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   لألطراف السامیة المتعاقدة االجتماع السابع
  ة حمایة الممتلكات الثقافیة قیاتفافي 

  )1954الھاي،  (في حالة نزاع مسلح
 )2007دیسمبر / كانون األول20كو، الیونس(

  التقریر الختامي

  

منظمة األمم 
  المتحدة

للتربیة والعلم 
  والثقافة

   افتتاح االجتماع-أوال 

عقد االجتماع السابع لألطراف السامیة المتعاقدة في اتفاقیة الھاي الخاصة بحمایة   - 1
في ") 1954اتفاقیة الھاي لعام  ("1954الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح لعام 

  مقر الیونسكو صباح یوم الخمیس، 
اع ممثلو األطراف السامیة وشارك في االجتم. 2007دیسمبر / كانون األول20

األرجنتین وأرمینیا ):  طرفًا118من مجموع (المتعاقدة السبعة واألربعین التالیة 
واسترالیا والنمسا وأذربیجان وبلجیكا وبلغاریا وبوركینا فاسو وكندا وكرواتیا وكوبا 

ن  وفنلندا والیونااوقبرص والجمھوریة التشیكیة وإكوادور ومصر والسلفادور واستونی
وغواتیماال والكرسي البابوي والمجر وإیطالیا وجمھوریة إیران اإلسالمیة والیابان 

 ومالي والمكسیك وموناكو غوالكویت والجماھیریة العربیة اللیبیة ولیتوانیا ولكسمبر
وھولندا ونیجیریا والنرویج وبنما وبیرو وبولندا والبرتغال واالتحاد الروسي وصربیا 

كما كانت الجھات التالیة . اواسبانیا وسویسرا وتركیا وأوكرانیوسلوفاكیا وسلوفینیا 
الجزائر  (1954أربع دول غیر أطراف في اتفاقیة الھاي لعام : ممثلة بصفة مراقبین

؛ ومنظمتان دولیتان حكومیتان )الوالیات المتحدة األمریكیةوجیبوتي والمملكة المتحدة و
وأربع ) سالمیة للتربیة والعلوم والثقافةالمنظمة اإل واللجنة الدولیة للصلیب األحمر(

 اللجنة الدولیة للدروع الزرقاءالمجلس الدولي للمحفوظات و (حكومیة منظمات غیر
وھناك نسخة من قائمة ). المجلس الدولي لآلثار والمواقع والمجلس الدولي للمتاحفو

  .المشتركین متاحة لمن یطلبھا من األمانة

وركزت .  فرانسواز ریفییر، مساعدة المدیر العام للثقافةوافتتحت االجتماع السیدة  - 2
استیفاء األنشطة المتعلقة : في كلمتھا االفتتاحیة على الھدفین الرئیسیین لالجتماع، وھما

وتبادل اآلراء بشأن ) 1999 و1954( وبروتوكولیھا 1954بتنفیذ اتفاقیة الھاي لعام 
شددت على أھمیة اعتماد تدابیر ترمي إلى كما . تنفیذ ھذه االتفاقات على الصعید الوطني

أي األوساط (رفع مستوى الوعي في صفوف عامة الجمھور والفئات المستھدفة 
، وإعداد لوائح ومبادئ توجیھیة عسكریة محددة وعقوبات جزائیة )العسكریة والمھنیة

مالئمة واعتمادھا، وإنشاء وحدات مدنیة وعسكریة وطنیة مخصصة لحمایة الملكیة 
وختمت السیدة . 1954قافیة، وإنشاء لجان استشاریة وطنیة لتنفیذ اتفاقیة الھاي لعام الث

لجنة حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة ریفییر كلمتھا مشیرة إلى أعمال أعضاء مكتب 
 وسائر أعضاء اللجنة والمراقبین الذین لھم عالقة بعملیة وضع المبادئ نزاع مسلح

