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 لمقدمةا

ذ القدم    ذ و البشرية تعا  م زاعات امسلحة، و  ا من صور ال روب و غر من ويات ا
د إحداث  الضرر باإنسان و متلكاته الشخصية و متلكات الدولة و مرافقها امعاناة م تتوقف ع

مة  يتها التحتية، بل امتدت إ اممتلكات ال تعر عن تراث ا يوية و ب اإنسا و الثقاي ا
ضاري الذي ترتبط به.  والدي و ا

ية     اصة من خال متلكاها امعرة عن متلكاها الدي مم ثقافتها ا و قيمها فلكل أمة من ا
ذ  تمام بثقافاها ترقى  اها السياسية، و بقدر ما تعطي الدول من ا ا وعاداها ااجتماعية و ا

مم و تتقدم.  ا

ًا للشعوب فاممتلكات الثقافية تعتر    وية و تار و سجا ماضيها و نراًسا خالًدا يضيء رمزا و 
ا امستقبل، فهي  د مكانة مهمة ليس فقط ي الوعي و إنّ  تلخطواها با ا أيًضا ي الاوعي ع

ذ اممتلكات يعتر اعتداء على كرامة  كل شعب، شعوب كافة اللذلك فإّن أي اعتداء على 
ها.و   تار

خرة بعرض     ذ ا ومادامت اممتلكات الثقافية امراث الثقاي والفكري للشعوب، إذ تسمح 
و مسؤولية دولية كذلك خاصة  ية فحسب بل  فاظ عليها ا يعتر قضية وط مسار اإنسانية، فا

م عن ذلك من استياء وسرقة رب وااحتال و ما  ري ا امي ظا للممتلكات الثقافية  مع ت
ويته وا  ،للشعوب من أجل تزييف التاريخ وإلغاء ثقافة البلد احتل وفصله عن ماضيه وتراثه و

حيان، بقصد القضاء  عمال قد تكون مقصودة ومتعمدة ي معظم ا ذ ا د مثل  غرابة ي أن 
و ت صم و وية ا و كل ما يدل على أثر لوجوداعلى  ه وثقافته، و ذ الشعوب بقصد  ر

تصر ي امعركة.  فرض ثقافة احتل أو ام
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زاعات امسلحة جاءت بعد     اء ال ماية الدولية للممتلكات الثقافية أث و عليه فإّن أمية كفالة ا
جمات ضد امدنين و لكن أيضا تدمر  ها فقط  جم ع ية و العرقية ال م ي زاعات الدي تزايد ال

حيان، و من  ها اممتلكات الثقافية ي كثر من ا ذ اممتلكات امدنية ومن بي الشائع أّن 
زاعات تؤدي إ انتشار التخريب و غر من أعمال التدمر اموجهة ضد اممتلكات الثقافية.  ال

دفًا لكل الغزاة و امستعمرين،  و     ويذكرنا كانت اممتلكات الثقافية عر التاريخ و ا تزال 
ة قرطاجة العتيقة بإسبانيا كمدي ا،و تبديد اريخ مآسي عديدة ممتلكات ثقافية م تدمراالت

ة وارسو  افسة لروما، وأيًضا مدي بيض امتوسط، وكانت م ال حكمت نصف حوض البحر ا
ديرة  ائس وا رب العامية الثانية، و تدمر امساجد والك ها أثر تذكاري أعقاب ا وال م يبق م

، و حديثًا تدمر 2001باميان عام وامقابر بيوغوسافيا السابقة، و كذا تدمر مثا بوذا ي 
ثرية ي سوريا من قبل  ظيم الدولة اإسامية ي العراق و سوريا امسمى ب مدنية تدمر ا ت

 .(1)2015عام  "داعش"

خطار ال تتعرض ها اممتلكات الثقافية  لذلك فإنّ     اء ا و ال تكون على درجة أشد أث
ز  ّد من التعديات ال ها ي حالة السلم، دفعت اجتمع الدو بالقيام محاولة ا اعات امسلحة م

سواء  ماية هذ اممتلكات، هدف إ ضمان ال تطال اممتلكات الثقافية و ذلك بوضع آليات 
ذ اممتلكات، و قو أجهزة دولية أذ اآليات قواعد اتفاقية دولية كانت  ماية  د تع 

زاعات امسلحة غر الدولية مؤكدة أمية  زاعات الدولية لتشمل ال ماية أطراف ال ذ ا اوزت 
 اممتلكات الثقافية لكل شعوب العام.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولى من كلمات الدولة اإسامية في العراق و الشام، و يتم إطاق وصف  -(1) و اختصار للحروف ا داعش 
ابي يّدعي أنّه يتبّى  ظيم مسلح غر و ت اطق التي تسيطر عليها في سوريا و العراق، و  ظيم في الم  -الدولة على الت
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مر بإقرار اتفاقية و قد مثلت جهود اجتمع الدو ي ماية     اممتلكات الثقافية ي بادئ ا
دودة من اللوائح  1815باريس عام  ماكن، م مثلت بصورة  نصوًصا بشأن ماية بعض ا

اي لعام  طن عام 1907-1899امتعلقة باتفاقي ا ، م أعقب على ذلك إبرام اتفاقية واش
ية ال تعتر أول اتفاقية على امستوى اإقلي، 1935 مي اممتلكات ذات القيمة الف   مي 

ية رب العامية الثانية والعلمية و التار فيذية ، و بعد ا اي مع ائحة ت ّم إقرار اتفاقية ا
اي ي ، 1954إضاي عام بروتوكول و  ق ها بروتوكوًا ثانًيا أبرم ي ا مارس عام  26و قد أ

ول لعام 1999 يف لعام  1977، ي حن تضمن الروتوكول ا حكًما  1949اتفاقيات ج
صوص.  ذا ا  تكميلًيا ي 

ذ ااتفاقيات إّا أنّ  و       الثقافية للتدمراك العديد من الدول ال تعرضت متلكاها  رغم 
 ، ر زاعات امسلحة سواء دولية أو غر دولية و كذا ي حالة ااحتال ا و خر مثال نتيجة ال

راضي  على ذلك ما تقوم به إسرائيل من تدمر للراث الثقاي العامي اإسامي و امسيحي ي ا
الفة بذلك مبادئ و قواعد القانون الدو اإنسا عامة و  ية احتلة  د ماية قواعالفلسطي

مريكية و الدول امتحالفة معها  م من اجتياح القوات ا اممتلكات الثقافية خاصة، و كذلك ما 
ضاري للعراق من تعرض تراث ذ القوات. هذا البلد الثقاي وا   للتدمر و التخريب من جانب 

ذا اموضوع باإضافة إ رغب ي معرفة مدى تطبيق قواعد القانون     و الذي ساق اختيار 
 الدو اإنسا و قواعد ماية اممتلكات الثقافية خاصة على أرض الواقع، و كذلك الرغبة ي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمون إليه أنّه يهدف إلى إعادة ما يسم- ونه " الخافة اإسامية و تطبيق الفكر السلفي الجهادي، و يّدعي الم
ظيم من العراق و سوريا مسرًحا لعملياته.  الشريعة "، و يتخذ الت
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زاعات امسلحة،  اء ال ماية امقررة هذ اممتلكات أث و أّن ماية التعرف على مضمون ا
مية الكرى زاعات امسلحة يعتر من امواضيع ذات ا اء ال ي عصرنا  اممتلكات الثقافية أث

اطق العام، باإضافة إ ما مثله  تلف م دلع يوميًا ي  زاعات امسلحة ت اضر، كيف ا و ال ا
ع، فهي تعبر عن ماض اإنسانية ذ اممتلكات من تراث ثقاي و روحي لشعوب العام أم

ا و مستقبلها.و   حاضر

تدمر اممتلكات  ،كونماية اممتلكات الثقافية جزء من القانون الدو اإنسا كما أّن   
قيقة أّن التدمر يهدف دائًما إ تدمر  ّن ا الثقافية ا يستهدف فقط اممتلكات امقصودة، 
تذب العمل العدائي بالعكس فحماية  ا ا  شخاص امعرضن للهجوم، فاممتلكات وحد ا

شياء امراد مايتها فحسب، و إّنا ذاكرة اممتلكات  ها ماية اآثار أو ا الثقافية ليس امقصود م
و ماية للهوية ا ويتها، كما أّن ماية الراث الثقاي للشعوب  ماعي و  ا ا لشعوب و ضمر

 اإنسانية.

ي       ا باإضافة إ ما مثله موضوع ماية اممتلكات الثقافية من أمية تار ة تعود جذور
ذا اموضوع من تطورات ي ااتفاقيات للحضارات القدمة امرتبطة بواقع  الدول و ما اقى 

زاعات  و تزايد ال ذا اموضوع  والقرارات و امؤمرات الدولية، فإّن السبب الرئيسي ي اختيار 
ا على نطاق واسع ي دول العام الثالث بصفة عامة، و الدول العربية  امسلحة مختلف صور

صل  صل ي فلسطن و كذا ما  واإسامية بصفة خاصة مثلما حصل ي العراق و ما زال 
كثر من ذلك سكوت العام عن اانتهاكات ال تطال اممتلكات الثقافية  اليوم ي سوريا، و ا

ذ البلدان.  ي 

و قلة امراجع      ث آخر و  ها ما يرافق أي  و قد رافقت البحث صعوبات عديدة جزء م
زاعات امسلحة بشكل مباشرامتخصصة  اء ال اول موضوع ماية اممتلكات الثقافية أث  و ال تت

وعه  ال البحث قدم جديد، فهو قدم ب ي أّن  خرى ال واجهتها         ومن بن امشاكل ا



5 

 

ددة ي اتفاقية  ماية امقررة للممتلكات الثقافية غر  و جديد بأميته، باإضافة إ كون ا
ماية اممتلكات الثقافية مبعثرة واحدة،  اصة  صوص ا  ي العديد من امواثيق. حيث وردت ال

ذ الدراسة ومن أجل استفادة    هجية ال اعتمدهأّم من  ا خال ، كان ابّد من توضيح ام
هج ما دعت إليه ضرورة بعض مراحل ،عملية البحث ذ الدراسة أكثر من م حيث استعمل ي 

هج الوصفي  ي لسرد وقائع ي موضوع الدراسة، إضافة إ ام هج التار الدراسة فقد استعمل ام
ي و  هجن التار ساسية ي البحث، زيادة على ام الوصفي  لتحديد معام العديد من امواضيع ا

هج التحليلي صوص القانونية ال ها كان من الضروري اللجوء كذلك للم ليل لل ، من خال 
تلف ااتفاقيات الدولية، و ذلك من أجل   إعطاء الدراسة طابًعا عاقة باموضوع، و الواردة ي 

ي.  عملًيا ا يكتفي على الوصف والسرد التار

لسابقة و ال تقرب بشكل أو بآخر من موضوع الدراسة قد وما ا شك فيه أن الدراسات ا   
ها ظري للدراسة، ما يتيح للباحث أمكانية ااستفادة م  ساعدت كثرًا خصوصا ي اإطار ال

اولت اموضوع بشكل مباشر.   خاصة تلك الدراسات ال ت

اءًا عل ما سبق تثار اإشكالية التالية:    و ب

ماية ال     زاعات امسلحة؟  و مدى كفاية ا اء ال ماية امقررة للممتلكات الثقافية أث ي ا ما 
ا ااتفاقيات الدولية هذ اممتلكات؟  توفر

جر عن اإشكالية السابقة ملة من التساؤات تظهر أمها فيما يلي:     و ي

ماية الدولية -1 ية اممتلكات الثقافية امشمولة با زاعات امسلحة؟ ما اء ال  أث
ماية؟ -2 ذ ا ي مصادر   ما 

و نطاق -3 زاعات امسلحة تطبيق ماية اممتلكات الثقافية ما  اء ال و مضمون ؟  ما أث
ماية؟  ذ ا
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زاعات  -4 اء ال تائج امرتبة عن انتهاك قواعد ماية اممتلكات الثقافية أث ي ال و ما 
 امسلحة؟

ي اآثار امرتبة عن -5 قيام امسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد ماية اممتلكات  ما 
زاعات امسلحة؟ اء ال  الثقافية أث

اعتها ي ماية  -6 ي آليات الرقابة على ماية اممتلكات الثقافية؟ و مدى  و ما 
زاعات امسلحة؟ اء ال  اممتلكات الثقافية أث

طرو  ّم تقسيمو لإجابة على اإشكالية امطروحة  ول اإطار إ بابن حةا اول ي الباب ا ، نت
زاعات امسلحة،  اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث ظري  يمي و ال و نتطرق فيه مفهوم امفا

ا، باإضافة للشعار امميز ها  اممتلكات الثقافية، مع تسليط الضوء على القواعد امتبعة لتحديد
زاعات امسلحة. اء ال  أث

تطرق كما نت    ية للحماية الدولية للممتلكات الثقافية، ف لفية التار اول ي ذات الفصل ا
ي ال مرت  ية بدءًا للتطور التار قب التار تلف العصور و ا به ماية اممتلكات الثقافية ي 

. ظيم الدو ضارة اإسامية وصواً مرحلة الت ضارات القدمة و ا  من ا

ماية اممتلكات الثقافيةأّما الفصل     اصة  ذا الباب نتطرق فيه للقواعد القانونية ا  الثا من 
زاعات امسلحة، و تسليط الضوء عليها من خال نصوص ااتفاقيات الدولية خاصة  اء ال أث

اي لعام  اءات  1954اتفاقية ا ذا اإطار لاستث و بروتوكوليها اإضافين، كما نشر ي 
زاعات امسلحة ي ذات ااتفاقية الواردة  اء ال ماية امقررة للممتلكات الثقافية أث على ا

 وبروتوكوليها اإضافين.

ثار امرتبة عن انتهاك مبدأ ماية اممتلكات الثقافية     حاول فيه التطرق ل أّما ي الباب الثا ف
ذا امبدأ،  زاعات امسلحة و آليات رقاب  اء ال اول مسألة امسؤولية الدولية و فيه نأث و آثار قيام ت
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اء  تهكي قواعد ماية اممتلكات الثقافية أث ائية لأفراد م ذ امسؤولية، باإضافة للمسؤولية ا
زاعات امسلحة.  ال

تطرق فيه آليات الرقابة على ماية اممتلكات الثقافية وال      ذا الباب ف أّما الفصل الثا من 
ظمات الدولية ي تطبيق قواعد ول  ماية، و دور كل من الدول و ام ذ ا دون انتهاك قواعد 

ماية ذ ا اعتها ي توفر   على أرض الواقع. ماية اممتلكات الثقافية، و مدى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

ولــــــــالب  اب ا

 
ظري  يمي و ال لحماية الممتلكات الثقافية اإطار المفا

اء  زاعات المسلحةأث  ال
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زاعات  اء ال ظري لحماية الممتلكات الثقافية أث يمي و ال ول: اإطار المفا الباب ا
 المسلحة

فاظ على اممتلكات الثقافية للدول     وات طويلة خلت بضرورة ا ذ س ورو م انشغل الفكر ا
اما و مشركا  ا مثل تراثا  مر الذي لإنسانيةباعتبار ضاري للعام أمع، ا      يؤكد التواصل ا

اصاتو على الرغم من  اي لعام  اإر اولت اتفاقيات ا و ال ت ماية  1907-1899ا
ماية جاءت  ة تلك ا روب، إا أن معا ، إذ م يكن تشمةاممتلكات الثقافية من ويات ا

ماية أو   عليها.آليات تفالفكر اإنسا قد أدرك أمية تلك ا

ماية اممتلكات     رب العامية الثانية كان العام قد هيأ لوضع القواعد التفصيلية  و بعد انتهاء ا
يف لعام  ، أم من 1977و املحقن اإضافين لعام  1949الثقافية سواء من خال اتفاقيات ج

مم امتحدة للربية و الثقافة و العلوم  خال اتفاقية ظمة ا اي عام   )اليونسكو (م امرمة ي ا
زاع امسلح. 1954 اء ي حالة ال ماية اممتلكات الثقافية أث  و امتعلقة 

ساسية، ال من شأها     و يتزايد إدراك اجتمع الدو لضرورة وضع قواعد قانونية و هيئة الب ا
قق الظروف امائمة لصون و ماية اممتلكات الثقافية  .أن   خاصة على امستوى الدو

اء     ماية أث ية اممتلكات الثقافية امشمولة با ذا الباب إ ما اءا على ما تقدم نتطرق ي  و ب
ول، م  زاعات امسلحة ي الفصل ا ماية ال اصة  ماية اممتلكات الثقافية لأحكام القانونية ا

زاعات امسلحة  اء ال .أث  ي الفصل الثا
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ول زاعات المسلحةالفصل ا اء ال ية الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية أث  : ما

زاعات امسلحة ، بل     اء ال شخاص أث ال القانون الدو اإنسا قاصرا على ماية ا يعد 
ها اممتلكات الثقافية على  أساس أها تعتر  امتد نطاقه إ ماية اممتلكات امدنية وال من ضم

ها ليعيش  اء ع ضارة الثقافية لب البشر وال ا مكن ااستغ ية وا جزء أساسي من الذات الوط
ماية اممتلكات الثقافية  تمعه ، ويقرر قواعد قانونية  اإنسان واعيا حرا مفكرا مبدعا فاعا ي 

زاع امسلح  .ابتداء من وقت السلم ووصوا  إ حالة ال

اكما تشكل      صرا من الع ضارة و اممتلكات الثقافية ع ساسية  ، و ا مكن الدولثقافة صر ا
ها وبيئتها  قيقة إّا إذا بتوافر أد قدر مكن من امعلومات عن أصلها و تار تقدير قيمتها ا

 التقليدية.

و يدل على رمز من رموز بقائها     مة، و ومؤشر من إن اممتلكات الثقافية من أغلى أما ا
قيقة أنه من الصعوبة التعرف علي أمية اممتلكات  ا ي الوجود، وا مؤشرات ثباها واستمرار
يم العامة  دد مفهوم اممتلكات الثقافية ي ضوء امفا ظام القانو الدو ما م  الثقافية ي ال

ماية.للقانون الدو ية هذ ا لفية التار  ، باإضافة إ ا

ول     ذا الفصل إ مبحثن نتطرق ي امبحث ا اءا على ما تقدم نقسم  مفهوم اممتلكات و ب
ماية اممتلكات الثقافية. ي  زاعات امسلحة، م للتطور التار اء ال ماية أث  الثقافية امشمولة با
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ول: مفهوم الممتلكات الثقافية  المبحث ا

ي تدل على رمز من رموز بقائها ومؤشر من من أغ إّن اممتلكات الثقافية    مة، و  لى أما ا
ساسية  اصر ا صرًا من الع ا ي الوجود، إذ تشّكل اممتلكات الثقافية ع مؤشرات ثباها واستمرار
قيقية إّا بتوافر أد امعلومات عن أصلها  ية، وا مكن تقدير قيمتها ا للحضارة و للثقافة الوط

ها و بيئ ظام وتار تها التقليدية، لذا فإنّه من الصعوبة التعّرف على أمية اممتلكات الثقافية ي ال
. يم العامة للقانون الدو ذ اممتلكات ي ضوء امفا ّدد مفهوم   القانو الدو ما م 

ذا امبحث تعريف اممتلكات الثق    اول ي  ت افية و لتحديد و بيان مفهوم اممتلكات الثقافية س
ول، و القواعد امتبعة لتحديد اممتلكات الثقافية و الشعار اممّيز هذ اممتلكات ي  ي امطلب ا

.  امطلب الثا

ول  : تعريف الممتلكات الثقافيةالمطلب ا

ذ اممتلكات ال يكفل ها     ديد  ديد تعريف للممتلكات الثقافية مهم جًدا ي  إّن 
ماية خاصة  زاعات امسلحة تأخذ بالتفسر القانون الدو اإنسا ا اء ال ّن أغلب الدول أث

داف العسكرية،  ذااموسع لأ يد التحديد لتعريف اممتلكات الثقافية التحد على أن يشّكل 
ن تاج إ مييز و تدقيق معي كثر مولية من حيث امضمون و بالتا فهو   .ا

ذا امطلب أن نورد التعريفات الواردة بشأن اممتلكات الثقافية على     حاول من خال  لذلك س
ول، ّم نتطّرق إ التعريف بامصطلحات امرادفة  امستوين ااتفاقي و الفقهي ي الفرع ا

. للم  متلكات الثقافية ي الفرع الثا
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ّول: التعريف ااتفاقي و الفقهي للممتلكات الثقافية  الفرع ا

وعت التعاريف امتعلقة باممتلكات الثقافية بن الفقهية و ااتفاقية، و فيما يلي نتطرق إ ما     ت
 للممتلكات الثقافية  و الفقهي جيء ي التعريف  اإتفاقي

 التعريف ااتفاقيأّوًا: 

الوثائق الدولية حرصت على سوق تعاريف أخذت  اماحظ حول تعريف اممتلكات الثقافية أنّ    
ذا امفهوم ح يتاءم  ماية، وما يعكس أكثر فأكثر مع على عاتقها مهمة توسيع  تطور نط ا

انب اإنسا الذي بدأ يطغى على قواعد القانون الدو العام  .(1)ا

فق ميعا على تقدم ا تتّ رغم اختافها ي تعريف اممتلكات الثقافية إا أهّ فااتفاقيات الدولية    
اي لعام (2) تعريف وصفي مفهوم اممتلكات الثقافية ماية  1954، و تعّد اتفاقية ا اصة  و ا

ت بيان امقص زاع امسلح أّول اتفاقية تضّم ود باممتلكات الثقافية اممتلكات الثقافية ي حالة ال
 .(3)بشكل عام و تفصيلي، مهما كان أصلها أو مالكها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر، محمد ثامر مخاط، عدنان محمد الشدود، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية، دراسة تطبيقية على  – (1)
صرية، العراق، 15، العدد 4الممتلكات الثقافية في محافظة ذي قار، مجلة الحقوق، المجلد  ، جامعة المست

  .4، ص 2011

ولى، علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقا -(2) فية في القانون الدولي، دراسة مقارنة، الطبعة ا
شر و التوزيع، عمان،   .19، ص 1999مكتبة دار الثقافة لل

اي لعام  -(3) و المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات  1954انظر، رشاد عارف السيد، دراسة اتفاقية ا
زاعات المسلحة، المجلة المصرية للقانون الدول  .248، ص 1984، 40ي، العدد ال
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لكن قبل ذلك سبقتها عدد من ااتفاقيات الدولية و اإقليمية لكن تعريفها كان مقتصرًا على    
اصة باحرام قوانن و أعراف  بيان عدد من اممتلكات الثقافية و ليس شامًا ها، فااتفاقية ا

اي لعام  رب الريّة املحقة باتفاقية ا دًدا وواضًحا للممتلكات م تض 1907ا  ع تعريًفا 
نواع  زاعات امسلحة، و لكّها أشارت بشكل عام  الثقافية الواجب مايتها ي حال نشوب ال
رية  ية أو امبا امكرسة لأغراض ا صب التار من اممتلكات الثقافية مثل أعمال الفن أو ال

ون  ،(1)وال قد تعود ملكيتها إ مؤسسات متعّددة و كذلك امبا امخصصة للعبادة، و الف
ية  .(2)واآثار التار

خرى مسألة ماية     ي ا طبق على بعض ااتفاقيات الاحقة ال تعّرضت  و الوضع نفسه ي
يف الرابعة  53اممتلكات الثقافية بشكل عام، و مثال ذلك ما نّصت عليه امادة  من اتفاقية ج

شخاص ام رب لعام بشأن ماية ا ذ امادة تدمر أي 1949دنين ي وقت ا ، حيث حظرت 
قولة تتعّلق بأفراد، أو ماعات، أو بالدولة، أو السلطات العامة، أو  متلكات خاصة ثابتة أو م
يف لعام  ول املحق باتفاقية ج ظمات ااجتماعية أو التعاونية، و كذلك الروتوكول اإضاي ا ام

ازعات امسلحة الدولية ي مادته امتعلق  1977 ال حظرت ارتكاب أي  53ماية ضحايا ام
ية أو أماكن العبادة ال تشّكل الراث  عمال الف ية أو ا عمال العدائية ضد اآثار التار من ا

ذا الروتوكول أنّه م يتطرق لبيان اممتلكات (3)الثقاي و الروحي للشعوب  ، و اماحظ على 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .249، 248رشاد عارف السيد، المرجع السابق، ص  -(1) 

 من ااتفاقية الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية 27المادة  -(2)

يف لعام  16نفس الشيء أشارت إليه المادة  -(3) المتعلق بحماية  1907من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية ج
ازعات غير الدولية.  ضحايا الم
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 الثقافية و إّنا اقتصر على ذكر ناذج هذ اممتلكات.  

ذكر اتفاقية رويرخ    مريكية بتوقيعها )  (roerichأّما على الصعيد اإقليمي ف ّتها الدول ا  ال تب
امس من أبريل عام  طن ي ا قولة سواء 1935اتفاق واش ّ عّدت ميع اآثار الثابتة و ام ، و ال

ب مايتهاكانت ملًكا  يًا أم شخصًيا و ال تشّكل الراث الثقاي للشعوب متلكات ثقافية   وط

ية و امتاحف و امؤسسات الثقافية و العلمية ها اآثار التار  .(1)وم

اي لعام     زاعات امسلحة فهي  1954أّما اتفاقية ا اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث امتعلقة 
و أّول اتفاقية ت تعّرض بشكل مفّصل مفهوم اممتلكات الثقافية، إذ أشارت إ ذلك ي مادها ا

 ال جاء فيها:"

مية الكرى لراث الشعوب الثقاي كامبا  - أ قولة أو الثابتة ذات ا اممتلكات ام
مو  ثرية و  ماكن ا ها أو الدنيوي، و ا ية، الدي م ّية أو التار عات امعمارية أو الف

ّية و امخطوطات ّية، و التحف الف ية أو ف    امبا ال تكتسب بتجميعها قيمة تار
ثرية و كذلك اجموعات  ية و ا ّية التار خرى ذات القيمة الف شياء ا و الكتب و ا

ا. سوخات اممتلكات السابق ذكر  الكتب اهامة و احفوظات و م

صوص عليها ي الفقرة امبا و اممتلكات ال ا تتم - ب صائص ام ّد ذاها با  )أ(ّتع 
قولة   ماية و عرض اممتلكات الثقافية ام و إّنا امخصصة بصفة رمية و فعلية 
ازن احفوظات و كذلك امخابئ امعّدة لوقاية  كامتاحف و دور الكتب الكرى و 

زاع امسلح.  اممتلكات القافية ي حالة ال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولى، مجد المؤسسة ان -(1) زاع المسلح و القانون الدولي، تقديم جورج ديب، الطبعة ا ظر، كمال حماد، ال
شر و التوزيع، بيروت،   .123، ص 1997الجامعية لل
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ة ي الفقرتن  - ت موعة كبرة من اممتلكات امبّي توي على  وال  )أ ، ب (امراكز ال 
ية التذكاري (يطلق عليها  ب ذ امراكز مدنًا بأكملها." )ة مراكز ا  و أحيانًا ما تشغل 

ذ امادة أها توسعت ي مفهوم اممتلكات الثقافية، حيث أها م تقم     و اماحظ على نص 
ا بذات  ي اممتلكات صر ماكن امخصصة لعرضها و حفظها أو مايتها و بل قامت بإضافة ا

مية  ذ امبا متلكات ثقافية على درجة كبرة من ا توسعة جديرة باإشادة، إذ غالًبا ما تضم 
زن اممتلكات و مايتها  ازن عقارية أو حديدية خصصت  بئ من  ية سواًءا أكانت  التار

ة اآثار ال قد تصيبهااحافظة عليها و مو   .(1)عا

و     ي اممتلكات ال  أنّ  كما يّتضح من نص امادة ا يها نص امادة  اممتلكات ال يع
اي لعام  تشكل تراثًا ثقافًيا وروحًيا للشعوب، مع أنّ  ُكرست للحفاظ على   1954اتفاقية ا

 أي لشعوب ،معاء ي تراث مشرك لإنسانية اممتلكات الثقافية امعا اإنسانية باعتبار أنّ 
  العام كافة.

اي لعام     يُقارب  للممتلكات الثقافية 1954و الذي يبدو أن التعريف الذي أوردته اتفاقية ا
ولا يُ  لكّه اتفاقيات ب املحق 1977لعام  طابق التعريف الوارد ها ي الروتوكول اإضاي ا
ي ازعات امسلحة الدولية،  (2)1949أوت  12ف امعقودة ي ج اص بام  ز ي مادته والذي ركّ ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولى  -(1) حو الوارد بالمادة ا اصر المكّونة للممتلكات الثقافية على ال ب بعض الفقهاء إلى القول بأّن الع وقد ذ
اي لعام   -جاءت على سبيل المثال و ليس الحصر، انظر:  1954من اتفاقية ا

Fleck, D, The hand book of humanitarian law in armed conflict, 1999, 

p 382. 

