن نـا ،تـو عامـ مـن عوامـ
استلداف تلك املواقع .وعالوة عل ذلك ،يؤد التراث غري امللموس دورا ملمـا أوجـ خـا ص
يف اتع كثري من النساء والفتيات حبقون ان سان .وتشلع املقـررة اخلاصـة علـ ورـع واعتمـاد
عج يراعـي ا عتبـارات اجلنسـا ية اامـا ازاء :ايـة التـراث الثقـايف ومكافحـة مـا يتعـر لـ مـن
تدمري ،عل رن يشم ذلك النلج انقرار أاألعمال اليت تقوم هبا املـدافعات عـن التـراث الثقـايف،
الاليت قد يواجلن ليس فحسب امل اطر اليت يتعر نا زمال لن ،ولكن ريإا التمييز اجلنسايند
وتشليع ادراج اخلبريات يف التراث الثقايف يف احملاف واملؤسسات الوطنية والدولية املعنية ،مبـا يف
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ذلك عل رعل املستوياتد والتصد للتحـديات اخلاصـة الـيت تواجللـا النسـاء يف الوصـول اجل
التراث الثقايف دون اييز ،ويف وق رمان انقرار رصال أترا لن يف تذا اجملال.
 - 12وتت لف الثقافة من املمارسـات ا جتماعيـة الـيت تـتغري مبـرور الـزمن (.)A/HRC/31/59
ويف أعـــض األويـــان يتريلـــب قـــا ون وقـــون ان ســـان اوـــداث تغـــيري قـــايف عنــدما تشـــك
املمارســات ا تــلاكا حلقــون ان ســان ،وســب مــا تقتإــي علـ ســبي املثــال املــادة ( 5ر) مــن
اتفاقية القإاء عل عيع رشكال التمييز رد املررة .ويف وني رن التعـدد الثقـايف ةـ ترويـب،
ف ن احلقون الثقافية كن التذر هبا يف ت ير ا تلاع وقـون ان سـان رو التمييـز رو العنـف،
ويث اعـا راسـ ة أقـوة يف انطـار العـاملي حلقـون ان سـان .وتإـم احلقـون الثقافيـة احلـك يف
التوافك الثقايفد اذ ي تن التاريخ ان ساين عل رن الثقافات اتزج يف رغلب األويـان و تظـ
اأتة مبرور الزمن .ويف معر حتد التـدمري املتعمـد للتـراث الثقـايف ،تعـار املقـررة اخلاصـة
ممارسة انكراه والعنف والتمييز يف فر التغيري الثقايف ،ا تلاكا حلقون ان سان.
 - 13وي يت كثري مما عت ه ترا ا تاجا لتفاع دا ـم علـ مـدار التـاريخ ،ويـث تإـيف كـ
وقبة ارافة جديدة اجل معناه وقيمت  .ووسب مـا ركدتـ مـرارا املقـررة اخلاصـة السـاأقة ،فـ ن
الو ية املتعلقة أاحلقون الثقافية قد ر شئت حلماية ليس فحسب الثقافة والتراث الثقايف يف وـد
ذاهتما ،وامنا أاألورى :اية الظروف اليت تتيح للناس كافـة ،أـال اييـز ،التمتـع أاحليـاة الثقافيـة
واملشاركة وانسـلام فيلـا مـن خـالل عمليـة التريـور املسـتمر .وتكـون تلـك الظـروف ملـددة
أاخلرير اجل ود أعيد عندما يتعر التراث الثقـايف لل ريـر رو التـدمري .ولـذا ،فمـن البـديلي رن
مثة ررورة عتبار رن تدمري التراث الثقايف يشك ا تلاكا للحقون الثقافية .أيد ر قـد تكـون
تناع وا ت تشك فيلا املعاد األ رية اوياء لـذكرى ا تـلاكات مارـية حلقـون ان سـان ،رو
تروجيا ألفكار ومفاتيم ورعمال د تعد مقبولـة ،مـن قبيـ العنـف رو التمييـز (.)A/HRC/25/49
وينبغي معاجلة قإية مصري تلك املعاد األ ريـة داخـ اطـار وقـون ان سـان ،خصوصـا داخـ
سيان املعايري املتصلة أـالقيود علـ احلقـون الثقافيـة (التعليـك العـام رقـم  21الصـادر عـن جلنـة
احلقـــون ا قتصـــادية وا جتماعيـــة والثقافيـــة ،الفقـــرة 19د و  ،A/HRC/14/36الفقـــرة .)35
وينبغي رن يإاف اجل تلك الظروف وتمية اجراء مشاورات متعمقة ،أش ن رمـور منـلا تنـو
تفسريات التراث ،وأدا تدمريه ،ووسا اوياء ذكراه.

الثا  -انطار القا وين الدو
 - 14يإمن القا ون الدو حلقون ان سان ،مبـا يف ذلـك انعـالن العـاملي حلقـون ان سـان
والعلــد الــدو اخلــا ص أــاحلقون ا قتصــادية وا جتماعيــة الثقافيــة والعلــد الــدو اخلــا ص
أـاحلقون املد يــة والسياسـية ،احلــك يف الوصــول اجل عيـع رشــكال التــراث الثقـايف والتمتــع هبــا،
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ويث يستمد رساس القا وين أوجـ خـا ص مـن وـك املشـاركة يف احليـاة الثقافيـة ،ووـك رفـراد
األقليات يف التمتع أثقافتلم الذاتية ،ووك الشعوب األصلية يف تقريـر املصـري ،واحلـك يف صـون
التراث الثقايف ووراست و:ايت وتريويره .ويتعني ريإا رن تؤخذ يف ا عتبـار وقـون ان سـان
األخرى ،خصوصا احلك يف وريـة التعـبري ،ووريـة الفكـر والإـمري واعتنـان الـدين ،واحلـك يف
التعلــيم ،واحلقــون ا قتصــادية املتعلقــة أكــثري مــن النــاس الــذين يســتمدون مصــدر رزقلــم مــن
الســياوة املرتبريــة أــذلك التــراث ،واحلــك يف التريــور .ويشــم احلــك يف الوصــول اجل التــراث
الثقايف ،والتمتع أ  ،وك األفراد واجملتمعات يف رمور منلا التعـرف علـ التـراث الثقـايف وفلمـ
ودخول وزيارت واستعمال وصو وتبادل عناصـره ،وتريـويره ،وكـذلك ا سـتفادة مـن ذلـك
التراث وخلك رشـكال رخـرى منـ  .وتـو يشـم ريإـا وـك املشـاركة يف حتديـد تويـة التـراث
الثقايف وتفسـريه وتريـويره ،وكـذلك يف رسـم وتنفيـذ سياسـات وأـرامج احلفـاص عليـ وصـو
(ا ظر  A/HRC/17/38و ، Corr.1الفقرتني  78و .)79
 - 15ورورحت جلنة احلقون ا قتصادية وا جتماعية والثقافية رن ا لتزامـات الواقعـة علـ
كات الدول أاوترام و:اية احلريات والتراث الثقـايف والتعـدد متراأريـة ،ورن ا لتـزام أإـمان
وــك املشــاركة يف احليــاة الثقافيــة ،مبوجــب املــادة  15مــن العلــد الــدو اخلــا ص أــاحلقون
ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ،يشم ا لتزام أاوترام التراث الثقايف و:ايت (التعليـك العـام
رقم  ،21الفقرة  .)50ويف القرار  1/6أش ن :ايـة احلقـون واملمتلكـات الثقافيـة يف وـا ت
ال ا املسلح ،ركد من جديد جملس وقـون ان سـان رن تـدمري امللكيـة الثقافيـة ،رو احلـان ر
شك آخر من الدمار هبا ،قد يعون التمتع أاحلقون الثقافية ،خصوصا مبوجـب املـادة  15مـن
العلد الدو اخلا ص أاحلقون ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
 - 16وتناع العديـد مـن الصـكوع الدوليـة األخـرى الـيت حتمـي التـراث الثقـايف .ورغـم رعـا
تتبــع عيعلــا علــا قا مــا عل ـ وقــون ان ســان ازاء التــراث الثقــايف ،وــدث يف الســنوات
األخــرية حتــول يف تركيــز ا تتمــام مــن جمــرد احلفــاص علـ التــراث الثقــايف وصــو  ،اجل :ايــة
التراث الثقايف أوصف قيمـة قافيـة مـن قـيم البشـر تـرتبق هبويتـلم الثقافيـة .وجتـدر انشـارة يف
تذا الصدد اجل ا تفاقية املتعلقة حبمايـة التـراث الثقـايف والريبيعـي العـاملي ( ،)1972وا تفاقيـة
املتعلقــة حبمايــة الت ـراث الثقــايف املغمــور أامليــاه ( ،)2001واتفاقيــة :ايــة التــراث الثقــايف غــري
املاد (.)2003
 - 17وتناع ظام معني للحماية ينظم :اية التراث الثقايف يف ر ناء الـ ا املسـلح .وتشـم
املعـايري األساســية اتفــاقييت تــا لعــامي  1899و  ،1907واتفاقيــات جنيــف لعــام ،1945
وال وتوكو ت انرافية امللحقة هبـا لعـام  ،1977واتفاقيـة تـا حلمايـة امللكيـة الثقافيـة يف
والـــة شـــوب صـــرا مســـلح لعـــام  ،1954وال وتوكـــولني امللحقـــني هبـــا لعـــامي 1954
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و ،1999وكــذلك ظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنا يــة الدوليــة ( .)1998واجل جا ــب
تلك املعاتدات املتعـددة ،تنـاع جم موعـة مـن القـوا ني ان سـا ية الدوليـة العرفيـة حتمـي التـراث
الثقايف يف والة شوب زا مسلح و ”الكثري من القواعد التقليديـة ذات الصـلة د تكـن تعـ
عن عرف معني وقت ا تفان عليلا ،ولكنـلا رصـبحت تعكـس تـذا العـرف يف الفتـرة التاليـة،
()8
أينما تناع قواعد رخرى يتعني اآلن تفسريتا يف روء رعراف وقة“
 - 18وتســتلزم اتفاقيــة تــا لعــام  1954مــن الــدول األطــراف اوتــرام امللكيــة الثقافيــة
وا متنا عن ارتكاب رعمال عدا ية رـدتا رو اسـتعمانا أـ صـورة قـد تعررـلا ملثـ تلـك
األعمال ،رتنا فحسب أإـرورة عسـكرية وتميـة (املـادة  .)4وتتريلـب تلـك املـادة ريإـا مـن
الدول القيام حبظر ومنع ،وعن د الإرورة ،وقـف ر شـك مـن رشـكال سـرقة امللكيـة الثقافيـة
رو عبلا رو اختالسلا ،رو ارتكاب ر عم من رعمال الت ريب ردتا.
 - 19ارافة اجل ذلك ،تتريلب ريإا املادة  3من اتفاقية تـا لعـام  1954رن تعـد الـدول
العدة وقت السلم حلماية التراث لدى شوب زا  .ووفقا للمـادة  ،38يـتعني علـ األطـراف
ةاكمة األش ا ص الذين يرتكبون خرقا لالتفاقية رو ي مرون أـذلك ،ملمـا كا ـت جنسـيتلم،
مع فر عقوأات جنا ية رو ت ديبية ردتم .ويعـزز ال وتوكـول الثـاين امللحـك أا تفاقيـة تـذا
الشرط ،أاستلزام جترإ تذا اخلـرن ،مبـا يف ذلـك اديـد ريـان املسـؤولية عـن ذلـك اجل القيـادة
العليا (املادة .))2( 15
 - 20ويف روء دواعي القلك ازاء انلمات اجلارية اليت تتعر نا امللكية الثقافية أعـد فـاذ
ا تفاقية وال وتوكول األول ،جرى ورـع ال وتوكـول الثـاين تعزيـزحا للحمايـة .ويإـيك ذلـك
ال وتوكول ريان شرط ا ستثناء يف والة ”الإرورة العسكرية“ حبيث ينريبـك فحسـب علـ
احلــا ت الــيت يوجــد فيلــا ”أــدي عملــي لتحقيــك ميــزة عســكرية مما لــة“ ،ويفــر معــايري
التناسب منعاح لوقو األررار التبعية رو لتقليللا اجل ردىن ود.
 - 21وتالوظ املقررة اخلاصة مع القلك رن كثريا من الدول تلتزم أتلك املعـايري خصوصـا
يبلغ عدد الدول األطراف في سوى  68طرفا .أيـد ر ـ كـان مـن
ال وتوكول الثاين ،الذ
دواعي سرورتا العلم أ للمرة األوجل التزم عإـو دا ـم مبللـس األمـن ،تـو اململكـة املتحـدة
ل يريا يا العظم وريرلندا الشمالية ،أالتصديك عل ال وتوكول الثاين (وتريبيق يف تـذه احلالـة
من خالل مشرو قا ون امللكية الثقافية (ال اعات املسلحة)) ،وتتريلع اجل اجنـاز تلـك اخلريـوة
__________
(Roger O’Keefe, “Protection of cultural property”, in The Oxford Handbook of International Law in Armed )8
.Conflict, Andrew Clapham and others, eds, (Oxford, Oxford University Press, 2014), p. 498
16-13742