  .وكول الثانيالتوجیھیة لتنفیذ البروت

   انتخاب الرئیس-ثانیا 
  .رئیسا بتوافق اآلراء) النمسا(انتخب السید توماس دیش   - 3

   اعتماد جدول األعمال-ثالثا 
  . CLT-01/CONF/213/1اعتمد جدول األعمال المؤقت بصیغتھ المقترحة في الوثیقة   - 4
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   انتخاب أربعة نواب للرئیس والمقرر-رابعا 

 العربیة ة والیابان والجماھیریستونیابوركینا فاسو وا(ب للرئیس انتخب أربعة نوا  - 5
  .مقررة) المكسیك(وانتخبت السیدة بیاتریس ھیرناندیز نارفایز ). اللیبیة

 وبروتوكولیھا 1954تقدیم معلومات مستوفاة عن تطبیق اتفاقیة الھاي لعام -خامسا 
 الثاني  على الصعید الوطني، وعن وضع البروتوكول)1999 و 1954(

  لالتفاقیة

 یبلغ اآلن 1954أفادت األمانة بأن عدد الدول األطراف في اتفاقیة الھاي لعام   - 6
). 1954( دولة كانت أیضا أطرافا في البروتوكول األول 97 دولة، من بینھا 118

كما . ثمانیًا وأربعین دولة) 1999(ویبلغ عدد الدول األطراف في البروتوكول الثاني 
بأن بعض الدول التي لیست أطرافا في اتفاقیة الھاي وال في أي من تم اإلبالغ 

أجرت ) 1999  أو1954(بروتوكولیھا أو لیست أطرافا في أحد بروتوكولیھا 
وذكرت األمانة بعد ذلك . مشاورات داخلیة من أجل أن تصبح أطرافا في ھذه االتفاقات
 1954 اتفاقیة الھاي لعام بتوصیات االجتماع السادس لألطراف السامیة المتعاقدة في

تدعو المدیر سیما بالتوصیات التي  ، وال)2005أكتوبر / تشرین األول26الیونسكو، (
العام إلى تقدیم اقتراح إلى األمم المتحدة وإلى منظمة حلف شمال األطلسي لضمان أن 

، وفقًا لوالیة كل من ھاتین حفظ السالم القوات المسلحة المشاركة في عملیات تمتثل
قامت و). 1999 و1954 ( وبروتوكولیھا1954حكام اتفاقیة الھاي لعام ألالمنظمتین، 

مبرمة وأشارت إلى أّن األعمال ال  الباالتصاالت التي أجریتاألمانة بإعالم المجتمعین 
وأخیرا، أبلغت األمانة االجتماع عن أنشطة التوعیة والترویج كاستیفاء . تزال جاریة

  لیھا و وبروتوك1954 لعام تفاقیة الھاي الةعالمیاإل مجموعة المواد
 مخصص لحمایة الملكیة  على اإلنترنتجدیدموقع ، واإلعداد ل)1999 و1954(

  .، ومختلف المطبوعات واالجتماعات نزاع مسلح نشوب في حالةالثقافیة

  تبادل الخبرات الوطنیة والمناقشة - سادسًا
باب الحوار لتبادل  الرئیس فتحانة، في أعقاب البیان التمھیدي الذي عرضتھ األم  - 7

من األطراف السامیة  طرفًا 19ممثلو ھا شارك فیالخبرات الوطنیة والمناقشة، التي 
 ومنظمة غیر حكومیة 1954المتعاقدة، ودولتان غیر طرفین في اتفاقیة الھاي لعام 

  .واحدة

 : التاليویمكن إیجاز القضایا الرئیسیة التي تناولتھا المناقشة على النحو  - 8

  )1999 و1954( وبروتوكولیھا 1954لعام االنضمام إلى اتفاقیة الھاي   )1(

ھا بروتوكولعلى  و1954على اتفاقیة الھاي لعام ھا صدقت أبلغت الیابان االجتماع أن
وأعلنت النرویج . 1999 لعام  إلى البروتوكول الثانيأنھا انضمت و)1954( األول