ي: -(2) يف لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة  ذ ااتفاقيات  ولى: اتفاقية ج  -* ااتفاقية ا



16 

 

ية أو )53( ية أو أماكن العبادة ال تشكل الراث الثقاي أو  على ماية اآثار التار عمال الف ا
مي سوى  يث ا  ذا الروتوكول قّدم تعريًفا أضيق نطاقًا  الروحي للشعوب، و بالتا فإن 

ذ اممتلكات صوصية دون ماية أماكن حفظ و عرض   .اممتلكات الثقافية ذات ا

ع استراد و تصدير و نقل    ظر و م ا  اذ  ملكية أما اتفاقية باريس بشأن التدابر الواجب ا
ة  ا امؤمر العام لليونسكو ي الدورة  1970اممتلكات الثقافية بطرق غر مشروعة لس ال أقّر

عقدة ي باريس ي  ، فإّها جاءت بتعريف مفّصل مفهوم 1970نوفمر  14السادسة عشر ام
ها1) اممتلكات الثقافية ي نص امادة  .(1)أ م

و و     ذ امادة  استعمال عبارة عامة مطلقة ي تعريف اممتلكات اماحظ على نص 
ع كثرًا من مفهوم اممتلكات الثقافية، و كان باإمكان أن ص قد وسّ ذا الّ  الثقافية،مع أنّ 

ية  صها :" اممتلكات ال تقرر كل دولة اعتبارات دي ا ب ذ العبارة امطلقة كافية مفرد تكون 
ذ اممتلكات لتدخل متلكاتأو علمانية أميتها لعلم اآثا    ر"، لكن عادت لتفّصل ي 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي تعديل - ولى لعام  في الميدان، و يف ا قيح اتفاقية ج  .1929وت

ي تعديل  يف لتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار، و * ااتفاقية الثانية: اتفاقية ج
اي لعام   .1907وتطوير اتفاقية ا

اي لعام * ااتفاقية  ي تعديل و تطوير اتفاقية ا يف بشأن معاملة أسرى الحرب، و  .1907الثالثة: اتفاقية ج

شخاص المدنيين في وقت الحرب. يف بشأن حماية ا  * ااتفاقية الرابعة: اتفاقية ج

ولى، دار للمزيد انظر، شريف عتلم، مدلول القانون الدولي اإنساني و تطّور التاريخي و نطاق تطبيقه، الط بعة ا
رة،   .22-21، ص 2001المستقبل العربي، القا
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ثري و الصور و الرسوم و  فر ا اعتبارات أخرى و أجزاء كلما تعلقت بالتاريخ أو بتاريخ ا
ادرة بل و اللوحات و التماثيل و  جر و امخطوطات ال قوشة على ا صلية والصور ام حوتات ا ام

ذا التوسع ي نطاق قطع او ح الطوابع الريدية  ا عن مائة عام، وكل  آثار ال يزيد عمر
موال متلكات  ال للشك ي مدى عد مثل تلك ا ه عدم ترك  اممتلكات الثقافية كان اهدف م

 .ثقافية

ذ ااتفاقية بعض اممتلكات و عاملتها على أهّ     ا متلكات ثقافية حيث أدخلت وقد أدرجت 
قولة دون الثابتة  تاقتصر  تلكات الثقافية، كما أّهاأشياء بعيدة عن امم  على اممتلكات الثقافية ام

ها، ذا إ أنّ  و م و ماية اممتلكات من ااستراد  يعود  ذ ااتفاقية  اهدف من وراء 
قولة و  ذا ما ا مكن تصور إّا ي اممتلكات ام التصدير و نقل ملكيتها بصورة غر مشروعة، و 

ذا  اي لعام فقط، و  ، حيث وّسعت من 1954اف ما نصت و أشارت إليه اتفاقية ا
ها و الثابتة قولة م ذا التعريف ا يرقى إ مفهوم تلك اممتلكات لتشمل ام ، وبالتا فإّن 

اي لعام ال  .1954تعريف الدقيق الذي وضعته اتفاقية ا

ة     ة  1999ي حن أحال الروتوكول اإضاي الثا لس اي لس  1954املحق باتفاقية ا
ذ ااتفاقية  و من  زاع امسلح إ امادة ا ماية اممتلكات الثقافية حال ال اصة  ا

صه:"يقصد ب " اممتلكات الثقافية " ام من  (1)متلكات الثقافية كما عرفت ي امادة ب
 .(1)ااتفاقية"

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  1999الفقرة ب من البروتوكول اإضافي الثاني لعام  )1( المادة -(1) وقد تّم ، 1954الملحق باتفاقية ا
زاع المسلح ليوغسافيا  خص إبان ال السابقة اعتماد كرّد فعل لاعتداءات التي استهدفت الممتلكات الثقافية، و با

ات و كذلك حرب الخليج.  خال التسعي
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ذا الروتوكول     اولة إجراء بعض التعديات على تعريف اممتلكات الثقافية ي  و بالرغم من 
عمال التحضرية له، إا أها فشلت بسبب رفض بعض امشاركن على التعديل  اء ا خاصة أث

اي من شأنه أنعلى أساس أّن امساس بتعريف اممتلكات الثقاف حو الوارد باتفاقية ا  ية على ال
اي لعام  حو الذي قررته اتفاقية ا ماية امقررة على ال  أو يؤثر  1954يؤثر سلًبا على فعالية ا

ل التفاوض  .(1) سلًبا على التوصل إ اتفاق على تب الروتوكول 

ها     ماية م وقد اشتملت اتفاقيات أخرى خاصة بتعريف اممتلكات الثقافية امشمولة با
ماية الراث الثقاي بشكل عام ي فرات السلم على تعريفات شبه ماثلة، وإن   اصة  ااتفاقية ا

توي على مزيد من التفصيل فيما يتعّلق بتعريف " اممتلكات الثقافية " سواء الثاب ها كانت  تة م
ها على سبيل امثال اتفاقية ماية الراث الثقاي  ة ي الر أم الغارقة ي البحر، م قولة أو الكائ أو ام

، و ااتفاقية الدولية إعادة اممتلكات الثقافية امسروقة أو امصّدرة بطرق 1972و الطبيعي لعام 
، و كذا 2001امغمور باميا لعام  ، و اتفاقية الراث1995لعام  )اليونيدورا  (غر مشروعة 

 .2003لعام  (2)اتفاقية ماية الراث الثقاي غر امادي

ماية اممتلكات الثقافية عرّفت تلك      الذي يبدو من خال ما تقّدم أّن ااتفاقيات امقّررة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاع المسلح و ااحتال،  -(1)   1ط  ،1 جمحمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في زمن ال
شورات الحلبي، بيروت،   244، ص. 2005م

وي و الشفوي  -(2) و التراث المع يشمل مجمل و و التراث الحي لإنسانية التراث الثقافي غير المادي 
حفادنا ا وسُورّثُها  ا عن آبائ ا شكال التعبيرية والعادات والتقاليد التي ورث ويظهر التراث غير المادي من خال ، ا

دائية مثل الرقص والموسيقى التقليديين،والعادات ااجتماعية  لتقاليد الشفوية مثل سرد الحكايات،ا ون ا والف
اعات التقليدية خرى، وكذلك المعرفة والحرف والص عراف ا و يشمل كذلك أشكال التعبير والتقاليد ، وا و

عراف الحية  www.unesco.org ، للمزيد انظر، موقع اليونسكو :وا
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ماية للممتلكات الثقافية  اممتلكات وفًقا ما كان الغرض من تلك ااتفاقيات، فبعضها قرر ا
قولة لذلك ُوّسع ي  ها دون الثابتة، و اآخر كان غرضها ماية اممتلكات الثابتة و ام قولة م ام

زاع امسلح،  ّي امفهوم، و جانب آخر كان يهدف إ مايتها وقت ال ظر  و بالتا فا مكن ال
ظر إ نصوص ااتفاقيات كوحدة أو  ا لتحديد مفهوم تلك اممتلكات، إذ ابّد من ال ها مفرد م
ديد مفهوم شامل  يث تكّمل بعضها البعض، ح يّتم التوصل إ  ظومة متكاملة  م

صول على ماية أوسع هذ اممتل  كات من جهة أخرى.للممتلكات الثقافية من جهة، و ا

 ثانًيا: التعريف الفقهي 

 ذا ي لفه يعزى وقد اممتلكات، هذ تعريف أي جاد و على يبلور م الدو الفقه إنّ    
اسبة مرة ول طرح الذي الثقافية، اممتلكات مصطلح – نسبيا ولو – حداثة إ الشأن  إعداد م
اي اتفاقية زاع ي الثقافية اممتلكات ماية بشأن 1954 ا  عدم يع ا ذا أنّ  إّا ، (1)امسلح ال

قوات أنواع لا:" كبأهّ ّم تعريفها  حيث الثقافية اممتلكات لتعريف فقهية اولة أية وجود  ام

امعات، مثل ما، لشعب الثقاي للراث أمية مثل ال والعقارات  العبادة، دور امتاحف، ا

ضرحة ية، ا نصبة الدي عمال حفظ و أماكن اآثار، ومواقع ريةكاالتذ  ا ية، ا  والكتب الف

مية بالغ دورا تلعبو ال  ذلك إ وما وامخطوطات، ضارة ركائز وبأها الشعوب، حياة ي ا  ا

  (2)."العصور مع عر اإنسانية امعرفة إشعاع ومصادر وامدنية،
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولى، دار الغرب اإسامي، بيروت -(1)   انظر، عمر سعد اه، تطور تدوين القانون الدولي اإنساني، الطبعة ا
ان،   .242، ص 1997لب

ية الشركة المعاصر، الدولي القانون وقواعد الحربي ااحتال شحاتة، كمال مصطفى -(2) شر الوط   والتوزيع لل
شر، ص  ة و مكان ال  .257بدون س
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اضر و اماضي  و ُعرفت أيًضا    سوبة إ نشاط اإبداعي ي ا بأّها:" كل أعمال اإنسان ام
ا حاضرًا و  ًيا و علمًيا و تربويًا...و ال ها أمية من أجل تفسر ثقافة اماضي ومن أجل تطوير ف

 .(1)مستقباً "
 سواء لإنسان، اإبداعية الذاتية التعابر عن امتأتية اإنتاجات:" كل اابأهّ  ّم تعريفها أيًضا و   

اضر، أو اماضي ي ذلك أكان ية اجاات ي أو ا  ال التعليمية أو الثقافية،أو  ،العلميةأو  الف

 اماضي بن ما الثقاي التواصل مع تأكيد وي الثقافية، سرةام استمرارية تأكيد ي أمية ها

اضر  (2)"وامستقبل وا
و ثابت بطبيعته وكل ما أنتجه بيد أو :"  ّعرفت على أّهاكما     كل ما أنشأ اإنسان ما 

ا إ أكثر من مئة عام إضافة  فكر ,والبقايا ال خلفها وها عاقة بالراث اإنسا ويرجع عهد
ون اإب باتية واآثار العقارية والف يوانية وال يات إ بقايا الساات البشرية وا داعية وامقت

  (3)".الشعبية

سوبة لإنسان     و اماحظ على التعاريف السابقة أّها أشارت إ اإبداعات و اإنتاجات ام
لكن بعض اممتلكات الثقافية قد تكون طبيعية و ليس من عمل أو إبداع اإنسان لكّه يعمل 

ار ا فاظ عليها مّا ُيكسبها قيمة أكثر مالية و ثقافية، ومن ذلك ال   زلية يعلى صيانتها و ا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)-Emile Aleksandrov, la protection du patrimoine culturel en droit 

international public, Sofia-presse, Sofia, 1978, p 91.  

علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، دراسة تطبيقية مقارنة، المرجع  -(2)
 .21السابق، ص 

شور على الموقع االكتروني:  -(3)  محمد ثامر، الممتلكات الثقافية في القانون و العلوم و التاريخ، مقال م

www.ahewar.org  :2015/  02/  13، تاريخ ااطاع 
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 . (1)كركوك العراق

يث عرّفت     ستاذة سلوى أمد ميدان امفرجي فكان أمل،  أّما تعريف الذي أوردته ا
قولة ال اممتلكات ا عيان امدنية الثابتة و ام زاع امسلح بأّها:" ا اء ال ماية أث لثقافية امشمولة با

أى عن أي عمل عدائي على  ضاري للشعوب كافة، و ال تكون م مّثل الراث الروحي و ا
شآت حربية بطبيعتها كاآثار ا هود حر و ا تشّكل م يةأساس أّها ا تستخدم ي أّي   لتار

، و الراث الشفهي غر امادي للشعوب  ّية، و أماكن العبادة، و الراث امغمور باميا عمال الف وا
ا من اممتلكات سواء كانت طبيعية أم من إنتاج و إبداع اإنسان و مّثل حلقة ربط بن  وغر

ظر اضر و امستقبل، أيًا كان مالكها أو أصلها و بصرف ال ا  اماضي و ا     عن مكان وجود
 . (2)أو حفظها"

 الفرع الثاني: التعريف بالمصطلحات المشابهة

ذ     ماعة، و وية ا حيان للتعبر عن  اك مصطلحات يّتم استخدامها ي كثر من ا
امصطلحات قد تكون مرادفة أحيانًا و متمّيزة أحيانًا أخرى عن مصطلح اممتلكات الثقافية من 

 أّمها:

 أّواً: التراث
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زلية -(1) ار ا رضي نار تخرج من  Eternity Fire ال طقة بابا كركر  ا على شكل متفرق موجودة في م
ة كركوك شمال شرق بغداد عاصمة العراق ار، ابمدي ذ ال ذ  ندلعت  من تلقاء نفسها وظلت  قبل المياد 550م

ذا تتحدى  إلىملتهبة  ا  مطاريوم نهاوالثلوج والرياح  ا طفئ فقد  و ذا ااسم، للمزيد انظر، موقع عليها  أطلقا ت
  23/11/2012، تاريخ ااطاع : ar.wikipedia.org/wikiيا: دويكيب

زاعات المسلحة، دراسة في ضوء  -(2)  اء ال سلوى احمد ميدان المفرجي، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أث
شر و البرمجيات، مصر،  ت الدولية، دار الكتب القانونية، دارأحكام ااتفاقيا  .44-43، ص 2011شتات لل
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ضارية     بعاد الثقافية و ا ظومة من القيم ذات ا إّن مصطلح الراث يعكس ي مفهومه العام م
اعية  جيال جيا عر جيل، فضا عن معام علمية و ص اقله ا ي تت ويشر إ تراكم معري و تار

ظومة تقاليد و م طلًقا مستقبلها، فالراث  مة و م و أفكار  تشكل جزء ا يتجزأ من حاضر ا
  .(1)وعلوم متوارثة و مستمرة

كما تشر كلمة الراث إ كل ما يتعّلق باانتقال من اماضي إ امستقبل، فكّل ما نستلمه من     
قله فيما بعد لأجيال القادمة يعتر تراثًا جداد و ن  .(1)ا

صلي امع و الزمن عر ما شيء انتقال فكرة أنالذي يبدو و     ، غر أنّ الراث مصطلح ا

 فحسب القدم تع ا تراثكلمة   بأنّ من وجهة نظر  يرى الدين بدر مود مد صا توركالد 
صالة، عن تعر بل ية لأعمال العالية والقيمة الثقافية، والقيمة ا  .(2)والثقافية الف
قسم الراث بشكل عام إ تراث ثقاي و تراث طبيعي، و يشمل     موعة و ي الراث الثقاي 

ثرية، و امدن فائر ا ية، و امخطوطات وكّل ما  ،ا ية، و التحف الف حياء، و امبا التار و ا
ارها، و خراها و أطوار تقّدمها، و إسهامها اإنسا  مم و الشعوب و يؤّصل  يعّر عن تاريخ ا

امة عن سلوكيات اجتماعي ية و فكرية و ثقافية علىامتمثل ي الراكمات ال  ة و اقتصادية و مه
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ولى، دار الفكر العربي،  -(1) عبد العزيز رمضان الخطابي، وسائل إنقاذ القانون الدولي اإنساني، الطبعة ا
درية، مصر،   .132، ص 2014اإسك

ا دوليًا،مجلة الحقوق، العدد يحيى ياسين سعود، الممتلكات الثقافية العراقية ووسائل حمايتها و  -(2) ، 4استرداد
صورة، العراق،   . 9، ص 2011جامعة الم

دات في والطبيعي الثقافي التراث حماية الدين، بدر محمود محمد صالح -(3) هضة دار الدولية، المعا  العربية ال
رة،  .143، ص 1999مصر،  القا
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ية سادت فيها تلك السلوكيات موعة امبا و امواقع ذات كما ،  (1)مدى فرات زم يعّرف بأنّه :" 
ا عن  يل ا ية و مالية و أثرية و علمية و انثولوجية و انثربولوجية ال ورثها ا قيمة تار

ساف وها قيمة حضارية غر عادية و ا مكن تعويضها إن فقدت أو تُلفت"  .(2)ا

ة تقليدية شعبية و مّثل نوع من اإبداع الثقاي    كما عرفت اليونسكو الراث الثقاي بأنّه ثقاف    
ا، ويكون  ماعة أو بعض أفراد هض على تقليد و موروث يعّر عن ا ة ي الصادر عن ماعة معي
اك إقرار يستجيب لتطلعات اجتمع بوصفه تعبرًا عن الذاتية الثقافية و ااجتماعية لذلك 

تلفة ذات  ّية أو اجتمع، و يتضمن أشكاًا  ية أو الف ظر التار قيمة عالية مّيزة، من وجهة ال
سوار و امساجد  صون و ا ثرية و القاع و ا مالية، مثل بقايا امدن و التال ا العلمية أو ا
رض أو على سطحها أو  ية و امقابر و الكهوف سواء أكانت ي باطن ا ية الدي ب وامدارس و ا

ية ال تتصل ت اميا اإقليمية د التار ، و كذلك امعام ذات الطابع امعماري اممّيز و الشوا
عت لتكون  قوات ال ص ارهم، لذلك تعّد من الراث ام ضال الشعوب و كفاحهم و  ب
ويلها من مكاها دون تلف مثل التماثيل  قوات العقارية ال مكن  فصلة عن ام بطبيعتها م

صوص والفسيفساء و قط اعات التقليدية، و ال قوش، كذلك بعض الص ع الفخار و الزجاج و ال
لود أو امعادن جر أو ا صر مثل ا قوشة على أيّة مادة أو ع  .(3)امكتوبة و ام

ظمة اإيكوموس     ة  ( icomos )و قد عرفت م  الراث الثقاي تعريًفا واسًعا 1999ي س
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ة -(1) ائية للتراث الثقافي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد التاسع، الس ر أحمد، الحماية الج ، 12انظر، تميم طا
ة 44العدد   .03، ص 2007، س

يتي، اآثار و التراث في الجزائر، مجلة آثار الجزائر، العدد الخامس،  -(2)  .16، ص 1999محمد بشير ش

ر -(3) ائية للتراث الثقافي، المرجع السابق، ص  انظر، تميم طا  .5-4أحمد، الحماية الج
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ائية من وجهة نظر موعة امعام ال ها قيمة استث  ليشمل البيئة الثقافية و الطبيعية مًعا، ليتضمن 

عزلة أو امتصلة ذات  موعة امبا ام التاريخ أو الفن أو العلم أو اجتمعات، و ال تشمل 
عمال امشركة بن اإنسان و الطبيعة القيمة،  . (1)و امواقع من عمل اإنسان أو ا

ول يتعلق بالراث الثقاي املموس أو امادي     و مكن التمييز بن نوعن من الراث الثقاي، ا
ول امعام و ا وع ا مبا أّما الثا فيتعلق بالراث الثقاي غر املموس أو الامادي، و يشمل ال

توي على تراث  ذا الراث الثقاي امادي  ية و الرسوم، و  ثرية و الف ية و القطع ا عمال الف وا
ثرية  قول مثل امبا ا ا، و تراث ثقاي مادي غر م ثرية و غر قول مثل القطع ا ثقاي مادي م

وع الثا فيشمل اموسيقى و الرقص ا ا، أّما ال دب و أعمال امسرح و التذكارية و غر لشعي و ا
ا.  و اللغات و العلوم و الفلكلور و غر

ع الطبيعة أّما الراث الطبيعي     و من ص عه بل  فهو الراث الذي م يتدخل اإنسان ي ص
يكلوجية مية ا يولوجية والطبيعة  ،ويشمل احميات الطبيعية أو امائية ذات ا ات ا والتكوي

ا مالية.وامواقع ا  بة الساحرة ذات القيمة ا

ماية الراث العامي الثقاي و الطبيعي لعام     بأسلوب  1977و قد جاءت اتفاقية باريس 
بالتمييز بن و جديد لتعريف اممتلكات الثقافية، وذلك باستخدام مصطلح الراث من جهة، 

و من ااتفاقية من جهة أخرى الراث الثقاي و الراث الطبيعي  ، فالراث الثقاي حسب امادة ا
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 International Council on Monuments andالمجلس الدولي للمعالم و المواقع -(1) 

Sites – icomos-  ا باريس، تأسست عام ظمة اليونسكو، مقر بثقة عن م ظمة دولية غير حكومية م  1965م
دقية  ظمة اليونسكو، 1964نتيجة لميثاق الب ى بالحفاظ على التراث في العالم، وتعمل على تقديم توصيات لم  تع

  ar.wikipedia.orgعن مواقع التراث العالمي، للمزيد انظر،
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عمال اصر و التكاوين  و:"اآثار، ا حت و التصوير على امبا و الع امعمارية، و أعمال ال
قوش و الكهوف و  ائية ذات الصفة اآثارية و ال موعات امعام ال ها ميًعا قيمة عامية استث

 من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.

اسقها أو اندماجها من  عزلة أو امتصلة ال ها بسبب عمارها أو ت موعات امبا ام اجمعات : 
ائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم ظر طبيعي قيمة عامية استث  .م

اطق ما فيها  عمال امشركة بن اإنسان و الطبيعة و كذلك ام امواقع : أعمال اإنسان أو ا
ولوجية أو  ث مالية أو ا ية أو ا ظر التار ائية من وجهة ال ثرية ال ها قيمة عامية استث امواقع ا

نثرويولوجية  ".ا

امتألفة من التشكيات الفيزيائية أو البيولوجية من أما الراث الطبيعي فهو :" امعام الطبيعية    
مالية أو العلمية ظر ا ائية من وجهة ال ذ التشكيات ال ها قيمة عامية استث  موعات 

باتية امهددة، ال ها قيمة عامية  يوانية أو ال اس ا ج اطق احددة بدقة مؤلفة موطن ا وام
ائية من وجهة نظر العل  م أو احافظة على الثروات .استث

اطق الطبيعية احددة بدقة    ائية من وجهة ال امواقع الطبيعية أو ام  نظر  ها قيمة عامية استث

مال الطبيع  .(1)ي"العلم أو احافظة على الثروات أو ا

ذ ااتفاقية أها أدرجت و أدخلت ي نطاق اممتلكات الثقافية نوًعا     ًفا و و اماحظ على  ص
  جديًدا يعكس الرغبة ي التجدد و التطور و التوسع ي مفهوم اممتلكات الثقافية حيث تعتر
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 .1977 المادة الثانية من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي لعام -(1)
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      متلكات ثقافية كل أنواع الراث ثقاي كان أو طبيعي مادام أنه يشّكل من وجهة نظر العلم
ائية  .أو الفن أو التاريخ قيمة مالية أو قيمة عامية استث

، و نع به الراث العامي، و يُقصد     اك مصطلح آخر بات يستعمل على الصعيد الدو و 
ائية من الراث الثقاي و الطبيعي و امدرج ضمن قائمة  به الراث ذو القيمة العامية ااستث

اية به  .(1)اليونسكو للراث العامي وعلى ميع الدول أن تشرك ي حفظه و الع

 آثارثانًيا: ا

تعّرف اآثار بأّها كل ما تركه اإنسان القدم من أدوات خلفه أو كهوف و قصور عاش    
ا أو قائد تزّين ها أو نذور تقّرب ها، أو كتابات أو أسلحة استخدمها      فيها،أو معابد أنشأ

ا ون خّلد  .(2)أو رسوم و ف

شأ      ستاذ امد حلمي أمن بأّها ام ية خاصة وعمر كما يعرفها ا الذي له قيمة معمارية و تار
 أكثر من مئة عام، ومع ذلك أنّه مع مرور الوقت و الزمن تدخل امبا ي دائرة اآثار و امبا 
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 188 ،ممتلكا ثقافيا 745ممتلًكا،  962بما مجموعه  2012حتى سبتمبر  تشمل قائمة التراث العالمي -(1) 
ها ذا طابع ثقافي وطبيعي معا، موزعة على  29ممتلكا طبيعيا، و  ي تشكل  157ممتلكا مزدوج م بلدا عضوا، و

ائية، وقد  ة التراث العالمي ممتلكا ذا قيمة عالمية استث جزءا من التراث الثقافي والطبيعي الذي تعتبر لج
، 1972ن قبل المؤتمر العام لليونسكو في عام دولة على اتفاقية التراث العالمي المصادق عليها م 190صادقت

م أداة قانونية دولية لتحديد وصون وعرض كل من المواقع الطبيعية والثقافية ذات القيمة العالمية  ائيةوتعتبر أ ، ااستث
بغي أن تشكل ائية ولذا ي ي ذات قيمة عالمية استث رض  ماكن على وجه ا  وتقوم ااتفاقية على أساس أن بعض ا

 whc.unesco.org/en/list، للمزيد انظر الموقع: جزءا من التراث المشترك للبشرية

 .10يحيى ياسين سعود، المرجع السابق، ص  -(2)

http://whc.unesco.org/en/list
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ثرية  .(1)ا

ه بأّها:" يعتر أثر، أي شيء  (2)و قد عّرف قانون اآثار العر امّوحد    اآثار ي مادته الثالثة م
ه أو يُعثر عليه سواء كان ذلك عقارًا  جيال السابقة عّما يكشف ع ضارات أو تركته ا خلفته ا
حداث  ياة اليومية أو ا خاق أو العقائد أو ا ون أو العلوم أو اآداب أو ا قوًا يتصل بالف أو م

ا م ية.العامة و غر ية أو تار ة مضت، م كانت له قيمة ف ه إ مئة س  ا يرجع تار

قول أثر، إذا كانت     ية أي عقار أو م ية أو تار سباب ف ثرية أن تعتر  وز للسلطة ا و 
ه، و تعتر من اآثار ذات الشأن  ظر عن تار ية ي حفظه و صيانته بصرف ال للدولة مصلحة وط

ب الوثائق و امخطوط باتية من اآثار ال  يوانية و ال ات كما تعتر بقايا الساات البشرية و ا
خرى".  احافظة عليها و صيانتها شأها شأن اآثار ا

ية لعمر ما       ا على امدة الزم اد ثار و ذلك بإس كما أوردت العديد من قوانن الدول تعريًفا ل
اك يعتر من اآثار، فمعظم التشريعات ح ساب، فه ن و لكّها اختلفت ي ا ّددت عدد الس

ئ عام تبلغها العن لكي تعتر أثرًا، مثل قانون اآثار و الراث اتشريعات من وضعت مدة ام
ة  55العراقي رقم  افذ 2002لس  ، و قد أخذ هذ امدة أيًضا قانون اآثار السوري رقم (3)ال
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ة أحمد حلمي أمين،  -(1)  شر و التدريب، الرياض، بدون س ية، بدون طبعة، دار ال عمال الف حماية اآثار و ا
شر، ص   .126ال

عقدة في شهر نوفمبر في  -(2) قانون اآثار العربي الموحد صدر عن اجتماع وزراء الثقافة العرب في دورته الثالثة الم
ة   13/07/2012اع على الموقع تاريخ ااط www.alesco.org، للمزيد انظر:1981بغداد س

ة  55رقم  التراث العراقيالمادة الرابعة الفقرة السابعة من قانون اآثار و  -(1) موال  :اآثار :"2002لس  ا

قولة قولة وغير الم ا التي الم ا عها أو ب ا أو رسمها أو كتبها أو أنتجها أو نحتها أو ص  -  يقل وا اإنسان صور
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ة  222 ة  08و كذلك قانون ماية اآثار اليم رقم  ،(1) 1963لس امعدل الذي  1997لس
ا أعيانًا أثرية قولة اعتبار   (2).أخذ مدة مائ عام لأموال الثابتة أو ام

جل اعتبار الشيء أثريًا، مثل امدة ال    اك تشريعات من وضعت مدة أقل   و ي امقابل 
م ديد  ة  117اية اآثار رقم وضعها القانون امصري ا امعدل و امتمم بالقانون  1983لس

ة  12رقم  ذ (3)الذي حّدد امدة مائة عام 1991لس اك بعض القوانن من زادت على  ، و 
ة  03امدة بقليل مثل ما أخذ به قانون اآثار الليي رقم  رد رقم (4)1994لس  و قانون اآثار ا
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ا - ة مائتي( 200)   عن عمر باتية والحيوانية البشرية الهياكل وكذلك س  ".وال
ولى من قانون اآثار السوري رقم  -(1) ة  222المادة ا ة  1963لس  آثارًا تعدّ :" 1999المعدل في س

قولة الثابتة الممتلكات ا التي والم ا عها أو ب ة مائتي قبل اإنسان رسمها أو كتبها أو أنتجها أو ص  قبل أو ميادية س

وات وست مائتين ثرية للسلطات يجوز و ،جرية س قولة أو الثابتة الممتلكات أيضا اآثار من تعد أن ا  التي الم

ية أو تاريخية خصائص لها أن رأت إذا أحدث عهد إلى ترجع  ."وزاري قرار بذلك ويصدر .قومية أو ف

ي رقم  -(2) ة  08المادة الثالثة من قانون اآثار اليم قولة :" 1994لس أو ثابتة خلفتها يعتبر أثرًا أي مادة م
عه أو إنتاجه أو تشييد أو نقشه أو كتابته قبل  جيال السابقة في اليمن مما تم ص ة   200الحضارة أو تركتها ا س

باتية  ...."ويشمل ذلك الوثائق والمخطوطات وبقايا الساات البشرية والحيوانية وال

ولى من قانون اآثار المصري رقم  -(3) ة  12المادة ا قول أو عقار كل أثرا يعتبر :"1991لس  أنتجته م
ون أحدثته أو المختلفة الحضارات ديان واآداب والعلوم الف  التاريخية العصور وخال التاريخ قبل ما عصر من وا

مية أو قيمة له كانت متى عام مائة قبل ما حتى المتعاقبة ر من مظهرا باعتبار تاريخية أو أثرية أ  الحضارات مظا