9/33

A/71/317

امللمة .وتريلب املقررة اخلاصة اجل عيع األعإاء الدا مني مبللس األمـن رن لـذو وـذو تلـك
اخلريوة يف العامني القادمني نأداء قيادة عاعية ازاء تلك القإية البالغة األمهية.
 - 22وعــالوة عل ـ ذلــك ،تقــوم الــدول دا مــا أســن تشــريع تنفيــذ كــاف كــي تفــي
أالتزاماهتــا مبوجــب املعاتــدات الــيت صــدقت عليلــا ،عل ـ ســبي املثــال فيمــا خيــت مبقارــاة
املسؤولني عن انلمات رد التراث الثقايف ،رو فر عقوأات جنا ية رو ت ديبيـة رـدتم .أيـد
رن ”تنفيذ اتفاقية تا عل الصعيد الوط أشك مال م شرط أد من من شـروط فعاليـة
اوترام امللكية الثقافية يف والة شوب زا مسلح“(.)9
 - 23وتشري املقررة اخلاصة اجل رن كـثريا مـن روكـام اتفاقيـة تـا لعـام  1954ترقـ اجل
مســتوى القــا ون الــدو العــريف( ،)10ويــث اعــا ملزعمــة علـ الســواء للــدول غــري األطــراف يف
ا تفاقية و اجللات من غـري الـدول .وتتفـك املقـررة اخلاصـة يف الـرر مـع اخلـ اء أـ ن ”وظـر
رعمال التدمري املتعمد للتراث الثقايف ذ القيمة الكبرية لإل سا ية“ يرقـ اجل مسـتوى القـا ون
الدو العريف ،ويشك قاعدة يدعملا مبدر ”ا عتقاد عموما أانلزامية“(.)11
 - 24ويف انعـالن الصــادر عــن منظمــة األمــم املتحــدة للترأيــة والعلــم والثقافــة (اليو ســكو)
املتعلك أالتدمري املتعمد للتراث الثقايف ،املعتمد عام  ،2003يعيد اجملتمع الـدو ت كيـد التزامـ
مبكافحة ذلك التدمري يف ر شـك مـن رشـكال كـي ينتقـ اجل األجيـال الالوقـة .والـدول
مريالبة أال لبس أ ن انع ذلك التدمري املتعمد ورن تتلنب وقوع وتوقفـ وتـرد مرتكبيـ  ،يف
ر مكان يكون في تذا التراث قا ما.
 - 25ومن امللم انشارة اجل رن الكثري من روكام القا ون الدو تتصـ أـدور اجللـات مـن
غري الدول ،من قبي املادة  19من اتفاقية تا لعام  ،1954اليت تسر عل ال اعـات غـري
الدولية ،وكذلك املادة  8من ظام روما األساسي للمحكمة اجلنا ية الدوليـة ،واملـادة  16مـن
ال وتوكول انرايف الثـاين امللحـك أاتفاقيـات جنيـف املعقـودة يف  12آب/رغسـريس ،1949
واملتعلك حبماية رحايا املنازعات املسلحة غري الدولية .ولظر ال وتوكول املذكور ر رعمـال
عدا يـة موجلــة رــد اآل ـار التارخييــة ،رو األعمــال الفنيـة ،رو رمــاكن العبــادة الـيت تشــك ترا ــا
__________
(Jan Hladik, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed )9
Conflict: some observations on the implementation at the national level”, MUSEUM International, No.
sect. IV, p. 7

.228, Protection and Restitution, (vol. 57, No. 4 (December 2005)),

(Francesco Francioni and Federico Lanzerini, “The destruction of the Buddhas of Bamiyan and )10
.international law”, European Journal of International Law, vol. 14, No. 44 (2003), (4), 2003, p.619
( )11املرجع فس  ،الصفحة .635
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قافيا رو روويا لدى النـاس ،ويسـر علـ السـواء علـ الـدول واجللـات مـن غـري الـدول يف
سيان ال اعات املسلحة غري الدولية .وترى املقررة اخلاصة ررورة ايـالء اتتمـام ريإـا أتريبيـك
تلك املعـايري أصـرامة ،مـع ورـع اسـتراتيليات رخـرى ،أغيـة ةاسـبة اجللـات مـن غـري الـدول
واحليلولة دون رلوعلا يف التدمري.
 - 26وتنش املسؤولية اجلنا ية الفردية من اجلرا م اخلريـرية املرتكبـة رـد التـراث الثقـايف(.)12
ومبوجـــب قـــا ون رومـــا األساســـي ،جيـــوز ةاكمـــة مـــرتك انلمـــات املتعمـــدة رـــد املبـــاين
امل صصة للعبـادة رو التعلـيم رو الفنـون رو العلـوم رو األغـرا اخلرييـة ،ورـد اآل ـار التارخييـة
واملستشفيات ،شريرية ر تكون رتدافا عسكرية ،سـواء يف ال اعـات املسـلحة الدوليـة رو غـري
الدولية ،أاعتبار تلك انلمات جر ة من جرا م احلرب(.)13
 - 27ارافة اجل ذلك ،جيوز رن تُوجَّ اجل مرتك رعمال تـدمري امللكيـة الثقافيـة أـدافع التمييـز
هتمـة ارتكـاب جر ـة رـد ان سـا ية .وجيـوز ريإـا اعتبـار التـدمري املتعمـد للممتلكـات والرمــوز
الثقافية والدينية قرينة عل ية اتالع عاعة ،وذلـك يف اطـار فحـوى اتفاقيـة منـع جر ـة انأـادة
اجلماعيــــة واملعاقبــــة عليلــــا (املشــــار اليلــــا فيمــــا أعــــد أوصــــفلا اتفاقيــــة انأــــادة اجلماعيــــة)
( ،A/HRC/17/38الفقرة  .)18وخالل عام  ،2014ورع املكتـب املعـ مبنـع انأـادة اجلماعيـة
وأاملسؤولية عن احلماية اطارا جديـدا عنوا ـ ”اطـار حتليلـي للتنبـؤ أـاجلرا م الووشـيةح رداة ملنـع
تلــك اجلــرا م“ ،وذلــك هبــدف تقيــيم خريــر انأــادة اجلماعيــة ،وجــرا م احلــرب ،واجلــرا م رــد
ان سا ية ،الذ يُعت في تدمري امللكية ذات القيمة الثقافيـة والدينيـة مؤشـرا ر يسـيا داخـ اطـار
منع اجلرا م الووشية.
 - 28وتإمنت اتفاقية انأادة اجلماعية يف صيغتلا األصلية أنودا تتص أالت ريب .فقـد رأـق
مباشرة  ،Rafael Lemkinالذ شكلت املفاتيم اليت ورعلا رساسا لالتفاقية ،أني ’ال أرية‘ ،اليت
تُعت ”اتالكا متعمدا لللماعات القومية والعرقية والدينية وا جتماعيـة“ أــ ”الت ريـب“ ،ر
”تــدمري األعمــال الفنيــة والثقافيــة الــيت اث ـ تعــبريا عــن العبقريــة اخلاصــة الــيت تتصــف أ ـ تلــك
اجلماعات“ .وقد تتعر عاعة من اجلماعات لإلأادة وـال طمـس تويتـلا ،الـيت اثـ ذاكرهتـا
اجلماعية ،وق ولو كان كثري من رفرادتا ما زالوا علـ قيـد احليـاة .وكتـب  Lemkinقـا ال ”ان
شوء قافة من الثقافـات قـد يسـتغرن قرو ـا ،أـ آ ف السـنوات ،ولكـن انأـادة اجلماعيـة قـد
__________
( )12ا ظر القا ون األساسي للمحكمة اجلنا ية الدولية ليوغوسالفيا الساأقة ،املادة ( 3د).

( )13قا ون روما األساسي للمحكمة اجلنا ية الدولية ،املادتان ( )2( 8ب) ‘ ’9و (تـ) ‘.’4
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تــدمر قافــة مــن الثقافــات يف احلــال“( .)14ومــع ذلــك ،د تتإــمن ا تفاقيــة ،أعــد ا تــلاء مــن
صياغتلا ،اجلوا ب الثقافية .ان رمهية املفلوم الذ ورع  Lemkinعـن انأـادة اجلماعيـة الثقافيـة
تتمث يف رن تذا املفلوم يرأق مباشرة أني التراث الثقايف ووقون ان سان(.)15
 - 29وينبغــي النظــر ديــة اجل مفلــوم انأــادة اجلماعيــة الثقافيــة” ،رمبــا لــيس أقصــد ادراجـ
صراوة كشك من رشكال انأادة اجلماعية ،ولكن  ...لتغيري شك احلواجز القا مة رمام اجيـاد
راد فعــال يــرد تــدمري التــراث الثقــايف“( .)16وجتــدر انشــارة اجل رن اتفاقيــة انأــادة اجلماعيــة
تتإمن رعمال انأادة اجلماعية أوصفلا ”مرتكبة أقصد اتالع عاعة قومية رو ا نية رو عرقية رو
دينية ،اتالكا كليا رو جز يا“ ،مبا يف ذلك ”اخإا اجلماعـة عمـدا لظـروف معيشـية يـراد هبـا
اتالكلــا أشــك فعلــي كليــا رو جز يــا“ .وتتمث ـ الفكــرة يف عــدم ”ورــع ’انأــادة اجلماعيــة
الثقافية‘ عل قدم املساواة مع القت اجلماعي املمنـلج“ رو ”الت فيـف مـن طبيعتـلا الفريـدة ...
أوصفلا ’رخرير ورك جر ة رد ان سا ية‘“ ،ولكن انقرار أاألورى أ ن ”السـعي اجل اتـالع
عاعــة“ يســتلدف ريإــا القإــاء عل ـ ”انويــة الــيت تع ـ عنــلا اللغــة واألعــراف والفنــون ...
والعمارة“( .)17ويف اطار السيان األوسع لإلأادة اجلماعية ،وسب ما ذكرت ،Patty Gerstenblith
يصبح تدمري التراث الثقايف عمال من رعمال انأادة اجلماعية ،وكذلك دليال عل قصد اوداث انأادة
اجلماعية .وينريبك ذلك أوج خا ص عل ما ذُكر خبصو ص املمارسات النازية رو ممارسات داعش لدى
اوداث التدمري وما يرتبق أ من عب للتراث الثقايف أغر اوي ارتكاب املزيد من األعمال الووشية
اليت ترق اجل مستوى انأادة اجلماعية .ورشار أوجـ خـا ص عـدد مـن انسـلامات املقدمـة اجل املقـررة
اخلاصة اجل مصريلح ”اإلبادة اجلماعية الثقافية“.

 - 30ويف رعقـــاب اإـــاذ قـــرار جملـــس األمـــن  ،)2015( 2199ورـــعت منظمـــة اليو ســـكو
اســتراتيلية ترمــي اجل تعزيــز قــدرهتا عل ـ التصــد أســرعة للريــوار الثقافيــة .وتشــري ا ســتراتيلية
صراوة اجل وقون ان سان واحلقون الثقافية ،وحتدد انجراءات املقرر اإاذتا خلفض تعر التراث
الثقايف للم اطر قب ال اعات وخالنا وأعد ا تلا لا .وتتإمن اعـادة تـرميم التـراث الثقـايف أوصـف
__________
(Rafael Lemkin, as cited in Robert Bevan, The Destruction of Memory: Architecture at War, (London, )14
.Reaktion Books, 2006), p.271

(.Bevan, The Destruction of Memory, pp. 270-271 )15
(Patty Gerstenblith, “The destruction of cultural heritage: a crime against property or a crime against )16

.people?”, John Marshall Review of Intellectual Property Law, vol. 15, No. 336 (31 May 2016), p. 344
(.Bevan, The Destruction of Memory, p. 270 )17
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أعدا قافيا ملما ،أوسع توطيد احلوار أني الثقافات ،وانجراءات ان سـا ية ،واسـتراتيليات األمـن،
وأناء السالم(.)18
 - 31ويتعني النظر اجل ا لتزام أوقف النـلب أوصـف التزامـا عاعيـا يشـم لـيس فحسـب الـدول
اليت يقع هبا ذلك النلب ولكن ريإا البلدان القوية اليت تعـر سـوقا مرحبـة رمـام املقتنيـات املنلوأـة.
ومــا د تقــم تلــك البلــدان خبفــض ســون الريلــب ،ســيكون تنــاع وــافز ركـ عل ـ النـلب والتــدمري
املتعمد ،ومصدر اوي رك رمام اجلماعات الإالعة يف ذلك.