وأحاطت . 1999 لعام إلى البروتوكول الثاني 2009أنھا تزمع االنضمام في عام 
 المقبل الذي سیعرضھ وزیر الدولة للثقافة )1(المملكة المتحدة االجتماع علما بالقانون

اتفاقیة واإلعالم والریاضة على البرلمان والذي سیتیح للمملكة المتحدة التصدیق على 
وذكرت الوالیات ). 1999 و1954( واالنضمام إلى برتوكولیھا 1954الھاي لعام 

. 1954اتفاقیة الھاي لعام المتحدة األمریكیة أنھا تتطلع إلى أن تصبح طرفا في 
 التي تحول دون التصدیق على العوائق القانونیةوأخیرا، أشارت دولة واحدة إلى 

  .البروتوكول الثاني

  وبروتوكولھا الثاني في المجال المدني1954 لعام تطبیق اتفاقیة الھاي  )2(
                                                

 7في ) في النزاعات المسلحة( نشر مشروع القانون الخاص بالممتلكات الثقافیة :مالحظة من األمانة  )1(
  . وأحیل إلى البرلمان إلجراء الفحص التشریعي المسبق2008ینایر /كانون الثاني
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 اتخاذ تدابیر الصون الالزمة في وقت السلم، مثل ضرورةدد من المندوبین على أكد ع
 أو تخصیص إعداد قوائم حصر وطنیة للممتلكات الثقافیة واستیفائھا على نحو منتظم،

وضع واعتماد التشریعات الوطنیة على أھمیة كما أكدوا . میزانیة لصون التراث الثقافي
 وبروتوكولھا 1954اتفاقیة الھاي لعام وانب تطبیق تتناول مختلف ج ذات الصلة، التي

  . ھذین الصكینانتھاكالثاني، مثل 

   العسكري وبروتوكولھا الثاني في المجال1954 لعام تطبیق اتفاقیة الھاي  )3(

 في 1954اتفاقیة الھاي لعام أشارت عدة وفود إلى تجربتھا فیما یتعلق بنشر أحكام 
كما . عملیات حفظ السالمألفراد الذین سیشاركون في سیما بین ا النطاق العسكري، وال

تفاقیة تم التأكید على ضرورة زیادة الوعي لدى القوات العسكریة بالشعار الممیز ال
وفي نھایة المطاف، أكد مندوب بوركینا فاسو على ضرورة قیام . 1954الھاي لعام 

عسكریین االفریقیین على البلدان المتقدمة بتقدیم المساعدة الدولیة لتدریب األفراد ال
  .1954تطبیق اتفاقیة الھاي لعام 

  1954مسائل أخرى تتعلق بتطبیق اتفاقیة الھاي لعام   )4(

اللجنة الدولیة للصلیب أشارت السلفادور إلى تجربة إیجابیة لمشروع تولت الیونسكو و
ھاي تفاقیة ال رعایتھ ویتعلق بتطبیق تدابیر الصون، ووضع الشعار الممیز الاألحمر

  .، ونشر المعلومات المتعلقة بھذه االتفاقیةالممتلكات الثقافیة الثابتة على 1954لعام 

بشأن تطبیق اتفاقیة الحصول على معلومات وأعرب عدد من الوفود عن الحاجة إلى 
األضرار كما أعربوا عن قلقھم إزاء .  في النزاعات المسلحة األخیرة1954الھاي لعام 
األخیر لألطراف السامیة ) السادس( الثقافیة منذ االجتماع  بالممتلكاتالتي لحقت

  .المتعاقدة

 لتطبیق اتفاقیة الھاي لعام الموارد البشریة والموارد األخرى الالزمة  )5(
  ) 1999 و1954لعامي ( وبروتوكولیھا 1954

أكد عدد من المشاركین على ضرورة توفیر الموارد البشریة والموارد األخرى لضمان 
سیما  ، وال)1999 و1954( وبروتوكولیھا 1954التفاقیة الھاي لعام  الفعال التطبیق