ات البشرية الساات رفات وكذلك بها، تاريخية صلة لها كانت أو مصر أرض على قامت التي المختلفة  والكائ

  ".لها المعاصرة

ولى من قانون اآثار الليبي رقم  -(4) ة  03المادة ا :" اآثار: كل ما أنشأ اإنسان أو أنتجته مّما له 1994لس
 أكثر من مائة عام".لى ‘عاقة بالتراث اإنساني و يرجع 
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ة  21 ة 23امعدل و امتمم بقانون رقم  1988لس ، أّما قانون اآثار الكوي (1) 2004 لس
 .(2)فقد حّدد امدة بأقل من ذلك اعتبار امال أثريًا

ائية الدولية     ذا امصطلح للتعبر عن اممتلكات الثقافية من قبل احكمة ا و قد ّم استخدام 
ساسي 1998ي روما عام  ية" للتعبر عن ، فقد استعملت ي نظامها ا عبارة " اآثار التار

زاع امسلح ، حيث نصت  ماية ي حال ال ي امادة اممتلكات الثقافية خاصة تلك امشمولة با
ة  الفقرة  ية لأغراض امخصصة امبا ضد جمات توجيه تعمد / ب على اآي :" 9الثام  الدي

ية أو التعليمية أو رية، أو العلمية أو الف  مع و أماكن وامستشفيات ،اآثار التاريخيةو  ا

رحى، امرضى دافا تكون أا شريطة وا  ."عسكرية أ

ماكن و امبا و اآثار  4كما أشارت نفس امادة ي الفقرة      ذ ا / أ  على أّن ااعتداء على 
صها:" ية يعّد جرمة حرب ب ها التار رب وم رائم ا يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق 

طاق باممتلكات و ااستياء عليها  اق تدمر واسع ال  .(3)." .……إ
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ردني رقم المادة الثانية من قانون اآثا -(1) ة  21ر ا ة  23المعدل و المتمم بقانون رقم  1988لس :" 2004لس
ثر قول شيء أي :ا قول غير أو م عه أو أنشأ م ا أو نقشه أو خطه أو ص ة قبل إنسان عدله أو اكتشفه أو ب  س

 ....."  ميادية 1750

ة  11المادة الثالثة من قانون اآثار الكويتي رقم  -(2) عه ما كل  :"1960لس  قبل شّيد أو أنتجه أو اإنسان ص
ة أربعين ها صيانته تجدر ما وصيانة وتسجيلها، دراستها الواجب اآثار من يعتبر ميادية، س  ".م

و الممتلكات الثقافية أ -(3) ها  ل المقصود م ذ المادة أنها لم تحدد طبيعة الممتلكات   مو الذي يُعاب على 
ائية الدولية لعام  لم يحدد بصورة دقيقة للدالة على مفهوم الممتلكات  1998ا؟ ياحظ أّن تعريف المحكمة الج

ّن  عقد ااختصاص للمحكمة،  طاق حتى ي الثقافية، كما أّن تدمير الممتلكات ليس بالضرورة أن يكون واسع ال
طاق أو الممتلكات الثقافية تمثل التراث الثقافي والروحي للشعو  ب، وعليه فإّن أي اعتداء عليها سواء كان واسع ال

 .39 ص ،المرجع السابقأحمد ميدان ألمفرجي، ، انظر، ضيًقا يجب أن يعد جريمة يعاقب عليه



30 

 

ا الممّيزالمطلب الثاني  : قواعد تحديد الممتلكات الثقافية و شعار

وعة      ة من أشياء متعددة و مت تجه ثقافة معي ي كل ما ت إّن اممتلكات الثقافية بشكل عام 
اعتها أو  شياء ال تشبهها أو بامستوى الف امتفوق لص درة ا ها، و ال تتمّيز إّما ب كتعبر ع

ها ي دولة و ثقافة صوصيتها الفريدة لتلك الثقافة، و عليه فاممتلكات الثقافية ال يُعثر علي
واحدة ا تشبه تلك ال ي أخرى، فما قد يُعتر متلًكا ثقافًيا ذو أمية لراث شعب معّن قد ا 
ضع كل اممتلكات الثقافية  ع من أن  ذا ا م يكون كذلك لشعب أو شعوب أخرى، لكن 

زاع امسلح ماية امقررة ها ي حالة ال فس ا ا بشعار معّن للدول رغم اختافها ل ، و ذلك بتمييز
يبها وعدم تعريضها للهجوم.  لتج

ديد ما تعتر متلكات ثقافّية ي     حاول أن نتطّرق إ قواعد  و عليه ومن خال ما تقّدم س
. زاع امسلح ي امطلب الفرع الثا ّول، و إ الشعار اممّيز هذ اممتلكات وقت ال  الفرع ا

ّول: قو   اعد تحديد الممتلكات الثقافيةالفرع ا

اي قد جاءت بتعريف شامل و مفّصل للممتلكات الثقافية، إاّ     على الرغم من أّن اتفاقية ا
ي أمور أثارت جدًا فقهيًا بن فقهاء القانون  ذا التعريف يثر الكثر من اإشكاليات، و أّن 

هة ا ذ اإشكاليات و التساؤات بيان ا ديد ما إذا كان متلًكا الدو ومن  ل يوكل ها 
و من اتفاقية  حو امبّن ي امادة ا ية على ال ية أو تار ثقافًيا ما يُعتر ذا أمية و قيمة ثقافية أو ف

اي لعام  ب االتزام ها من أجل  1954ا ي امعاير أو امقاييس ال  ذا من جهة، و ما 
ذا التحدي  د من جهة أخرى.الوصول إ مثل 

 قافيةثأّواّ: الجهة الموّكل لها تحديد الممتلكات ال

هة اموّكل     لقد انقسم فقهاء القانون الدو إ فريقن للتوصل إ إجابة حول ما إذا كانت ا
ية أو  ية أو تار ا ذات قيمة ثقافية أو ف ة مكن اعتبار ديد ما إذا كانت متلكات معّي إليها أمر 
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ا، أو أثر  ذ اممتلكات وحد اي و ال تقع على أراضيها  طراف ي اتفاقية ا ية مروًكا للدول ا
ذ القيمة  ذ اممتلكات الثقافية مثل  ابّد من وجود اتفاق عامي على متع و ااعراف بأّن 

ن ا ية ذات الطابع العامي؟ إ ا ية أو التار  :(1)الف

ية     ية أو تار ا بأّن متع أي متلك ثقاي بأمية ف ول نظرة ضّيقة مفاد ا ا ّ أنصار اا فقد تب
اك اتفاق عامي على اعتبار اممتلك متمتّـًعا هذ القيمة، و عليه  أو أثرية ا تتحقق إّا إذا كان 

ية أو أث اًدا ما له من قيمة ف ماية است ّدد ا يتمتع أي متلك با حو الذي  ية على ال رية أو تار
اك اتفاق عام  ذا اممتلك بل يتمتع هذ القيمة فقط م كان  الدولة ال يقع على أراضيها 
مية امعرف ها على  وع من اممتلكات ذات ا ذا ال على امستوى العامي بذلك، و من أمثلة 

ة امستوى الدو سواء ثابتة كأ اهول و ا د، أو امدي ل ي اه رامات ي مصر، أو تاج 
قولة كلوحة موناليزا، فهذ اممتلكات ا يكون ها اعتبار   ية ي امكسيك، أو متلكات م التار

اك اتفاق دو على متعها هذ الصفة  .(2)كممتلكات ثقافية إاّ إذا كان 

ول    الًفا للرأي ا ا مفهوًما واسًعا أّما الرأي الثا فقد جاء  ذا اا ّ أنصار  ، حيث تب
، مؤكدين ي الوقت نفسه  ماية موجب أحكام القانون الدو للممتلكات الثقافية امشمولة با
ّدد الدول  حو الذي  على أّن أمية اممتلكات الثقافية متد إ كل اممتلكات الثقافية على ال

طراف ي ااتفاقية الواقع على أ اصة ا ية ا ذ اممتلكات طبًقا للقواعد و امعاير الوط  راضيها 
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ولى،المركز انظ -(1) زاع المسلح، الطبعة ا ر، محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال
رة، مصر،  شر و التوزيع، القا صيل للطبع و ال  .43، ص 2002ا

ولى، دار  -(2) زاعات المسلحة،الطبعة ا اء ال ايفة، حماية الممتلكات الثقافية أث الحامد انظر، سامة صالح الر
ردن،  شر والتوزيع، عمان، ا  56، ص  2012لل
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اي (1)ها ماية امقررة باتفاقية ا قولة با اءًا عليه تتمتع ميع اممتلكات الثقافية الثابتة أو ام ، و ب
ا  1954لعام  وبروتوكوليها اإضافين م كانت مدرجة على قائمة اممتلكات الثقافية ال تعد

طراف،  ذ اممتلكات بقيمة الدول ا و متع  اك اتفاق عامي  ظر عّما إذا كان  بغض ال
ية أو أثرية. ية أو ف  تار

اك الكثر من اممتلكات ذات     ماية اممتلكات الثقافية فه سلم  و ا واشك أّن الرأي الثا 
لعامي، كما أّن أمية كرى لراث شعب من الشعوب، و مع ذلك ا تكون معروفة على امستوى ا

ماية امقررة للممتلكات الثقافية من جهة، و يؤكد على أّن  ا يوسع من نطاق ا خذ هذا اا ا
ذا اممتلك  فردة الدول الواقع على أراضيها  ضع لإرادة ام ديد اممتلكات الثقافية  امرجعية ي 

ديد ما يعتر متلك ثقاي(2)من جهة أخرى د إ إرادة ، أي أّن مسألة   ذا أمية كرى أم ا تست
الشعب الذي يقع اممتلك الثقاي على أرضه، ومن ّم ا تتوقف عملية التقييم على مدى ما 

سبة لسائر الشعوب.    يتمتع به اممتلك من أمية بال

ع  1970و قد أخذت اتفاقية اليونسكو لعام        ظر و م ا  اذ بشأن التدابر الواجب ا
ا حيث نصت ي اس تراد و تصدير و نقل ملكية اممتلكات الثقافية بطرق غر مشروعة هذا اا

ي اممتلكات ال  و على أّن:"إّن اممتلكات الثقافية  ية أو امادة ا تقرر كل دولة اعتبارات دي
 .علمانية أميتها لعلم اآثار......"
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زاعات المسلحة، المرجع السابق انظر، محمد سامح عمرو، الحماية الدولية  -(1) للممتلكات الثقافية في فترات ال
 .45ص 

ايفة، المرجع السابق ، ص  -(2)  .57، 56انظر، سامة صالح الر
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 ثانًيا: معايير تحديد الممتلكات الثقافية

اد إليها و ااعتماد عليها لتحديد فيما إذا كان متل    سس ال يّتم ااست ًكا إّن امعاير و ا
ا فيما يلي:  ثقافًيا ما ذا أمية لراث شعب من الشعوب، أم ا، متعّددة و مكن حصر

عيان المدنية:-1  معيار الربط با

اي لعام     ازات ال جاءت ها اتفاقية ا م اا استخدامها و إدخاها مصطلح  1954من أ
، أي أنّ  ذا امصطلح م يظهر إّا ي  اممتلكات الثقافية كمصطلح جديد ي اجال القانو

اي ربط اممتلكات الثقافية  اي و بروتوكوليها اإضافين، حيث كان يّتم قبل اتفاقية ا اتفاقية ا
داف عسكرية عيان ال ليست أ عيان امدنية، و يعتر عيًا مدنًيا كل ا ت امادة   (1)با كما بّي

ول املحق ب 52 ازعات من الروتوكول اإضاي ا ماية ضحايا ام يف امتعلق  اتفاقيات ج
داف العسكرية ديد من خال اإحالة إ ا ذ    (2)الدولية امسلحة، فاهدف امد يتم   ، و
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ما:  يتم -(1)  تحديد الهدف العسكري من خال المادة بتوافر شرطين 

 أن يكون الهدف عسكريا بسبب طبيعته أو موقعه أو استعماله أو تخصيصه. -أ

 أن يكون تدمير كليا أو جزئيا، محققا لمصلحة عسكرية أكيدة -ب

دفا عسكريا يجوز تدمير حسب المادة  دف ما يكون  ذ الشروط في  من البروتوكول اإضافي  52ومتى توافرت 
ازعات المسلحة الدولية، للمزيد أنظر،  يف المتعلق بحماية ضحايا الم ول الملحق باتفاقيات ج     -ا

- Marie .française Furet –jean, Claude Martinez –Henri Dorandeu, la 

guerre et le droit, Edition A-pedone, paris,1979, p 67 

 -اآراء في مؤتمر الخبراء الحكوميين للعمل على إنماء و تطوير القانون الدولي اإنساني المطبق  لقد اختلفت -(2)
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خرة ي ال تسهم مسامة فعاّلة ي العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم موقعها أم  ا
 .(1)بغايتها أم باستخدامها

و عليه مادامت اممتلكات الثقافية تعّد أعيان مدنية، فإنّه يتعّن عدم تعريضها أو استخدامها    
قل اممتلكات الثقافية  طراف القيام و إ أقصى حّد مستطاع ب غراض عسكرية، و على ا

ول لعام  ذا ما نص عليه الرتوكول اإضاي ا داف العسكرية، و اقية اتف 1977بعيًدا عن ا
يف لعام   .(2)1949ج

ّصصة لغرض     عيان امدنية تكون  اك بعض ا ذا امعيار يثر إشكالية، حيث أّن  غر أّن 
قل حيث تستخدم تّارة  غراض مدنية مثل وسائل ال صصة  عسكري، وي نفس الوقت تكون 

ع يان امدنية غراض عسكرية و أخرى مدنية، فهذا امعيار يشوبه الغموض فليست كل ا
عيان امدنية و اممتلكات  متلكات ثقافية ي حن أّن العكس صحيح، و عليه فإّن الربط بن ا

خرة ذ ا  .(3)الثقافية من شأنه أن يؤدي إ خطر كبر على 
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داف المدنية، فاتج - زاعات المسلحة، حول المعيار الذي يتخذ أساًسا لتعريف ا خذ في أوقات ال ه البعض إلى ا

خذ بمعيار الغرض المخصص من أجله الهدف و معيار استخدامه،  ما رأى البعض اآخر ا بمعيار طبيعة الهدف، بي
ذا ااختاف كان السبب في عدم وجود تعريف محدد لأعيان المدنية، للمزيد انظر، نوال أحمد بسج، القانون  و

ع زاعات المسلحة، تقديم: الدكتور محمد المجذوب، الدولي اإنساني وحماية المدنيين و ا يان المدنية في زمن ال
ان،  شورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لب ولى، م  . 132، 131، ص 2010الطبعة ا

رة،  -(1) هضة العربية، القا محمد مصطفى يونس، مامح التطور في القانون الدولي اإنساني، الطبعة الثانية، دار ال
 .154، ص 1996مصر، 

ول لعام  53المادة  -(2) يف  1977من البروتوكول ا و المتعلق بحماية ضحايا  1949الملحق باتفاقية ج
ازعات المسلحة الدولية.  الم

ازعات المسلحة على ضوء أحكام القانون الدولي -(3)  خياري عبد الرحيم، حماية الممتلكات الثقافية في الم
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مية الكبرى ل-2  تراث الشعوب الثقافي:معيار ا
صائص ال تتمّيز ها اممتلكات الثقافية     م ا وية رمزًاو  اوروحيً  اثقافيً  اتراثً  تشكلأّها من أ  و

ا تل ،للشعوب وتار د وعيالّا  ي أيًضا اإنّ  الوعي ي فقط ليس مهمة مكانة و  شعب كل ع

ة ثقافة مثل بكوها مرتبطة ومايتها  اعتداء يعتر اممتلكات ذ على اعتداء أيّ  فإنّ  لذلك معي

ها كافة الشعوب كرامة على  أي لإنسانية، مشرك تراث ي الثقافية فاممتلكات ،(1) وتار

ذاة، افك العام شعوب اي اتفاقية ديباجة أّكدته ما و صها الثانية فقرها ي 1954 ا  إنّ  :" ب
ضرار "، كما ّم معاء اإنسانية ملكه الذي الثقاي الراث سم ،ةالثقافي باممتلكات تلحق ال ا

و إذ أشارت إ أنّه تعتر متلكات  ذا امعيار ي نفس ااتفاقية وذلك ي امادة ا التأكيد على 
مية الكرى لراث  قولة ذات ا ا أو مالكها، اممتلكات الثابتة أو ام ثقافية مهما كان مصدر

 (2)الشعوب الثقاي.

ا     اذ اصة بشأن التدابر الواجب ا و من اتفاقية اليونسكو ا و ما أشارت إليه امادة ا و
ا  ع استراد و تصدير و نقل ملكية اممتلكات الثقافية بطرق غر مشروعة، و ال أقّر ظر و وم

أّن اممتلكات ، باعتبار 1970نوفمر  14امؤمر العام ي دورته السادسة عشر ي باريس ي 
ية أو علمانية أميتها لعلم اآثار، أو ما  ي اممتلكات ال تقرر كل دولة اعتبارات دي الثقافية 

ذ اجاات امذكورة  قبل التاريخ أو الفن أو العلم، و لذا فإّن كافة اممتلكات ال ها أميتها ي 
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ون، الجزائر،  مذكرةاإنساني، -  .25، 24، ص 1997ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن عك

ة  -(1) شور في مجلة اإنساني الصادرة عن اللج عيان الثقافية أو احتال تاريخ، مقال م حسن جوني، تدمير ا
حمر، عدد   .10، ص 2010-2009، 47الدولية للصليب ا

 .244، المرجع السابق، ص ، تطور تدوين القانون الدولي اإنسانيانظر، عمر سعد اه -(2)
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ي متلكات ثقافية. ذ امواد   ي 
ماية امقررة     ذا امعيار أنّه وّسع من نطاق اممتلكات الثقافية ال تشملها ا و اماحظ على 

اي  ماية كافة اممتلكات ال ها  1954ي اتفاقية ا يث تشمل ا و بروتوكوليها اإضافين، 
ية أو أثرية من جهة، وكذا ميع اممتلكات مهما كان أصلها  ية أو تار أو مالكها من جهة قيمة ف

ماية امقررة ي ااتفاقية صل أو امالك ا يؤثر على مدى ا يث أّن ااختاف ي ا  .(1)أخرى، 

يفي:-3  المعيار الوصفي أو التص

و امادةتقّدم     اي اتفاقية من ا اء الثقافية اممتلكات ماية امتعلقة 1954 ا زاعات أث  ال
 : فئات ثاثة على يشتمل الثقافية لكاتللممت اتعريفً  امسلحة،

و اجموعة تضم    قولة اممتلكات :ا مية ذات الثابتة، أو ام  م الشعوب، لراث الكرى ا
ها أمثلة ااتفاقية تورد ية، امعمارية امباك ،ع ية، أو الف شياء والكتب، التحف التار خرى وا  ا

ية القيمة ذات    ) . أ الفقرة (الف
 الثقافية اممتلكات وعرض ماية وفعلية، رئيسية بصفة امخصصة امبا :الثانية اجموعة وتضم   

قولة ة ام ها، أمثلة تورد م أ، الفقرة ي امبي  .)ب الفقرة( الكتب ودور امتاحفك ع
ية زكمرا  عليه يطلق ما تعريفا: الثالثة اجموعة وتضم    ب ي ارية؛كالتذ  ا  وي ال زكامرا  و

ية الثقافية اممتلكات من برةك موعة  .(2) )ج فقرة( ب .أ الفقرتن ي امب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي الحماية الخاصة  -(1) صل أو المالك في مجال حماية الممتلكات الثقافية يأتي على  إّن عدم التمييز في ا
اي لعام  زاع المسلح و المقررة في اتفاقيتي ا و ميثاق  1907و  1899بحماية الممتلكات الثقافية في حالة ال

طن  ه  ( 1935لعام  –ميثاق رويرخ  –واش ، انظر، سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع )في المادة الثانية م
 . 47السابق، ص 

دات لقانون وفقا الثقافية الممتلكات حماية سبيكر، ايك -(2)  - الدولي القانون في دراسات الدولية، المعا
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متلكات ا بعض اممتلكات و عاملتها على أهّ  1970اتفاقية اليونسكو لعام أدرجت كما     
ذا امفهوم اممتلكات  ، أي جزء من الراث الثقاي،ثقافية  التالية:"حيث أدخلت ضمن 

ة واممتلكات الثقافية  -1 اء الدولة امعي موعة أفراد من أب اممتلكات الثقافية ال يبتدعها فرد أو 
ة و ال يبتدعها داخل أراضي تلك الدولة أجانب أو أش خاص با ال هم الدولة امعي

راضي. سية مقيمون ي تلك ا  ج

 أراضي الدولة. داخلاممتلكات الثقافية ال يُعثر عليها  -2

نثولوجية أو بعثات العلوم الطبيعية موافقة  -3 ثرية أو ا يها البعثات ا اممتلكات الثقافية ال تقت
صلي هذ اممتلكات.  السلطات امختصة ي البلد ا

 ل يتم تبادها طوًعا.اممتلكات الثقافية ا -4

صلي  -5 اممتلكات الثقافية امهداة أو امشراة بطرق قانونية موافقة السلطات امختصة ي البلد ا
 .(1) "هذ اممتلكات

اف ال     ص ت بشكل تفصيلي ا ذ ااتفاقية قد بّي و من  إضافة إ ذلك فإّن امادة ا
 ال تشكل الراث الثقاي لشعب من الشعوب. تدخل ضمن إطار اممتلكات الثقافية 

دي     زاعات امسلحة، فا اء ال اسب و خصوًصا أث و امعيار ام ذا امعيار   و اشك أّن 
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ولى، شهاب، مفيد تقديم ، المختصين من نخبة إعداد من مقاات مجموعةاإنساني -  المستقبل دار الطبعة ا
رة، مصر،   .207، 206، ص 2000العربي، القا

ة  اليونسكوالمادة الرابعة من اتفاقية  -(1) ع استيراد و تصدير   1970لس ا لحظر و م بشأن التدابير الواجب اتخاذ
 .ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
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و  نًه كما  ب مايته  ديد ما يعتر عيًا مدنيًا  امقاتل ي ميدان امعركة قد يواجه صعوبة ي 
و متلك ثقاي، ك و عن مد  مّية تكون صعبة معروف ليس كل ما  ديد ا ما أّن مسألة 

ددة ما يعتر متلكا ثقافًيا، حيث أًها  فضل وضع ناذج  جًدا للممتلكات الثقافية، لذا من ا
ماية امطلوبة للممتلكات  سهل لتأمن ا يسر و ا ي ا وضح للمقاتل ي اميدان، و الصورة ا

 . (1)الثقافية

 المميز للممتلكات الثقافيةالفرع الثاني: الشعار 

رب واقعية أمام    مراعاة ااعتبارات  إ اإنسا الدو القانون يسعى وقوعها، وحتمية ا
روب اإنسانية ي  ماية ليس فقط إ أعا القانون يهدف إذ ،إنسانية أكثر جعلها أي ا

زاعات من امتضررين حيان بعض ي العسكرين ح أو مدنين أكانوا سواء امسلحة ال  بل، ا

ع وسيلة لتوفر العسكرية بالعمليات ها عاقة ا ومتلكات عيانأو  أماكن ماية إ يهدف ، و أ
ماية تتجّسد ي استخدام شارات ميزة.  ا

وريًا ي توفر    اًما إن م يكن دورًا   فالشارات امميزة ي القانون الدو اإنسا تؤدي دورًا 
ماية اء (2)ا ي عبارة عن شعارات و رموز و عامات يّتم استخدامها أث ذ الشارات  ، و 

دات و ااتفاقيات  تلف امعا ت ماية  شخاص و اممتلكات  زاعات امسلحة لتحديد ا ال
، حو التا " ا و  الدولية ي القانون الدو اإنسا ساسي على ال ا ا ا  مكن تلخيص مع
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ايفة، المرجع السابق، ص سامة صالح ا -(1)  .61لر

ظيم القانوني للشارة المميزة في القانون الدولي اإنساني، مجلة  -(2) حيدر كاظم عبد علي، أحمد شاكر سلمان، الت
ول، جامعة بابل، العراق،    39،  ص 2011المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية، المجلد الثالث، اإصدار ا
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ار"   . (1)أو "ا هاجم" تطلقوا ال

زاعات     اء ال ا و مايتها أث ّية بوضع عامات لتمييز و اممتلكات الثقافية من بن الفئات امع
ماية هذ  امسلحة، حيث عيان الثقافية بعامات مّيزة حّ تتحّقق فعالية ا يُفرض أن تعّلم ا

جة عدم الّتعرف  زاع امسلح و ذلك حن اإّدعاء  طراف ي ال اممتلكات و إسقاط حجج ا
ها.  عليها أو على أماك

ا بغية مايتها ي فرات    زاع امسلح ليست وليدة  و فكرة مييز اممتلكات الثقافية بشعار مّيز ال
اي لعام  اي، فقد ّم 1954اتفاقية ا ، بل وردت ي وثائق دولية متعّددة سابقة اتفاقية ا

امتعلق  1874إعان بروكسل مشروع التأكيد على ضرورة مييز اممتلكات الثقافية بشعار ي 
رب و رة مييز امبا امخصصة الذي نص ي مادته السابعة عشر على ضرو  بقوانن و أعراف ا

ن أكسفورد لعام  ون عن طريق وضع شعار عليها، كما أّن تق و  1880للعلوم و العبادة والف
ماية على  رب تضمن مادتن هدفان إ إسباغ ا اصة با عراف ا امتعلق بالقوانن وا

اذ كافة اإجراءات ال تضمن إقصاء ا ماكن امخصصة للعبادة اممتلكات الثقافية كضرورة ا
ذ امبا بشعار خاص ون عن دائرة القتال و ضرورة مييز   .(2)والتعليم و الف

رب الرية لعام     ي امادة السابعة  1907نفس امبدأ قّررته ائحة و قوانن و أعراف ا
 من بن أمور –والعشرون بأنّه على احاصرين أن يضعوا على امبا أو أماكن التجّمع امخّصصة 

ددة يّتم إشعار العّدو ها  -أخرى رة  ية، عامات ظا ون و العلوم و اآثار التار  للعبادة أو للف
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ّم و أشهر الشارات المميزة  -(1) حمر الصليب رمزمن أ حمر والهال ا سد ا حمرين والشمس وا  سابقا ا
ص على الشارات المميزة  الكريستالة )البلورةأ الحمراء،و  إيران يف وقد تّم ال والبروتوكولين  1949في اتفاقيات ج

 .2005اإضافي الثالت لعام والبروتوكول  1977اإضافيين لعام 

ايفة، المرجع السابق، ص  -(2)  .101انظر، سامة صالح الر
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ذا الشعار بأن يأخذ شكل علم مكّون من مربع أبيض و أسود ذ ااتفاقية شكل  ت    (1)وقد بّي
ص على أنّه لتحديد اممتلكات  1935كما جاءت اتفاقية رويرخ لعام  ي مادها الثالثة بال

 .(2)الثقافية يّتم استخدام علم أبيض يتوّسطه دائرة مراء

اي     على اإبقاء على فكرة الشعار اممّيز من أجل ماية  1954وقد حرص واضعوا اتفاقية ا
زاع اء ال ذ  امسلح، ولتسهيل اممتلكات الثقافية أث تعّرف أفراد القوات امسلحة على 

ماية اممتلكات الثقافية اممتلكات، وية اموظفن امكلفن  ، حيث يهدف استعمال (3)و بيان 
ماية مًعا ماية اممتلكات الثقافية (4)ذا الشعار للتعريف و ا ، فهذا الشعار أداة مهمة 

شخاص القائمن على مايتها  و وسيلة إظهار اممتلكات وا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
ماية لتسهيل مهمة التعّرف عليها ا من اممتلكات غر امشمولة با ا عن غر  .(4)الثقافية و مييز
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(1)-Pascale coissard, la protection du patrimoine culturel en cas de 

conflit armé, mémoire de fin d’étude, institut d’Etude politique de 
Lyon, université Lyon2, France, 2007, p 23.   