راأعا  -التــدمري املتعمــد للتــراث الثقــايفح احلــرب الثقافيــة و ” الــتريلري الثقــايف“
وغري ذلك من ا تلاكات للحقون الثقافية
 - 32يعرف انعالن املتعلك أالتدمري املتعمد للتراث الثقـايف ”التـدمري املتعمـد“ أ ـ ”عمـ
يقصد أ تدمري التراث الثقايف كليا رو جز يا ،ومن  ،تقويض سالمت  ،أريريقة تشـك ا تـلاكا
للقا ون الدو رو ك ـرن مـ ر لـ للمبـاد ان سـا ية رو مقتإـيات الإـمري العـام“ .وقـد
تسر ريإا مواصفات التدمري املتعمد عل وا ت وقو امهال مقصود للتراث الثقـايف سـواء
خالل ال اعات املسلحة رو يف روقات السلم ،مبا يف ذلك أقصد تـرع آخـرين يـدمرون التـراث
الثقايف قيد النظر من خالل النـلب علـ سـبي املثـال .وتؤكـد املقـررة اخلاصـة رمهيـة التصـد
ريإا لتدمري التـراث الثقـايف الواسـع النريـان الواقـع تيلـة التريـوير والتحـديث ،وتـو مورـو
كن تناول يف تذا التقريـر تيلـة رـيك املسـاوة .وستواصـ املقـررة اخلاصـة معاجلـة تلـك
القإية مستقبال ،مبا يف ذلك من خالل املراسالت.

رلف  -التدمري املتعمد كشك من رشكال احلرب الثقافية والتريلري الثقايف
 - 33يــو تــذا التقريــر اتتمامــا خاصــا للتــدمري املتعمــد للتــراث الثقــايف علـ يــد الــدول رو
اجللات من غري الدول ،سواء يف روقات ال ا املسلح رو يف غري تلك األوقات ،أقصد معـني،
ر ا عتــداء عل ـ التنــو الثقــايف واحلريــات الثقافيــة ،وطمــس ذكــرى األوــداث الراتنــة رو
املارــية ،واحلإــارات والشــعوب ،وطمــس الــدلي عل ـ وجــود األقليــات ،وشــعوب رخــرى،
والفلســفات ،واألديــان ،واملعتقــدات ،رو تعمــد اســتلداف رو ترتيــب األفــراد رو اجلماعــات
أسبب قافتلم رو ا تما لم العرقي رو الدي  ،رو طرن ويـاهتم ومعتقـداهتم .وقـد يتبـاين ولـم
__________
( )18منظمــة األمــم املتحــدة للترأيــة والعلــم والثقافــة (اليو ســكو)” ،ســب تعزيــز ر شــرية اليو ســكو يف جمــال :ايــة
الثقافــة وتشــليع التعدديــة الثقافيــة يف وــا ت الـ ا املســلح“ ( 2 ،)38 C/49تشــرين الثــاين /وفم ،2015
ا ظر ريإا انسلام املقدم من ايرياليا.
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تذه األعمال ،رو قد تُنفَّذ منلليا رو أشك متقريع ،وقد تكون جزءا من خمريـق روسـع يرمـي
اجل اذاأة توية جمموعة رو شعب قسرا رو اتالكلما عمداح.
 - 34وقد رويريت علما املقررة اخلاصة احلالية والساأقة أوقو تدمري متعمـد ملواقـع التـراث
الثقايف ومقتنياتـ وآ ـاره الـيت يعتمـد عليلـا النـاس يف صـون التعـدد يف املعتقـدات واملمارسـات
الثقافية والتعبري عنلا وتريويرتا ،رو يف انأقاء عل ذكرى األوـداث املارـية .وتفإـي رعمـال
التــدمري املــذكورة اجل تقــويض وقــون ان ســان ،مبــا يف ذلــك احلــك يف عــدم التعــر للتمييــز،
واحلك يف ورية الفكر والإمري والديا ة ،ووك املشـاركة يف احليـاة الثقافيـة ،مبـا يف ذلـك احلـك
يف صون وتريوير املمارسات الثقافية اليت خيتارتا الفـرد لنفسـ  ،واحلـك يف الوصـول اجل التـراث
الثقايف ،مبا يف ذلك تاريخ الفرد ذات  ،واحلك يف ورية التعبري الف وانأدا .
 - 35وتلحك رعمال التدمري املتعمد املذكورة الإـرر أـاجلميع ،وتـي موجلـة صـو رصـحاب
الفكر احلـر يف اجلماعـات ذات األغلبيـة ،وغالبـا مـا تـؤ ر أشـك غـري متناسـب يف األشـ ا ص
املنتمني اجل األقليات .وتسلم تلك األعمال ،هبدفلا الرامي اجل صب األفكـار العامليـة يف قالـب
واود ،يف التعصب والتوترات أني النـاس ،وحتـرم ان سـا ية قاطبـة مـن ا ـراء التعـدد يف التـراث
الــذ ينبغــي قل ـ اجل األجيــال املقبلــة .ويف أعــض احلــا ت ،تُســتلدف أشــك خــا ص مواقــع
التراث الثقايف ،الشاتدة عل الصداقة والتفاع أني شـق اجلماعـات( .)19ويف وـا ت رخـرى،
قــد تتعــر املواقــع للتــدمري كلــزء مــن سياســة تســتلدف ازالــة رمــوز روــداث املارــي مــن
الساوات العامة ،ومنع التعبري عن روايات حتيد عن اخلرياب الر ي ازاء تلك األوداث(.)20
 - 36وتناع الكثري من األمثلة علـ رن التـدمري جـزء مـن ”انندسـة الثقافيـة“ الـيت ارسـلا
شق املتريرفني الذين يبتغون حتوي التقاليـد حتـويال جـذريا ،أـد مـن احلفـاص عليلـا ،و حـون
أذلك ما يتفك مع رؤياتم .وتـم يسـعون اجل القإـاء علـ التقاليـد وطمـس الـذاكرة ،أغيـة
خلك روايات تارخيية جديدة تقب رؤية أديلة.
 - 37وتشم األمثلة املعروفة جيدا وا ت ر ارهتا املقررة اخلاصة السـاأقة رو آليـات رخـرى
من آليات وقون ان سان ،من قبيـ تـدمري املواقـع الدينيـة والتارخييـة التاأعـة للصـوفية ،وتتـك
ورمـــة أعـــض املقـــاأر يف ليبيـــا عـــامي  2011و  ،)21()LYB 2/2012( 2012وتـــدمري املواقـــع

__________
( )19ا ظــر عل ـ ســبي املثــال ،انســلامني املقــدمني مــن ا ــا لوســلي ،ومنظمــة اآل ــار املعررــة لل ريــر يف الشــرن
األوسق ومال رفريقيا.

( )20ا ظــر رســالة ا دعــاء املشــترع املؤرخــة  11اوز/يوليـ  2014أشـ ن القإــية رقــم ( ،)BHR 9/2014خبصــو ص
تدمري دوار اللؤلؤ يف البحرين.
( )21تعرب املقررة اخلاصة عن شكرتا اجل الدولة للرد املقدم منلا (.)A/HRC/22/67
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الثقافية والدينية ،واملصنوعات اليدوية األ رية ،وامل ريوطـات يف ر نـاء اوـتالل مـال مـا عـام
 2012وروا ـ عــام  ،2013الــذ صــاوب فــر وظــر عل ـ املوســيق وقيــود عل ـ لبــاس
املـــررة ،مــــع تصــــميم متعمــــد وقــــو علـــ فــــر رؤيــــة علـــ العــــاد (،)22()MLI 1/2012
والتــدمري املارــي واجلــار الــذ تتعــر لــ املعاأــد واألديــرة واملــزارات الدينيــة ،واملواقــع
الـــــيت يرجـــــع تارخيلـــــا اجل آ ف الســـــنني ،مـــــن قبيـــــ تـــــدمُر يف اجلملوريـــــة العرأيـــــة
السورية(ا ظر  ،A/HRC/31/68الفقرات  .)93- 85وقد تنـاول جملـس وقـون ان سـان ريإـا
”التدمري املنللي“ الذ ترتكب اسرا ي رد التراث الثقايف للشعب الفلسريي (.)23
 - 38ورعرأــت ريإــا املقــررة اخلاصــة احلاليــة والســاأقة عــن قلقلمــا ازاء ا تــلاكات الــيت
تتعــر نــا وقــون املــواطنني الشــيعة يف البحــرين ،الــيت تتــراوع مــا أــني تــدمري املواقــع الثقافيــة
والدينية امللمة ،وتغيري األ اء واألمـاكن وهتمـيش قيمتـلا يف تـاريخ البلـد (،)24()BHR 6/2015
ووالـــة البـــلا يني يف علوريـــة ايـــران انســـالمية الـــذين تعررـــت للتـــدمري املتكـــرر مدافنـــلم
ورمــاكن نــا قيمتــلا الثقافيــة والدينيــة لــديلم ( ،)IRN 14/2016ومــا يبــدو ر ـ تــدمري منــللي
يف اململكــة العرأيــة الســعودية للمســاجد واملقــاأر واملــزارات الدينيــة واملنــازل واألمــاكن ذات
القيمة الدينية والتارخيية والثقافيـة الـيت تُعتـ غـري متوافقـة مـع التفسـري الوتـاإل احلـا لإلسـالم
(.)25()SAU 7/2015
 - 39وليست تلك ا عتـداءات ،الـيت ر ـرت تـ ريا عميقـا يف السـكان احمللـيني ،سـوى رمثلـة
قليلة ،ويث تناع ريإا تقارير يف شق املناطك عـن اعتـداءات قامـت هبـا الـدول واجللـات مـن
غري الدول .وتناع الكثري من انسـلامات الـيت تلقتـلا املقـررة اخلاصـة أشـ ن مواقـع يف العـران
واجلملورية العرأية السورية ،وكذلك منريقـة الشـرن األوسـق ومـال رفريقيـا األوسـع رياقـا،
تشري اجل وجود تقارير ،عل سبي املثال ،عن تـدمري كنـا س ورديـرة قبرييـة يف مصـر ،ومواقـع
يلوديــة يف تــو س ،ومئــات املــزارات الدينيــة التاأعــة لريا فــة الصــوفية انســالمية عــ مــال
رفريقيا(.)26
__________
( )22ا ظر ريإا  ،A/HRC/22/33الفقرتني  44و ،45و  ،A/HRC/25/72الفقرة .88

( )23ا ظر عل وج اخلصو ص قرار اجمللس  ،29/16املؤرخ  25آذار/مارس .2011
( )24حتيق املقررة اخلاصة علما أالرد الذ تلقتـ مـن الدولـة ( ،)A/HRC/32/53وتـي علـ اسـتعداد ملواصـلة حبـث
تذه املس لة معلا.
( )25تعــــرب املقــــررة اخلاصــــة عــــن رملــــلا يف تلقــــي رد ركثــــر مورــــوعية يف الوقــــت املال ــــم مــــن الســــلريات
(.)A/HRC/31/79
( )26اسلام من منظمة اآل ار املعررة لل رير يف الشرن األوسق ومال رفريقيـا .ولالطـال علـ ظـرة عامـة علـ
تلـــــــك املنريقـــــــة ا ظـــــــر Heghnar Watenpaugh, “Cultural heritage and the Arab Spring: war over culture,
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 - 40وتتص ـ اســلامات رخــرى ريإــا مبنــاطك رخــرى مــن العــاد .وتشــري املقــررة اخلاصــة
أاتتمام خا ص اجل دواعي القلك املثارة من رذرأيلان وررمينيـا وجورجيـا وصـرأيا (الـيت إريـق
لزيارهتا يف تشرين األول/ركتوأر  ،)2016رو انسلامات الـيت تـزعم تـدمري مسـاجد وكنـا س
يف انند( ،)27والنلب الواسـع النريـان الـذ وقـع يف رفغا سـتان( .)28وتشـري املقـررة اخلاصـة اجل
رعا ستتيح الوقت الالزم ملعاجلة تذه القإايا مستقبال.
 - 41وقد تتحم الدول ،وكذلك جمموعة من اجللات من غري الدول ،املسؤولية عـن تلـك
األعمال .ويف أعض األويـان تـؤ ر اجـراءات الـدول واجللـات مـن غـري الـدول يف املوقـع ذاتـ
أشك متتاأع ،وسب ما زُعم ودو عل سبي املثال يف تدمُر(.)29
 - 42ويف منريقــة الشــرن األوســق ومــال رفريقيــا ،ويف غــرب رفريقيــا ومــا أعــدتا ،ذكــرت
التقـــارير رن الكـــثري مـــن اجلماعـــات األصـــولية رـــالعة أشـــك وثيـــث يف تـــدمري مـــدفو
أاأليديولوجيـة ،عــادة مــا يُعلــن عنـ عال يــة ،وتُبــذل ةــاو ت لت يــره اســتنادا ألســباب دينيــة.
وتشــم تلــك اجلماعــات داعــش والقاعــدة (وشــق فروعلــا واجلماعــات املواليــة نــا) ،وجبلــة
النصرة ،وجبلة ر صار الدين ،وجيش الفتح ،وأوكو ورام ،ارـافة اجل العديـد مـن امليليشـيات
املد ية( . )30وقد اسـتُرعي اتتمـام املقـررة اخلاصـة اجل رن أعـض الـدول يف تلـك املنـاطك ،تشـلد
رعمال التدمري املتعمد ،ويث ان تلك الدول ذاهتا تتب ريديولوجيات رصولية .ويسـتلزم وقـف
رشــكال التــدمري املــذكورة معاجلــة األيديولوجي ـة األصــولية الــيت حتركلــا ،وذلــك وفقــا ملعــايري
وقــــون ان ســــان الدوليــــة ،خصوصــــا مــــن خــــالل التثقيــــف مبوارــــيع احلقــــون الثقافيــــة
والتنو والتراث.
 - 43وتشــري املقــررة اخلاصــة اجل التــاريخ املــؤد الــذ شــلد تــدمري رشــكال شــق مــن تــراث
الشــعوب األصــلية الثقــايف يف كــثري مــن رصــاء العــاد ،وذلــك كلــزء منــللي مــن رمــور منــلا
ا ســتعمار رو السياســات القوميــة يف فتــرة مــا أعــد ا ســتعمار .وتــي تتفــك مــع الــرر اجلــازم،
__________
culture of war and culture war”, International Journal of Islamic Architecture, vol. 5, No. 2 (2016), pp.

