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CLT-13/5.SP/CONF.202/2 

14/10/2013باريس،   

 األصل: فرنسي

 
  1954البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 

 حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلحبشأن 

 

 االجتماع الخامس لألطراف

 

 مقر اليونسكو، باريس
 2013كانون األول/ديسمبر   17 -بعد الظهر) ( 16

 

 من جدول األعمال المؤقت 7البند 

 ة الخاصةالموافقة على تعديالت المبادئ التوجيهي
 :بتنفيذ البرتوكول الثاني التفاقية الهاي
 استمارة طلب منح الحماية المعززة
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من الربوتوكول الثاين على أن يقوم اجتماع األطراف بإقرار املبادئ  23) (باء) من املادة 3( الفرعية تنص الفقرة - 1

وجيهية") اليت تعدها اللجنة املعنية حبماية املمتلكات الثقافية التوجيهية لتنفيذ الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي ("املبادئ الت

 يف حالة نزاع مسلح. وتشمل هذه الوظيفة أيضاً إقرار أي تعديالت ُتدخل على املبادئ التوجيهية الحقاً.

 16-14، يف اجتماعهــا الســادس (مقــر اليونســكو، نــة محايــة املمتلكــات الثقافيــة يف حالــة نــزاع مســلحودرســت جل - 2
)، اقرتاح إدخال تنقيحـات رمسيـة علـى اسـتمارة طلـب مـنح احلمايـة املعـززة، سـعياً إىل تيسـري 2011كانون األول/ديسمرب 

 تنقــلاســتخدامها. وطلبــت اللجنــة مــن األمانــة أن تتشــاور مــع األطــراف الــيت قــدمت طلبــاً للحصــول علــى محايــة معــززة كــي 
 خرباتا يف هذا الشأن.

، علمـــاً 2012حزيران/يونيـــو  8و 7نـــة، الـــذي اجتمـــع يف مقـــر اليونســـكو يف يـــومي وبعـــدما أحـــاط مكتـــب اللج - 3
مــن الضــروري توســيع نطــاق  أن بالتنقيحــات املقرتحــة الــيت تلقاهــا إـــر املشــاورة الــيت أجرتــا األمانــة مــع األطــراف املعنيــة، رأى

مانـة التشـاور مـع هـذه األطـراف يف هـذا هذه املشاورة كي تشمل مجيع األطراف يف الربوتوكول الثـاين، ومـن مث طلـب مـن األ
 الشأن.

وقدمت األمانة، يف أعقاب هذه املشاورة الثانيـة، مجيـع التنقيحـات املقرتحـة إىل هيئـة املكتـب خـالل اجتماعـه الـذي  - 4
 .2012عقد يف أيلول/سبتمرب 

كتــــب فضــــالً عــــن وأعيــــدت صــــياغة االســــتمارة بنــــاء علــــى املالحظــــات الــــيت وردت مــــن األطــــراف قبــــل اجتمــــاع امل - 5
، وقُـدمت نسـخة جديــدة يف اجتمـاع اللجنـة الســابع 2012التعليقـات الـيت أبــداها املكتـب يف اجتماعـه يف أيلول/ســبتمرب 

 ).2012كانون األول/ديسمرب   21-20(مقر اليونسكو، 

يقـــة  تعـــديالت املبـــادئ التوجيهيـــة وأخـــرياً، اعتمـــدت اللجنـــة يف هـــذا االجتمـــاع، - 6 ســـعياً إىل حتســـني امللحقـــة بـــذه الـو
إحداـيات اإلسـقاط املركـاتوري املسـتعرض  ) نوع1( إيضاح ما يلي:استمارة طلب منح احلماية املعززة وال سيما من خالل 

اخلاصـــة بالنقطـــة املركزيـــة التقريبيـــة وقائمـــة  إحـــداـيات اإلســـقاط املركـــاتوري املســـتعرض الشـــاملالـــيت ينبغـــي تقـــدميها ( الشـــامل
ة املمتلــك الطــرف الــذي يتــوىل أمــر مراقبــ) أن يقــوم "2)؛ (UTMدود املمتلــك الثقــايف وفقــاً لنظــام اإلحــداـيات اخلاصــة حبــ

مســـاحة املمتلــك الثقـــايف  وتوقيعـــه فضــالً عــن بعــدم اســـتخدام املمتلكــات الثقافيــة ألغـــراض عســكرية تصـــريحالثقــايف" مبــلء 
إن الطــرف أو األطــراف مدعو/مــدعوة أيضــاً "واو:  - 3) إدراج مــا يلــي يف القســم 3ألــف؛ ( - 3(باهلكتــار) يف القســم 

ــــائق تقنينيــــة ، عنــــد االقتضــــاء، إىل تقــــدمي معلومــــات بشــــأن التــــدابري ذات الصــــلة الــــيت اعتمــــدت  أخــــرى بــــرامجو مبوجــــب ـو
 ".يونسكولل
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 وقد يرغب اجتماع األطراف يف اعتماد القرار التايل: - 7