 .46انظر، سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص  -(2)

اي لعام  -(3)  .1954المادة السابعة عشر من اتفاقية ا

ولى، المعهد العربي لحقوق اإنسان، تونس،  عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي اإنساني، الطبعة -(4) ا
  .71،ص 1977

ول مظهرين في الحاضر الوقت في المميزة الشارة تستخدم -(4)  الشارة استخدام يتمثل في الحمائي المظهر، ا

 -  استخدام بين التمييز ، كما أنّ للتعريف كوسيلة الشارة ستخداميشمل ا الدالي المظهر والثاني، للحماية كوسيلة
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و يتمّثل الشعار الذي أخذت به ااتفاقية ي شكل درع مدّبب من أسفل مكّون من قطاعات    
فصلة ذات لون أزرق و أبيض  تل إحدى زوايا القسم امدبب  مكون(م من مربع أزرق اللون 

دد مثلثا أيضا من كل جانب ذا امربع مثلث أزرق اللون، وكاما  سفل و يقع فوق   .  (1) )ا

ماية العامة أمرًا جوازيًا ما اعترت وضع الشعار امميز على(2)على اممتلكات امشمولة با  ، بي

ماية اصة أمرًا وجوبيًا اممتلكات امشمولة با  .(3)ا

ماية العامة مرة واحدة أي ي شكل      كما يّتم وضع الشعار اممّيز على اممتلكات امشمولة با
م فرد، بي اصة، وكذا م ماية ا  ا يتم وضع الشعار مكررا ثاث مرات على اممتلكات امشمولة با
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ص فلم السابق، في موجودا يكن لم ،ةللدال واستخدامها للحماية الشارة-  يف اتفاقيات عليه ت  ابتدءا السابقة ج
يف باتفاقية يف باتفاقية ومرورا الميدان في الجرحى حال تحسين بشان 1864 لعام ج ص لم بل 1906 لعام ج  ي

يف اتفاقية في حتى عليه  إيراد في البداية نقطة، الميدان في والمرضى الجرحى حال تحسين بشان 1929 لعام ج

يف اتفاقيات في ظهرت للدالة أو للحماية الشارة استخدام بين التمييز ذا ربع ج خيرة كانت إذ 1949 لعام ا  ا

ول القانوني الصك بمثابة يف اتفاقيتي في وتحديدا التمييز ذا قبل اقر الذي ا ولى ج  44المادتين  وفي والثانية ا
حمر و قمع إساءة استعمالهاالتوالي على 44  ، للمزيد انظر، حبيب سليم، حماية شارتي الهال أحمر و الصليب ا

حمر، ا ة 272لعدد المجلة الدولية للصليب ا شور 1989، س  : المجلة  موقععلى ، م

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfn.htm  
 .26/12/2012تاريخ ااطاع: 

اي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة  -(1) زاع الالمادة السادسة عشر من اتفاقية ا  .1954مسلح لعام ال

زاع المسلح لعام  -(2)  اي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة ال  .1954المادة السادسة من اتفاقية ا

زاع المسلح لعام  -(3) اي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة ال  1954المادة العاشرة من اتفاقية ا
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قل   .(1)اممتلكات الثقافيةعلى وسائل امواصات ال تقوم ب

مر فإنّه يرك اختيار وضع الشعار و درجة ظهور لتقدير السلطات امختصة     و أيًا كان ا
اص بتحديد مكان و مدى وضوح الشعار اممّيز يرجع إ تقدير  لأطراف، أي أّن القرار ا

ذا الشعار من تلفة  السلطة امختصة لكل طرف ي ااتفاقية، و مكن استخدام  خال أوجه 
وار اممتلكات الثقافية، أو حول السواعد أو أن  عام  وبأيّة وسيلة كانت، كأن يوضع ي ا

دران، أو بلصق الشعار على اممتلكات الثقافية  يرسم بشكل واضح  .(5)على ا

هار سواءا ي الر أو     ب أن يراعى وضع الشعار امميز ي شكل يسهل رؤيته ي ال و و ا
ماية ي حال  ت ا قل اممتلكات الثقافية اموضوعة  قل امختلفة امستخدمة ل وعلى وسائل ال
دد بوضوح حدود  تظمة كافية  ب أن يكون الشعار مرئًيا من الر على مسافات م نقلها،كما 

د مدخل اممتلكات ال ماية، وع ت ا ثرية و التذكارية اموضوعة  ية ا ب ثقافية الثابتة مراكز ا
ص امادة  ماية وفقا ل ت ا اي لعام  20واموضوعة  فيذية اتفاقية ا من الائحة الت

1954(3). 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاع المسلح لعام  -(1) اي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة ال  .1954المادة السابعة عشر من اتفاقية ا
ايفة، المرجع السابق، ص  انظر، -(2) ، انظر، محمد سامح عمرو، الحماية الدولية 102سامة صالح الر

زاع المسلح، المرجع السابق،ص.  .65للممتلكات الثقافية في فترات ال

زاع المسلح لعام  20نصت المادة  -(1) اي لحماية الممتلكات في حالة ال فيذية اتفاقية ا   1954من الائحة الت
فاذ في 1962مارس  15عليها من قبل الجمعية ااتحادية في  المصادق على  1962أوت  15، و دخلت حيز ال

لى لكل طرف سام متعاقد، ويجوز وضعه عيترك الشعار المميز و درجة ظهور لتقدير السلطات المختصة  -1أنّه:" 
يّة وسيلة عام أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شيء ما أو إيضاحه   أخرى مجدية. ا

د نشوب نزاع مسلح يجب ودون اإضرار بمبدأ وضع الشعار بشكل أّتم، وضع الشعار بطريقة يسهل  -2 على أنّه ع
قل المختلفة المذكورة في المادتين  هار سواء من الجو أو من البر، على وسائل ال من  13و  12رؤيتها في ال

ية تذكارية ااتفاقية، و يجب أن يكون الشعار مرئًيا من ال تظمة كافية لتحدد بوضوح مركز أب  -بر على مسافات م
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ظر امادة  اي لعام  17و  إساءة استعمال الشارة، أو  1954ي فقرها الثالثة من اتفاقية ا
غراض امقررة ي ااتفاقية، كما نصت امادة  استعمال شعار مشابه له ي حالة نزاع مسلح لغر ا

و 38 يف لعام  ي الفقرة ا ول اتفاقية ج ماية  1977من الروتوكول اإضاي ا و امتعلق 
صها:" ظر ب زاعات امسلحة الدولية على نفس ا ظر إساءة استخدام الشارة امميزة   ضحايا ال

مرين، أو أية إشارات أو عامات أو  سد والشمس ا مر أو ا مر أو اهال ا للصليب ا
ذا ام ىشارات أخر  ص عليها ااتفاقيات أو  زاع امسلح   ،لحق "الروتوكول"ت ظر ي ال كما 

و معرف به دوليا من شارات أو عامات أو إشارات حامية أخر تعمّ  ى د إساءة استخدام ما 
امية لأعيان الثقافية  ".ويدخل ي ذلك علم اهدنة والشارات ا

، إذ إّن حظر إساءة استخدام الشارة امميزة     أصبح أمرا مسلما به ي القانون الدو اإنسا

رم أو  ذا ا ائية الفردية من اقرف  ذ القاعدة انتهاكا خطرا يوجب امسؤولية ا الفة  تشكل 
 .(1)ذا اانتهاك بشكل متعمد

ب    ها على سبيل امثال ما ذ ت و تدعم قاعدة حظر إساءة استخدام الشارة ي سوابق قضائية م
ة  ادية العليا ي حكمها ي قضية الشارة س كمة أمانيا اا اك مصلحة  1994إليه   من أّن 
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خرى الموضوعة تحت الحماية الخاصة".   - د مدخل الممتلكات الثقافية ا  موضوعة تحت الحماية الخاصة ع
ائية الدولية الذي من  7/ب/8/2نذكر على سبيل المثال ما أشارت إليه المادة  -(1)  ساسي للمحكمة الج ظام ا ال

عد من خال المادة إساءة استخدام الشارة المميزة جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة السالفة الذكر 
ساسي للمحكمة أعا بدالة المادة  77والواضح من نص المادة  ظام ا ه بوصفه جريمة حرب، أن  5من ال م
ة أو بالسجن المؤبد، على  30اءة استخدام الشارة المميزة بعقوبة السجن لمدة تزيد عن يعاقب مرتكب جريمة إس س

ذا الفعل المرتكب إلى وفاة أو أذى بالغ  ذ العقوبة شرطين أولهما التعّمد، و الثاني أن يؤدي  أنّه ُيشترط إيقاع مثل 
 .32لمان، المرجع السابق، ص بالجسد أو بالصحة، للمزيد انظر، حيدر كاظم عبد علي، أحمد شاكر س
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 .(1)مشركة أساسية ي ماية الشارات من أي استخدام غر مرخص
احية العملية قامت عدد من الدول بإباغ اليونسكو باستخدام الشعار اممّيز، على     ومن ال

اءً  ظمة اليونسكو ب دا، عاوة على ذلك قامت م دا و بول ول مسا و  ا سبيل امثال سويسرا و ال
ازعات دولية بامساعدة ي وضع  زمات داخلية أو م على دعوة بعض الدول ال كادت تتعّرض 
ذا الشعار على عدد من اممتلكات الثقافية ال تتمّتع بأمّية خاصة، مثال ذلك استجابة 

ع اليونسكو لدعوة كمبوديا لتسهيل وضع الشعار اممّيز على بعض اممتلكات الثقافية ال تتمتّ 
ية إبان فرة عدم ااستقرار السياسي الذي تعّرضت له الباد عام  ، كما قامت 1970بأمّية تار

ة  ية ي يوغسافيا سابًقا س بوضع الشعار اممّيز على عدد من اممتلكات  1989السلطات امع
ماية  .(2)الثقافية ال تستحق ا

اي لعام  1999ي الثا لعام و ابّد من اإشارة إ أّن الروتوكول اإضا    املحق اتفاقية ا
م يتضّمن أي نص يتعّلق بالشعار اممّيز الذي مكن أن ميز به اممتلكات الثقافية 1954

ذا الروتوكول، إذ ابد من ضرورة  ذا  القصور عيب يشوب  ماية امعّززة، و يعتر  امشمولة با
مايةاقراح شعار ميز للممتلكات الثقافية ا  .  (3)مشمولة هذ ا

ة اممتلكات الثقافية ي    ث و تقرير من جانب  ل  ذ امسألة  ومن امتوقع أن تكون 
زاع امسلح بعد دخول الروتوكول اإضاي الثا لعام  فاذ، و يرى الدكتور 1999فرات ال  حّيز ال
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ول -(1) كرتس، لويز روزوالد بك، القانون الدولي اإنساني العرفي، المجلد ا ة -القواعد -جون ماري  ، اللج
رة، مصر،  حمر، دار نشر جامعة كامبريدج، القا  .185، ص 2007الدولية للصليب ا

زاع المسلح، ص محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية  -(2)  .66، 65في فترات ال

ايفة، المرجع السابق، ص  -(3)  102انظر، سامة صالح الر
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مر سواءا  ذا ا ي أصلح اهيئات ال مكن ها تقرير مثل  ة  ذ اللج مد عمرو سامح بأّن 
اي  أن تقّرر ، أو 1954باموافقة على استخدام الشعار الوارد بامادة السادسة عشر من اتفاقية ا

ماية امعّززة  .(1)استخدام شعار جديد لتمييز اممتلكات الثقافية امشمولة با

زاعات المسلحة اء ال  المبحث الثاني: التطور التاريخي لحماية الممتلكات الثقافية أث

خرة بعرض مسار     ذ ا تعتر اممتلكات الثقافية امراث الثقاي والفكري للشعوب إذ تسمح 
فاظ عليها ا يعتراإ ية فحسب بل  مسألة أو نسانية، وهذا فا مسؤولية الدول   يقضية وط

ية  كذلك، ويبّن الواقع احزن على مّر التاريخ أنّ  عمال الف روب تؤدي إ فقدان العديد من ا ا
ا ريب مواقع ثقافية أو تدمر ذ العصو ، و عراف م ماية اممارسة حسب ا ر ورغم ضروب ا

اذ التدابر  رب العامية الثانية اجتمع الدو إ ا و للحضارة، دفع الدمار الذي خلفته ا ا
ح ماية خاصة  .(2)للممتلكات الثقافية الازمة ووضع قواعد قانونية م

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .66محمد سامح عمر، المرجع السابق، ص   -(1)

سس المستمدة من الوثائق  -(2) زاعات المسلحة على جملة من ا اء ال تقوم فكرة حماية الممتلكات الثقافية أث
 وااتفاقيات الدولية و التي يمكن إرجاعها إلى مايلي:

 نيةاعتبار الممتلكات الثقافية ملك لإنسا-1

ساس ذا يقوم س بها يقصد التي اإنسانية، مفهوم على ا  خرى أو لدولة انتمائه عن مجردا البشري الج
فالمصطلح يحتضن العالم أجمع خاصة مع اتجا القانون الدولي العام في تطور الحالي نحو حماية التراث اإنساني 

ائية، و عليه فإن ا ذا العالم شعوب أي لإنسانية، مشترك تراث ي الثقافية لممتلكاتبما يفرضه من جزاءات ج ، و
اي لعام  ضرار التي تلحق 1954ما أكدته اتفاقية ا ا قد أشارت بصورة صريحة في ديباجتها إلى أن ا جد  -، ف
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 أدت إ ظهور التاريخ عر اممتلكات الثقافية ها تعرضت ال امتكررة العديدة اعتداءاتاف   

ماية ذ تطورت م ،من العصور القدمة اممتلكات ذ ماية بوادر  وضع ضرورة ي بالتفكر ا

ظيم رب، زمن مايتها دو ت تماما تو الدولية ااتفاقيات فبدأت ا   إ ذلك واستمر ها ا
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زاعات المسلحة، بسبب الت - ية الحرب بممتلكات ثقافية لشعب من الشعوب خال ال  قدم المطرد باستخدام تق
اي لعام  إنما قد كرست للحفاظ على  1954تصيب التراث الثقافي للبشرية جمعاء، و بذلك نجد أن اتفاقية ا

ن كل شعب من شعوب المعاني اإنسانية، باعتبار الممتلكات ا ي تراث مشترك تملكه اإنسانية جمعاء،  لثقافية 
صيبه في الثقافة العالمية، و بالتالي فإن أي اعتداء على قواعد القانون الدولي اإنساني الخاصة  م ب العالم يسا

ع اإنسان ومن ثم الشعوب من حق التوصل إلى   ا م ثقافتها و معرفة كتشاف ا  بحماية الممتلكات الثقافية مع
اء مستقبلها.  ماضيها و تاريخها الحضاري من أجل ب

 اعتبار الممتلكات الثقافية أماكن محايدة-2
قولة و التي  تشكل التراث     ولى على اعتبار اآثار التاريخية الثابتة و الم طن في مادته ا لقد نص ميثاق واش

يا أم شخصيا  زاع حمايتها بتلك الصفة، الثقافي للشعوب، سواء كانت ملكا وط بغي على أطراف ال أماكن محايدة، و ي
 سواء أكان ذلك وقت السلم أم الحرب.

ته المادة الثانية من ذات الميثاق     و حياد مطلق كما بي ذا الميثاق  و تجدر اإشارة إلى أن الحياد الوارد في 
داء، إذ أكدت على تمتعها بالحياد، و الحماية وبالتالي ا يجوز التعرض الممتلكات بأية صورة من صور ااعت

راضي حتى تلك الخاضعة لسيادة أي دولة من الدول الموقعة على الميثاق بدون تمييز، انظر،  وااحترام في جميع ا
ة  ردن، بدون س ولى، دار مجداوي، عمان، ا عمر سعد اه، القانون الدولي اإنساني، وثائق و آراء، الطبعة ا

شر ظور القانون الدولي، دراسات تطبيقية 286، ص ال ية في م ماكن المقدسة الدي ، مصطفى أحمد فؤاد، ا
ولى، دار الكتب القانونية، مصر،  ، سامة صالح 145، ص 2004لانتهاكات اإسرائيلية في فلسطين،الطبعة ا

ايفة، المرجع السابق، ص  نشأة الحماية ، فرنسوا بونيون ،145، خياري عبد الرحيم، المرجع السابق،ص 65الر
زاع المسلح ضمن إطار القانون الدولي اإنساني التعاقدي والعرفي، مقال  القانونية للممتلكات الثقافية في حالة ال

شور على الموقع :   .24/01/2013تاريخ ااطاع  www.icrc.orgم
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. ا  غاية الوقت ا

ذ     زاعات امسلحة م اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث و إذا كان القانون الدو قد وضع قواعد 
ذ قواعد قرن من الزمان أو ما يزيد عليه بقليل،  ظيم  فإّن الشريعة اإسامية كانت السباقة ي ت

ا  تماًما واضًحا ي احافظة على اممتلكات الثقافية باعتبار تراث مشرك لإنسانية فقد أبدت ا
ذا الراث. افظته على   حيث جاء اإسام مبادئ عديدة توضح 

ول ماية اممتلكات الثقافية     اول ي ا ذا امبحث إ مطلبن نت قسم  اءًا على ما تقدم س و ب
ماية اممتلكات الثقافي ، أّما امطلب الثا نتطرق فيه  ظيم الدو ة ي الشريعة قبل و ي مرحلة الت

 اإسامية.
ول ظيم الدوليالمطلب ا  : حماية الممتلكات الثقافية قبل و في مرحلة الت

اء     ظيم قانو يهدف إ ماية اممتلكات الثقافية أث و أي ت ا ا م تشهد البشرية ي عصور
صوات بض زاعات امسلحة، إّا مع مطلع العصور الوسطى أين بدأت تتعا ا رورة تطوير ال

هود الدولية إ  القواعد ذات الطابع الدي ال تضمن ماية اممتلكات الثقافية، و استمرت ا
زاعات  اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث ظيم قانو  ماعة الدولية من ااتفاق عل ت ت ا أن مك

 امسلحة.
ول إ ما    ساس يتم التطرق ي الفرع ا ذا ا ظيم و على  ية اممتلكات الثقافية قبل مرحلة الت

. ظيم الدو ، و إ ماية اممتلكات الثقافية ي مرحلة الت  الدو
ظيم الدولي ول: حماية الممتلكات الثقافية قبل مرحلة الت  الفرع ا

ا، إّا أّن     لقد شهدت امعمورة عدة حضارات لعبت دورا متمّيزا ي تقدم اإنسانية و تطور
روب ح ال هب و ااستياء على اممتلكات الثقافية كان القاعدة السائدة ي فرات ا تدمر و ال

 هاية العصور الوسطى.
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 أّوًا: حماية الممتلكات الثقافية في الحضارات القديمة
ضارة أن من الرغم على    ازاها، ي عريقة حضارة كانت اليونانية ا  ي تسهم م أها إا إ

ية، ولغوية وثقافية عرقية أواصر لوجود كبر بشكل الدو القانون قواعد تطوير  شعورا ولدت ودي

د اليونانية امدن بن العاقة كانت إذ اليونانين، لغر بالعداء واضحا  بالقر الشعور إ تست

  .(1)البشر ب وحدة فكرة إ وليست امشركة وامصا
ظرون اليونانيون كان كما    م إ ي  من مع ودية عاقات هم تكن م لذلك دونية، نظرة غر

ذت فقد ذلك ومع، اليونانية امدن خارجم من   أماكن على ااعتداء عدم لضمان تدابر ا

ا ،"دودون"و "ديلوس" و "أومي " مثل الكرى، اإغريقية بامعابد عرفأُ و  العبادة  بوصفها وغر

بغي وا مقدسة ف أعمال ارتكاب أو حرمتها، على ااعتداء ي  لأعداء كان ما، بداخله ع

هزمن ا ماذا لكوها إليها اللجوء حق ام  .(2)اليوم اعتمد الذي اللجوء قانون نشأ ا ومن هم آم
مر ذا أن إا     ماكن ذ أن من نابعا يكن م ا ا مية ا  احرامه ب ثقافيا تراثا باعتبار

ا كان وإنا ازعن خوف عن نا هم اعتقادا ها التعرض من امت تقم سوف امعابد بأن م هم ت  ي م
 .(3)ها امساس حال

سبة ذا    هم فيما اليونانين مع للمعاملة بال خرى الشعوب مع أما ،بي   "برابرة" مفاعترو ا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول، تعريب عباس العمر،  -(1) مم، مدخل إلى القانون الدولي العام، الجزء ا ارد فان غان، القانون بين ا جير 
ة ا ان، دون س  42شر، ص لدار الجيل، دار اآفاق، بيروت، لب

حمر، العدد  ري كورزييه، دراسة عن نشأة القانون اإنساني، المجلة الدولية -(2) ، 389للصليب ا
، ديسمبر 396، والعدد 578-558ص، 1951جويلية ، 391  ، والعدد389- 370ص ، 1951ديسمبر
 . 968-937ص  1952

 .73خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  -(3)
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 .(1)متلكات كل وتدمر قتلهم وز
د اإغريق    ه ع ماية اممتلكات الثقافية ع د الرومان فيما يتعلق  مر كثرا ع تلف ا  دفق و م 

هب السلب كان ية امقدسات فيها ما الثقافية للممتلكات والتدمر وال  السائدة السمة ي الدي

اء روب، أث ية روحية قيم من الثقافية اممتلكات تدمر أن امتحاربة القوات اعترت فقد ا  وتار

فراد مرتبطة وأثرية  .با
تصر كان إذ    ، على يدل ما وكل اآخر وجود لتحطيم يسعى ام  كانون" كان فقد وجود

ة تدمر ب " مقولته دائما يكرر "القدم ا وفعا "قرطاج  سوى ذلك من يسلم وم دمر
 .(2)ثقافية وقيمة قدسية من به تتمتع ما الدي الطابع ذات اممتلكات

ية ااعتبارات أن من الرغم وعلى    ية اإنتاجات ماية تعزيز ي الرئيسي العامل كانت الدي  الف

فاظ ية، بامعابد وتعلقها لقدسيتها عليها وا زاعات أن إا الدي روب ال  وضعف امستمرة وا

ظيم وقصور التعاون، اصة امعاير وضع ي الدو الت  .(3)ماية ا

ماية لبوادر اماحظ و    ضارات خال ظهرت ال ا  على كزتر  ئامباد ذ أنّ  د القدمة ا

عيان خاصة بصفة العبادة أماكن ماية  القواعد ذ أن كما،  عامة بصفة والثقافية امدنية وا

حصرة كانت زاعات ي فقط م اء بن تقوم ال امسلحة ال ضارة أب زاع كان إذا أما الواحدة، ا   ال

ضارة ذ عن خارج صم يتعلق ماية مبادئ بكل اإطاحة يتم فإنه ا  شيء كل ويصبح ا

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رة، مصر،  -(1) هضة العربية، القا ، 2002سعيد سالم الجويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي اإنساني، دار ال
 . 13ص 

صيل  -(2) ولى، مركز ا زاع المسلح، الطبعة ا محمد سالم عمر، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال
رة، مصر،  شر و التوزيع، القا  .17، ص 2002لل

 . 27علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  -(3)
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رب زمن ي ومباحا مشروعا  .ا

 19ثانًيا: حماية الممتلكات الثقافية في العصور الوسطى حتى القرن 
ذ الفرةالصورة كثرا، فلم  تتغرم      ظيم قانو للعاقات الدولية فيما يتعلق  تشهد  أي ت

وية خرة باممتلكات الثقافية سوى بعض ااعتبارات امع ل الفكر  هذ ا كما  ،(1)و الفقهمن أ
روب  ية لشن بعض ا يت على أساس و مررات دي رب العادلة ال ب ذ الفرة فكرة ا شهدت 

هب و السلب للممتلكات الثقافية، و أماكن العبادة ما أدى إ العديد من صور التدمر و ا ل
روب الصليبية. خرة ا ذ ا روب، ومن أمثلة   خال تلك ا

ساسي     روب من خال امبدأ ا ماية اممتلكات الثقافية ي حالة ا تمام  و كانت بداية اا
داف العسكرية و اممتلكات امدنية، و ال ذي دعا إليه العديد من الفقهاء القائل بالتمييز بن ا

ذا امبدأ هم جون جاك روسو الذي كان سّباقًا ي طرح   .(2)من بي

امت روح     هضة، حيث ت هود الفكرية فيما بعد، و خصوًصا ي عصر ال و قد استمرت ا
اك نوع من الشعور لدى  ية و اممتلكات الثقافية و أصبح  ااحرام و التقدير لانتاجات الف

ا صيانة اممتلكات الثقافية كوها جزء من شخصيتها القومية،  ذ الدول بامسؤولية ا وقد مع ي 
ق ية عدد من فقهاء القانون الدو إذ يعد" با تليس " أول من طرح  مسألة  ألبرتلوة التار  ج

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤاء الفقهاء  -(1)  إلى أنّه:" مهما كان السبب الذي  )قانون الشعوب (الذي أشار في مؤلفه  )فاتيل (من بين 
ية، التي بجمالها تتشرف اإنسانية و ا  عمال الف نجتاح من أجله بلًدا آخر فيجب أن ا نتعرض لتلك المباني و ا

 .74لسابق، ص تزيد في شيء من قوة العّدو"، خياري عبد الرحيم، المرجع ا

فراد أعداء  -(2)  إذ قال:" إّن الحرب ليست عاقة بين شخص و شخص، و إنّما بين دولة و أخرى، يكون فيها ا
ه"، جان جاك روسو، في  ود، ليس كأفراد الوطن و إنّما مدافعين ع ين، و إنّما كج بالصدفة، ليسوا كأشخاص أو مواط

ول، الجزء ا  .241، 240، ص 1962لرابع، غارنييه، باريس، فرنسا، العقد ااجتماعي، الكتاب ا
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و  روب ، وكذلك  ماية الدولية للممتلكات الثقافية وقد وقف بوجه خاص ضد هبها إبان ا ا
دي حال و اآخر إ س" جرو  الفقيه اهول شآت عدمة الصلة يوس " الذي تطرق  عدم هدم ام

روب اء ا ربية أث  .(1)بالعمليات ا

ملة من امبادئ السامية ال سرعان ما انتشرت ي  1789جاءت الثورة الفرنسية عام كما    
ية ملكا عاما للشعب الفرنسي فيما  ول مرة ي التاريخ عدت اآثار الثقافية التار وربية و الباد ا

اصة للتأميم وبذلك موجب  "مرسوم كونفيت " عام  يات ا اميع امقت الذي   1791أخضعت 
 (2).شهد تأسيس  متحف اللوفر

م جهوًدا كبرة لصياغة نصوص قانونية من أجل  19كما شهدت الساحة الدولية خال القرن     
ابليونية امدمرة روب ال ذ احاوات م ترجم (3)ماية اممتلكات الثقافية خاصة بعد ا ، لكن كل 

دة د ولية، و إّنا كانت نصوًصا قانونية عرضية ي قالب اتفاقي دو كأن تصاغ ي شكل معا
قبة ذ ا ات ال صدرت خال  دات والتصر ها بامعا  .(3)جرت احاولة لد
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 .29-28علي خليل إسماعيل ألحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  -(1)

ولىسموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، الطبعة  -(2) شر والتوزيع، ،ا  . 16، ص 1960 سوريا، دار ال

ابليونية و التي استمرت في الفرتة من عام  -(3) مال، فقد  1815إلى عام  1792لقد جاءت الحروب ال مخيبة ل
ا إلى فرنسا ية و اآثار و الممتلكات الثقافية من الدول التي احتلو قل كل ااعمال الف  قام العسكريون الفرنسيون ب
ية ذات القيمة العالية، و قد تّم إيداع حصيلة  عمال الف صلح لحفظ ا ي الدولة ا ذ التصرفات بأّن فرنسا  مبررين 
ذ الممتلكات بمتحف اللوفر بباريس، محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات  الغزو من 

زاع المسلح، ص   .17ال
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ها  قبة جرت احاولة لد ذ ا ات ال صدرت خال  دات والتصر  .(1)بامعا

اعية    هضة الص  ماية وتطورالدور نفسه وإن م يكن مباشرا، إا أنه ساعد على كما كان لل
ادات  اممتلكات الثقافية، كما أثر على تطور الصات الثقافية الدولية، إذ عقدت العديد من اا

اد الريدي العامي ماية 1874ام ع ""كاإ  ، وإقرار ااتفاقية العامية للريد، و"اتفاقية باريس 
اعية اعة، إا أها ترتبط بشكل  1883عام   "املكية الص ال كانت تتصل اتصاا وثيقا بالص

اتفاقية  1886غر مباشر بالثقافة والفن اللذين يساعدان ي العمل اإنتاجي، كما أبرمت ي عام 
ماية  مايةبرن بشأن  ظيم القانو الدو  ق بدايات الت ية ، وال تعد  دبية والف فات ا امص

 .(2)اممتلكات الثقافية  وصيانتها

اي لعام     اي لعام  1899م جاءت اتفاقية ا رمان تدمر ملكية  1907و اتفاقية ا
رب إ ذلك ف اات ال تدعو ضرورات ا ا، ما عدا ا يحظر مهامة أو قصف العدو أو حجز

ة  ظر هب مدي امدن و القرى و البيوت و امبا اجردة من وسائل الدفاع بأي وسيلة كانت، و 
جوم ط   .(3)أو بلدة ح و إن كانت 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا معهد 1874، و تصريح بروكسل لعام 1863من أمثلتها، قانون ليبرا عام و  -(3) ين أكسفورد الذي تب ، و تق
عراف الخاصة بالحرب"، انظر، سلوى أحمد  1880القانون الدولي في عام  و المعروف باسم"دليل القوانين و ا و 

، 37، 36ايفة، المرجع السابق، ص ، انظر، سامة صالح الر 22،23، 21ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص 
 Pascale Coissard, op, cit, p 22.انظر، 

 .17انظر، سموحي فوق العادة، المرجع السابق، ص  -(1)

اي لعام  -(2) و بروتوكوليها لحماية  1954انظر، ناريمان عبد القادر، القانون الدولي اانساني و اتفاقية ا
زاع  ان، ، ، 1ط المسلح، الممتلكات الثقافية في زمن ال شورات الحلبى الحقوقية، بيروت لب  .75، ص .2005م
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اي لعام      رب الرية مبدأ  1907كما طرحت اتفاقية ا عراف ا رب و ا امتعلقة بقوانن ا
رية و التعليم  -ماية اممتلكات الثقافية  عمال ا ما فيها امؤسسات امخصصة للعبادة و ا

ون و العلوم ح و إن كانت ملكا للدولة صار أو القصف، حيث-(1)والف  ، ح ي حالة ا
اذ كافة التدابر الازمة  27نصت ي امادة  ب ا صار أو القصف  ها على أنّه:"ي حاات ا م

رية  عمال ا ون و العلوم و ا بتفادي اهجوم قدر امستطاع، على امبا امخصصة للعبادة و الف
رح ية و امستشفيات و امواقع ال يتم فيها مع امرضى و ا ى، شريطة أا و اآثار التار

غراض عسكرية"  .  (2)تستخدم ي الظروف السائدة آنذاك 

ية، إا أها     ا دد بدقة مت ظم موضوع ماية اممتلكات الثقافية و  ذ القواعد م ت و مع أن 
اء  ماية اممتلكات الثقافية أث اصة  ساعدت إ حد كبر ي ظهور بعض امبادئ و القواعد ا