.245-263
( )27اسلام مقدم من .Ram Puniyani
( )28اسلام مقدم من أعثة األمم املتحدة لتقدإ املساعدة اجل رفغا ستان ،ومفورية األمم املتحدة حلقون ان سان.
( )29تشري املقـررة اخلاصـة اجل انسـلامني املقـدمني مـن منظمـة اآل ـار املعررـة لل ريـر يف الشـرن األوسـق ومـال
رفريقيا ،ومن ا حتاد الروسي .ا ظر ريإا  ،A/HRC/25/65الفقرة .116
( )30انسلام املقدم من منظمة اآل ار املعررة لل رير يف الشرن األوسق ومال رفريقيا.
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الوارد يف التقرير اخلتامي املقدم من جلنة احلقيقة واملصـاحلة يف كنـدا( ،)31أـ ن تلـك السياسـات
قـد ترقـ اجل انأـادة اجلماعيـة الثقافيـة .وقـد شـك تـذا التـاريخ القـا ون الـدو ذاتـ  ،ويــث
اس ـتُبعدت فكــرة انأــادة اجلماعيــة الثقافيــة مــن اتفاقيــة القإــاء عل ـ جر ــة انأــادة اجلماعيــة
واملعاقبة عليلا أسبب املعاررة اليت رأـداتا عـدد مـن الـدول ا سـتعمارية ا سـتيريا ية والغرأيـة
الــيت كا ــت عررــة لالهتــام أ عــا اترطــت ع ـ التــاريخ يف تلــك املمارســات رــد الشــعوب
األصلية .وقد رود ت تلك السياسات عيعلـا آ ـارا طويلـة األمـد يف وقـون ان سـان املتعلقـة
أكثري من الشعوب األصلية يف شق السياقات اجلغرافية ،ورفقرت التراث ان ساين.
 - 44ولــيس أالإــرورة رن يكــون اســتعمال العنــف املــاد تــو الوســيلة الوويــدة يف تــدمري
التراث الثقايف ،وسب ما يتبني ،عل سبي املثال ،من تغيري ر اء األماكن أشـك منـللي يف
اجلزء الشما من ق  ص عل يد السلريات الق صية التركية( .)32وتشـري ريإـا املقـررة اخلاصـة
اجل ا دعــاءات أ ـ ن رعمــال التنقيــب عــن اآل ــار واجــراء البحــوث أش ـ عا واحملافظــة عليلــا يف
اسرا ي قد استعملت رويا ا كوسيلة لترسيخ السيادة انسـرا يلية علـ املنـاطك املتنـاز عليلـا
يف القدس الشرقية والإفة الغرأية ،ورصبحت رداة يف اأراز رواية تارخيية لصـاحل قوميـة واوـدة
فحسب(.)33
 - 45وتناع تاريخ طويـ شـلد رعمـا مـن قبيـ حتريـيم األمـاكن والكتـب املقدسـة ميـع
مناطك العاد ،سواء يف ر ناء احلرب رو الثورات رو موجات القمع .ومـع ذلـك جـرى يف أدايـة
القرن احلاد والعشرين تسلي موجة جديدة من التدمري املتعمد عُررت رمـام ـاظر العـاد
قاطبة ،واتسع ريان ر رتا أتوزيـع مشـاتدتا يف رمـاكن كـثرية .وعـادة مـا يقـوم مرتكبـو تلـك
األعمــال أ عالعــا وت يرتــا عل ـ املــث .و ثـ ذلــك شــكال مــن رشــكال احلــرب الثقافيــة رــد
السكان ،وان سا ية ععاء ،وتي شك تدين املقررة اخلاصة أـ قوى العبـارات .وتتفـك املقـررة
اخل اصة مع الرر الذ خلصـت اليـ منظمـة اليو سـكو أـ ن رعمـال التـدمري املتعمـد املـذكورة
تشــك رويا ــا ”تريلــريا قافيــا“ .وتفإــي تلــك األعمــال اجل ترتيــب الســكان ترتيبــا أالغــا
__________
( )31ا ظــر مــوجز التقريــر اخلتــامي املقــدم مــن الللنــة وعنوا ـ ح Honoring the Truth, Reconciling for the Future,
 ،2015و كن ا طال علي عل املوقع .http://nctr.ca/reports.php

( )32ا ظـــر ا ســـتنتاجات واملالوظـــات األوليـــة املقدمـــة مـــن املقـــررة اخلاصـــة يف عايـــة زيارهتـــا اجل قـ ـ  ص24 ،
ريار/مـــايو 2-وزيران/يو يـ ـ www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID= ( 2016
.)20048&LangID=E
( )33انسلام املقدم من  ،Emek Shavehيُالوظ ريإا رن املقررة اخلاصة املعنيـة حبريـة الـدين رو املعتقـد قـد رشـارت
يف تقريرتــا املقــدم عــام  2008اجل ر ـ ’’وقعــت ،يف األر الفلســريينية احملتلــة ،وــوادث ومشــاك تتعلــك
أ مكا ية الوصول اآلمن اجل املواقع الدينية املقدسة لدى اليلود  ،A/HRC/10/8/Add.2( ‘‘...الفقرة .)35
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أا عتداء عل تارخيلم ذات  ،وتشك خريرا عاجال عل احلقـون الثقافيـة يسـتلزم التصـد نـا
سريعا وحبكمة عل الصعيد الدو .
 - 46وتشــدد منظمــة اليو ســكو يف ديباجــة اعالعــا الصــادر عــام  2003علـ رن ”التــراث
الثقايف مكون ملـم مـن مكو ـات انويـة الثقافيـة والتماسـك ا جتمـاعي ،ومـن  ،فـ ن تـدمريه
أشك متعمد قد لدث عواقب تتإرر هبا الكرامة ان سا ية ووقون ان سان“ .ولقـد شـك
استلدا ف املقتنيات ةـ ا تتمـام ،يف احلـا ت األخـرية ،علـ غـرار مـا وـدث لنظا رتـا عـ
التاريخ ،اعتداء صارخا عليلا ليس فحسب رغـم وظـر ا عتـداء علـ التـراث الثقـايف ،ورغـم
القيمــة الــيت اثلــلا تلــك املقتنيــات ،ولكــن حتديــدا أســبب جتســد تلــك القيمــة ووجــود تلــك
القواعد.

أاء  -التدمري املتعمد يف ر ناء ال ا املسلح
 - 47تنــاع الكــثري مــن الــدوافع املزعومــة األخــرى وراء ارتكــاب التــدمري املتعمــد للتــراث
الثقايف وما يت ذه من رشكال رخرى ،وتو مـا تعتـزم املقـررة اخلاصـة معاجلتـ خـالل و يتـلا،
مبا يف ذلك ما يسم األررار التبعيـة يف روقـات الـ ا املسـلح ،وانلمـات العشـوا ية الـيت
ايز أني األتداف العسكرية املشروعة والبنيـة األساسـية املد يـة ،وكـذلك ا سـتناد املتعمـد اجل
تعريف فإفا أش ن ”الإرورة العسكرية“ واألعمال املرتكبة استنادا الي .
 - 48وردت ريإــا ال اعــات املســلحة وا عــدام ا ســتقرار السياســي اجل فــتح البــاب رمــام
النلب ،سواء املرتكـب علـ يـد رفـراد رو عاعـات منظمـة .ويف وـني رن مـن الصـعب رويا ـا
التمييز أني املمارسات املتداخلة الـيت يُرتكـب مـن خالنـا سـواء التـدمري ألسـباب ريدلوجيـة رو
النلب ألسباب اقتصادية ،مثة ررورة اجل معاجلة كال جممـوعيت تلـك املمارسـات ،مبـا يف ذلـك
يف البلدان اليت توجد هبا رسوان املصنوعات اليدوية األ رية املنلوأة.
 - 49وشلدت اآلو ة األخرية مثا عل التدمري املتص أال ا املسلح فيمـا يتعلـك أاململكـة
العرأيــة الســعودية ،ور ــارت املقــررة اخلاصــة القلــك العاج ـ أش ـ  ،وتــو ر ـ وــق ريار/مــايو
 ،2016رفإت الإرأات اجلوية اليت شنلا التحالف العسكر  ،الـذ تقـوده اململكـة العرأيـة
السعودية يف اليمن ،اجل تـدمري مـا يزيـد علـ  500مدرسـة ،و  39جامعـة ومعلـدا للتـدريب
املل  ،وما يزيد عل  50موقعا من املواقع ذات القيمة الدينية والتارخيية والثقافية .وفيمـا عـدا
موقع واود د لدد التحالف تلك املواقع عل رعا رتداف عسكرية ،ود يُسـتند اجل الإـرورة
العســكرية كم ـ ر يــدعم تــدمريتا ( .)34()SAU 3/2016وعــالوة عل ـ ذلــك ،تلقــت مفورــية

__________
( )34طلبت احلكومة اديد فترة الت جي املريلوأة للرد املقرر رن تقدم  .ا ظر ريإا  ،A/HRC/30/31الفقرة .30
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األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني تقــارير تفيــد أ ـ ن الللــان الشــعبية املرتبريــة أــاحلوتيني شــنت
تلمــــات تســــببت يف تــــدمري مــــدارس عامــــة ،ومســــاجد ،ومــــدارس لتحفــــيظ القــــرآن
( ،A/HRC/30/31الفقرة .)33
 - 50وخلصت جلنـة التحقيـك الدوليـة املسـتقلة املعنيـة أاجلملوريـة العرأيـة السـورية ،اجل رن
اآل ار التارخيية تتعر يف شق ررجـاء ذلـك البلـد لثرـرار والتـدمري .و يتقيـد ر طـرف يف
ال ا أالتزاماتـ الـيت تقإـي أـاوترام امللكيـة الثقافيـة وجتنـب انرـرار هبـا يف سـيان العمليـات
العسكرية .وورعت القوات احلكومية واجلماعـات املسـلحة املناتإـة للحكومـة علـ السـواء
رتدافا عسكرية أبعض املواقع ،مما عر تلك املواقع للللمات(.)35
 - 51وقدمت انسلامات الواردة رمثلة ارافية ريإا عل األرـرار الـيت يتعـر نـا التـراث
الثقــايف يف روقــات ال ـ ا  .فعل ـ ســبي املثــال قيــام قــوات الو يــات املتحــدة األمريكيــة عــام
 2003أتحوي ـ موقــع البــاأليون األ ــر يف العــران اجل قاعــدة عســكرية ، ،مواصــلة القــوات
البولنديــة اســتعمال تــذا املوقــع علــ ذلــك النحــو وــق عــام  ،2004ممــا رحلــك أــ دمــارا
شــديدا( .)36وزُعــم ريإــا رن ا شــتباكات املســلحة تســببت يف احلــان ررــرار جســيمة أاملبــاين
التارخيية يف ديار أكر ،تركيا(.)37

خامسا  -اتبا عج قا م عل وقون ان سان ازاء التدمري املتعمد للتراث الثقايف
رلف  -رمهية النلج القا م عل وقون ان سان
 - 52تتعـــر وقـــون ان ســـان لعواقـــب كـــثرية تيلـــة التـــدمري املتعمـــد للتـــراث الثقـــايف
وانجراءات املت ذة رده .وفيمـا عـدا املبـادرات امللمـة القليلـة( ،)38ووسـب مـا رأـرزه البيـان
املشترع الصادر عن الدورة احلادية والثال ني جمللس وقون ان سان ،وا ستراتيليات اجلديـدة
الــيت ورــعتلا منظمــة اليو ســكو ،د يتصــد عمومــا أعــد اجملتمــع الــدو لتــدمري التــراث الثقــايف
__________
( )35ا ظر  ،A/HRC/23/58الفقرة  ،116والتقارير الالوقة الصادرة عن الللنة.