وُشجعت . بالنظر إلى اآللیة الدولیة الحكومیة التي ینص البروتوكول الثاني على إنشائھا
  .األطراف المتعاقدة السامیة على تقدیم مساھمات طوعیة إلى الیونسكو لھذا الغرض

   اعتماد توصیة-سابعا 
 إلى تسجیل النقاش وما أسفر توصیة ترمي الرئیس المناقشة بشأن مشروع افتتح  - 9

. وبعد نقاش معمق في ھذا الشأن، اعتمد االجتماع توصیة بتوافق اآلراء. عنھ من نتائج
  .1في الملحق ة  التوصی ھذهترد نسخة منو

   مسائل أخرى-ثامنا 
ه وین وإلى األمانة لما قدماختتم الرئیس االجتماع بتوجیھ الشكر إلى جمیع المشارك -10

  .من مساھمات مفیدة

  اختتام االجتماع -تاسعا 

  . اختتام االجتماع الرئیسأعلن
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  1الملحق 

   السامیة المتعاقدةاجتماع األطراف
  1954الھاي لعام في اتفاقیة 

  بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح

  ، 2007دیسمبر / كانون األول20الیونسكو، (
  )11 القاعة -  بعد الظھر1.0 صباحا حتى الساعة 9.30من الساعة 

  التوصیة المعتمدة

  حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلحإن األطراف السامیة المتعاقدة في اتفاقیة
  ):1954الھاي، (

اتفاقیة الھاي في  بالقرار الذي اعتمدتھ األطراف السامیة المتعاقدة في إذ تذّكر
   ادسھا الساجتماع

 ،)2005 أكتوبر/األول تشرین 26(

) 5/م34الوثیقة  (2009-2008 بالبرنامج والمیزانیة المعتمدین لعامي وتذّكر
 1954التنفیذ الفّعال التفاقیة الھاي لعام واللذین شجع فیھما المؤتمر العام 

  ،حكومیةبتوفیر دعم متزاید لآللیة الدولیة الوال سیما والبروتوكولین التابعین لھا، 

الممتلكات الثقافیة في أنحاء مختلفة من  بألضرار التي ألحقتل اعرب عن أسفھوت
عدم التزام األطراف عن ،  معینة، في حاالتالناجمةألضرار  االعالم، بما في ذلك

  ،النـزاعات المسلحة تفاقیة في أوقات االبأحكام السامیة المتعاقدة

أو في بروتوكولیھا / في االتفاقیة والتي لم تصبح بعد أطرافًا الدول تشجع  - 1
بال إبطاء، وعلى اعتماد التشریعات الوطنیة ذات الصلة وتطبیقھا  على االنضمام إلیھا

  على نحو فّعال؛

 بتوفیر موارد بشریة ومالیة كافیة لضمان المساعدة التي المدیر العام وتوصي  - 2
  ؛ألولتقدمھا أمانة الیونسكو لتطبیق االتفاقیة وبروتوكولھا ا

  تنفیذلتعزیز تقدیم مساھمات طوعیة  علىاألطراف السامیة المتعاقدة تشجعو  - 3
  ؛تفاقیة وبروتوكولھا األولاال

 منظمة حلف  ومع األمم المتحدةمواصلة العمل مع المدیر العام إلى وتدعو  - 4
 القوات المسلحة المشاركة في عملیات تمتثل لضمان أن  بشأن اقتراحشمال األطلسي

 1954حكام اتفاقیة الھاي لعام أل، وفقًا لوالیة كل من ھاتین المنظمتین،  السالمحفظ
  ؛وبروتوكولیھا

 لألطراف 2009 المدیر العام إلى عقد اجتماع ثامن في عام كما تدعو  - 5
  . من االتفاقیة المذكورة27السامیة المتعاقدة في اتفاقیة الھاي، وذلك وفقا للمادة 