زاعات ام                                سلحة.ال

ظيم الدولي  الفرع الثاني: حماية الممتلكات الثقافية في مرحلة الت

ية تتبع كل التغيرات السياسية وااجتماعية والثقافية ال طرأت     ذ الفرة التار ا مكن ي 
امن كان  ذا الشأن أن نعلق على حدثن  ، ي  هما تأثرما ي كل شيء ي على اجتمع الدو

و ربن العاميتن ا ارجية على سواء ،ونع هما ا ا الداخلية و ا و الثانية، وكلتاما  حيات
رمان والدمار ما م يكن   حدثتا ي القرن العشرين، ولقد ذاقت البشرية فيهما من ألوان العذاب وا

ظيم العاقات الدولية على أساسي توقع إنسان، ما دفع العام بعدما إ   التفكر بضرورة ت

                                                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  56المادة  -(1) عراف الحرب البرية 1907من اتفاقية ا  المتعلقة بقوانين الحرب و ا

اي لعام  27المادة  -(2)  عراف الحرب البرية 1907من اتفاقية ا  المتعلقة بقوانين الحرب و ا
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ظمن دولين ذي اختصاصات عامة ما: كذا شهد اجتمع الدو ت عصبة  قواعد جديدة، و
مم امتحدة مم و ا ياة الدوليةاللتان   ،ا ال ا  .(1)كان هما دور ي 

ولىأوا: حماية الممتلكات ال  ثقافية بعد نهاية الحرب العالمية ا

اي     ماية اممتلكات  1907-1899على الرغم ما جاءت به اتفاقيات ا من مبادئ عامة 
و رب العامية ا زاعات امسلحة، إا أن ا اء ال ال كانت أول اختبار حقيقي  -الثقافية أث

قد جاءت مزلزلة هذ امبادئ ومدمرة ها،  -للوقوف على مدى احرام الدول امتحاربة للقواعد
هب، و السلب، و التدمر  اف ال رب كافة أص ذ ا وات  فقد شهد العام خال س

ذ امبادئ و القواعد عن ضمان ماية اممتلكات الثقافية (2)للممتلكات الثقافية ، ما أثبت عجز 
رب ذ ا اء   .(3)أث
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ائية عربيا ودوليا،  – (1) جامعة الدول العربية إصدارات حسين رشيد خريس، دراسة حول ندوة ااتفاقيات الثقافية الث
ليسكو  ة "،"ا  .4، ص 1981البحرين، بدون طبعة، س

ذ  -(2)  لمانية  لمانية بتدمير مكتبة لوفيان البلجيكية، و بررت القوات ا على سبيل المثال قامت القوات ا
اد لفكرة " الضرورات العسكرية" و بالتالي حاولت دفع مسؤوليتها و تمسكت بعدم إدانتها  عمال التدميرية بااست   ا

ادا إلى اتفاقية  اي لعام و بالتالي عد مسؤوليتها دوليا است امش 1907ا ، انظر، محمد سامح عمرو، مرجع سابق، 
 .26، ص 2رقم 

ولى عدد من المحاوات لصياغة اتفاقيات دولية  -(3) شهدت الساحة الدولية في أعقاب نهاية الحرب العالمية ا
ة الخبراء لحماية الممتلكات الثقافية في فترات الحروب، مثال ذلك مشروع ااتفاقية التي تم صياغته بواس طة لج

ية في وقت الحرب، و على الرغم  عمال الف طن و التي كلفت بصياغة اتفاقية دولية لحماية ا بثقة عن مؤتمر واش الم
عمالها في عام  ة  إا أّن ااتفاقية لم تحظ بالتوقيع عليها من جانب الدول، و في عام  1922من إتمام اللج

اي للخبراء بوضع 1923 ظيم الحرب الجوية، وقد تم ااسترشاد قام مؤتمر ا  -مشروع اتفاقية دولية تهدف إلى ت
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مم  و القواعد و ي امقابل كان انتهاك تلك امبادئ   دافًعا متابعة العمل ضمن نطاق عصبة ا
ماية اممتلكات الثقافية، و على الرغم من عدم تبلور مبادئها على  لوضع مبادئ فعالة و عملية 

، إا أنه على امستوى اإقليمي و باقراح من الرسام الروسي الشهر امستوى ا نيكواي (لدو
مريكية 1935وّقع اتفاق رويرخ عام  )رويرخ  .(1)ي القارة ا

د العلمية     ية و امتاحف و امعا ماية اآثار التار طراف فيه  ذا اميثاق الدول ا لقد ألزم 
ييد كل امواقع  روب، كما نص على  ية و التعليمية و الثقافية ي زمن السلم و ي فرات ا والف

روب، و ضرورة احرامها و مايتها ثرية و امبا و امراكز ي فرات ا من جانب أفراد القوات  ا
 .(2)امتحاربة

ظر عما إذا كانت ملوكة      ايدة، بغض ال ذا اميثاق اممتلكات الثقافية أماكن  كما يعتر 
ا  ريد غراض عسكرية، على أنه يتم  للدولة أم ا، و عدم ااعتداء عليها إا إذا استخدمت 

ياد. ها صفة ا ذ اامتيازات إذا زالت ع  من 
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د - اي العاشرة لعام  ع ته اتفاقية ا ظمة للقذف البحري و خاصة ما تضم ذ القواعد الم و التي  1907وضع 
ص على تحريم قذف المباني المخصصة للعبادة و المؤسسات الثقافية،انظر،   Toman, J, laت

protection des biens culturels dans les conflits armés internationaux, 

cadre juridique et institutionnel, in.ch.swinarski (du), Etude et assais sur 

le droit international humanitaire et sur les principes de la croix rouge 

en l’honneur de Jean pictet, cicr-Nijhoff, Genève La Haye, 1984, p567.   

طن التي وقعت  -(1) وبية عام  21عليها يعرف أيضا باتفاقية واش ، 1935دولة من دول أمريكا الشمالية و الج
زاع المسلح، مرجع سابق، ص   .27انظر، محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال

 .26محمد سامح عمرو، المرجع السابق، ص  –(2)
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ثار وامؤسسات الثقافية ال وضع شعار ليكون عامة ميزة لنص اميثاق على ضرورة كما    
يئة قطعة قماش مؤطرة بشريط أمر ورمت  تكون موضع ماية قانونية دولية ، وكان الشعار على 

 . (1)ثاث دوائر مراء اللون أيضا بداخله

ماية اممتلكات الثقافية، بل حدد كذلك آلية  ص على إلزامية الدول  و م يكتف اميثاق بال
ها و تشريعاها الداخليةمساءلة الدول  تهك أحكامه، و ألزم الدول ال توقعه مائمة قواني  ال ت

 .(2)مع نصوص اميثاق، لذلك يعتر ميثاق رويرخ اتفاقًا كاماً 

ة خراء برئاسة الفقيه  1930ومن ناحية أخرى قام امكتب الدو للمتاحف عام     بتشكيل 
روب، البلجيكي"شارل دي فيشر" لدراسة ك ية ي فرات ا عمال الف ثرية و ا يفية ماية امواقع ا

قّدم الفقيه "دي فيشر" تقريرًا مفّصًا عن كيفية ماية اممتلكات  1936و ي أكتوبر عام 
مم لصياغة مشروع  ت مظلة عصبة ا ة تعمل  ذا التقرير اقراًحا بتأسيس  الثقافية، وتضّمن 

ماية ام روباتفاقية دولية  ية ي فرات ا عمال الف  .(3)متلكات الثقافية و اآثار و ا

معية  1938و ي عام     ة من وضع مشروع اتفاقية ّم عرضها على كل من ا انتهت اللج
ذا امشروع مع باقي الدول  اقشة  دية م كومة اهول لس العصبة، وقد ّم تكليف ا العامة و 

خرى و اإعداد إ عقد م هود ا ذ ا يه كاتفاقية دولية، غر أّن كل  اقشته، بغية تب  ؤمر دو م
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 .10حسين رشيد خريس ، المرجع السابق ، ص انظر،  -(1)

زاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  –(2)  اء ال ايفة، حماية الممتلكات الثقافية أث  .41انظر، سامة صالح الر

 .28، محمد سامح عمرو، المرجع السابق، ص 38السابق، ص علي خليل إسماعيل ألحديثي، المرجع  -(3)
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ذا امؤمر رب العامية الثانية، ال أعاقت عقد  ا بسبب انداع ا  . (1)م تؤت مار

 ثانًيا: حماية الممتلكات الثقافية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

رب العامية الثانية فرة اختبار عصيبة، إذ كشفت اهتلرية     لقد عانت اممتلكات الثقافية ي ا
 (2)والفاشستية عن بربريتها إزاء الثقافة و ما خلفته من انتهاكات للمعاير الدولية ي ذلك الوقت

مية ااستث ة امسائل ذات ا رب معا ضارة وكان دافعا للمجتمع الدو بعد ا اء ا ائية لب
 اإنسانية.   

رب     دات الصلح ال أبرمت ي أعقاب ا ت معا اولة إنقاذ ما مكن إنقاذ تضم و ي 
صوص ال هدف إ ضمان إعادة ما ّم ااستياء عليه من اممتلكات  العامية الثانية عدد من ال

ان للخراء كلفت بالبحث عن اممتلكات الثقافية إ أصحاها، وي سبيل ذلك ّم تشكيل عدة 
ا هوبة بغية إعادها إ باد  .(3)ام

ربع امعقودة عام     يف ا در اإشارة إ أّن اتفاقيات ج ، قد حظرت على دول 1949و 
فراد، أو ماعات، أو سلطات  قولة تتعلق  ااحتال القيام بتدمر أي متلكات خاصة أو م

ظمات  ذ عامة، أو م  اجتماعية أو تعاونية إ إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتًما 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11حسين رشيد خريس ، المرجع السابق ، ص انظر،  -(1)

لمانية في اإتحاد السوفياتي وحد  -(2)  ضرار في اآثار  407دمرت القوات ا متحف، و في بولونيا قّدرت ا
ون و المتاحف   .124، كمال حماد، المرجع السابق، ص  )وحدة نقدية بولونية (زلطي 5.365000والف

 .1947، و ااتفاقية المبرمة بين قوات الحلفاء و إيطاليا عام 1947مثل اتفاقية السام مع المجر عام  -(3)
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 .(1)التدمر

ذ ااتفاقيات ما يشر إ ماية اممتلكات الثقافية ي فرات     لو نصوص  زاع و نتيجة  ال
ادية بضرورة صياغة اتفاقية دولية ماثلة هدف إ ماية اممتلكات  صوات م امسلح، تعالت ا

فراد. رب من ا ربع لضحايا ا يف ا ماية الدولية ال تكفلها اتفاقيات ج  الثقافية على غرار ا

اءً  1949لذلك و ي عام     ظمة اليونسكو قرارًا ب كومة تب امؤمر العام م ا على اقراح من ا
زاع  ماية الدولية للممتلكات الثقافية ي فرات ال دية، يدعو إ ضرورة الركيز على موضوع ا اهول
ظمة اليونسكو بصياغة مشروع اتفاقية دولية بالتعاون مع اجلس الدو  امسلح، حيث قامت م

ماية اممتلكات اي  زاعات امسلحة عام  للمتاحف، أسفر عن تب اتفاقية ا اء ال الثقافية أث
زاعات امسلحة 1954 اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث ي تعتر أول اتفاقية دولية خاصة  ، و

ول ها، ليكون مكّما ها و ليس (2)بشكل خاص ، ومن ّم التوقيع على الروتوكول اإضاي ا
ماية اممتلكات الث اص كذلك  زاعات امسلحةمعّداً ها و ا اء ال   (3).قافية أث

و بسبب كون ميع الدول ليست ملزمة هذ ااتفاقية فقد أدرج امؤمر الدبلوماسي حول إعادة    
يف زاعات امسلحة الذي عقد ي ج  تأكيد و تطوير القانون الدو اإنسا الذي يطبق ي ال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف الرابعة بشأن  53المادة مثل  -(1) شخاص المدنيين في وقت الحربمن اتفاقية ج  12المؤرخة في  ،حماية ا
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات  ، التي1949 أوت

يف خال الفترة من  دخلت حيز ؛ 1949 أوت 12أبريل إلي  21دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في ج
فاذ في   .1950ر أكتوب 21ال

زاع المسلح، مرجع سابق، ص  -(2)  .31محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال

 24انظر، سلوى احمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص -(3)
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ماية اممتلكات الثقافية 1977إ عام  1974من عام  ، ي الروتوكولن اإضافين مادة تتعلق 
ية أو أماكن العبادة و ال ظر  عمال الف ية أو ا توجيه أي عمل عدائي مباشر ضد اآثار التار

ذ  اذ مثل  ، أو ا ر تشكل تراثًا ثقافًيا أو روحيًا للشعوب، أو استخدامها ي دعم اجهود ا
ا هجمات الردع عيان   .(1) ا

ظر القيام بأي اعتداء على أما     ية باعتبار أّن فهذ امادة  كن العبادة امختلفة و اآثار التار
م بالغذاء الروحي و الدي الذي يدعوا إ القيم  ماكن إّنا مثل تراثًا مشرًكا لإنسانية مّد ذ ا
ماكن من  ذ ا زاعات، لذا وجب ماية مثل  روب و ال و التمسك بالفضائل ح أوقات ا

دث أ زاعات امسلحةااعتداءات ال قد  اء ال  .(2)ث

يف لعام  ارتكاب أي عمل   1977كما حظر الروتوكول اإضاي الثا املحق باتفاقية ج
، وعدم  ازعات ذات الطابع غر الدو عدائي موجه ضد اممتلكات الثقافية ي حال نشوب ام

ر  .(3)استخدامها لدعم اجهود ا
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يف المعقودة في ا ااول اإضافيالبروتوكول  من 53المادة  -(1)  والمتعلق بحماية  1949 أوت 12تفاقيات ج
ازعات الدولية المسلحة  .1977لعام  ضحايا الم

زاعات المسلحة، دراسة مقارنة بين القانون الدولي -(2) اء ال ياسين علي حسين، حماية التراث المشترك لإنسانية أث
، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، اإنساني و الشريعة اإسامية، رسالة   .125، ص 2006دكتورا

يف المعقودة في ا الثانيمن البروتوكول اإضافي  16المادة  -(3) المتعلق بحماية  1949أوت  12تفاقيات ج
ازعات المسلحة غير الدولية ذ المادة مع ضحايا الم ، و من الماحظ أنه على الرغم من تطابق الفقرتين أ، ب من 

ول لعام  53الفقرتين أ، ب من المادة  لم تتضمن فقرة مماثلة  16، إا أّن المادة 1977من البروتوكول اإضافي ا
ية بحظر اتخاذ الممتلكات الثقافية محا لهجمات الردع. 53للفقرة ج الواردة بالمادة   و المع
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حكام تعكس القانون العري     ذ ا و أّها واجبة هذ الصفة و من امسلم به أّن عموًما أن 
 على ميع امتحاربن سواء كانوا ملتزمن بالروتوكول أم ا.

ماية اممتلكات الثقافية، بعد تزايد     ماعة الدولية إ تطوير القواعد الرامية  و استمر سعي ا
زاع ا مسلح على أعمال العدوان ضد اممتلكات الثقافية و ااستياء عليها و هبها ي فرات ال

خرين من القرن اماضي  .(3)الصعيدين اإقليمي و الدو ي ربوع العام امختلفة خال العقدين ا

جاح، وّم تب الروتوكول     ماعة الدولية بريادة اليونسكو تتكّلل بال ومرة أخرى كانت جهود ا
اي عام  ماي1999الثا اتفاقية ا ة الدولية للممتلكات الثقافية ، الرامي إ تعزيز قواعد ا

ائية الدولية و اختصاص القضاء  زاعات امسلحة، و تقرير امسؤولية الدولية و امسؤولية ا اء ال أث
زاع امسلح.(2)الدو  ، ي حالة انتهاك قواعد ماية اممتلكات الثقافية ي فرات ال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولى بين العراق و إيران بين عام  -(1)  زاعات المسلحة، حرب الخليج ا ، حرب 1989 - 1980من أمثلة ال
ظمة على  و ، ااعتداءات اإسرائيلية المتكررة1992 – 1990الخليج الثانية بين العراق والكويت في عام  الم

ية، زاعات المسلحة الدائرة في كمبو  الممتلكات الثقافية الفلسطي ان، و كذا الحرب في و ال ديا، الغزو اإسرائيلي للب
من 1992يوغسافيا عام  ة الخبراء التي أسسها مجلس ا خيرة كشفت التحقيقات التي أجرتها لج ذ ا ، في 

ذ الحرب، عن نقل  ة فوكوفار بكرواتيا  530الدولي لبحث اانتهاكات التي ارتكبت خال  ية من مدي ألف قطعة ف
يك بحوالي إلى بلجراد ف ة دوبروف قذيفة مباشرة على  336ي يوغسافيا، كما قامت القوات اليوغسافية بقذف مدي

ثرية ة القديمة التي يرجع تاريخها إلى عام  المواقع ا من إجمالي المباني  %56م، مما أدى إلى تدمير  671والمدي
ا ة القديمة، محمد سامح عمرو، المرجع السابق،   .34، ص 3مش الموجودة بالمدي

ائية الدولية لعام  -(2) ساسي للمحكمة الج ظام ا نًصا خاًصا يعتبر بموجبه ااعتداء  1998و ذلك بتضمين ال
وقاف و اآثار التاريخية جريمة من  ون و العلوم و ا المتعّمد و الموجه ضد المباني المخصصة للعبادة و التعليم و الف

ه.جرائم الحرب، ما لم يتم استخدامه ة م ص عليه في المادة الثام ذا ما تّم ال داف عسكرية، و  ا كأ
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صوص و امبادئ الواردة ي" اإعان     ّد بل عكست بعض ال ذا ا د  هود ع و م تقف ا
ظمة اليونسكو بدورته  اص بالتمييز امتعمد للراث الثقاي"، الذي تبّا امؤمر العام م العامي ا

روب ي 2003ثن ي أكتوبر الثانية و الثا ، ضرورة احافظة على اممتلكات الثقافية ي فرات ا
 حالة انتهاك قواعد مايتها. 

لص إ ماية اممتلكات الثقافية بوصفها جزءا من الراث امشرك    و على ضوء ما تقدم 
اي لعام  د إ أحكام اتفاقية ا زاعات امسلحة تست و بروتوكوليها  1954لإنسانية خال ال
ربع لعام  يف ا  ليها و بروتوكو  1949اإضافين، و إ امبادئ العامة ال جاءت ها اتفاقيات ج

ائية الدولية،1977اإضافين لعام  ساسي للمحكمة ا ظام ا ة من ال  ، و كذا امادة الثام

صوص القانونية الدولية االتزام ها، انطاقًا من  ذ ال وبالتا يتوجب على الدول اموقعة على 
 مبدأ الوفاء باالتزامات.

اء ا زاعات المسلحة في الشريعة اإساميةالمطلب الثاني: حماية الممتلكات الثقافية أث  ل
رب دد ال العليا القاعدة أن د اإسام إ بالرجوع     إا بالقتال يبدأ ا امسلم نّ "أ ي ا

 إن تعتدوا وا يقاتلونكم الذين اه سبيل في وقاتلوا :"تعا لقوله وذلك ،(1)"العدو به بدأ إذا

رب، (2)" نالمعتدي يحب ا اه  تأت م ها جومية، وليست دفاعية حرب اإسام ي فا

اء أجل من جاء اإسام بل العامر، إفساد أو القائم لتقويض   وليس ،والرمة والشفقة والتعمر الب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردن،  -(1) شر، عمان، ا سهيل حسين الفتاوي، عماد محمد ربيع، القانون الدولي اإنساني، دار الثقافة لل
 .171، ص 2007

 ، سورة البقرة. 189اآية  -(2) 

 



62 

 

هب والتخريب والتدمر للتهدم   (1).وال

وعة تقر بضرورة احافظة على    ا امت  لذلك جاءت الشريعة اإسامية من خال مصادر
اممتلكات الثقافية ال تشكل ملمًحا مهما من مامح الراث امشرك لإنسانية، و مايتها بصفة 
ة  ها، فجاء القرآن الكرم و الس لو فرة من الفرات ع زاعات امسلحة و ال ا  اء ال خاصة أث

فاظ على بوية الشريفة و الصحابة و الفقهاء امسلمن بالدعوة على وجوب ا ذ اممتلكات  ال
ا إهام روحي للشعوب.  باعتبار

بوية و أقوال الصحابة والفقهاء امسلمن     ة ال و عليه يتم التطرق إ ماية القرآن الكرم و الس
 للممتلكات الثقافية ي الفرعن التالين.

بوية ة ال ول: حماية الممتلكات الثقافية في القرآن الكريم و الس  الفرع ا
بوية بعدة     ة ال و  أحكامجاء القرآن الكرم و الس ماية اممتلكات الثقافية و  و قواعد خاصة 

 ما سيتم التطرق إليه فيما يلي:
 أّوًا: حماية الممتلكات الثقافية في القرآن الكريم

ا إّن القرآن الكرم جاء جامًعا لكل امبادئ ال تقوم و تسر عليها اإنسانية، و إذا     ما توقف
ية  عيان امدنية ما فيها اممتلكات الثقافية و الدي د عّدة آيات تقرر ماية ا أمام آياته الكرمة 
تظر  ت العواقب ال ت بت إ أبعد من ذلك حيث بّي ريبها و هدمها، و قد ذ وتدعوا إ عدم 

ذ اممتلكات،  ذ اآيات الكرمة قولهامعتدين على  :" ومن بن  ع  تعا ومن أظلم ممن م
ا إاّ خائفين لهم   مساجد اه أن يذكر فيها اسمه وسعى إلى خرابها أولئك ما كان أن يدخلو
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د الدول غير اإسامية، دراسة مقارنة بين الفقه اإسامي والقانون  -(1)  ية ع لعلى يحياوي، حماية المقدسات الدي
ائي العام، مذكرة ماجستير، كلية  ة، الجزائر الج العلوم ااجتماعية و العلوم اإسامية، جامعة الحاج لخضر، بات

 .73، ص 2009-2010



63 

 

 (1)".في الدنيا خزي و لهم في اآخرة عذاب عظيم

ذ اآية الكرمة يقول اإمام الطري أي أمريء أشد تعديًا و جراءة على اه     و ي تفسر 
ع مساجد ا مر من إمريء م ه أن يعبد اه فيها، وأن يذكر فيها امه و سعى إ خراها وخافًا 

ع امصلن و امتعبدين من عباداهم  سواء باهدم أو التعدي أو التخريب، و أّن الساعي ي م
، و يكون ي أعظم درجات الفسق  .(2)والقائم بتخريب امساجد أسوأ حااً من امشرك باه تعا

    ": ّاس بعضهم ببعض لهّدمت صوامع و بيع و ي أية أخرى قال اه تعا و لوا دفع اه ال
صر إّن اه لقوّي عزيز صرّن اه من ي  (3) "و صلوات ومساجد يذكر فيها اسم اه مثيرا و لي

ذ اآية الكرمة أّن ماية أماكن العبادة  ر من   تعدها بل ،فقط امساجد على تقتصر مإّن الظا

اصة العبادة أماكن إ ديان ا خرى، حيث رتب با يا ترتيبا هاتا  ختامها ي امساجد فجاءت تار
ي كّلها معرضة للهدم و التخريب  .(4)و

ماية الشعائر و العقائد و العبادات من     و إذا كان القرآن الكرم ي بعض آياته أذن بالقتال 
اعتداء امعتدين، فمن باب أو أن يكون امسلمون ي قتاهم متورعن كل التورع عن هدم 

اء نزاعاهم و حروهم. ها امقدسة أث ريب و اعتداء على دور العبادة و أماك  و
بان و أصحاب الصوامع ي حال عبادهم فإنّه يقرر  كان  ذاو إ    القرآن الكرم يقرر ماية الر

ذ  ّن ااعتداء على  روب،  اء ا ريبها أث ا و   ماية أماكن عبادهم و ذلك بعدم تدمر
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 .114سورة البقرة، اآية  -(1)

 .191ياسين علي حسين، المرجع السابق، ص  -(2)

 .40اآية سورة الحج،  -(3) 

ي أوسع من الصوامع، و الصلوات أماكن  -(4) صارى عامة و  بان، و البيع لل عزلة للر الصوامع أماكن العبادة الم
 العبادة لليهود و المساجد أماكن العبادة للمسلمين.
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ماكن مثل اعتداء على قدسيتها، و   رض ي والفساد العبث من انوعً  عتريا  .(1)ا

ت آيات القرآن الكرم    وز التعرض للممتلكات كما تضم إشارة واضحة للدالة على أنّه ا 
ا أو سلبها أو هبها لغر غاية  ب بذل الغاية القصوى ي عدم تدمر ية و  الثقافية و الدي

ذا يع أنّ  ،تقتضيها الضرورة  وبن امدنية عيانا بن التمييز مبدأ أقرت اإسامية الشريعة و 
داف ا من  تدمر أي أنّ  اعترت فقد ،العسكرية ا ائس و امساجد و الصوامع و غر للك

ياة للسكان امدنين اك ضرورة عسكرية فا مكن (2)شرعا وز ا ضروريات ا ، فطاما م يكن 
رب سبب أو ذريعة للتعدي على اممتلكات الثقافية. اذ ا  ا

بوية ثانُيا: حماية الممتلكات ة ال  الثقافية في الس

ها، فقد      ية م ي كذلك ماية اممتلكات الثقافية خاصة الدي بوية الشربفة قررت  ة ال إّن الس
جد صلى اه عليه وسّلم   عداء، ف كان الرسول صلى اه عليه و سّلم رحيًما ي حربه ح مع ا

 يسيء لإنسانية. يوصي أصحابه ي حروبه و غزواته باابتعاد عن كّل ما

ي صلى اه عليه و سّلم كان إذا بعث جيًشا قال    :" اخرجوا في سبيل اه فقد ثبت عن ال
تعالى تقاتلون في سبيل اه من كفر باه، و ا تغدروا، و ا تغلوا، و ا تمثلوا، و ا تقتلوا 

 ن قتل أصحاب الصوامع ، ففي هيه صلى اه عليه و سّلم ع(3)"الولدان و ا أصحاب الصوامع
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 .60لعلى يحياوي، المرجع السابق، ص  -(1)

زاعات المسلحة في القانون الدولي اإنساني والشريعة  -(2)  ي عبد الحميد محمود، حماية ضحايا ال انظر، عيد الغ
رة، مصر،   .56، ص 2006اإسامية، الطبعة الثالثة، مطبعة القا

ي (الشوكاني  -(3) خبار من  )محمد بن علي بن محمد بن عبد اه الشوكاني اليم تقى ا وطار، شرح م ، نيل ا
شر، ص  ة ال خيار، الجزء السابع، مكتبة دار التراث، بدون بلد و س  .247 -246أحادبث سيد ا
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يًا  ريب أو تلف، و يأخذ حكم ماية أماكن عبادهم و يقرر ضم أن ترك دون تدمر أو 
ائس و مساجد،  خرى من ك روب ي اإسام الصوامع كل أماكن العبادة ا ّن اهدف من ا

اء تلك الديانات و مايتهم من كل  صن أب خرى بل العمل على  و الديانات ا ليست 
رب  . (1)عدوان ما داموا بعيدين عن إشعال نار ا

ماكن     نبياء  ماية ا روب ماية تليق  ماكن العبادة أوقات ا ّن ماية ب اإسام  و 
عوا عن القتال  العبادة،  فقد أوصى صلى اه عليه و سّلم أصحابه و قادة جيوشه بأن يكفوا و مت

ادي ي أحد م ها مجرد رؤيتهم مسجد من مساجد كمكان للعبادة، أو ح بسماعهم مؤذن ي
ي صلى اه عليه و سّلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجًدا  فعن عصام امز قال:" كان ال

اديًا فا تقتلوا أحد" ماكن  من أي اعتداء أو (2)أو معتم م ذ ا ذا ما يستلزم حتًما ماية  ، و 
 ريب أو تدمر و ذلك احراًما لقدسيتها.