( )36اسلام مقدم من .Christiane Johannot-Gradis
( )37اسلام مقدم من ألدية ديار أكر احلإرية.
( )38ا ظــر علــ ســبي املثــال International Union for Conservation of Nature (IUCN), International Council on
Monuments and Sites (ICOMOS) and International Centre for Study of the Preservation and

 ،Restoration of Cultural Property (ICCROM), “World heritage and rights-based approaches”,تقريــــــــــــــــر
صــادر عــن ولقــة عم ـ عقــدت يف روســلو 3-1 ،يســان/رأري  ،2014كــن ا طــال علي ـ عل ـ شــبكة
ان تر ت.
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أوصف قإية من قإايا وقـون ان سـان( .)39ويـتعني رن تـتغري تلـك احلالـة .اذ يشـك التـدمري
املتعمد للتراث الثقايف يف كـثري مـن األويـان ا تـلاكا حلقـون ان سـان وقـد تصـحب ا تـلاكات
جسيمة رخرى من ا تـلاكات وقـون ان سـان .ومـن امللـم للغايـة رن تتصـدى آليـات وقـون
ان سان لتلك القإية عل سبي األولوية .وترسم املقررة اخلاصة املالمـح العامـة التاليـة للنـلج
القا م عل وقون ان سان.
 - 53ويسـتلزم النــلج القـا م علـ وقــون ان سـان ازاء التــراث الثقــايف الـذتاب ألأعــد مــن
جمرد وفـظ وصـون شـيء رو مظلـر مـا ،وذلـك مبراعـاة وقـون األفـراد واجلماعـات املـرتبريني
أـــذلك الشـــيء رو املظلـــر ،أغيـــة رأـــق التـــراث الثقـــايف مبـــن روجـــدوا ذلـــك التـــراث (ا ظـــر
 ،A/HRC/17/38الفقرة  .)2ومن الصعب فص تراث الناس الثقايف عن رولئـك النـاس ر فسـلم
ووقــوقلم .وقــد ركــدت جلنــة احلقــون ا قتصــادية وا جتماعيــة والثقافيــة يف تعليقلــا العــام
رقــم  21رمهيــة وصــول الفــرد اجل ترا ـ الثقــايف واجل تــراث اآلخــرين .ويــتعني رن يؤكــد ريإــا
النــلج القــا م علـ وقــون ان ســان الــرواأق الكــثرية احليــة القا مــة أــني التــراث املــاد وغــري
املاد  ،والتركيز عل الوسا اليت تتراأق هبا انلمات عل ك منلما.
 - 54ويشــدد النــلج القــا م عل ـ وقــون ان ســان عل ـ املســاءلة ومكافحــة انفــالت مــن
العقـــاب .وتعـــرب املقـــررة اخلاصـــة عـــن ترويبـــلا أـــالقرار الـــذ اإـــذه مكتـــب املدعيـــة
العامـة للمحكمــة اجلنا يــة الدوليــة الــذ يقإـي للمــرة األوجل أتوجيـ ا هتــام أارتكــاب جر ــة
ورب اجل من يقومون أتدمري املواقع الثقافية والدينية ،عل رساس رعـا هتمـة قا مـة أـذاهتا( )40يف
قإــية  .)41( The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdiوعلــك عل ـ تــذه القإــية ريتشــارد
غولدســتون ،القارــي الســاأك يف احملكمــة الدســتورية نــوب رفريقيــا ،فقــال ”يُحمــد للمدعيــة
العامة للمحكمة اجلنا ية الدولية رن مكتبلا قد رعري رولوية اجل النظـر يف تـذه اجلـرا م“ لكـي
‘‘ ث للمحاكمة رولئك الذين يُزعم رلوعلم يف ارتكاب تلك ا تـلاكات اجلسـيمة لكرامـة
كــثري مــن البشــر و قافتــلم( .)42وتعــرب املقــررة اخلاصــة عــن رملــلا يف اجــراء ةاكمــات مما لــة

__________
( )39ا ظر ريإا املذكرة املقدمة من  Elsa Stamatopoulouاجل املقررة اخلاصـة يف جمـال احلقـون الثقافيـة 12 ،كـا ون
األول/ديسم .2015

( )40ا ظر النشرة الصحفية املؤرخة  4آذار/مارس  2016وعنواعاح
” ،“The destruction of cultural heritage is a violation of human rightsمتاوــــــــــــــة علــــــــــــــ املوقــــــــــــــع
.www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17151&LangID=E
(Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Situation in the Republic of Mali, Public Court Records: Pre- )41
.Trial Chamber I
(Richard Goldstone, “The war crime of destroying cultural property”, International Judicial Monitor, )42
.2016
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مستقبال ،وتذكِّر الدول أاحلاجة املاسة اجل عع األدلة عل ر من تلك اجلرا م واحلفاص علـ
تلك األدلة ،مبا يف ذلك يف وا ت ال ا وما أعد ا تلاء ال ا .
 - 55ويـتعني رن ينصـب أوجـ خــا ص تركيـز النـلج القـا م علـ وقـون ان سـان ازاء منــع
تلك اجلرا م ،علـ التثقيـف أ مهيـة التـراث الثقـايف واحلقـون الثقافيـة ،وتـدريس التـاريخ الـذ
يشدد عل تعقد األوداث التارخيية (ا ظر  ،A/68/296الفقـرة ( 88ر)) .ووفاظـا علـ التـراث
الثقايف عل املدى الريوي  ،يتعني اشراع الشباب أ جياأية يف تذه العملية.
 - 56وينبغي للتراث الثقايف رن يب اجلسور اجلدر ،اذ أوسع رن يكـون وسـيلة للتقريـب
أني الناس .وكما رن التدمري املتعمد للتـراث الثقـايف يُحـدث تـ ريا مـدمرا يف احلقـون الثقافيـة،
فـ ن :ايــة التــراث الثقــايف قــد يكــون نــا تـ ري اجيــاإل يف الــروع املعنويــة واحلقــون يف وــا ت
الـ ا رو القمــع.ويف تــذا الصـدد فـ ن الشــعار الـذ يرفعـ املتحــف الـوط ألفغا ســتان ،الــيت
شلدت حتريم ووا  2 750قريعة ر رية عل يد طالبان عام  ،2001تـو ”األمـة تبقـ ويـة
اذا ظلت قافتلا وية“.
 - 57وجيب التصد ألعمال التدمري املتعمد يف سـيان اسـتراتيليات كليـة ترمـي اجل تعزيـز
وقون ان سان وأناء السالم .وينبغي رن تشم عمليات أناء السالم وكذلك عمليات تقصـي
احلقا ك واملصاحلة قإية التراث الثقايف ( ،A/HRC/17/38و ، Corr.1الفقرة .)15
 - 58ويســتتبع اتبــا عــج قــا م عل ـ وقــون ان ســان التشــاور مــع النــاس الــذين لــديلم
ارتباطــات خاصــة أــالتراث ،حتقيقــا ألغــرا منــلا فلملــم لتفســريات ذلــك التــراث املتعــددة
وتبنــيلم نــا ،والبــت فيمــا اذا كــا وا يريــدون اعــادة أنا ـ وجتديــده واعــادة ارســا  ،واذا كــان
األمــر ك ـذلك ،الكيفيــة الــيت يــتم هبــا ذلــك .وجيــب رن تتإــمن تلــك املشــاورات اجلماعــات
امللمشة ،ويتعني كذلك اشـراع النسـاء أشـك تـام فيلـا( .)43وجيـب رن تسـتلدف املشـاورات
احلصول عل موافقة ورة ومسبقة وواعية ،خصوصا عنـدما تكـون وقـون الشـعوب األصـلية
معررة لل رير.

أاء  -اتبا عج قا م ع ل وقون ان سان ازاء التـراث الثقـايف يف ر نـاء الـ ا املسـلح
رو وا ت ا وتالل
 - 59تعرب املقررة اخلاصة عن تقديرتا البالغ للـدور الـذ يؤديـ القـا ون الـدو ان سـاين
والعم الذ تقوم أ الللنة الدوليـة للصـليب األ:ـر ،ا رعـا تعتـ رن اتبـا عـج قـا م علـ

__________
( )43لالطــال عل ـ مناقشــة أش ـ ن تــذه النقريــة تؤكــد دور شــبكة ان تر ــت ،ا ظــر انســلام املقــدم مــن راأريــة
ا تصا ت التقدمية.
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وقــون ان ســان ازاء ال اعــات املســلحة عنصــر ملــم مكم ـ للنــلوج القا مــة عل ـ القــا ون
املذكور(.)44
 - 60ولـيس تنـاع أنـد يـن علـ ا سـتثناء يف العلـد الـدو اخلـا ص أـاحلقون ا قتصــادية
وا جتماعية والثقافية ،وقد ركـدت جلنـة احلقـون ا قتصـادية وا جتماعيـة والثقافيـة رن العلـد
يسر يف روقات الـ ا رو الريـوار ( ،E/2015/59الفقـرات  .)15-12ورشـارت الللنـة اجل
ر ـ ينبغــي ”وــق يف ر نــاء ال ـ ا املســلح ،اوتــرام وقــون ان ســان األساســية ،ورن احلقــون
ا قتصــادية وا جتماعيــة والثقافيــة األساســية ،الــيت تشــك جــزءحا مــن املعــايري الــد يا حلقــون
ان سان ،تي وقون مكفولة مبوجب القا ون الدو العريف“( .)45واعتـ ت الللنـة حتديـدا رن
تلك املعايري تسر علـ األر احملتلـة ،وويثمـا اـارس الدولـة الريـرف ”سـيريرة فعليـة“(.)46
ورشارت الللنة ريإا (يف سيان احلك يف الغذاء) اجل رن ”مـن األمهيـة القصـوى  ...رن تسـيرير
الدولــة علـ مــا حتد ـ سياســاهتا مــن آ ــار داخـ ررارــيلا وخارجلــا“( .)47ارــافة اجل ذلــك،
طالبت الللنة الدول األطراف أـ ن تبـذل مـا يف وسـعلا لتحسـني التمتـع أـاحلقون ا قتصـادية
وا جتماعيـة والثقافيـة خـالل الـ ا  .وركـدت ةكمـة العـدل الدوليـة سـريان القـا ون الــدو
حلقون ان سان عل وا ت ا وتالل العسكر  ،ورشارت اجل رن الدولـة القا مـة أـا وتالل
ملزمة أ مور منلا روكام العلد الدو اخلا ص أاحلقون ا قتصادية وا جتماعية والثقافية(.)48
 - 61وين ك من القا ون الـدو ان سـاين وقـا ون وقـون ان سـان علـ عناصـر :ايـة
تكميلية يعزز أعإلا أعإا حتمي احلقون ا قتصادية وا جتماعية والثقافية يف وا ت الـ ا .
ارــافة اجل ذلــك ” يســاعد تريبيــك قــا ون وقــون ان ســان ،ســيما العلــد الــدو اخلــا ص
أاحلقون ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ،عل وا ت الـ ا يف تورـيح مإـمون“ املعـايري
ان سا ية ذات الصـلة ( ،E/2015/59الفقـرة  .)68ويشـك تـذا القـا ون ريإـا عنصـرا مكمـال

__________
(Karima Bennoune, “Toward a human rights approach to armed conflict: Iraq 2003”, U.C. Davis Journal of )44
 .International Law and Policy, vol. 11 (2004), p. 172وأالنســـبة للحاجـــة اجل ذلـــك النـــلج ا ظـــر Frédéric
Mégret, “What is the ‘specific evil’ of aggression?”, in The Crime of Aggression: A Commentary, Claus
Kreß and Stefan Barriga, eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2016), sect.