 SP 2.5مشروع القرار 

 إن اجتماع األطراف،

يقة ال وقد درس - 1  ،CLT-13/5.SP/CONF.202/2ـو

 املبادئ التوجيهية، يفمن حتسينات  على ما أدرجتهإىل اللجنة  يوجه الشكرإذ و  - 2

يقة، على إعدادإىل أمانة اليونسكو  ويوجه الشكر - 3  هذه الـو

يقة املذكورة أعالهتعديل املبادئ التوجيهية كما هو مقرتح يف  يقرر - 4  .ملحق الـو
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 1الملحق 

 طلب منح الحماية المعزَّزة استمارة

 تاريخ التقديم: - 2      الدولة الطرف: - 1

 الجهة التي أعدت الطلب:

 الربيد اإللكرتوين:        املؤسسة:

 الفاكس:         االسم:

 اهلاتف:        العنوان:

0Fالشروط التي تنظر فيها اللجنة: - 3

)1( 

 فرت):ا(يُرجى إرفاق صور وخرائط إذا تو  ألف: تحديد الممتلكات الثقافية - 3

 اسم الممتلك الثقافي:

 
 الدولة أو المقاطعة أو المنطقة التي تقع أو تخزن فيها الممتلكات:

وقائمة اإلحداثيات الخاصة  الخاصة بالنقطة المركزية التقريبية إحداثيات اإلسقاط المركاتوري المستعرض الشامل
 إن تسنى تقديمها: UTMنظام بحدود الممتلك الثقافي وفقاً ل

 كتار):(بالهمساحة الممتلك الثقافي 

 باء: وصف الممتلك الثقافي: - 3
 
 
 
 
 

                                                 
 .من املبادئ التوجيهية 62-54العناصر املنصوص عليها يف الفقرات  الوصفتضمن يجيب أن  )1(
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 جيم: حماية الممتلك الثقافي: - 3
 
 
 
 
 

 دال: استخدام الممتلك الثقافي: - 3

 
 
 
 
 

 المسؤولة: اتهاء: معلومات عن السلط - 3

 (جـ) من الربوتوكول الثاين) 10(ب) و 10و 5لتدابري املذكورة يف املواد مثل السلطة أو السلطات املسؤولة عن ا(

 
 
 
 
 

 واو: مسوغات الحماية المعزَّزة: - 3

 املعايري التالية:أنه مت الوفاء باملطلوب من مقدم الطلب أن يبني  

 ن هذا الممتلك الثقافي:أ 

 (أ) من الربوتوكول الثاين)؛10 على أكرب جانب من األمهية بالنسبة إىل البشرية (املادة )1(

حممي بتدابري قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطين تعـرتف بقيمتـه الثقافيـة والتارخييـة االسـتثنائية وتكفـل  )2(
هــذا النمــوذج نســخة  يف ملحــق(ب) مــن الربوتوكــول الثــاين). وتــرد 10لــه أعلــى مســتوى مــن احلمايــة (املــادة 

 من التوجيهات؛ 58الفقرة  مبوجبمن القائمة املطلوبة 
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الـذي يؤكـد  التصـريحال يُستخدم ألغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية. ويرفـق بالطلـب نسـخة عـن  )3(
 (جـ) من الربوتوكول الثاين).10(املادة  عسكرية ألغراضأنه لن يُستخدم 

، يف هــذا الشــأن، وإن وجــدت الــيت اعتمــدتالتــدابري  عــنإن الطــرف أو األطــراف مدعو/مــدعوة أيضــاً إىل تقــدمي معلومــات 
ائق تقنينية   .يونسكولل أخرى برامجو مبوجب ـو

 املختصة لدى الدولة الطرف: اتتوقيع السلط

 االسم بالكامل

 

 

 الصفة

 

 

 

 التاريخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 نموذج

 بعدم استخدام الممتلكات الثقافية ألغراض عسكرية تصريح

مبقتضــى هــذه  أصــرح، --------------، )ة املمتلــك الثقــايفالطــرف الــذي يتــوىل أمــر مراقبــباســم ( أنــا املوقــع أدنــاه
يقة، وطبقاً للمادة  سـتخدم ألغـراض يُ لـن  ]محايـة معـززة الثقـايف املطلـوب منحـه املمتلـك[مـن الربوتوكـول الثـاين، أن  10الـو

 عسكرية وال كدرع لوقاية مواقع عسكرية.

املمثـل الـذي عينـه الطـرف، الـذي يتـوىل أمـر مراقبــة توقيـع [
 ]يف هذا الشأن املمتلك الثقايف، بوصفه خمتصاً 

 االسم:

------------------------------ 

 الصفة:

------------------------------
------------------------------ 

 التاريخ:

------------------------------ 
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