ي     صلى اه عليه و سّلم قرر ماية أماكن العبادة لكي مارس فيها كذلك ما يّدل على أّن ال
جران بأن ا يغّر أسقف  صارى ال الشعائر، الوثيقة ال تعّهد من خاها صلى اه عليه و سّلم ل

ن من كهانته بانيته، و ا كا ب من ر  ، فهذا التعهد دليل على إقرار (3)من أسقفيته، و ا را
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زاعات المسلحة، دراسة مقارنة بين القانون ياسين علي  -(1)  اء ال حسين، حماية التراث المشترك لإنسانية أث
 .199الدولي اإنساني و الشريعة اإسامية، مرجع سابق، ص 

 .246الشوكاني، المرجع السابق، ص  -(2)

صرانية في أقطار-(3) تحل دين ال جران و حاشيتها و سائر من ي ذا العهد:" ل رض جوار اه و ذمة  جاء في  ا
م و عشيرتهم و بيعهم و كل ما تحت أيديهم  د محمد رسول اه على أموالهم و أنفسهم و ملتهم و غائبهم و شا
بان  ائسهم و بيعهم و بيوت صلواتهم و مواضع الر هم و عن ك من قليل أو كثير....أن أحمي جانبهم و أذب ع

 -هم  كل مكرو حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم و فيما ا يغّير ومواضع السياح....و استوجبوا أن يذب ع
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ّها  حوال  ماكن العبادة و عدم ااعتداء عليها بأي حال من ا صلى اه عليه و سّلم ماية 
م.   ؤاء و ديانتهم و شعائر  مّس عقيدة 

ض على التقوى ي كل عمل سواء ي وقت     لقد جاءت أحاديثه صلى اه عليه و سّلم 
ة على عدم  يوشه الفا ث  رب، لذلك كان عليه الصاة و السام دائم ا السلم أو ي وقت ا
ّرض عليه ا يعّد من ماعة  هب، و كّل من يسعى إ السلب أو  التخريب، أو السلب، أو ال

 .امسلمن
 الفرع الثاني: حماية الممتلكات الثقافية في وصايا الصحابة و الفقهاء المسلمين

مم     ت مظلة اإسام من تراث ا من امبادئ السامية ي الدين اإسامي أّن كل ما دخل 
فاظ عليه و أمر امسلمون برعايته  السابقة ي الباد امفتوحة، ظّل مصونًا بل اإسام بالغ ي ا

دي رسوهم الكرم صلى اه عليه و سّلم، و إذا يف و  هم ا ا إ  انطاقًا من مبادئ دي رجع
ماية اممتلكات الثقافية  جد أّها أقرت الضمانات الكافية  وصايا الصحابة رضوان اه عليهم س
و ما ّم تأكيد كذلك و أقرّته أقوال و أراء  ها مع من فيها من رجال الدين، و  ية م خاصة الدي

 الفقهاء امسلمن.
اًءا على ما تقدم سيتم التطرق ي الفرع ا    ماية اممتلكات الثقافية ي وصايا الصحابة و ب ول 

. ماية اممتلكات الثقافية لدى الفقهاء امسلمن ي الفرع الثا  رضوان اه عليهم، مّ 
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ن من كهانته و ا يغّير حق  من حقوقهم و ا سلطانهم و  - بانيته و ا كا ب من ر أسقف من أسقفيته و ا را
رض، من الموقع: وثيقة ..، مقتطف من اشيء مما كانوا عليه صارى ا وثيقة عهد رسول اه صلى اه عليه وسلم ل

رض صارى ا ج االكتروني: عهد رسول اه صلى اه عليه وسلم ل ا تاريخ  www.manahg.net، من موقع الم
                2015/  04/  28اإطاع: 

 

http://www.manahg.net/
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 أّوًا: حماية الممتلكات الثقافية في وصايا الصحابة رضوان اه عليهم
ية نظرًا     ماكن الثقافية و الدي اء الفتوحات اإسامية على ا لقد حافظت جيوش امسلمن أث

ريًبا، و إّنا  دًما و  لها، فلم تكن فتوحاهم  ا مثل قيم عقائدية   مكانتها امقدسة و باعتبار
لق ب هج اإسام الذي رمه القرآن الكرم و أوضح معامه سيد ا اًءا و تعمرًا و ذلك تطبيًقا م

 مد صلى اه عليه و سّلم.
ب صيانته و مايته وم     و ااحرام باعتبار تراثًا إنسانيًا مشرًكا  فكان نصيب الراث الثقاي 

اء فتوحاه ائس أو و يثبت التاريخ أّن امسلمن أث ذا الراث بسوء سواء معابد، أو ك م قد مسوا 
ماية امقررة  أديرة، أو أية معام أثرية، فما ثبت عن آثار الصحابة رضوان اه عليهم يؤكد ا

زاعات امسلحة. اء ال ية أث  للممتلكات الثقافية و الدي
لفاء و الصحابة و صهر الرسول صل    ذ اآثار توصيات أول ا ى اه عليه و سّلم الذي و من 

د فتح العراق قائاً  ود ع :" كّلما تقدمتم ستجدون أناًسا تفّرغوا للعبادة ي أديرهم،  خاطب ج
م و ا تدمروا أديرهم" م و شأهم و ا تقتلو ه اه رضي أوصى كما،  (1)أتركو  روى ما حسب ع

د ي أمد اإمام يوش بعث ما سعيد ابن ي عن مس  سفيان أ ابن يزيد بقيادة الشام إ ا

 وما فدعهم العبادة، ي الصوامع ي أنفسهم حبسوا أهم زعموا قوما ستجد إنك:" عليها أمرا

 .(2)"زعموا
هي يقتضي     ع و ال ذا ام و قتل رجال الدين، و  ول  ليفة ا ه ا د أّن أّول ما هى ع ا   و 
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ان، -(1) ة، دار الكتاب العربي، بيروت، لب ة، الطبعة الثام ، فرنسوا بونيون 42، ص 1987السيد سابق، فقه الس
زاع المسلح ضمن إطار القانون الدولي اإنساني التعاقدي  نشأة الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة ال

ة الدولية للصل شور على موقع اللج حمر: والعرفي، مقال م  ، مرجع سابق.www.icrc.org.arيب ا

ان،  -(2)  . 85، ص2005محمد رضا، أبو بكر الصديق أّول الخلفاء الراشدين، دار الكتاب العربي بيروت، لب

http://www.icrc.org.ar/
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بان، و امعابد ال  ياكل اليهود، و صوامع الر يكف عليها بالضرورة أن تبقى أماكن العبادة من 
رمون حرية التدّين، ومن ّم فهم  ون و  اء ميدان القتال يؤم ّن امسلمن أث ي،  العباد كما 

اء قتاهم أماكن العبادة.  مون أث

كذا    عيان ماية مبادئ أرست قد الوصية ذ تكون و  أماكن فيها ماخاصة الثقافية  امدنية ا
خر الربع ي إا اإنسا الدو القانون فقهاء إليها يتوصل م ال العبادة  العشرين القرن من ا

ا أو استخدامها ي اجهود العسكري، و إّا كان  وز ارتكاب أي عمل عدائي ضد وال ا 
ه، و  هي ع ول الواضع يعتر الصديق بكر فأبوا لذلكذلك نوًعا من اإفساد ام  الدو للقانون ا

 .(1)اإنسا
د فتح " إيليا" القدس      طى ع ذا ا ه سار على  طاب رضي اه ع ليفة عمر بن ا كما أّن ا

ائسهم  مواهم، و لك نفسهم، و  مان  ل الباد امفتوحة ا و كتب عهد أعطى موجبه 
ماكن ماية هذ ا م، و بذلك يقرر ا و يتضح   ،(2)وأماكن عبادهم ال مارسون فيها شعائر

ي  ها شيء، بل تبقى كما  تقص م ائسهم و ا هدم و ا ي ذلك جلًيا من قوله أّا تسكن ك
فاظ  ب ا ماكن تشكل تراثًا روحيًا مشرًكا  ذ ا م، باعتبار  مارس فيها رجال الدين شعائر

ميع. ه ا  على معامه لكي يستفيد م
طاب بن عمر به قام ماو     ه اه رضي ا دما ع ب ع على ماحة  دليلالصلح أبلغ  لعقد ذ

اءا وجد حيثاإسام و عدالته،    لليهود يكل فقالوا ذا؟ ما فسأل أكثر وطمس أعا ظهر ب
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 .61لعلى يحياوي، المرجع السابق، ص -(1)

ذا ما -(2) ل القدس حين افتتحها:" بسم اه الرحمن الرحيم،   جاء في عهد عمر بن الخطاب الذي كتبه إلى أ
ائسهم و صلبانهم  نفسهم و أموالهم، و لك م أمانا  مان: أعطا ل إيليا من ا ين أ أعطى عبد اه عمر أمير المؤم
ا، و ا من صليبهم  ها و ا من حيز تقص م ائسهم و ا تهدم و ا ي وسقيمها و بريئها و سائر ملتها، أنّه ا تسكن ك

 .203ين، المرجع السابق، ص و ا من شيء من أموالهم ..."، ياسين علي حس
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وظهر  اهيكل بدا ح ابعيدً  وألقا ثوبه، بفضل الراب من عليه اه رضوان فأخذ الرومان، طمسه
ا تتجلى رسالة اإسام رسالة العدل و اهداية و اإعمار و السام و ال (1)ليتعّبد اليهود به ، فه

 ا يستقيم معها التخريب و التدمر.
دما دخل امسلمون مصر عام     زيرة  20و ع ه، و باد فارس و الشام و العراق، و شبه ا

دية حافظوا على ما وجدو فيها من متلكات ثقافية من معابد، و قصور، و أبراج اجوس  اه
ا أ ضارات الفرعونية و اليونانية و الرومانية، و م يسمحوا بتدمر و وماثيل و آثار متدة من ا

ون بفكرة أّن الراث جزء من تاريخ الشعوب ومن معام  العبث ها فقد كانوا رضوان اه عليهم يؤم
ون ها ظر عن الديانة ال يدي ب احرامه بغض ال  .(2)التاريخ اإنسا 

 ثانًيا: حماية الممتلكات الثقافية لدى الفقهاء المسلمين
ب الفقهاء امخ    ا إ مذا هم ي الرأي يكاد يصل إ مرحلة إذا ما رجع جد توافًقا بي تلفة فس

ية  تلف اممتلكات الدي ها و  اإماع على ماية رجال الدين و كذا اآثار خاصة التماثيل م
ا مثل تراثًا مشرًكا يعود نفع مايته و صونه إ  زاعات امسلحة، باعتبار اء ال خرى أث والثقافية ا

 البشرية معاء.
ظر إ كتب الفقه اإسامي يظهر جليًا تقرير الفقهاء مبدأ ماية اممتلكات الثقافية     فبال

م و أماكن انعزاهم  م يقررون ماية رجال الدين و معابد د ية، ففي كتب فقهاء امالكية  والدي
بان ومن ي حكمهم من ه يرى أنّه ُيكر قتل الر اس، فاإمام مالك رضي اه ع  متعبدين  عن ال
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رة، نظرية الحرب في اإسام، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  -(1)   ، مطبعة نصر14انظر، محمد أبو ز

رة، مصر،   .6، ص 1958القا

نصاري، موقف اإسام من الحفاظ على التراث اإنساني، مطبوعة مؤتمر الدوحة حول اإسام  -(2) انظر، السيد ا
ون القديمة في باد الرافدين، أوراق شرقية للطباعة 16ص  ،2001و التراث الثقافي، قطر،  ، حسن الباشا، الف

ان،  شر و التوزيع، بيروت، لب  .112، ص 2000وال
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روب اء ا ب (1)ورجال أث ، كما جاء ي حاشية الدسوقي على الشرح الكبر:" أنّه ا يقتل الرا
ه بدير أو صومعة، ذلك كوهم با رأي ل دي عزل عن أ  تدبر"، و عّلق اإمام الدسوقي و ا ام

روب إذا م يكن هم رأي أو  بان و رجال الدين ا يقتلون ي ا ؤاء الر ل  على ذلك بقوله أّن 
ؤاء يقتضي ترك أماكن عبادهم من أديرة و صوامع أو ح دور (2)مشاركة ي القتال ، فرك 
 يتخذوها للعبادة.

ماية لرجال كذلك جاءت أقوال فقهاء ام     بلي و الشافعي مؤيدة إقرار ا في و ا ب ا ذ
ه و اإمام الشافعي  يفة رضي اه ع روب، فرى اإمام أبو ح اء ا الدين و أماكن عبادهم أث
و دفع ااعتداء، و إضعاف العدو ح ا  ساس ي اإسام  بل، أّن ا واإمام أمد بن ح

ين ي أماكن عبادهم و عدم ااعتداء عليهم ما داموا م يشاركوا يعتدي، و واجب ماية رجال الد
 .(3)ي القتال

اء     ديث من ماية اممتلكات الثقافية أث و بالرجوع إ موقف الفقهاء امسلمن ي العصر ا
زاعات، خاصة بعد  طالبان ي مارس حركة تدمر مثال بوذا ي باميان بأفغانستان من طرف ال

قدمون فهي مثل تراثًا  ريقول الدكتو ، 2001 عها ا يوسف القرضاوي:" أّما التماثيل ال ص
ي دالة  ّرمات بل  ا باعتبار أّها  ب تدمر ًيا و مادة حية من مواد التاريخ لكل أّمة، فا  تار

ام، و لقد فتح امسلمون  ص ا من عبادة ا ا و حرر دا مة ال  أفغانستان على نعمة اه على ا
م خر  ا، و ام و م يفكروا ي إزالتها أو تدمر ص ول اهجري، و كانت فيها ا ذ القرن ا م
ية، كما كانوا أعظم قوة عسكرية ي العام، و مع ذلك و سعهم السكوت  احية الدي قران من ال ا

نف رير العقول و ا م  د ثرية القدمة، فإّن امهم ع ذ امخلفات ا  س من عبادة غرعلى 
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 .208ياسين علي حسين، المرجع السابق، ص  -(2)

 .208ياسين علي حسين، مرجع سابق، ص  -(2)

 .210، 209، 206ياسين علي حسين، نفس المرجع، ص  -(3)
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لية ي معابد  ضارات القدمة من وجود آثار جا لو بلد من باد ا و قصور اه....و ا يكاد 
ية، ومع ذلك م يهتم امسلمون  ا –التار م خر م ا أو إزالتها" -و   .(1)محو

هي فيها     إّن توصيات الرسول صلى اه عليه و سّلم و صحابته رضوان اه عليهم و ال ّم ال
ي  عن قتل رجال الدين املتزمن ي أماكن عبادهم و امتفرغن للعبادة من م يشاركوا ي القتال، 

م، وعدم تعريضها للتدمر و ا فاظ على أماكن مارسة شعائر لتخريب، ما م دليل على ضرورة ا
ية و دور العلم و الثقافة  طبق على اآثار التار ذ القاعدة ت تستخدم لإضرار بامسلمن، و 

كم ها، و بالتا تأخذ نفس ا ا تؤدي نفس الدور الذي تؤديه دور العبادة و أماك  . (2)باعتبار
على قواعد القانون الدو من  و عليه فإّن الشريعة اإسامية تتفق كل ااتفاق، بل إّها تتقدم   

ا لضرورة ماية اممتلكات الثقافية ال تشكل الراث الثقاي و الروحي لشعوب  حيث إقرار
رض،   خاق امبادئ أنّ كما ا  على جلي وح واض بشكل تعّر  اإسامية الشريعة أرستها ال وا

اء اممتلكات الثقافية ماية مبادئ وضع ي اإسام مسامة زاعات أث  .(3)امسلحة ال
زاع المسلحالثانيالفصل  اء ال  : القواعد القانونية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أث

ذ     ماية اممتلكات الثقافية على مبدأ أّن ما يصيب  اصة  د القواعد القانونية ا تست
ي إضرار بالراث امشرك لإنسانية معاء ا تركز غاية اتفاقيةاممتلكات من أضرار   ، ومن 
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زاعات المسلحة، دراسة مقارنة بين  -(1) اء ال عيان الثقافية أث د فيصل طحرور، حماية ا نص الفتوى مأخوذ من ع
ائي اإسامي والقانون الدولي اإنساني، كلية العلوم اإنسانية و ااجتماعية، تخصص شريعة و قانون   الفقه الج

ة  .47، ص 2010الجزائر،  ،جامعة الحاج لخضر، بات

زاعات المسلحة، دراسة مقارنة  -(2) عيان المدنية إبان ال أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنيين و ا
رة، مصر، 1بالشريعة اإسامية، ط  هضة العربية، القا  .163-162، ص 1998، دار ال

ايفة، المرجع السابق، ص  -(3)  .61، لعلى يحياوي، المرجع السابق، ص 32سامة صالح الر
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اي لعام  و بروتوكوليها اإضافين حول توفر ماية دولية هذا الراث امشرك، ماية  1954ا
كفالتها وقت السلم لتكون ذات فعالية من خال التطبيق ي حال نشوب نزاع   ب العمل على

 . مسلح

زاع امسلح    ذ و بالرغم من أمية كفالة ماية دولية للممتلكات الثقافية ي وقت ال ، إّا أّن 
تفي للضرورة العسكرية ال تتطلبها العمليات القتالية ي اميدان، أو ي حالة استخدام  ماية ت ا

داف عسكرية.  ذ اممتلكات 

ول إ     ذا الفصل إ مبحثن، نتطرق ي امبحث ا قسم  وعليه ومن خال ما تقدم س
ماية امقررة للممتلكات الثقافية ي ا اي لعام ا ، وإ  1954تفاقية ا و برتوكوها اإضاي الثا

. زاع امسلح ي امبحث الثا اء ال اءات الواردة على ماية اممتلكات الثقافية أث  ااستث

اي زاع المسلح في اتفاقية ا اء ال ول: الحماية المقررة للممتلكات الثقافية أث  المبحث ا

 اإضافي الثانيو بروتوكولها  1954لعام 

اي لعام     مائي اتفاقية ا ظام ا تلفة  1954لقد جاء ال و بروتوكوليها اإضافين بصور 
صوص نقف على ثاث أنواع أو  ذ ال للحماية ال تتمتع ها اممتلكات الثقافية، و باستقراء 

اي لعام  ماية، نصت اتفاقية ا ول والثا 1954درجات من ا وع ا ، ونص الروتوكول على ال
ذا امبحث إ  1999اإضاي الثا لعام  ذا يتم تقسيم  اًء على  وع الثالث، و ب على ال

  مطلبن.

ول اي لعام المطلب ا صوص عليها في اتفاقية ا  1954: الحماية الم

اي لعام    ماية تتمتع هما اممتلكات الثقافية 1954نصت اتفاقية ا يسري  على نوعن من ا
ذ اممتلكات بسبب  وع معن من  ما يرتبط الثا ب ول على كافة اممتلكات الثقافية، بي ا

تطرق له ي الفرعن التالين. ذا ما س اص، و  وضعها ا
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ول: الحماية العامة  الفرع ا

اي لعام     توفر ماية عامة على ميع اممتلكات الثقافية بشكل  1954توجب اتفاقية ا
ذ ااتفاقية  تلقائي، ولقد نصت امادة الثالثة على أن تشمل ماية اممتلكات الثقافية موجب 

ذ اممتلكات، و احرامها.  وقاية 

ماية العامة تقتضي على أطراف ااتفاقية ا    القاعدة  التزام بقاعدتن أساسيتن، تتمثلوعليه فا
و جم عن نزاع مسلح وذلك  ا ضرار ال قد ت ذ السلم من ا ي وقاية اممتلكات الثقافية م

اذ التدابر اسبة، وبا ا م اع  القاعدة الثانية  الضرورية ال ترا زاع امسلح بامت تكون زمن ال
ذ  طراف عن سلب أو هب أو تبديد  عمال القتالية واانتقامية.ا يبها ا  اممتلكات و 

ماية ال تتمتع ها     د من ا ّد ا ماية العامة تُعّرف بأها ا لص إ أّن ا و بذلك 
ا  ا متلكات ذات طابع مد وال تتضمن كافة اإجراءات ال تتخذ اممتلكات الثقافية باعتبار

ماية متلكاها الث زاع امسلحالدول  ، و بذلك نكون (1)قافية و لتأمن وقايتها و احرامها خال ال
 أمام التزامن أساسين ما الوقاية و ااحرام.

 أوا: الوقاية

ب على الدولة القيام ها من أجل ضمان سامة    ابية ال  يقصد ها تلك التدابر اإ
اذ، فوقاية اممتلكات (2)اممتلكات الثقافية ذ وقت السلم با  الثقافية تقتضي تعهد الدول م

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاع المسلح، مرجع سابق، ص  –(1) اء ال ايفة، حماية الممتلكات الثقافية أث  .71، 70سامة صالح الر

 .266، ص مرجع سابقانظر، مصطفى كامل شحاته، ااحتال الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصر،  -(2)
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ضرار  ااحتمالية لضمان ماية اممتلكات الثقافية اموجودة علىالتدابر الضرورية و  أراضيها من ا
 .(1)ال قد تلحق ها ي حالة قيام نزاع مسلح

اي لعام     دد بطريقة دقيقة  1954و اماحظ على نص امادة الثالثة من اتفاقية ا أّها م 
طراف ال ب على الدول ا اذ التدابر وعملية نوع التدابر ال  قيام ها، و تركت هذ الدول ا

و ما يعتر نقطة ضعف ي  طراف السامية امتعاقدة، و اسبة، أي تركتها لتقدير ا ا م ال ترا
رية ي ااختيار قد يساء استخدامها أو إغفاها و ااستهانة ها ي اممارسة   ذ ا ّن  ااتفاقية 

كثر تر  –الفعلية  مر ا و ا احية العمليةو  .(2)-جيًحا من ال

قص جاء الروتوكول اإضاي الثا لعام     ذ  1999وتدارًكا هذا ال امسة ليبّن  ي مادته ا
ذ وقت السلم ا م اذ بتقدمه لسلسة من  لتوفر حد أد مقبول من الوقاية التدابر الواجب ا

ا  اذ زاع مسلحالتدابر التحضرية املموسة الواجب ا ذا -لتحاشي اآثار امتوقعة ل  نشر ي 
ها زاعات امسلحة، و لك ذ التدابر ا تقتصر فقط على حاات ال  الصدد إ أّن فائدة تطبيق 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائي اإسامي طحرور فيصل – (1)  زاعات المسلحة، دراسة مقارنة بين الفقه الج اء ال عيان الثقافية أث ، حماية ا
انية، حيث أنّه ومع 79ص مرجع سابق، والقانون الدولي اإنساني،  ذا المجال للتجربة اللب ا نشير كمثال في  ، و

ان عام  زاع العسكري الداخلي في لب ي للكثير من ااعتداءات الحربية، بحكم ت 1975بداية ال عرض المتحف الوط
ار لكي  موقعه على خط التماس العسكري، مما دفع إدارة المتحف و بخطوة وقائية إلى استغال وقت وقف إطاق ال
و نقل محتويات المتحف إلى  م ما قامت به  تقوم ببعض اإجراءات لحماية محتويات المتحف من الخطر، ومن أ

ذ الطاب كياس الترابية، ومع انتهاء الحرب تم إخراج  تية و ا ق السفلي للمتحف و شّيدت طبقات الجدران اإسم
عيان الثقافية أو احتال  ية، حسن جوني، تدمير ا ذ الثروة الوط المحفوظات من خلف الجدران، وبذلك حفظت 

 . 11التاريخ، مرجع سابق، ص 

 .61رجي، المرجع السابق، ص انظر، سلوى أحمد ميدان ألمف -(2)
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كبات و الكوارث الطبيعية متد أيًضا  وال تتمثل فيما يلي: (1)-إ حاات ال

داف العسكرية إذا كانت متلكات ثقافية  -أ قل اممتلكات الثقافية عن جوار ا قيام الدول ب
ماية الازمة ها ي موقعها إذا تعذر نقلها، أو  قولة أو تأمن ا داف م اابتعاد عن إقامة أ

ذ اممتلكات  .(2)عسكرية على مقربة من 

رائط الازمة وال  -ب ّهز با صر اممتلكات الثقافية و ذلك عن طريق دليل  إعداد قوائم 
فام  طراف إ إنتاج ا توضح فيها أماكن تواجد اممتلكات الثقافية، و كذا بلجوء الدول ا

ا الثقايالوثائقية ال تبّن   .(3)فيها رصيد

اء أماكن  -ت رائق، من خال ب التخطيط لتدابر الطوارئ للحماية من اهيار امبا أو من ا
ّهز بعتاد يقاوم ما قد يعريها من طوارئ أو حرائق، مع فظ اممتلكات بشكل متن و   صصة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- << Signalons, à cet égard, que l’utilité de l’adoption de ces mesures 
ne se limite pas au seul cas des conflits armés, et qu’elle est reconnue en 
cas de catastrophes ou de calamités naturelles>>, voir, Vittorio 

Mainetti, de nouvelles perspectives pour la protection des biens 

culturels en cas de conflit armé- l’entrée en vigueur de deuxième 
Protocol relatif à la convention de la Haye de 1954. Revue 

internationale de la Croix-Rouge, vol 86, N° 854, 2004, p 350. 

ة من البروتوكول ا –(2)  .1999إضافي الثاني لعام الفقرة أ، ب من المادة الثام

 .112خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  –(3)
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ا ابل وغر  .(1)السعي القوي لرميمها لكي تستطيع مقاومة آثار القصف بالق

ذا  -ث ص على  تعين السلطات امختصة امسؤولة عن صون اممتلكات الثقافية، وقد ّم ال
اي لعام التدبر ي كل من الروتوكول  من امادة  2والفقرة  5ي مادته  1999الثا اتفاقية ا

اي لعام  7 يف  6، وكذا امادة 1954من اتفاقية ا ول املحق باتفاقيات ج من الروتوكول ا
لن للعمل على صيانة اممتلكات 1977لعام  شخاص أن يكونوا مؤ ؤاء ا ، و يتعن على 

اي قد  الثقافية و تقدم العون للسل طات امدنية امسؤولة عن ذلك، خصوًصا و أّن اتفاقية ا
يف ماية خاصة ي مادها  شخاص احمين ي قانون ج كفلت هؤاء اموظفن إضافة إ ا

امسة عشر  .(2)ا

 ثانًيا: ااحترام 

ذ اممتلكات أ    طراف استعمال  اع الدول ا و الوسائل يقصد باحرام اممتلكات الثقافية امت
زاع  غراض تعرضها للتدمر أو التلف ي حالة ال ماكن اجاورة ها مباشرة  مايتها أو ا امخصصة 

اعها عن أي عمل عدائي إزائها  . (3)امسلح، و بامت

و كائن من تلك اممتلكات ي أراضيها أو أراضي     على أن متد نطاق تعهد الدول به إ ما 
طراف،  ا من ا ع أي تعرضغر مائية ها وم اذ كافة اإجراءات والتدابر ا  و يتمثل ذلك با

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  -(1) 

ولىانظر، معتز فيصل العباسي، التزامات الدولة المحتلة اتجا البلد المحتل، در  –(2)  اسة حالة العراق، الطبعة ا
ان،  شورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لب  .490،ص 2009م

 .79حرور، المرجع السابق، ص طانظر، فيصل  -(3)
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و ما أوضحته    زاع امسلح، و اي لعام  ضار ها وقت ال  1954امادة الرابعة من اتفاقية ا
مايتها  ع عن استعمال اممتلكات الثقافية أو الوسائل امخصصة  ا أّن على الدول أن مت بتقرير

ّها قد تعرضها بذلك للتدمر أو التلف ي حالة ا ماكن اجاورة ها مباشرة،  زاع امسلحأو ا      ل
ع عن أي قيام بأي  أعمال عدائية موجهة ضد اممتلكات الثقافية  . (1)و أن مت

اي لعام      نصها على نوعن من التعهدات 1954و اماحظ على امادة الرابعة من اتفاقية ا

ول ي عدم تعريض  و تكميلي، يتمثل التعهد الرئيسي ا ها ما  و رئيسي، وم ها ما  م
اع عن استعماها إغراض قد  تعرضها للتلف زمن ام متلكات الثقافية للتدمر، من خال اامت

زاع امسلح، على أّن عدم التعريض ا يشمل فقط اممتلكات الثقافية بل متد لأماكن اجاورة  ال
مايتها سب على ااتفاقية ا عليها(2)ها مباشرة والوسائل امخصصة  ذ ميزة  أما التعهد ، (3)، و

اي لعام و الذي نصت عليه  الرئيسي الثا  1954الفقرة الثانية من امادة الرابعة من اتفاقية ا
ذا  طراف عن القيام بأي عمل عدائي موّجه ضد اممتلكات الثقافية، ويكون  اع ا فيتمثل ي امت

اً للهجوم ا  اذ  .من خال عدم ا
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زاعات المسلحة، القانون  -(1)  اني، الحماية القانونية للتراث اإنساني و البيئة وقت ال يم محمد الع انظر، ابرا
الدولي اإنساني، آفاق و تحديات، الجزء الثاني، القانون الدولي اإنساني و حماية المدنيين و التراث و البيئة، 

ان،  شورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لب  .29، ص 2010م

اي لعام  -(1) ولى من المادة الرابعة من اتفاقية ا يت بتقرير الائحة المتعلقة 1954الفقرة ا ، نفس االتزام ع
اي عام  ا في اتفاقية ا ها. 27في المادة  1907بقوانين و أعراف الحرب البرية التي تّم إقرار  م

اء  -(2) موال والممتلكات أث زاعات المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي انظر، رحال سمير، حماية ا ال
 .88ص  ، 2006، كلية العلوم القانونية و اإدارية، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، مذكرة ماجستيراإنساني، 
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ص عليها ي الفقرتن      وع الثا من التعهدات فقد ّم ال ذا  4، 3أما ال من نفس امادة و
ريب  ا تعهد الدول بتحرم أي سرقة أو هب أو تبديد أو  و اآخر يتضمن قاعدتن، أوا وع  ال
د اللزوم مهما كانت أساليبه عمال ع ذ ا ا للممتلكات الثقافية و ااستياء عليها، ووقف 

اع عن القيام بأي تدابر انتقامية مس اممتلكات الثقافية.  وثانيها تعهد الدول باامت

 الفرع الثاني: الحماية الخاصة

اي    ماية العامة، نصت اتفاقية ا زاع امسلح   إ جانب ا اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث
مايةعلى جواز متع بعض اممتلكات الثقافية ال 1954لعام  قولة  خاصة م كانت  ثابتة أو ام

صوصية (1)ها أمية كرى ي أّن ا قيقة  ماية خاصة أّها متميزة غر أّن ا ، وقد توحي التسمية 
و ما يتضح من بيان أحكام  ا اإنفراد لظروف خاصة باممتلك الثقاي احمي، على  ور ا 

اي ل ظام كما وردت ي اتفاقية ا   .(2)1954عام ذا ال

اصة فيما يتصل من استخدام اممتلكات الثقافية أو الوسائل     ماية العامة مع ا و تتفق ا
ماية  هما يكمن فيما تفرضه ا مايتها لأغراض العسكرية، ومع ذلك فالفرق بي امخصصة 

اذ التدابر و اإجراءات الوقائية يشمل اممتلكات الثقافية الثاب قولة ميعاً العامة من ا  .(3)تة و ام

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مية الكبرى في الممتلكات الثقافية باعتبار  شرط وصفي غير موضوعي، بحيث أّن كل  –(1) لقد تّم انتقاد شرط ا
ها، انظر، خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  امة، ومن الصعب التمييز بي  .  116الممتلكات الثقافية 

اني، المرجع السابق، ص،  -(2)  .37انظر، محمد الع

 .73حمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص سلوى أ –(3)
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ماية      دود من اماجئ أو امخابئ امخصصة  ح لعدد  اصة م ماية ا د أّن ا ي حن 
خرى ذات  ية التذكارية واممتلكات الثقافية الثابتة ا ب قولة، وكذلك مراكز ا اممتلكات الثقافية ام

مية الكرى  .(1)ا

ماية ا تتجسد ي التحفظ من استخدام اممتلكات الثقافية الثابتة أو الوسائل ذ  و    ا
و  قولة فحسب، بل التحّفظ من أي عمل عدائي موجه  ماية اممتلكات الثقافية ام امخصصة 

ة.(2)ذ اممتلكات  ، وفق شروط معي

ذا الفرع إ نقطتن، نب    قسم  ماية س وع من ا ذا ال و شروط وضع و لشرح  ّن ي ا
اصة ي اتفاقية  ماية ا ح ا ت نظام خاص، ّم اآثار القانونية م بعض اممتلكات الثقافية 

اي.  ا

 أّوًا: شروط الحماية الخاصة

ب توافر ملة من     اصة  ماية ا مية الكرى با ية ذات ا ب ح تتمّتع امخابئ و امراكز و ا
اي، 8نّصت عليها امادة الشروط و ال  حيث اشرطت شرطن موضوعين ي  -من اتفاقية ا

اصة بشكل تلقائي إّا بتوفر شرط إجرائي  ماية ا ، على أن ا تتمتع اممتلكات با و الفقرة ا
 ، و مكن إماها فيما يلي:-من نفس امادة 6نصت علية الفقرة 

ول: -1 اعي كبر أو أن تكون اممتلكات الثقاالشرط ا فية على مسافة كافية من أي مركز ص
طات  داف العسكرية اهامة مثل  ام يعتر نقطة حيوية، و ذكرت امادة أنواًعا من ا  دف 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  8المادة  –(1)   .1954من اتفاقية ا

اي لعام  9المادة  -(2)  1954من اتفاقية ا
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مية اإذاعة،  ديدية ذات ا طات السكك ا  ، امطارات، اموانئ، مؤسسات الدفاع الوط
 الكرى، طرق امواصات الرئيسية. 