.51.3.3, “The deference of international human rights law”, pp.1424-1428
( )45ا ظر  ،E/2002/22-E/C.12/2001/17الفص الراأع ،الفقرة ( 703اسرا ي ).
( )46املالوظات اخلتامية لللنةح اسرا ي ( ،)E/C.12/1/Add.90الفقرة .31
( ،E/1998/22 )47الفقرة .478
([ )48فتوى ةكمة العدل الدولية أش ن اآل ار القا و ية الناشئة عن تشييد جدار يف األر

الفلسريينية احملتلة

“Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory

.Opinion”, I.C.J Reports 2004, p. 136
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يتناولـ القـا ون الـدو
لتلك املعايري ،كما تـو احلـال يف التـراث الثقـايف غـري املـاد  ،الـذ
ان ساين أالقدر الكايف .وحتيق املقـررة اخلاصـة علمـا أـالرر الـذ رأـداه أعـض اخلـ اء أشـ ن
القا ون الدو ان ساين ،ومفاده رن النلج احملدد اندف ازاء مس لة القوا ني اخلاصـة يفيـد أـ ن
القاعــدة الواجبــة التريبيــك تــي تلــك الــيت تفــي علـ رفإـ وجـ حباجــات وخصــا الســيان
احملــدد ،والــيت تكــون ريإــا رعــدل قاعــدة يف ظ ـ الظــروف القا مــة وينئــذ .وينبغــي يف أعــض
األويــان رن لظـ قــا ون وقــون ان ســان أاألســبقية ،ألن ذلــك ”يتــيح تعزيــز :ايــة التــراث
الثقايف يف ر ناء ال ا املسلح ،خصوصا :اية أُعده املاد “(.)49
 - 62وينبغي رن تُنفَّذ أشك تام وصارم املعـايري ذات الصـلة مـن القـا ون الـدو ان سـاين.
ارافة اجل ذلك ،تؤيد املقررة اخلاصة اتبا عج قـا م علـ وقـون ان سـان ازاء :ايـة التـراث
الثقايف يف ال ا املسلح ،سواء أوصف ذلك النلج وسيلة من وسا تيسـري فلـم تلـك املعـايري
رو أوصف عنصرا مكمال نا .وسيفإي ذلك اجل اعادة ت كيـد عـدد مـن القإـايا امللمـة ،علـ
النحو التا .
 - 63جرى انعراب عـن القلـك فيمـا يتعلـك أـاأل ر الـذ يتعـر لـ التـراث الثقـايف تيلـة
الريريقة اليت يُفسَّر هبا ا ستثناء املتعلك أالإـرورة العسـكرية ،مبـا يف ذلـك يف املـادة  )2( 4مـن
اتفاقيــة تــا لعــام  ،1954واملــادة  6مــن ال وتوكــول الثــاين امللحــك هبــا( .)50اذ لــد تــذا
ا ستثناء ،أشق صوره املتغرية ،اشـتراط :ايـة التـراث ،وجتنـب امـا ارتكـاب ”رعمـال عدا يـة
رــده“ رو اســتعمال أريــرن قــد تعرر ـ ملث ـ تلــك األعمــال .و ريــب رن ا ســتثناء املتعلــك
أالإرورة العسكرية يعر التراث لالعتداء .وقد رُدرج تذا ا ستثناء تشليعاح للتصـديك علـ
الصكني املذكورين ،ولصاحل الواقعية ،ويف اطار الفلـم الـذ يقإـي أـ ن الإـرورة العسـكرية
”احلتمية“ تي األمر الوويد الكايف لرفع مستوى عتبة ذلك ا ستثناء( .)51ود يُقدم مزيـد مـن
التوجي عن كيفية تفسريه يف اطار أنود ا تفاقية ذاهتـا .ويغيـر ال وتوكـول الثـاين تـذا املفلـوم
أاشــتراط ر تُريهبــك الإــرورة احلتميــة ا عنــد حتوي ـ امللكيــة الثقافيــة قيــد النظــر اجل تــدف
عســكر  ،وعنــدما يكــون تنــاع ”أــدي عملــي لتحقيــك ميــزة عســكرية مما لــة“ .وارت ـ ى
__________
(Christiane Johannot-Gradis, Le patrimoine culturel matériel et immatériel: quelle protection en cas de )49
conflit armé? (Geneva, Schulthess, 2013), p.175. See also Marco Sassòli, “The role of human rights and
international humanitarian law in new types of armed conflicts”, in International Human Rights and

.Humanitarian Law, Orna Ben-Naftali, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2011), chap.3
( )50ينريبك تذا ا ستثناء عل وظـر سـرقة املمتلكـات الثقافيـة وعبـلا وإريبـلا واختالسـلا وا سـتيالء عليلـا،
ويث ان تذا احلظر مريلك.
( .Gerstenblith, “The destruction of cultural heritage”, pp. 367-370 )51ا ظر احلاشية .18
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اخل اء رن تذا الشرط ينبغي فلم مـن الوجلـة العمليـة علـ ر ـ عنصـر مكمـ للمـادة  4مـن
ا تفاقية ذاهتا ،و كن رن ي خذ صفة القا ون الدو العريف(.)52
 - 64ويف روء خريـر تعـر التمتـع أـاحلقون الثقافيـة آل ـار خريـرية رجعـة فيلـا ،ينبغـي
ألطراف ال اعات وكذلك احملاكم اجلنا ية الوطنية والدولية انقرار أـ ن ا سـتناد اجل الإـرورة
العسكرية يف منح ر استثناء من احلظر املفرو عل استلداف امللكية الثقافيـة ،رو اسـتعمانا
أوسا قد تعررلا لل ريـر ،تـو وقـا رمـر اسـتثنا ي اجل وـد أعيـد ،و يشـك غـرة تقديريـة
كــن اســتغالنا أســلولة .ويفإــي التفســري الفإــفا لقاعــدة مــن القواعــد اجل ا ــد ار تلــك
القاعـــدة .ويعـ ـ ذلـــك ح (ر) رن :ايـــة احلقـــون الثقافيـــة تســـتلزم رن تصـــدن الـــدول علـ ـ
ال وتوكول الثايند (ب) ينبغي وق للدول غري املصـدقة علـ ال وتوكـول رن تنظـر يف تريبيـك
املعيار الذ يتإمن د (ج) ينبغي تفسري تـذا املع يـار ذاتـ تفسـريا رـيقا .ويتسـم ذلـك التفسـري
أاألمهية أوج خا ص فيما خيت مبفاتيم من قبي ”عدم وجود أدي عملي“ ،علـ رن تؤخـذ
يف ا عتبــار دا مــا احلقــون الثقافيــة أوصــفلا جــزءا يتلــزءا مــن وقــون ان ســان األساســية.
و ينبغي رن يُعتقَد رن للمزايا العسكرية عيعلا و  ،أالريبع ،للمزايا اليت ليس تتصـ أاحلفـاص
عل وياة البشر ،ررجحية عل وتمية :اية التراث الثقايف.
 - 65وتؤكد املادة  7من ال وتوكول الثاين رمهية التناسب ،ويث تسـتلزم رن تعمـ الدولـة
الريرف عل ” ا متنا عن اإاذ قرار أشن تلـوم قـد يُتوقـع تسـبب يف احلـان ررـرار عررـية
مفرط ـة مبمتلكــات قافيــة  ...تتلــاوز مــا يُتوقــع رن لقق ـ ذلــك انلــوم مــن ميــزة عســكرية
ملموسة ومباشرة“ .وينبغي ريإا ا أتعاد اجل ود أعيد عن شن تلمات رـد رتـداف تكـون
مشروعة مبقتإ قوا ني احلرب ،وذلـك عنـدما تشـك تلـك انلمـات رخريـارا جسـيمة علـ
مواقع قافية ملمة ،وينريبك ذلك وق عل الـدول غـري األطـراف يف ذلـك ال وتوكـول ،علـ
رن يُنظــر اجل تلــك انلمــات لــيس فحســب يف رــوء قــوا ني احلــرب ولكــن ريإــا يف رــوء
ما حتد من ت ري يف احلقون الثقافية .ومن الإرور رن تُفح فحصا دقيقا عيـع القـرارات
العسكرية اليت تفإي اجل تدمري التراث الثقايف ،ورن يُحاسب عال ية املسؤولون عن اإاذ تلـك
القــرارات .و أــد مــن اعــالن ر ــاء ووصــم املســؤولني عــن عيــع احلــا ت الــيت يتعــر فيلــا
التــراث الثقــايف للــدمار يف ر نــاء ال ـ ا املســلح تيلــة تلمــات متعمــدة رو عشــوا ية رو غــري
متناســـبة ،رو تلمـــات كـــان مـــن املمكـــن جتنبـــلا .وتشـــك تلـــك انلمـــات جـــرا م رـــد
__________
(Jiří Toman, Cultural Property in War: Improvement in Protection - Commentary on the 1999 Second )52
Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
(Paris, UNESCO, 2009), p. 96
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تــراث ان ســا ية ،وا تــلاكات جســيمة للحقــون الثقافيــة املتعلقــة أاألجيــال احلاليــة والقادمــة،
تتبدد آ ارتا.
 - 66وعــالوة عل ـ ذلــك ،ففــي والــة اوتــرام الــدول رو غريتــا مــن اجللــات الفاعلــة قواعــد
القا ون الـدو ان سـاين يف اجـراءات معينـة ،ومـع ذلـك يفإـي األ ـر الكلـي الناشـ عـن تلـك
انجراءات خالل ال ا اجل احلان ررر جسـيم أعـدد مـن مواقـع التـراث الثقـايف يف ألـد معـني،
رو املواقع ذات األمهية اخلاصة ،تكون تلك انجراءات ،رغم اوتمـال قا و يتـلا مبوجـب القـا ون
الـدو ان سـاين ،مثـار قلــك أـالغ فيمـا خيــت أـاحلقون الثقافيـة وقــد تشـك ا تـلاكات حلقــون
ان ســان .و يســمح القــا ون الــدو ان ســاين أالتنصـ مــن ا لتزامــات ازاء وقــون ان ســان.
وستفإي ر تيلة و خرى اجل ارعاف :ايـة وقـون ان سـان ،أينمـا تلـك احلقـون يف رمـس
احلاجة اجل تلك احلماية اليت من ش عا احليلولة دون تدمري التـراث الثقـايف تـدمريا واسـع النريـان.
ويع ذلك رن الدول ينبغي نا اتبا سياسة مت ية قا مـة علـ املبـاد ازاء النظـر يف اآل ـار الـيت
يتعر نا التراث الثقايف واحلقون الثقافية ،وذلك عنـد الـتفكري يف ا ـارة ال اعـات رو خورـلا،
األمر الذ سيستلزم منـلا املإـي اجل رأعـد مـن الـرر القا ـ أ مكا يـة اإـاذ القـرارات التنفيذيـة
والتقنية يف تذا الصدد عل رساس ك والة علـ وـدة فحسـب .وسـوف يسـتلزم ذلـك القيـام
أالت رييق والتلريب ،ويف الوقت ذات اأداء التزام وقيقي جتاه الثقافة.
 - 67وتدرع املقررة اخلاصة رن القـادة العسـكريني قـد لتـاجون اجل اإـاذ اجـراءات حلمايـة
ررواع قواهتم ،رو ررواع املد يني ،وقد يقيد ذلك اخليارات رماملم ،ويث ان :اية البشـر تـي
أالنسبة لللميع رتم عنصـر مـن عناصـر وقـون ان سـان األساسـية .ورغـم رن اوتـرام التـراث
الثقايف املتعلك أالسكان يشك رو ورخريا اسـلاما اجياأيـا يف وقـون ان سـان ،فـ ن مـن شـ
ريإا املساعدة عل رمان :اية ا لقوات علـ املـدى الريويـ أتحسـني العالقـات مـع السـكان
احملليني والتقلي اجل رقص ود من اخلريـر الـذ ليـك هبـم ،خصوصـا يف احلـا ت الـيت تفإـي
اجل ا وتالل(.)53

