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  1954البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 

 حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلحب الخاصة

 

 االجتماع الخامس لألطراف

 

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

 

 من جدول األعمال المؤقت 8البند 

 ملمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلحصندوق محاية ااسرتاتيجية تعبئة األموال ل
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(الفقرة  يطلب فيه اً ، اعتمد اجتماع األطراف قرار 2011خالل االجتماع الرابع املنعقد يف كانون األول/ديسمرب  - 1
ية زيادة املوارد يف صندوق محا األموال بغيةبإعداد اسرتاتيجية لتعبئة  أن تقوم املديرة العامة من من القرار املذكور) 8

0F"الصندوق") باسم فيما يلياملمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح (املشار إليه 

1 

اجتماع األطراف، قامت اللجنة املعنية حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع الصادر عن قرار الهذا ومبوازاة  - 2
، باعتماد القرار 2011انون األول/ديسمرب "اللجنة") يف اجتماعها السادس املنعقد يف ك فيما يلي باسممسلح (املشار 

األموال من أجل زيادة موارد  لتعبئةالذي طلبت فيه من األمانة إعداد اسرتاتيجية واسعة النطاق  COM.7.6رقم 
1Fالصندوق.

2 

، قدمت األمانة إىل اللجنة يف اجتماعها السابع املنعقد يف كانون COM.7.6رقم اللجنة وعمًال بقرار  - 3
 صندوق محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح"لاألموال ، وثيقة بعنوان " اسرتاتيجية تعبئة 2012مرب األول/ديس

CLT-12/7.COM/CONF.201/4(2Fوثيقة (ال
. وأهم ما يرد يف هذه الوثيقة هو اقرتاح تعزيز دور اليونسكو يف محاية 3

اههات املاةة ال  من أ�اا أن تتم باملوضوع على  املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح من أجل تشجيع
التعاون مع اليونسكو يف هذا الال. وحتقيقاً هلذا الغرض، تقرتح األمانة القيام على وجه اخلصوص بتحديد دور الصندوق 

رث، مع توضيح دور ألوضاع النزاع وما بعد النزاعات والكوا اليونسكو ستجابةا املتمثل يفوسع نطاقاً األطار اإليف سياق 
اليونسكو املميز يف محاية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح، كما تقرتح األمانة تشجيع األطراف على دفع 

 من قيمة اأرتاكاتا يف امليزانية العادية لليونسكو. ٪1مسامهة مالية سنوية ميكن أن تصل قيمتها إىل 

CLT-12/7.COM/CONF.201/Report(3F(االجتماع السابع للجنة  أعمالي عن ووفقًا ملا يرد يف التقرير النهائ - 4
4، 

ال  اقرتحتها األمانة حيز التنفيذ العملي  األمواليف أن تدخل اسرتاتيجية تعبئة  اأغلبية أعضاء اللجنة عن رغبته تربأع
سابع باعتماد القرار رقم  يف آن معاً. وعلى ضوء هذه النقاأات، قامت اللجنة يف اجتماعها ال حتديثهايتم أن و 

7.COM.4 .4الذي كلفت مبوجبه األمانة بالقيام مبهمتنيF5  فمن ناحية، طلبت اللجنة من األمانة أن تشرع يف تنفيذ
. 2013يف اجتماعها الثامن يف عام تقريرًا عن التنفيذ موارد الصندوق، وأن تقدم إليها  األموال لزيادة تعبئةاسرتاتيجية 

مستوفاة عن هذه وثيقة  2014ومن ناحية أخرى، طلبت اللجنة من األمانة أن تقدم هلا أثناء اجتماعها التاسع يف عام 
 االسرتاتيجية.

                                                 
  ميكن االطالع على الوثيقة على العنوان التايل: 1

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/meetings-and-conferences/  
 تهاملرجع ذا 2
 املرجع ذاته 3
 املرجع ذاته 4
 املرجع ذاته 5
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 كانون األول/  19-18، ستقدم األمانة إىل اللجنة يف اجتماعها الثامن (COM.4.7 اللجنة وعمًال بقرار - 5
تنفيذ اسرتاتيجية عن حالة  الربوتوكول الثاين، تقريراً  ) املنعقد على هامش االجتماع اخلامس لألطراف يف2013ديسمرب
 من أجل الصندوق. موالتعبئة األ

، ومن القرار رقم 2011وبالتايل، يتضح من القرار الذي اعتمده اجتماع األطراف يف كانون األول/ديسمرب -6
7.COM.4 ي تنفيذ اسرتاتيجية من اجتماع األطراف واللجنة كلفا األمانة باملهمة ذاتا أال وه كالً   الصادر عن اللجنة، أن
تنفيذاً كامًال. وعليه، فمن أ�ن اجتماع األطراف أن يقوم  الثاين من الربوتوكول 29بغية تنفيذ أحكام املادة  موالتعبئة األ

وتقدم له  مواللكي تواصل تنفيذ اسرتاتيجية تعبئة األمن باب التبسيط والتوضيح بتفويض اللجنة الصالحيات الالزمة 
 .2015تقريراً بذا الش�ن يف اجتماعه السادس يف عام 

 وقد يرغب اجتماع األطراف يف اعتماد القرار التايل: -7

 SP 3.5مشروع القرار 

 إن اجتماع األطراف،

محاية بش�ن  1954ة الهاي لعام التابع التفاقي 1999من الربوتوكول الثاين لعام  29باملادة  رإذ يذكّ  -1
 املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح،

، والذي طلب فيه 2011كانون األول/ديسمرب بالقرار الذي اعتمده يف اجتماعه الرابع املنعقد يف   ريذكّ و  -2
 من أجل زيادة املوارد يف صندوق محاية موالاسرتاتيجية لتعبئة األمن املديرة العامة أن تقوم بإعداد 

 املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح،

اللجنة املعنية حبماية الصادرين عن  COM.4.7و COM.7.6ما ورد يف القرارين  وقد أخذ بعني االعتبار -3
 املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح،

 ،CLT-13/5.SP/CONF.202/3الوثيقة  وقد درس -4

 ؛من أجل الصندوق موالعبئة األاسرتاتيجية فعالة لت تنفيذمن اللجنة مواصلة  يطلب -5

 ه تقريراً يف هذا الش�ن يف اجتماعه السادسيلإاللجنة إىل أن تقدم  دعووي -6