داف العسكرية     اصة قرب ا ماية ا و ي حالة تواجد اممتلكات الثقافية امشمولة با
ماية، إ وع من ا ذ اممتلكات تتمتع هذا ال ، فإّن  ذا التزمت الدولة ال ملك امذكورة أعا

ي غرض كان ي حالة نشوب  داف العسكرية  ذ ا ذ اممتلكات الثقافية بعدم استخدام 
ويل كل  طات سكك حديدية، و  داف موانئ أو  ذ ا نزاع مسلح، و اسيما إذا كانت 

ها  . (1)حركة مرور ع

لو     ذا الشرط و على أميته إّا أنّه ا  اوات التخفيف الواردة ي إّن  قد، بالرغم من  من ال
اعي أو  5، 2/  8امادة  خر، ففكرة التواجد على مسافة كافية من مركز ص ذا ا للحّد من 

ديد مدلول  ا غر ثابت ومن ّم سيتم  ام يعتر شرطًا ذاتًيا، فالتحديد  دف عسكري 
 يؤدي إ تباين وتضارب اآراء. عبارة"مسافة كافية" ي كل حالة على حدى، مّا

دف عسكري ي      كما أّن وضع اممتلكات الثقافية ي ماجئ ح و إن كانت قريبة من 
ا مكن القول أّن  غراض عسكرية،  صول على تعهد من الطرف امع بعدم استعماها  حالة ا

رة على الدول ا تبقى على تعهداها ال ألزمت نفسها ها قبل نشوب ال د نفسها  زاع، فقد 
ا  .(2)تغير

رب و استخدام الصواريخ العابرة للقارات، و أسلحة الدمار    ية ا  باإضافة إ أّن تطور تق

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  8من المادة  5الفقرة  –(1)  .1954من اتفاقية ا

يم، المرجع السابق، ص  –(2) ايفة، المرجع السابق، ص 117انظر، خياري إبرا  .84، انظر، سامة صالح الر
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سلحة  ذ ا اًا لادعاء بأنه لن مس اممتلك الثقاي ضرر من جراء استخدام  الشامل ا تدع 
صًا ب  .(1)شكل قويح و إن كان 

غراض العسكرية، و يعتر الشرط الثاني: -2 أن ا يتم استخدام اممتلكات الثقافية ي ا
غراض حربية، قات قوات أو مواد حربية ح جرد  استعماًا  ية تذكارية ي ت استخدام مركز أب

ذا امركز قد استخدم للغرض نفسه إذا مت به أعمال ها صلة  مباشرة بالعمليات امرور، ويكون 
اعة مواد حربية ربية أو بإقامة قوات حربية أو بص  (2)ا

ماية و حراسة اممتلكات     رّاس امسلحن الذين ُوضعوا خّصيًصا  در اإشارة إ أّن ا و 
غراض عسكرية، م استعماًا  وا يشكل ملهم لأسلحة ي حد ذاته  الثقافية ا يُعتر وجود

غراض حربياستعماا هذ اصر الشرطة (3)ة اممتلكات  سبة لع ال بال الذين تكمن ، كذلك ا
من العام ظام و صيانة ا  .مهمتهم ي حفظ ال

طراف يالشرط الثالث: -3  أن يتم تسجيل اممتلك الثقاي الذي ترغب إحدى الدول ا

اصة ي السجل الدو للممتلكا ماية ا ت نظام ا حيث يقوم  (4)ت الثقافيةااتفاقية بوضعه 
من العام لأمم امتحدة طراف ي ااتفاقية، وكذا ا  امدير العام لليونسكو بإخطار كافة الدول ا
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ايفة، نفس المرجع، ص  –(1)   .85سامة صالح الر

اي لعام  8من المادة  3الفقرة  -(2)  .1954من اتفاقية ا

اي لعام  8من المادة  4الفقرة  -(3)  .1954من اتفاقية ا

اي لعام  12المادة  -(4) فيذية الملحقة باتفاقية ا ذا السجل 1954من الائحة الت ، وتجدر اإشارة إلى أّن 
فيذية لاتفاقية بيان نظامه في المواد قررت  اي، و توّلت الائحة الت ها. 16 – 12إنشاء اتفاقية ا  م
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ميع اممتلكات الثقافية امسجلة ذ (1)بأماكن  ّب ااعتداء امسلح على  ذا من أجل  ، و
 اممتلكات اهامة.

طراف السامية     ال يقع ي إقليمها اممتلك و يتم القيد ي السجل الدو بطلب من أحد ا
ا  ذا اممتلك و مبي الثقاي إ امدير العام لليونسكو موضحا فيه كافة البيانات امتعلقة مكان 
اي، م يبعث امدير العام لليونسكو فورا  ة من اتفاقية ا ا الشروط الواردة ي امادة الثام استيفاء

طراف  .(2)صورة من الطلب إ ميع الدول ا

ذا الشرط أنه مكن عرقلته من قبل أي دولة طرف تكون ي حالة نزاع     لكن ما يؤخذ على 
، و ذللك (3)-مع ضرورة تسبيبه -مسلح من خال حقها ي ااعراض على قيد اممتلك الثقاي

اصة ماية ا اء اممتلكات الثقافية من نظام ا  . (4)من اجل إعطاء أكر قدر مكن لعدم استث

ي طرف فيه أها  زاع امسلح  وز لأطراف امتعاقدة أن تعلن ي حالة ال ذا اجال   و كضمانة ي 
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اي لعام  12من المادة  2الفقرة  -(1)  فيذية اتفاقية ا  .1954من الائحة الت

اي لعام  13من المادة  1الفقرة  -(2) فيذية الملحقة باتفاقية ا  .1954من الائحة الت

(3)- « chacun des Etats a droit de faire opposition à l’inscription pour 
des motifs dument spécifiés », voir, Partick J. Boylon, Réexamen de la 

convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé, ( convention de la Haye de 1954 ), UNESCO, paris, 1993, (Doc. 

CLT-93/WS/12) , p 77. 

 .78سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص  -(4)
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، و عليه يلجأ إ التصويت على أن يكون القرار بأغلبية  (1)ا تريد تطبيق إجراء التحكيم
 .(2)الثلثن

اي لعام     فيذية امرفقة باتفاقية ا محت للدول  1954در اإشارة إ أّن الائحة الت
اصة ي  ماية ا ت ا طراف ي ااتفاقية بتجاوز اإجراءات ال حددها لوضع متلك ثقاي  ا

د انداع نزاع م لة للممتلكات الثقافية ع ي إنشاء تلك الدول مخابئ مر سلح حالة واحدة، 
اصة ماية ا ت ا بشرط أن تبلغ الوكيل العام للممتلكات  ورغبتها ي وضع تلك امخابئ 

امية دو الدول ا يوًما  30أو بعد مضي  الثقافية برغبتها بذلك، و أن يوافق كل من الوكيل وم
دوبن على أّن تلك امخابئ تعد من فئات اممتلكات الثقافية ال ي سمح ها دون اعراض من ام

اصة ماية ا ت نظام ا  . (3)بأن تكون 

يها الدولة الطرف من قيد موقعها الثقاي     قد يتساءل امرء عن الفوائد العملية ال مكن أن 
نّ  د قيد ي السجل وضًعا خاًصا ي حالة وقوع نزاع مسلح   ي السجل، فاموقع يكتسب ع

اط علًما بوج خرى  طراف ا اذ التدابر الدول ا ماية ويصبح بإمكاها ا ود و متعه با
 العسكرية امائمة، و بذلك يصبح صون اممتلك أوفر حظًا إ حد كبر، و باإضافة إ ذلك
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إذا لم يقم الطرف المعترض بسحب اعتراضه فإنه يجوز لطالب القيد أن يطلب اللجوء إلى التحكيم بعد مضي  -(1)
ة من تاريخ استام طلب ااعتراض و لكل طرف من  طراف أن يختار حكًما، انظر، الفقرة س من  14من المادة  7ا

اي لعام  فيذية الملحقة باتفاقية ا  1954الائحة الت

اي لعام  14من المادة  8الفقرة  –(2) فيذية الملحقة باتفاقية ا  .1954من الائحة الت

فيذية اتفاقية  11من المادة  2، 1انظر، الفقرتين  -(3) اي لعام من الائحة الت  .1954ا
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زاعات  فإّن التدابر العملية امتخذة للحماية مكن أن تثبت فائدها ليس فقط ي حاات ال
 . (1)امسلحة ال يتسبب البشر ي وقوعها، و إّنا ي حاات الكوارث الطبيعية أيًضا

اي ح الحماية الخاصة في اتفاقية ا  ثانًيا: اآثار القانونية لم

على الشروط ال ا تبعث على الرضا و العوائق اإجرائية سالفة الذكر، فإّن امشكلة عاوة    
اي تظهر ي اصة ي ظل اتفاقية ا ماية ا ساسية مفهوم ا الوضع القانو لتلك  القانونية ا

ايك سبيكر يعّد تعبرًا مض(2)اممتلكات الثقافية ستاذة  اصة ي نظر ا ماية ا ّلا، وأّن ، فتعبر ا
ا ماية العامة، بل مكن اعتبار خرة ليست أقوى من ا ها ذ ا ، و الدليل على (3)أضعف م

و القيد ي السجل الدو خافًا  اصة ا تتحقق إا بواسطة عمل إجرائي  ماية ا و أّن ا  ذلك 
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 اليونسكو، السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة، ااتفاقية الخاصة بحماية –(1) 
اي لعام  ، باريس، فرنسا CLT-97/ws/12، 1954الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح، اتفاقية ا

 . 3، ص 1997

اي لعام  -(1) و بروتوكوليها لحماية الممتلكات  1954ناريمان عبد القادر، القانون الدولي اإنساني و اتفاقية ا
زاع المسلح، ج  ان، ، م1، ط 2الثقافية في زمن ال  .91، ص 2005شورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  لب

دات لقانون وفقا الثقافية الممتلكات حماية سبيكر، ايكانظر،  -(2)  الدولي القانون في دراسات الدولية، المعا

ب 210، ص مرجع سابقاإنساني،  ستاذ ، و في رأي مخالف ذ إلى القول بعدم  Jean de breuckerا
 وجود اختاف بين نوعي الحماية إاّ من حيث الدرجة، بقوله:

<< la différence entre les deux genres de protection n’étant que de 
degré>>, Jean de breucker, pour les vingt ans de la convention de la 

Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels, R.B.D.I, 

Vol XI, N°2, 1975, Bruxelles, p 538. 
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 .(1)للحماية العامة ال تتحقق بفضل و قوة القانون

ية دولة طرف للممتلكات الثقافية أو امخابئ أو  امراكز  ويرتب ي حالة ااستعمال الفعلي 
غراض العسكرية عدم االتزام  اصة ي ا ماية ا ماية و من ّم توجيه امشمولة با بتعهدات ا

ا عمال العدائية ضد صوص عليه ي الفقرة (2)ا ثر ام ذا ا من ااتفاقية  11من امادة  1، 
اصة، اّن الطرف امعادي ليس ملزًما معيار الضرورة العسكرية كما ي حالة  ماية ا ُيضعف من ا

ماية العامة   .(3)اممتلكات الثقافية امشمولة با

اي     ذ دخول اتفاقية ا و أنّه وم اصة على امستوى العملي،  ماية ا  و ما يؤكد فشل نظام ا
فاذ عام  ها سوى 1956حيز ال ، م تسجل سوى مسة متلكات ثقافية فقط، م يكن من بي

موعها (موقع أثري واحد  ة الفاتيكان ي   ملجأ ي أمانيا و ثاثة ي(و أربعة ماجئ  )مدي
دا ه 1978، و كان آخر تسجيل يرجع عام )ول ، و قد شهد السجل رفًعا لبعض اممتلكات م

ة  1994ففي عام  ها من السجل، و ي س دا ال كان ها ستة ماجئ رفع ثاث م ول طلبت 
مسا ال كان ها ملجأ مسجل عام  2000  برفعه من السجل، وعليه إذا لو م  1969طلبت ال

اك أي  مايةيكن   متلكات مدرجة ي السجل الدو للممتلكات الثقافية، يصبح نظام ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .118خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  -(1)

زاع المسلح، مرجع سابق، ص  -(2)   .56محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال

اي لعام  من 11من المادة  2صحيح أّن الفقرة  -(3) اء " المقتضيات الحربية  1954اتفاقية ا تشمل على استث
ازل عن حق الحصانة أو الحماية من الهجوم بموجب الفقرة  اء ا يُطّبق على الت ذا ااستث من  1القهرية"، إّا أّن 

 .91من ااتفاقية، ناريمان عبد القادر، المرجع السابق، ص  11المادة 
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اصة غر موجودا  .(1)ا

اي من جزء     اصة للممتلكات الثقافية ي اتفاقية ا ماية العامة و ا على الرغم مّا تشكله ا
ماية، نصت ااتفاقية على أحكام أخرى  ود ا ري، غر أنّه و لضمان إمكانية تطبيق ب جو

فة إ متعلقة بوقاية و احرام اممتلكات الثقافية من خال أحكام ماية تكميلية مثلت باإضا
ذ اآثار ي امادة  ماية  ت 15ماية اموظفن امكلفن  ، إمكانية نقل اممتلكات الثقافية 

اًءا على طلب الدولة صاحبة الشأن ي امواد  ، كما أقرت ي نص 14،  13، 12ماية خاصة ب
مايتها 16امادة   . (2)ضرورة مييز اممتلكات بشعار ميز مكررا ثاث مرات تسهيا 

اي المطلب الثاني صوص عليها في البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا : الحماية الم
 (3)1999لعام 

اصة، باإضافة إ عدم توفر     ماية ا تيجة امتوصل إليها بشأن ُضعف نظام ا لقد دفعت ال
اي لعام  ماية العامة الذي أقرته اتفاقية ا سبة للمواقع ماية ا 1954نظام ا الكافية بال

ة و  ظمة اليونسكو و اللج ماية اممتلكات الثقافية و خصوًصا م ين  اممتلكات الثقافية، امع
شودة بشكل فعال  ماية ام اد نظام بديل إسباغ ا مر للعمل على إ الدولية للصليب ا

 لذلك جرى التفكر ي صياغة للممتلكات الثقافية ال تتمتع بأمية كرى ي حالة نزاع مسلح، 
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 (1) – voir, Vittorio Mainetti, op. cit, p 341. 

 .94، 93، 92سابق، ص المرجع الانظر، ناريمان عبد القادر، القانون  -(2)

اي لعام  -(3) -09بموجب مرسوم رئاسي رقم  1999صادقت الجزائر على البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا
ة 51الجريدة الرسمية عدد ، في 286  .06/09/2009الصادرة بتاريخ  46، الس
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قيق و توفر  ه أحكاًما أكثر وضوًحا وتبسيطًا بغية  اي مع تضمي بروتوكول ثان اتفاقية ا
تيجة استحداث نظام  زاع امسلح، وكانت ال شودة للممتلكات الثقافية ي فرات ال ماية ام ا

ماية امعززة "جديد للحماية يُعرف ب "    .ا

ول للمحة عن الروتوكول اإضاي الثا املحق     تطرق ي الفرع ا و من خال ما تقدم س
اي لعام  .1999باتفاقية ا ماية امعززة ي الفرع الثا  ، مع دراسة نظام ا

اي لعام  ول: لمحة عن البروتوكول اإضافي الثاني الملحق باتفاقية ا  1999الفرع ا

كثر فهي السبب وهذا امرونة، غاية ي أدوات ي اإضافية الروتوكوات إن         استخداما ا
 ومتها البيئة، ماية أو اإنسان حقوق اات على نظرة نلقي أن ذلك، نقدر لكي و يكفي 

ساسية صلية  ااتفاقية مواد تكمل أها ي ا بغر  اإطار ذا على اإبقاء ، مع)اإطار(ا
يته ي امساس   .سواء حد على نتائجه وي ب

اءًا    اي لعام  ذلك على وب  إ يهدف ا 1999فالروتوكول اإضاي الثا املحق باتفاقية ا

ه ااتفاقية، تعديل حرى، يهدف ولك  إ الثانية مادته ي استخدمت ال للتعبرات ووًفقا با

اي لعام ، و يضع إطارًا  "إكماها" ظيمًيا أكثر موًا من اتفاقية ا  ، هذا 1954قانونًيا و ت

 بامع إضافية مادة مواد من مادة كل جعل اولة على الروتوكول واضعو حرص السبب

 للكلمة. الصحيح
اي لعام     زاعات امسلحة ال اندلعت بعد تب اتفاقية ا وجود بعض  1954لقد أثبتت ال

قص الذي ول من  ال صف ا حداث ال وقعت خال ال ذ ااتفاقية، فقد أظهرت ا مس 
ات زاعات   القرن اماضي تسعي ّن معظم ال أّن ااتفاقية م يكن من اممكن تطبيقها بشكل كامل 

زاع امسلح ي يوغسافيا سابًقا. ، كال  كانت ذات طابع غر دو

اي، وخضعت لذلك بدأ العمل      ات على تطبيق اتفاقية ا على ضرورة إدخال بعض التحسي
بر امستقل  1991ااتفاقية لعملية مراجعة بدأت ي عام  ، بعد ما طلبت اليونسكو من ا
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داف  Patrick Boylan باتريك بويان دن، أن يعّد دراسة عن أ من سي يونيفرس بل
اي  .(1)1954لعام  و طريقة عمل اتفاقية و بروتوكول ا

تيجة إعداد دراسة ُنشرت عام     موعة من التوصيات 1993و كانت ال ت  ووفًقا هذ  (2)تضم
خرة يأي تعديل اتفاقية و بروتوكول  ولويات  1954ا ولويات مقارنة با ي امرتبة الثانية من ا

و الوثائق وقبوها و تطبيقها على امطلقة ال أوليت لتب تدابر عملية من أجل" ااعراف بامواد 
 .(3)و أفضل"

ظيم ثاث اجتماعات للخراء حول الدراسة    مانة العامة لليونسكو ّم ت أدت  (4)و مبادرة من ا
 (4).)لوسولت(أطلق عليها وثيقة  إ وثيقة
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(1) –  Vittorio Mainetti, op, cit, p 343. 

ذ التوصيات انظر:  -(2)  Patrick Boylan, Réexamen de la conventionلاطاع على 

pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé convention 

de la Haye de 1954  op, cit, p 5,6,7                                                                     
(3)- « les dispositions de ces instruments soient mieux reconnues, 

acceptées et appliquées »,voir, Vittorio Mainetti, op, cit, p342.  

ول في جويلية  -(3) اي، و الثاني في فبراير  1993ُعقد ااجتماع ا دا، و أخيًرا  1994في ا في لوسولت بهول
 في باريس، انظر، 1994و ديسمبر  في نوفمبر

   UNESCO, document de Lauswolt, doc, CLT-95/CONF.009. 

  (4) - « A l’initiative du Secrétariat de l’UNESCO, trois réunions 
d’experts ont été organisées autour de cette étude. Elles ont abouti à la 
rédaction d’un document, le «document de Lauswolt», voir, Pascal-       
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ول ي باريس ي مارس  كومين ا و ي أعقاب ذلك ّم عقد اجتماعين آخرين للخراء ا
ا ي ماي  1997 ، الذي ُقّدم (1)من أجل إعداد مشروع الروتوكول الثا 1998و الثا ي فيي

هاية إ امؤمر الدبلوماسي حول مشروع ال اي ي ال بشأن  1954روتوكول الثا اتفاقية ا
دية بالتعاون مع أمانة  كومة اهول زاع امسلح، الذي دعت إليه ا اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث

 .1999مارس  26و  14اليونسكو ليعقد بن 

ّ امؤمر الدبلوماسي باإماع نص الروتوكول     اقشات تب  26الثا ي و بعد أسبوعن من ام
ص خصوصية من ناحيتن من جهة جاءت ي 1999مارس  ذا ال اسبة تب  ، و قد كان م

، ومن جهة أخرى كان الروتوكول الثا آخر   1899إطار ااحتفاات مئوية أول مؤمر سام 
مم امتحدة للقانون الدو  يها خال عقد ا  .1991-1990وثيقة يتم تب
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-Couchepin, Message concernant le deuxième Protocole du 26 mars 

1999 relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des 

biens culturels en cas de conflit armé, Conseil fédéral suisse. 03.050, 20 

août 2003, p 559. 

ول على  -(1) ا اختارتهم أمانة اليونسكو على أساس خبيًرا حكوميً  20اقتصرت المشاركة في ااجتماع ا
ذ  ذا ااجتماع بدراسة وثيقة لوسولت، قامت اليونسكو بإعداد نسخة مراجعة من  المجموعات اإقليمية، قام 
ذا ااجتماع، في حين أسفر ااجتماع الثاني عن إعداد مشروع أولي للبروتوكول الثاني،  دة إلى نتائج  خيرة مست ا

 انظر:

- Doc. CLT 96/CONF.603/5, Paris, 30 Avril 1997. 

- Doc. CLT-97/CONF.208/2, Paris, octobre 1997 

- Doc. HC/1998/1, 9 octobre 1998. 
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موعه  1999و يتكون الروتوكول اإضاي الثا لعام     و عدد يفوق  47من ما  مادة، و 
طقية  ذ نتيجة طبيعية و م خر عدد مواد ااتفاقية نفسها، و ذا ا لدقة الروتوكول ولكن ما أّن 

اي لعام  ّلها، فهذا  1954يكّمل اتفاقية ا ّل  حوال أن  فليس له ي أي حال من ا
و اتفاق دو مستقل  احية الرمية ليس بروتوكول تعديل أو مراجعة، و ا  الروتوكول من ال

اي لعا صلي  1954م جديد، بل وثيقة اختيارية و إضافية اتفاقية ا ص ا ي ال وال تبقى 
ساسي، و على الدول ال ترغب ي استخدام الروتوكول أن تصادق على ااتفاقية أّواً   .(1)وا

، الروتوكول و يسري    اي اتفاقية غرار على الثا وضاع على لعام1954 ا  فيها يطبق ال ا

زاعات قانون رب امسلحة، كحالة ال ة ا  يعرف م ولو آخر ح مسلح دو نزاع أي أو امعل

زاع أطراف من أكثر أو طرف رب، الة ال  .(2)ااحتال حالة ي أو ا
قيض و على    اي لعام  من 19 امادة من ال  امعاير تطبيق تكفل وال ،1954اتفاقية ا

اصة زاعات امسلحة غر  على فقط الثقافية اممتلكات باحرام ا من  1الفقرة  أن د الدولية،ال
داة ذ أن تؤكد 1999الثا لعام  الروتوكول من 22امادة  ديدة ا  ي" كامل بشكل تسري ا
طراف". أحد أراضي داخل يقع دو بطابع يتسم ا مسلح نزاع حالة  ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صًرا يفرق البروتوكول اإضافي الثاني لعام  -(1)  ذا اإجراء ع ول لعام  1999يمّثل  عن البروتوكول اإضافي ا
ظرية أن تصادق على 1954 احية ال ة، يمكن من ال خير من الفقرة السادسة إلى الثام ذا ا ، فوفّقا لفقرات 

اي لعام  ول دول ليست أطرافًا في اتفاقية ا ذ اإمكانية تبقى نظرية فقط، حيث 1954البروتوكول ا ، على أّن 
ول صادقت أيًضا على ااتفاقية، انظر، طراف في البروتوكول ا احية العملية، كل الدول ا  Vittorio أنّه من ال

Mainetti, op, cit, p345. 