جيم  -املدافعون عن التراث الثقايف
 - 68مثة أعد أالغ األمهية يف النلج القا م عل وقون ان سان ازاء التـراث الثقـايف ،تُـوجل
ل رمهية كافية ،وتو :اية املدافعني عن التراث الثقايف الذين حتيك هبم امل اطر .وتـم يشـملون
األخصا يني ،من قبيـ الش صـيات املعاصـرة مـن رمثـال خالـد األسـعد ،عـاد اآل ـار السـور
الذ لقي مصرع مدافعا عـن تـدمُر يف آب/رغسـريس  ،2015جنبـا اجل جنـب مـع كـثري مـن
__________
(Peter Stone, “The challenge of protecting heritage in Times of armed conflict”, MUSEUM International )53
)., vol. 68, Nos. 1-4 (2016
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اآلخرين الذين يكدوون اآلن ،دون رن يفرين اليلم روـد ،يف ظـروف خريـرة ،وكـذلك ر ـاس
عاديني من قبي ساء مال رفريقيا الاليت ررهتـم املقـررة اخلاصـة ا مـات داخـ روـد املـزارات
الدينية صو اح ل أعد تعرر للللوم.
 - 69وتث املقررة اخلاصة عل رولئك األأريال ”رأريال التراث“ ،وتو ا سم الذ رطلقتـ
علــيلم منظمــة اليو ســكو ،وتشــيد أــذكرى عيــع مــن قــدموا ررواولــم فــدا ًء لتــراث ان ســا ية
الثقايف .واألش ا ص الذين جير اوياء ذكراتم رد اه ليسوا سوى عدد قلي من رولئـك الـذين
تلقت املقررة اخلاصة تقارير عنلمح
• ر س رروان ،ملندس معمار كان يقيم يف ولب ،وقام عام  2013أ شـاء وقيـادة
فريــك الراأريــة الســورية للمحافظــة عل ـ اآل ــار التارخييــة والتــراث ،ولقــي مصــرع يف
يسان/رأري  ،2014تيلة أرمي متفلر رلقت احلكومة ،وسب ما ذكرتـ التقـارير،
أينما كان يسل الدمار الذ حلك أاآل ار الكا نة يف مدينة ولب القد ة(.)54
• ــرية صــاحل النعيمــي ،ةاميــة عراقيــة ،اختريفتــلا داعــش وعذأتــلا يف ريلول/ســبتم
 ،2014أعد رن شرت ادا ات عل موقع فيسبوع رـد رعمـال تـدمري املواقـع الدينيـة
والثقافية يف املوص اليت قامت هبا تلك اجلماعة(.)55
• عبد العزيز اجلبور  ،ر يس رمن اآل ار يف ةافظة ينوى ،الـذ كـان يتـوجل املسـؤولية
عــن :ايــة العديــد مــن املواقــع القد ــة ورعدمتـ داعــش يف  16تشــرين األول/ركتــوأر
 .2014وقد رُزي أاجلرافات أعد ذلك املسلد الذ أناه يف قريت .
• مصــريف عل ـ صــاحل وعصــراو كام ـ جــاد ومهــا خفــريان ظاميــان يف ديــر ال شــا
مبصــر ،لقيــا مصــرعلما يف  20شــباط/ف اير  2016عل ـ يــد عصــاأة ســرقة املقــاأر
األ رية ،أينما كا ا لاو ن وقف سرقة مق ة آخر واكم من وكام األسرة املتوسـرية
األوجل ،دتويت  -تت(.)56

__________
(Tim Slade, The Destruction of Memory( Vast Productions, 2016), film based on Bevan, The Destruction )54
( of Memory: Architecture at Warا ظر احلاشية .)16

( )55استنادا اجل
 .Sameera Al-Nuaimy”, 25 September 2014كن ا طال علي أاملوقع

United Nations Iraq, “UN Envoy condemns public execution of human rights lawyer, Ms.

www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2674:un-envoy-condemns-public-

.execution-of-human-rights-lawyer-ms-sameera-al-nuaimy&Itemid=605&lang=en
( )56اســـــتنادا اجل Dayr al-Barsha Project, “GoFundMe campaign for the antiquities guards of Dayr al-Barsha”,
 ،22 February 2016متــاع علـ املوقــع  ،www.dayralbarsha.com/node/301واجل املراســالت مــع مشــرو دار
ال شا ،الذ تتوجل ادارت ادارة اآل ار املصرية القد ة ،امعة لوفن ،مدينة لوفن ،ألليكا.
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• أرتا كاسريس ،املدافعة الشلرية عن وقون الشعوب األصلية ،ومنسقة اجمللـس الـوط
للمنظمات الشعبية واألصلية يف تندوراس ،اليت خارت :لـة طويلـة سـعيا اجل :ايـة
تراث الشعوب األصلية ،مبا يف ذلك التراث الريبيعـي ،ولقيـت مصـرعلا أعـد تعررـلا
لريلقات ارية يف  3آذار/مارس .)57(2016
 - 70ويتعني علينا ريإا رن صيي ذكرى رولئـك الـذين سـقريوا مـن قبـ  .فقـد عُقعتلـت عايـدة
أوتروفيتس ،رمينة املكتبـة ،لـدى مغادر هتـا عملـلا اجل م نـا أعـد رن كا ـت تعمـ مـع آخـرين
عل ا قاذ الكتب وامل ريوطـات النـادرة يف مكتبـة سـراييفو الوطنيـة واجلامعيـة ،وذلـك تيلـة
ا فلار قذيفة يف آب/رغسريس  ،1992رلقيت عل املكتبة .وكتـب ر ـدراس ريـدملاير ،اخلـبري
يف تدوين املراجع ،التعليك التا عنلا ”يف أعض األويان يس ل الناس عـن سـبب قلقـي علـ
الكتب ،أينما يلقي كثري من الناس وتفلم أعد معا اة .واجاأيت عل تذا السؤال تـو التـذكري
أاسم عايدة أوتوروفيتس ،ألن البشر والكتب شيء واود يتلزر“(.)58
 - 71رولئك يشكلون سوى عدد رئي من رأريال التراث الثقايف الـذين لقـوا مصـرعلم.
وتشري املقررة اخلاصة اجل ر د يتسـن نـا العثـور علـ مصـدر سـلالت شـاملة عـن األخريـار
اليت تعر نا املدافعون عن التراث الثقايف ،وعن ا تلاكات وقون ان سـان املرتكبـة رـدتم.
ان رفإ اجراء يقوم أـ رعإـاء اجملتمـع الـدو  ،اويـا ًء لـذكرى رولئـك الـذين لقـوا مصـرعلم
وتـم يـداف عون عـن التــراث ،تـو مواصـلة مــا كـا وا يقومـون أـ مــن عمـ  ،وتقـدإ الــدعم اجل
رولئك الذين ما زالوا يعملون عل اخلريوط األمامية .ويتعني علينا املسارعة اجل مسـا دة قإـية
املــدافعني عــن التــراث الثقــايف الــذين حتيــك هبــم األخريــار ،دون ا تظــار ألن يلقــوا مصــرعلم
و علن احلداد عليلم.
 - 72لقد رواطت املقررة اخلاصة علما أاملبادرات الصغرية الراميـة اجل مسـا دة األخصـا يني
احملليني يف التراث الثقايف رو الترتيب نجال لم ،عندما يصـبح اخلريـر احمليـك هبـم أالغـا ،ومـن ،
اكينلم من العم يف مؤسسات أ ماكن رخرى .وكان من ش ن تلك املبادرات اوـداث تـ ري
مل م ،ولكنلا رعيقت أالعلز عـن تـوفري األمـوال ،رغـم اعـالن اجملتمـع الـدو عـن غإـب ازاء

__________
(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Berta Cáceres’ murder: UN )57
”.experts renew call to Honduras to end impunity
متاع عل املوقع .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19805&LangID=E

()58
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Ken Gewertz, “Librarians Riedlmayer and Spurr Honored for Work in Sarajevo”, Harvard Gazette, 31

 .October 1996متــاع عل ـ املوقــع  .http://news.harvard.edu/gazette/1996/10.31/LibrariansRiedl.htmlا ظــر
ريإـــــــــا András Riedlmayer. “Crimes of war, crimes of peace: destruction of libraries during and after the
.Balkan wars of the 1990s”, Library Trends, vol. 56, No. 1 (2007), pp.107-132
27/33

A/71/317

تدمري التراث .وستكون تلك املبادرات الصـغرية ،الـيت قـد تكـون نـا فاعليـة ،رفإـ مـن جمـرد
عر واجلة جذاأة.
 - 73وتفإي ريإا األخريار اليت يتعر نا املدافعون عـن التـراث الثقـايف اجل خريـر جسـيم
تو فقد ما لديلم من خ ات .وعالوة علـ ذلـك ،تنشـ مـرارا عـن وـا ت الـ ا والقالقـ
السياســية قيــود عل ـ ســفر مــن يعملــون علـ :ايــة التــراث .وعلـ ا ــر ذلــك ،يُحرمــون مــن
احلصول عل التوجي والدعم الإروريني ،وتتإاءل امكا ية وصونم اجل التراث الثقايف.
 - 74وتن املادة  15من اتفاقية تا لعام  1954عل اوترام األفراد العـاملني يف جمـال
:ايــة التــراث الثقــايف ،ورــرورة الســماع نــم مبواصــلة رداء عملــلم يف والــة وقــوعلم ،تــم
واملمتلكــات الثقافيــة الــيت يإــريلعون أاملســؤولية عنــلا ،يف ريــد دولــة طــرف معاديــة .ووفقــا
للمــادة ( )2( 17ج) مــن ا تفاقيــة ،ك ـن اســتعمال الشــارة املميــزة للملكيــة الثقافيــة ،وتــي
الدر األزرن ،كوسيلة نأراز وظيفة تؤ ء األفراد.
 - 75ويف كثري من األويان ،ينبغي انقرار أ ن املـدافعني عـن التـراث الثقـايف الـذين يعملـون
وفقا للمعايري الدولية حلقـون ان سـان ،تـم مـدافعون عـن احلقـون الثقافيـة ،ومـن  ،مـدافعون
عــن وقــون ان ســان .ووفقــا لإلعــالن املتعلــك حبــك ومســؤولية األفــراد واجلماعــات وتيئــات
اجملتمع يف تعزيز و:اية وقون ان سان واحلريات األساسية املعتـرف هبـا عامليـا ،ينبغـي للـدول
رن تعتــرف مبشــروعية مــا يقومــون أـ مــن عمـ  ،ومــا يتعررــون لـ مــن رخريــار وخمــاطر ،ورن
تإمن نم أيئة آمنة مال مة ،دفاعاح عن وقون ان سان املتعلقة هبم.

سادسا  -ا ستنتاجات والتوصيات
 - 76واجـ اليــوم خيــارا عسـريا ،يف اطــار الــدور اجلمــاعي الـذ إــريلع أـ ك وصــياء
علـ مــا وققتـ ان ســا ية مـن اجنــازات يف املارــي .تـ سـنتناول التــراث الثقــايف أ شــكال
املتنوعة أريريقة حتقك ازدتار احلقون الثقافية ،وتـ سـنقوم حبمايـة ذلـك التـراث ،وتثقيـف
الشباب أ  ،والتعلم منـ ومـن التـاريخ الـذ شـلد تـدمريه ،وا سـتفادة مـن التـراث ومـن
اعادة أنا يف فلم ذاتنـا واجيـاد ولـول كفيلـة حبـ املشـاك اخلريـرية الـيت واجللـا وتـ
سنرق اجل مستوى التحد املتمثـ يف :ايـة تـراث ان سـا ية اذا كا ـت انجاأـة أـالنفي،
ســتتعر وقــون األجيــال الراتنــة لال تــلاع ،وســنكون عررــة وتقــار األجيــال املقبلــة.
رليس من األفإ رن ترع وراء ا ترا ا ريا
 - 77و ث التدمري املتعمد للتراث الثقايف قإية من قإايا وقـون ان سـان .ومثـة واجـة
ألن يكون ال نلج الالزم لوقف علا كليا ،يستوعب عيع املناطك ،ويركز عل منـع التـدمري
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ومعاقبة مرتكبي عل السواء ،ورن يتإمن األعمال اليت ترتكبلا سواء الـدول رو اجللـات
من غري الدول ،يف وا ت ال ا وغري ال ا  .ويتعني علينا ليس فحسـب رن تصـدى لـ
أشك عاج  ،ولكن ريإا رن تكون لنا ازاءه رؤية أعيدة النظر.
 - 78وحتقيقا للفعالية يف منع ووقف التدمري املتعمد للتـراث الثقـايف أوصـف ا تـلاكا مـن
ا تلاكات وقون ان سان ،توصي املقررة اخلاصة الدول أ ن تقوم مبا يليح
اوترام و:اية التراث الثقايف املـاد وغـري املـاد  ،علـ كـ مـن الصـعيد
(ر)
الوط وع الوط د
(ب) التصديك عل ا تفاقيات األساسـية املتعلقـة أـالتراث الثقـايف ،مبـا يف ذلـك
اتفاقيـــة تـــا حلمايـــة امللكيـــة الثقافيـــة يف والـــة شـــوب ـــزا مســـلح لعـــام ،1954
وال وتوكو ن امللحقان هبا لعـام  ، 1999وغـري ذلـك مـن املعـايري ذات الصـلة ،مـن قبيـ
العلد الدو اخلا ص أاحلقون ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ،وال وتوكـول ا ختيـار
امللحك أـ  ،وقـا ون رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنا يـة الدوليـة ،وال وتوكـولني انرـافيني
لعام  ،1977امللحقني أاتفاقيـات جنيـف لعـام  1949د والقيـام علـ وجـ السـرعة أسـن
تشريع تنفيذ كي يتس تنفيذ تلك الصكوع تنفيذا تاماد
(ج) اإاذ تداأري تشريعية وادارية وتعليميـة وتقنيـة مال مـة ملنـع التـدمري املتعمـد
للتراث الثقايف وجتنب ووقف وقمع مرتكبي  .ويف تذا الصدد ،ينبغي للدول القيام مبا يليح
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’‘1

الت تب يف روقات السالم أل خرير ةتم قد يتعر لـ التـراث
الثقـايف يف روقــات احلــرب ،مبــا يف ذلــك مــن خــالل تو يــك التــراث
الثقــايف املــاد وغــري املــاد داخـ منــاطك اختصاصــلا القإــا ي،
وكـــذلك ا ســـتعا ة أالتكنولوجيـــات الرقميـــة ووســـا ق انعـــالم
اجلديدة ،ويثما يكون ممكناد

’‘2

إصي موارد كافية من امليزا ية عل ك مـن الصـعيدين الـوط
والدو أغية :اية التراث الثقـايف ،مبـا يف ذلـك مـن خـالل الوفـاء
أكام اشتراكاهتا يف منظمة األمم املتحدة للترأية والعلـم والثقافـة
(اليو سكو)د

’‘3

تقدإ املساعدة ال تقنية الدولية الكفيلة مبنع التدمري املتعمد للتـراث
الثقايفد
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’‘4

تنفيــذ الــ امج التعليميــة أشــ ن رمهيــة التــراث الثقــايف واحلقــون
الثقافية الواجبة لللميع ،خصوصـا الشـباب ،واسـتعرا املنـاتج
الدراسية القا مة أغية رمان مونا قافة وتـراث اجلميـع ،وسـب
ما روصت أ جلنة احل قون ا قتصادية وا جتماعية والثقافيةد

(د) تنظــيم تــدريب كامـ لثفــراد العــاملني يف عيــع الوكــا ت املعنيــة ،ومنــلا
القوات العسـكرية ،واجلمـارع وا فـاذ القـا ون ،مبـن فـيلم رفـراد اطفـاء احلريـك والشـرطة،
عل تريبيـك عيـع القواعـد ذات الصـلة املتعلقـة حبمايـة واوتـرام احلقـون الثقافيـة والتـراث
الثقايف ،مبا يف ذلك يف ر ناء ال ا املسلحد
(تـ) اإــاذ عيــع اخلريــوات الإــرورية الكفيلــة أتيســري ةاكمــة املســؤولني عــن
التدمري املتعمد للتراث الثقايف ،وسلب املقتنيات الثقافية وا جتـار هبـا أريريـك غـري مشـرو
عل ك من الصعيد الوط والدو  ،وفقا للم عايري الدوليـة ذات الصـلةد والقيـام ،حتقيقـا
لتلك الغاية ،مع وصون األدلة املريلوأة نجراء تلك احملاكماتد
(و) تشليع عمليات كشف احلقا ك ،مع اشـراع عيـع اجللـات املعنيـة صـاوبة
املصــلحة ،أغيــة حتديــد األوــداث التارخييــة املتعلقــة أتــدمري التــراث الثقــايف املــرتبق أــاجلميع
وتي سري اجراء عملية تقصي احلقا ك أش د مع ادراج التراث الثقـايف واحلقـون الثقافيـة يف
ر عملية من عمليات العدالة ا تقالية رو عمليات كشف احلقا ك واملصاحلةد
(ز) املشــاركة ،اجل رقص ـ وــد ممكــن ،يف ر نــاء ال اعــات املســلحة ،يف التقيــيم
وجلــود اوــالل ا ســتقرار يف روقــات الريـ وار فيمــا خيــت أــالتراث الثقــايف املــاد وغــري
املاد الذ تعر للتدمري رو األررارد
(ع) القيام أعد ذلك ،وقب املإي قدما يف ر شك مـن رشـكال جلـود اعـادة
البنــاء رو احملافظــة الريويلــة األج ـ  ،أ ـ جراء مشــاورات شــاملة فيمــا أــني اجللــات صــاوبة
املصلحة الوطنية والدولية ،مبن في لم اخل اء التقنيون والسكان املعنيون ،عل رن يؤخـذ يف
ا عتبــار احلاجــة اجل انأقــاء عل ـ ذكــرى مــا حتد ـ ال اعــات مــن آ ــار يف مواقــع التــراث
الثقايفد
(ط) ادراع الــدور الــذ كــن رن يإــريلع أ ـ احلفــاص عل ـ احلقــون الثقافيــة
والتراث الثقايف يف ادماج الالجئني واملشردين داخليا واعادة ت تيللم أعـد الصـدمات الـيت
يتعررون نا ،ويف هتيئة مكان يعـود اليـ الالجئـون ،وكـذلك رمهيتـلم يف حتقيـك ا سـتقرار
واملصاحلة أعد ا تلاء ال ا د ورمان اعمال احلقون الثقافية املتعلقة أالالجئني واملشـردين،
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مبــن فــيلم النســاء ،وخصوصــا رولئــك الــذين ينتمــون اجل املواقــع الــيت تعــر فيلــا التــراث
الثقايف للتدمري ،مبا يف ذلك وقلم يف ا رـريال أـدور يف احليـاة الثقافيـة والتمتـع أتـرا لم
الثقايف غري املاد د
( ) ادراع ريإا ر ينبغي ألطراف ال اعات وكذلك احملـاكم اجلنا يـة الدوليـة
والوطنية رن تقدم تفسريا ريقا أل استثناء الي الإرورة العسكرية مـن احلظـر املفـرو
عل استلداف امللكية الثقافية ،عل رن يؤخـذ يف ا عتبـار مـا تتعـر لـ احلقـون الثقافيـة
من ت ريد كما ينبغي اجراء فح دقيك جلميع القرارات العسكرية الـيت ينـتج عنـلا تـدمري
التراث الثقايف رو احلان ررـرار أـ  ،مـع انقـرار يف الوقـت ذاتـ أإـرورة حت ديـد مسـؤولية
السلريات العامة عن تلك القراراتد
(ع) اوترام وقون األخصا يني يف جمال التراث الثقـايف ،وغريتـم مـن املـدافعني
عن التراث الثقايف العاملني عل اخلريوط األماميـة يف جبلـة النإـال رـد التـدمري املتعمـدد
ورمان سالمتلم ورمنـلم ،مـع انقـرار يف الوقـت ذاتـ أالواجـب الو اقـع علـ كاتـ كـ
فــرد أـ ن لتــرم وقــون املــدافعني عــن التــراث الثقــايف ،ورــرورة رن جتــر  ،وفقــا للمعــايري
الدولية ،مقاراة ك من يُزعهم قيام أ حلان رررار هبمد
(ل) تريبيــك قــرار جملــس وقــون ان ســان  32 /31أش ـ ن :ايــة املــدافعني عــن
وقـــون ان ســـان ،رفـــرادا رو عاعـــات رو تيئـــات جمتمـ ـ ع ،املعنـــيني أـــاحلقون ا قتصـــادية
وا جتماعيـــة والثقافيـــة ،فيمـــا يتعلـــك أـــاوترام املـــدافعني عـــن احلقـــون الثقافيـــة و:ايتـــلم
وتشــليع وتيســري عملــلم ،مــع انقــرار أـ ن رولئــك الــذين يعملــون علـ تشــليع امكا يــة
احلصول عل التراث الثقايف ،واحلفاص علي وصو  ،ينبغي اعتبـارتم مـدافعني عـن وقـون
ان سان ،وفقا للمعايري الدولية املتعلقة حبقون ان ساند
(م) العم عل ك من الصعيد الوط والـدو علـ رن تُليَّـ لثخصـا يني يف
جمال التراث الثقايف ،وغريتم من املدافعني عن ذلك التراث ،الظـروف الإـرورية الكفيلـة
أ اــام عملــلم ،مبــا يف ذلــك تقــدإ املســاعدة امل اديــة والتقنيــةد وصــون وتقويــة املؤسســات
املنش ة للحفاص عل التراث الثقايف ،مبا يف ذلك يف وا ت ال ا د
(ن) القيام عند الإرورة ،مبنح الللوء اجل األخصا يني يف جمال التـراث الثقـايف
واملــدافعني عن ـ املعررــني لثخريــارد ورــمان رن يــتمكن يف املنف ـ األخصــا يون يف جمــال
الترا ث الثقايف املشردون من مواصلة ما يقومون أ من عمـ فـ وتـدريب ،واملشـاركة يف
:اية تراث ألدتم الثقايف واعادة أنا د
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(س) انسرا أوترية اصدار ت شريات السفر اجل العلماء البـاوثني واألخصـا يني
يف جمال التراث العاملني يف مناطك ال ا  ،ومساعدهتم عل السفر أغية اكينلم مـن صـون
املعارف املتعلقة مبواردتم الثقافية ،واحلصول عل رفإ املمارسات ،واملشورة والدعمد
( ) التصـــد  ،وفقـــا للمعـــايري الدوليـــة ،لثيـــدلوجيات املتريرفـــة واألصـــولية،
واملواقف الريا فية والتمييزية ازاء فئات منلا من يتبنون وجلـات ظـر خمتلفـة ،واألقليـات،
والشعوب األصـل ية ،والنسـاء ،الـيت تفإـي غالبـا اجل تريلـري قـايف يف شـك تـدمري التـراث
الثقــايف ،مــع رــمان رن تشــم ا ســتراتيليات البالعــة األمهيــة ،املعــدة يف تــذا الصــدد،
التثقيف يف اجملال ان ساين ،واوترام وقون ان سان ،والترويج للتسامح والتعدديةد
(ف) اتبا عج يراعي ااما ا عتبارات اجلنسا ية ازاء :اية التراث الثقايف ،مبا يف
ذلك عن طريك انقرار أالعم الذ تقوم أ املدافعات عن التراث الثقايف ،وتشـليع ادراج
اخلبريات يف التراث الثقايف يف احملاف واملؤسسات الوطنية والدوليـة ذات الصـلة ،والتصـد
للتحديات اخلاصة اليت تواجللا النساء وحتول دون وصونن اجل التراث الثقايف أدون اييز.
 - 79وتوصــي املقــررة اخلاصــة الــدول واخلــ اء واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات غـــري
احلكومية مبا يليح
النظر يف كيفية تعزيز تريبيك املعايري القا و ية الدوليـة احلاليـة علـ اجللـات
(ر)
من غري الدول ،فيما يتعلك حبظر التدمري املتعمد للتراث الثقايف ،وا لتزام أـاوترام احلقـون
الثقافيةد
(ب) النظر ريإـا يف ا شـاء آليـة تسـتلدف القيـام منـلليا مـع املعلومـات عـن
املــدافعني عــن التــراث الثقــايف املعررــني لثخريــار وــول العــاد ،وحتلي ـ تلــك املعلومــات
وتوزيعلاد
(ج) انقرار حبماية التـراث الثقـايف واحلقـ ون الثقافيـة كمكـون ملـم للغايـة مـن
مكو ات املساعدة ان سا ية ،مبا يف ذلك يف ر ناء ال اعاتد
(د) التحقيك يف استعمال األموال املت تية من سلب املقتنيات الثقافيـة ،وا جتـار
هبــا أشــك غــري مشــرو  ،يف اويـ انرتــاب ،والنظــر يف اشــتراط تشــديد تــوخي احلــر ص
الواجب فيما يتعل ك أبيع املقتنيات الثقافية القادمة من املناطك املعررة لثخريارد
(تـ) القيـام منـلليا أـ دراج الـوعي الثقـايف ،وصـون التـراث الثقـايف ،وترميمـ ،
واويــاء ذكــراه ،واوتــرام احلقــون الثقافيــة و:ايتــلا ،يف و يــات أعثــات وفــظ الســالم،
وسياسات ومبادرات أناء السالم ،ويف عمليات املصاحلة أعد ا تلاء ال ا د
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(و) تشــليع تقــدإ املــوارد الالزمــة لتبــادل رفإ ـ املمارســات عل ـ الصــعيد
الدو فيما يتعلك حبماية التراث الثقايف ،واحلك يف الوصول الي والتمتع أـ  ،والعمـ علـ
توفري تلك املواردد
وعالوة عل ذلك توصي املقررة اخلاصة أ ن يقدم اجملتمع املدين أالغات فيما يتعلـك
أا تــلاكات املنلليــة حلقــون ان ســان تيلــة تــدمري التــراث الثقــايف ،واألفــراد الإــالعني يف
ذلك ،اجل جلنة احلقون ا قتصـادية وا جتماعيـة والثقافيـة ،مبوجـب ال وتوكـول ا ختيـار
امللحك أالعلد الدو اخلا ص أاحلقون ا قتصادية وا جتماعية والثقافية.
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