اي لعام  18من المادة  2،  1انظر الفقرتين  -(2) من البروتوكول  3المادة  من 1، و الفقرة 1954من اتفاقية ا
اي لعام   .1999اإضافي الثاني اتفاقية ا



91 

 

ذا    زاعات ليشمل الزم التطبيق مجال ااتساع إّن   ي مياً  يعكس الدولية غر امسلحة ال
زاعات بن مييز كل إسقاط امعاصر الدو القانون قل على الدولية، وغر الدولية امسلحة ال  ا

و عليها، تسري ال اإنسا القانون بقواعد يتعلق فيما  مزدوجة، أمية ذات حقيقة مثل ما و 

زاعات معظم إن حيث  نظام أن كما طبيعتها، ي دولية غر ناحية من امعاصرة، امسلحة ال

ماية زاع طبيعة كانت أيًا بالكامل، مطًبقا يظل الدو ا  .(1)أخرى ناحية من ال
 الحماية المعززة الفرع الثاني: نظام

اي لعام     نظاًما مائًيا جديًدا خاًصا  1999استحدث الروتوكول اإضاي الثا اتفاقية ا
ماية  سبة للبشرية، أُطلق عليه تسمية "ا مية الكرى بال بطائفة من اممتلكات الثقافية ذات ا

صانة ضد اهجمات العسكرية امعززة"، و يقصد ها مّتع اممتلكات الثقافية احددة معر  فة الدول 
دفًا عسكريًا.  ح لو شّكلت 

ماية امعززة حسب امادة    تكمن ي كفالة  1999من الروتوكول الثا لعام  12و مضمون ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-« Cette extension du champ d’application temporelle aux conflits 
armés non internationaux correspond à une tendance du droit 

international contemporain à rejeter toute distinction entre conflits 

armés internationaux et non internationaux, du moins quant aux règles 

du droit humanitaire qui leur seraient applicables. Elle constitue 

d’ailleurs un fait doublement remarquable car, d’un côté, la plupart des 
conflits armés actuels sont de nature non internationale, et de l’autre, le 
régime international de protection demeure entièrement applicable 

quelle que soit la nature du conflit », Vittorio Mainetti, op, cit, p349. 
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ماكن اجاورة ها ي دعم  حصانة اممتلكات الثقافية من اهجمات، و حظر استخدامها و ا
موعة من الشروط و اإجراءات العمل العسكري ماية وضع الروتوكول الثا  ذ ا  و لسريان 

تطرق إليه ي الوا ذا ما س ماية امعززة، و ا و إتباعها ح تتمتع اممتلكات الثقافية با اذ جب ا
قطتن التاليتن.  ال

ح الحماية المعززة  أّوًا: شروط م

ا ح     لقد حددت امادة العاشرة من الروتوكول الثا الشروط اموضوعية الواجب استيفاء
ذ الشروط فيما يلي: ماية امعززة، و تتمثل  ظام ا  ضع اممتلكات الثقافية ل

سبة للبشرية  -1 مية بال ذ اممتلكات الثقافية على أكر جانب من ا  أن تكون 

مية بتدابر  -2 ، تعرف ها بقيمتها أن تكون  اسبة على الصعيد الوط  قانونية و إدارية م
ماية. ائية، وتكفل ها أعلى مستوى من ا ية ااستث  الثقافية و التار

غراض عسكرية، أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية وأن يعلن   -3 ذ اممتلكات  أا تستخدم 
حو.الطرف الذي يتو أمر مراقبتها أّها لن تستخدم عل ذا ال  ى 

ا إ أّن امعاير أو الشروط اموضوعة إدراج اممتلك الثقاي على قائمة     در اإشارة  و 
ماية امعززة، أقل تعقيًدا من تلك امطلوبة لإدراج على السجل  اممتلكات الثقافية امشمولة با

اصة، و بعبارة أكثر  ماية ا ت ا ب توافر الشروط الثاث الدو للممتلكات الثقافية  ديًدا 
ماية امعززة ت ا اكالسالفة فقط لوضع اممتلك الثقاي  د أّن الروتوكول حالتن  ، إّا أّن 

ماية امعززة،  و ما:قد مح بإمكانية متع اممتلكات الثقافية ال ا يتوافر فيها الشرط الثا با

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاعات المسلحة، دراسة  -(1) اء ال عيان و الممتلكات الثقافية في أث  -عاء الضاوي محمد سبيطة، حماية ا
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اذ   مـــــاية امعــززة عن ا عيان و اممتلكــــات ي نظـــام ا ذ ا حالة عجز الطرف الطالب إدراج 
اسبة واإدارية القانونيةالتـــدابيــــر  حو على طالو  الصعيد على ام  ذ على الذي يسبغ ال

ية الثقافية قيمتها اممتلكات ائية والتار ماية من أعلى مستوى ها ويكفل ااستث ، و يرافق ذلك ا
ــــذا الطــــرف بطــــلب امساعدة الدولية ماية اممتلكات الثقافية  (1)ضرورة قيام  ة الدولية  من اللج

فيذ التدابر القانونية و اإدارية امشار إليها ي  ، من أجل(2)ي حالة نزاع مسلح سن و تطوير أو ت
.  الشرط الثا

وز لدول طرف فيه  -2 اًدا إ حالة الطوارئ -حالة انداع نزاع مسلح  أن  -است
ماية  ضع لسلطتها ي نظام ا ة إدراج أعيان و متلكات ثقافية  تطلب من اللج

ة بإرسا زاع، وامعززة، حيث تقوم اللج ظر بصفة  ل الطلب فورًا إ ميع أطراف ال ال
ماية بأقصى سرعة  ح ا اذ قرار م  مستعجلة ي احتجاجات ذلك الطلب، و يتم ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أطروحة مقدمة استكمال متطلبات 2008 -2003للقواعد القانونية الدولية و تطبيقاتها على حالة العراق -
 في العلوم السياسية، كلية ااقتصاد و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسيةالحصول على درجة دكتورا الفلسفة 

رة، مصر،   .102، ص 2011جامعة القا

ة من المادة  -(1)  . 1999من البروتوكول اإضافي الثاني لعام  11الفقرة الثام

شأ -(2) ة ذ ت زاعات حالة في الثقافية الممتلكات لحماية اللج عضاء دولة 12 من تتألف المسلحة، ال  وا

تخبهم طراف، جمعية ت ة في مرة عادية دورة في تجتمع ا ائية وفي الس  الضرورة، يسعى دعت ما كل دورات استث

ة أعضاء اطق لمختلف عادل تمثيل ضمان إلى اللج شخاص بين من يكونوا العالم في والثقافات الم لين ا  في المؤ

ة إنشاء قائمة بالممتلكات الدولي،  القانون أو الدفاع أو الثقافي التراث ميادين ذ اللج ومن المهام التي تضطلع بها 
انظر، حساني خالد، قواسمية سهام، اإطار القانوني الثقافية المشمولة بحماية معززة و تعهد تلك القائمة و إذاعتها، 

، المغرب، 20مجلة الفقه و القانون، العدد  ية،لحماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي و التشريعات الوط
 .11، ص 2012
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اضرين و امصوتن عضاء ا  (1)بأغلبية أربعة أماس ا

ح الروتوكول الثا لعام     ماية امعززة، م للممتلكات الثقافية  1999و استكماًا مضمون ا
صانة ضد استهدافها باهجوم أو استخد ماية ا راضي احيطة ها امشمولة هذ ا ي أو ا امها 

ربية عمال ا ، و ياحظ أّن الروتوكول قد أّكد على مّتع مثل تلك اممتلكات (2)ي دعم ا
رق  طراف  اءات ال تسمح للدول ا صانتها بشكل مطلق من خال ذكر لاستث الثقافية 

و ت اعتبارات الضرورات العسكرية مثًا، كما  صانات  ماية العامة تلك ا ال ي ظل ا  .(3)ا

 طبقا خاصة ماية معن ثقاي متلك متع حالة 1999 الثا اإضايالروتوكول  عا وقد   

اي اتفاقية حكام ماية على قائمة إدراجه م الوقت ذات وي ، 1954ا  حيث نص امعززة، ا

ماية أحكام تغليب على الثا الروتوكول ماية أحكام على امعززة ا اصة ا أن  شك ، وا(4)ا
كم ذا تطبيق ماية نظام اندثار إ يؤدي سوف ا اصة ا زاع فرت ي الثقافية للممتلكات ا  ال

 .امسلح

ح الحماية المعززة  ثانًيا: إجراءات م

صوص عليها ي امادة      من الروتوكول الثا لعام  10باإضافة إ الشروط اموضوعية ام

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م عبد الهادي، سرقة الممتلكات العراقية في ضوء قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق جامعة  -(1) انظر، حيدر أد
صرية، المجلد   .6، ص 2012، العراق، 17. 16،العدد 4المست

اي لعام  12المادة  -(2)  . 1999من البرتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

ذا الفصل.سيتم دراسة  ااست -(3) اءات التي تسمح بااعتداء على الممتلكات الثقافية في المبحث الثاني من   ث

اي لعام  4الفقرة ب من المادة  -(4)  .1999من البروتوكول الثاني اتفاقية ا
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خر على اإجراءات الازمة إدراج متلك ثقاي على قائمة  11نصت امادة  1999 ذا ا من 
ماية امعززة و امتمثلة فيما يلي اممتلكات الثقافية  :(1)ذات ا

ماية طالبة الدولة تقدم    ة إ طلبها ا ماية طلبات بقيد امختصة اللج  كافة مرفقة امعززة ا

سباب و البيانات ا ال ا وع ذا لطلب تدعو ماية من ال  انطباق على طلبها ي مؤكدة ا
ي الروتوكول من 10 امادة ي الواردة الثاث الشروط  أو ااتفاقية أطراف من آخر طرف و 

ة زرق للدرع الدولية للج ال  ا رة امتخصصة ي  كومية ذات ا ظمات الغر ا ا من ام و لغر
ح تزكية تقدم ماية اممتلكات الثقافية أن طبق ثقاي ممتلك خاصة ماية م  شروط عليه ت

ا ،(2)  10امادة ة و طراف ذ أحد بإخطار امختصة تقوم اللج ماية طلب بتقدم ا  امعززة، ا
 وايتها أو سيادها دولة من أكثر تدعي أراض ي واقعة ثقافية متلكات إدراج طلب ل أن دون

حوال من ال اممتلكات، تلك إدراج وا عليها، زاع أطراف قوق ا  .(3)ال

ة تلقي حال و    ق ي   ميع تبلغهتقوم ب القائمة، على إدراج طلب اللج طراف الذين هم ا ا
ماية امعززة، و ذلك ي ح ا  ستن غضون ااحتجاج عليه لعدم توافر شرط أو أكثر من شروط م

 .(4)يوما

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر، سعاد حلمي عبد الفتاح غزال، حماية الممتلكات الثقافية في القدس في ظل القانون الدولي، أطروحة  -(1) 
ية، استكمال  جاح الوط متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة ال

 .35، ص 2013نابلس، فلسطين، 

 .1999من البروتوكول اإضافي الثاني لعام  11من المادة  3 , 2 , 1الفقرة  -(2)

 .1999ام من البروتوكول اإضافي الثاني لع 11من المادة  4الفقرة  -(3)

اني، المرجع السابق، ص  -(4) يم محمد الع  .43انظر، إبرا
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ة    ث اللج كومية و  ي وبعد  كومية و غر ا ظمات ا ااحتجاجات عقب استشارة ام
فراد، راء من ا  بشأها، قرارا تتخذ أن قبل للرد معقولة فرصة لإدراج الطالب للطرف ترك ا

غلبية معيار القائمة وفقا على اإدراج قرارات تتخذ  (1)ا

ماية امعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها ضمن قائمة سجل اممتلكات الثقافية     ح ا و م
من العام لأمم امتحدة و الدول  ظمة اليونسكو أن يرسل دون إبطاء إ ا وعلى مدير عام م

طراف إشعارًا بأي قرار يتخذ بإدراج متلكات ثقا  .(2)فية على القائمةا

اي وبروتوكوليها )    أ على 19وم يقتصر نطاق ماية اممتلكات الثقافية الوارد باتفاقية ا
طاق لفرات ااحتال  ذا ال ، بل من اماحظ امتداد  زاع امسلح الدو و غر الدو فرات ال

ماية  لفرات ااحتال إ ما شهدته سواء كان احتاا كليا أو جزئيا، ويرجع امتداد نطاق ا
هب وتدمر وااستياء على  اطق العام ب البشرية من قيام قوات ااحتال ي العديد من م
ت اتفاقية  تلها، لذا تضم راضي ال  ا امختلفة واموجودة على ا اممتلكات الثقافية بصور

اي  ا اإضافيان عدد من القواعد ال تل 19ا ماية وبروتوكوا زم قوات ااحتال 
ربعن من ااتفاقية اممتلكات الثقافية، وقد  ر ي نص امادة الثانية و ا م تعريف ااحتال ا

اي لعام  عقدة ي ا رب الرية ام اصة باحرام القوانن و أعراف ا ، إذ نصت على 1907ا
تلة حن تكون السلطة الفعلية  يش العدو، وا يشمل ااحتال سوى أنه:" تعتر أرض الدولة 

ربعن من  ذ السلطة بعد قيامها" كما أّن امادة الثالثة و ا راضي ال مكن أن مارس فيها  ا
رب الرية امؤرخة ي   نصت على 1907أكتوبر  18الائحة امتعلقة بقوانن و أعراف ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1999من البروتوكول اإضافي الثاني لعام  11من المادة  5 الفقرة -(1) 

زاع المسلح، مرجع سابق، ص  -(2)  .63محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال
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خرة.   ذ ا أنه:" إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إ يد قوة ااحتال، يتعن على 
من..."قدر اإمكا قيق ا  .ن 

اي ي نص امادة     اي و بروتوكوليها اإضافين فقد أّكدت اتفاقية ا و بالرجوع إ اتفاقية ا
تل إقليم دول ما طرفا ي ااتفاقية سواء كان ااحتال كليًا  ها على التزام الدول ال  امسة م ا

ية ا ت ااحتال أو جزئيًا، بالعمل على دعم جهود السلطات الوط اطق الواقعة  مختصة ي ام
ها من وقاية متلكاها الثقافية و احافظة عليها.  بقدر استطاعتها لتمكي

اذ قدر امستطاع اإجراءات     كما نصت ذات امادة ي الفقرة الثانية على التزام الدولة احتلة با
ية امختصة، إذا ما اقتضت الظروف ذلك  الوقائية العاجلة بالتعاون الوثيق مع السلطات الوط

راضي احتلة حال إصابتها بأضرار نتيجة  ذ اممتلكات اموجودة على ا للمحافظة على 
ذ التدابر.  اذ مثل  ية با  العمليات العسكرية و تعذر على السلطات الوط

ول لعام     و من الروتوكول ا اي املح 1954من جهة أخرى ألزمت امادة ا ق باتفاقية ا
اع عن تصدير اممتلكات الثقافية  طراف باامت ، قوات ااحتال التابعة للدول ا و ي الفقرة ا
ذ اممتلكات  ع تصدير  و م اذ اإجراءات الازمة  ذا اإقليم، باإضافة إ ا اموجودة على 

ت ا راضي احتلة، و ذلك بوضع اممتلكات الثقافية  اء على طلب من ا راسة تلقائًيا أو ب
راضي احتلة  .(1)السلطات امختصة ي ا

اي لعام     د أن الروتوكول الثا املحق باتفاقية ا و  1999عاوة على ذلك  قد قرر 
ه ي ، حيث جاءت امادة التاسعة م ر اء ااحتال ا ماية اممتلكات الثقافية أث  اآخر قواعد 
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اي لعام -(1) ول الملحق باتفاقية ا ولى من البروتوكول اإضافي ا  الفقرة الثانية من المادة ا
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ول لعام  و من الروتوكول ا و من امادة ا و مكملة ما جاءت به الفقرة ا فقرها ا
ماية ام1954 اي  امسة من اتفاقية ا متلكات ، و ما جاءت به قبل ذلك امادة الرابعة و ا

ص على حظر القيام بأي عمل من أعمال التصدير زاع امسلح، و ذلك بال   الثقافية ي فرات ال
قل غر امشروع لتلك اممتلكات أو نقل ملكيتها.  أو ال

زاع  اء ال اءات الواردة على الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أث المبحث الثاني: ااستث
 المسلح

ظام ماية اممتلكات الثقافية و بالتزامات     حكام امتعلقة ب ماية على ا مثلما احتوت مصادر ا
ماية، و عليه  ا تلك اممتلكات احتوت كذلك على أحكام تعليق و فقدان ا طراف ا الدول ا

ذ ماية ال تتمتع ها اممتلكات الثقافية ليست مطلقة و دائمة فهي تفقد  ماية ي  فإّن ا ا
اي لعام  ت اتفاقية ا وبروتوكوها اإضاي  1954حال اإخال ببعض الشروط، و قد تضم

اء  1999الثا لعام  ماية امقررة للممتلكات الثقافية أث اصة بتعليق و فقدان ا صوص ا على ال
زاع امسلح.   ال

ماية الدولية للممتلكات اءات الواردة على ا زاع امسلح ي  و تتمثل ااستث اء ال الثقافية أث
ي الضرورات  داف عسكرية، و الثانية  ي استخدام اممتلكات الثقافية كأ و  حالتن، ا

صص امطلب الثا ول، ي حن  اءين ي امطلب ا ذين ااستث اول مفهوم  ت  العسكرية، و س
ماية امقررة للممتلكات الثقافية ي اتفاقية ا و الروتوكول اإضاي  1954اي لعام لفقدان ا

اءين. 1999الثا املحق ها لعام  اًدا هذين ااستث  است
ول داف و الضرورات العسكريةالمطلب ا  : مفهوم ا

ول     داف العسكرية ي الفرع ا ذا امطلب بعد تقسيمه إ فرعن إ مفهوم ا درس ي  س
.م إ مفهوم الضرورات العسكرية   ي الفرع الثا
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داف العسكرية ول: مفهوم ا  الفرع ا

داف العسكرية تعريف مسألة تثر     الواجب بالشروط يتعلق مشكلة فيما الدو القانون ي ا

ا داف العسكرية مّ  اهدف ي توافر ذا الفرع لتعريف ا حاول التطرق ي  العسكري، هذا س
قطتن  ا ي ال ديد  التاليتن:معاير 

داف العسكرية  أّوًا: تعريف ا
اي لعام     ا مقصود اهدف العسكري، فتح اجال أمام  1954إّن خلو اتفاقية ا ديد و عدم 

ماية  الفقهاء ظام القانو  خرى امكونة لل للبحث عن ذلك امفهوم ي امواثيق الدولية ا
ه اءالفقهاممتلكات الثقافية، و قد وجد أولئك  ول  ما كانوا يبحثون ع ي الروتوكول اإضاي ا

يف لعام     (1).1977اتفاقيات ج

ال     داف العسكرية بعيدة عن  اوات لتعريف ا ا إ وجود  در اإشارة   اممتلكاتو 
داف ي  1956الثقافية، ففي عام  مر بتعريف هذ ا ة الدولية للصليب ا تقدمت اللج

رب، حيث   خطار ال يتعرض ها السكان امدنيون ي زمن ا ّد من ا مشروع القواعد امتعلقة با
خطار ال يتعرض ها السكان ام ّد من ا ه على أنّه:" من أجل ا دنيون نصت امادة السابعة م

تمي فحسب إ  داف ال ت داف العسكرية، و أّن ا ب توجيه اهجمات فقط ضد ا
داًفا  مية العسكرية على ضوء ماها من خصائص ضرورية خاصة ال تعتر أ فئات ذات ا
زئي ها وفًقا للظروف السائدة آنذاك يقدم ميزة عسكرية"  عسكرية إذا كان التدمر الكلي أو ا

داف ال تعد عسكريةوقد أ  .(2)ق هذ القواعد قائمة لأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف الرابعة لعام  -(1) داف العسكرية إّا أنّها لم تحدد المقصود بهذا  1949إّن اتفاقية ج أوردت مصطلح ا
ظر لأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة  18المصطلح، حيث اقتصر نص المادة  على القول:" بال

داف". لقربها من ذ ا داف العسكرية، فإنّه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن   ا

 -سامر موسى، علي شقورة، سيف اه ياغي، رامي عليان، سمير مخيمر، العدوان اإسرائيلي على قطاع غزة -(2)
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داف العسكرية ي امادة ا 1969و ي عام     ه على قّدم معهد القانون الدو تعريًفا لأ لثانية م
داف عسكرية تلك ال بطبيعتها الفعلية أو غايتها أو استخدامها تسهم مسامة  أنّه:" تعتر كأ
ا الكلي أو  فعلية ي العمل العسكري، أو يعرف عموًما بأميتها العسكرية و ال يقدم تدمر

دودة و ملموسة" زئي ي الظروف السائدة ميزة عسكرية   .(1)ا

يف لعام و بالرجو  ول اتفاقيات ج داف  1977ع إ الروتوكول اإضاي ا فقد عّرف ا
ه على أنّه:"  مسن م  تقتصر اهجمات على العسكرية ي الفقرة الثانية من امادة الثانية و ا

عيان على تلك ال داف العسكرية فيما يتعلق با حصر ا داف العسكرية فحسب، وت    ا

فعالة ي العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم موقعها أم بغايتها أم تسهم مسامة 
زئي أو ااستياء عليها أو تعطيلها ي الظروف  ا التام أو ا قق تدمر باستخدامها، وال 

ذاك ميزة عسكرية أكيدة"  .السائدة حي

طراف غر للدول العري املزم الدو القانون من جزءا السابق التعريف ويعتر     الروتوكول ي ا

 ي Trial Chamber of the ICTY السابقة يوغسافيا كمة ذلك أكدت حيث
ا ص تفسر ول بالقول الروتوكول من 52 امادة ل ص ذا بأن ا اي قواعد على مب ال  ا

رب بإدارة امتعلقة  .(2)العري الدو القانون قواعد من تعتر وال ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرائم حرب، تقرير خاص حول جرائم سلطات ااحتال الحربي اإسرائيلي التي استهدفت  –ة جرائم ضد اإنساني-
عيان الثقافية خال الفترة من  اير  18إلى  2008ديسمبر  27ا   ، سلسلة دراسات و تقارير خاصة2009ي

 .13، ص 2009مؤسسة الضمير لحقوق اإنسان، فلسطين، ماي 

 .66، ص 1مفرجي، المرجع السابق، تهميش انظر، سلوى أحمد ميدان أل -(1)

عيان المدنية المحمية في القانون الدولي اإنساني، معهد الكويت للدراسات -(2) زي، ا  -انظر، رشيد حمد الع
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اي لعام     ماية موجب اتفاقية ا متلكات  1954و ما كانت اممتلكات الثقافية امشمولة با
و من الروتوكول الثا لعام  صل، استعانت الفقرة "و" من امادة ا  1999مدنية من حيث ا

يف لعام  ول اتفاقيات ج داف العسكر  1977بالروتوكول اإضاي ا ية ي توضيح مفهوم ا
كم  عيان ال تسهم  ذ الفقرة ما يلي:" يقصد باهدف العسكري إحدى ا حيث جاء ي 
قق  ها أو استخدامها إسهاما فعاا ي العمل العسكري، و ال  طبيعتها أو موقعها أو الغرض م

زئي أو ااستياء عليها أو تعطيلها ي الظروف السائدة ي ذلك الوقت م ا التام أو ا يزة تدمر
 .  (1)عسكرية أكيدة"

ّا الروتوكول اإضاي الثا لعام     ا إ أّن امعيار الذي تب در اإشارة  ي تعريفه  1999و 
ذا  احية العسكرية، و أيًا كانت أمية  داف العسكرية يتمثل ي أمية اهدف العسكري من ال لأ

ّن تقدير الفائدة امعيار إّا أنّه ا يعّول عليه وحد لوضع تعري داف  ف جامع مانع لتلك ا
ذا من جهة، ومن جهة أخرى  تلف من طرف آخر  العسكرية ال تعود من قصف اهدف 
ديد أمية اهدف، وإّن إعطاء أمثلة للقياس  ّول له  وية الطرف الذي  اك مشكلة تتمثل ي 

ب أن تتوار  مية العسكرية   ى أمام امقتضيات اإنسانية.أمر غر كاف كما أّن ا

داف العسكرية  ثانًيا: معايير تحديد ا

ول لعام  الروتوكول من 52 امادة قدمته الفقرة الثانية من الذي التعريف إ بالعودة     1977ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يابة العامة في مجال القانون الدولي اإنساني  القضائية و القانونية، المركز اإقليمي- لتدريب القضاة و أعضاء ال
، ص 2009، الكويت، 2007مارس  14 – 10الدورة اإقليمية الثانية في مجال القانون الدولي اإنساني من 

149. 

اي لعام  1من المادة  "و"الفقرة  -(1)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا
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ا اعتمدت على معيارين عامن لتحديد اهدف العسكري و ما  :  (1)د
مة الفعلية للهدف العسكري:  ذا امعيار على مدى مسامة اهدف *معيار المسا و يعتمد 

العسكري ي العمليات العسكرية سواء من حيث طبيعته أو موقعه، و يتضمن بذلك ميع 
و مباشر من ق داف امستخدمة على  عيان ال ا بل القوات امسلحة، و كذلك تلك ا

بطبيعتها ليست ها وظيفة عسكرية، و لكن بفضل موقعها تسهم إسهاًما فًعاًا ي العمليات 
 العن طبيعة ي أوجه عّدة على العسكري العمل ي فعالة سامةالعسكرية، وتكون ام

 وموقعها. واستخداماها،

 امؤمر يقدم وم العسكرية، العمليات ي الفعلية امشاركة تعريف ي تكمن امشكلة لكن   

يف اتفاقيات الدبلوماسي ة ج ة الروتوكولن ا و 1949 لس مصطلح  ددا تعريفا 1977 لس
مر تعليق الصليب حاول العسكرية "، وقد العمليات ي الفعلية " امشاركة الروتوكول  على ا
ول شرح العدائية  العمليات عليها أطلق وال العسكرية العمليات ي الفعلي بااشراك امقصود ا

عمال ي الفعلي ااشراك بأن بالقول وذلك  بأعمال القيام أنّه على يفهم أن ب العدائية ا

ها بالغرض أو بطبيعتها اق إ هدف م     (2)العدو. قوات معدات حقيقي ضرر إ

وز مهامتها فقط ي الوقت الذي تقّدم فيه فعلًيا مسامة فاعلة       داف العسكرية  و عليه فا
وقات، و القول بغر ذلك يلغي كل كل ماية لأعيان  للعمليات العسكرية و ليس ي كل ا

ويله نّه مكن  دف ما عسكري فقط  إ أي  امدنية ما فيها اممتلكات الثقافية، فإذا اعتر 
مي، ومن دف مد  ذا يع عدم بقاء أي   شيء قد يكون مفيًدا للعمليات العسكرية، فإّن 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .15سامر موسى، علي شقورة، سيف اه ياغي، رامي عليان، سمير مخيمر، المرجع السابق، ص  -(1) 

زي،  -(2) عيان المدنية المحمية في القانون الدولي اإنساني، مرجعانظر، رشيد حمد الع      .153سابق، ص  ا
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دفًا عسكريًا، لذلك جاء نص امادة  ه  عل م من الروتوكول  52ّم فإّن اهدف احتمل ا 
ول لعام   بصيغة امضارع.     1977اإضاي ا

ة الميزة أو الفائدة العسكري:   عسكرية ميزة اهدف على اهجوم قق أن اشراط إن*معيار قري

 الغرض كان إذا مشروعا يكون ا بطبيعته عسكري دف على اهجوم ح أنّه يع أكيدة

ساسي يب و ورائه من ا  ذات تكون العسكرية فاميزة العسكرية، العدو قوة جيم وليس الر

دد مصطلح استخدام من يظهر ما على ت عسكري طابع ، هذا يتحتم على (1)ومباشر" "
صوم التحري قبل القيام باهجمات.   ا

 امدنية العن عل أن ي كافيا مررا ليس وحد العسكرية العمليات ي العن فمسامة و عليه   
ظر بغض لتدمر الترير مهامته يعطي مشروعا، عسكريا دفا ضرار عن ال انبية ا  مكن ال ا

اسبية مبدأ إطار ي ذلك يتم أن و ابد بل التدمر، ذا عليها يسفر أن تائج بن الت احققة  ال
ضرار انبية وا اصلة ا  (2)ا

ا يتبن السابقة امادة نص باستقراء و     أن له ابد وال السائدة الظروف ي التدمر نوعية ل

 أو مؤكدة غر نتائج على تسفر ال اهجمات تكون امخالفة مفهوم و أكيدة، عسكرية ميزة قق

عيان تدمر مشروعية عدم يع العسكرية اميزة واشراط مشروعة، غر تملة  .(3)ا
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زي، نفس المرجع، ص  -(1)   .158انظر، رشيد حمد الع

يل شهادة الدكتورا في  -(2) روشو خالد، الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي اإنساني، رسالة مقدمة ل
، ص 2013-2012بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي

138. 

 .138، ص نفس المرجعروشو خالد،  -(3)
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 الضرورات العسكرية القهرية مفهوم الفرع الثاني:

اي لعام     ماية الذي تكفله اتفاقية ا اء باعتبار أحد أسباب خرق نظام ا ذا ااستث درس  س
و إ تعريف الضرورات العسكرية، ّم إ  1954 قطتن، نتطرق ي ا ا ل من خال تعرض

قطة الثانية.  تقييم مبدأ الضرورات العسكرية ي ال

 أّوًا: تعريف الضرورات العسكرية

دات الدولية قد  م    اية ازمة بالرغم من أّن العديد من امعا يلق تعريف الضرورات العسكرية ع
ديد (1)تعرضت لفكرة الضرورة مر للفقه الدو لوضع و  ، إّا أّها م تلق باًا مفهومها لذا ترك ا

 تعريف للضرورة العسكرية.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عشر بدون وضع تعريف له إعان سان بيترسبورغ  من بين الوثائق التي أشارت لهذا المبدأ في القرن التاسع -(1) 
ة  الذي أشار في ديباجته إلى ضرورات الحرب التي يجب أن تتوقف أمام مقتضيات اإنسانية، و في  1868لس

ة  اي الرابعة لس          المتعلقة بقوانين الحرب البرية 1907السياق ذاته أكدت الفقرة الثانية من ديباجة اتفاقية ا
بها فها على مصالح اإنسانية، كما أشارت الفقرة الخامسة أيًضا إلى الحد من آام الحرب حسب ما تسمح أعرا و
ما نصت الائحة الملحقة بهذ ااتفاقية على حظر تدمير ممتلكات العدو أو ااستياء  لضروراتا العسكرية، بي

ت اتفاق ة عليها إاّ إذا اقتضت ضرورات الحرب ذلك حتًما، كما تضم ربع لس يف ا ، 50في المواد  1949يات ج
على التوالي الضرورات الحربية أو ما يرادفها كعبارة المقتضيات العسكرية الحتمية أو الضرورات  147، 130، 51

يف لعام  ول اتفاقيات ج ا أّن البروتوكول اإضافي ا خاصة في  1977العسكرية الحتمية، و تجدر اإشارة 
ص على فكرة الضرورات ، انظر، عمر سعد اه، القانون الدولي اإنساني، الممتلكات  16و  53المادتين  لم ي

، خالد حساني، جرائم ااحتال الفرنسي للجزائر 57، ص 2008المحمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
ساني و حقوق اإنسان، الطبعة من وجهة نظر القانون الدولي، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي اإن

ولى، دار بلقيس، الجزائر،   .99، خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص 13، 12،ص 2011ا



105 

 

وض ي التعاريف الفقهية للضرورات العسكرية ي ظل أحكام القانون الدو     لكن قبل ا
ي أّن الضرورات العسك امة أا و  ، ابد أن نشر إ نقطة  رية كانت مثابة مبدأ من اإنسا

ا الضرورة  عمال العسكرية ال ا ترر ظم قواعد و سلوك القتال، إذ كانت ا امبادئ ال ت
 . (1)العسكرية تعتر أعمااً غر مشروعة

الف ماًما مع     فالقانون الدو اإنسا ا يعرف مفهوم الضرورة العسكرية إّا وفًقا مع 
ساس الضرورات  و ا ص القانون، و  العسكرية كمبدأ تقليدي أي الضرورة العسكرية امخالفة ل

اولته إعطاء تعريف للضرورات العسكرية جد الضرورة العسكرية ، الذي اعتمد عليه الفقه ي  ف
ازعن  كر فيها أحد امت الة ال يت يم صا عبيد تعّرف على أّها:"ا ستاذ حسن إبرا د ا ع

ة"لعادا فيذ خطة حربية معي رب ي سبيل ت  . (2)ت ا

ستاذ مصطفى كامل شحاته ثاث تعاريف للضرورة العسكرية، فيقصد بالضرورة     وذكر ا
رب، و ال  شأ عن حالة ا ول الذي أورد ها:" تلك الظروف ال ت العسكرية ي التعريف ا

اذ ميع الوسائل من أجل إخضاع العدو و  زمته"، أّما التعريف الثا الذي يورد ترر ا
ة اموجودة ي  ائية للظروف العملية و ال توقعها التحفظات الصر فهو:"تلك الظروف ااستث
سبة لأعمال  خرى ذات العاقة بال اي و ااتفاقيات ا صوص الواردة ي ائحة ا العديد من ال

وز أن اهّ احظورة"، أّما التعريف الثالث فيقول فيه أ رب   :" االتزام باحرام قوانن و أعراف ا
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 . 129سابق، ص المرجع الرحال سمير،  -(1) 

رة، -(2) هضة، القا ولى، دار ال يم صالح عبيد، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية و تطبيقية، الطبعة ا  حسن إبرا

 .97، ص 1979مصر، 
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دما  حى جانًبا ي حالة الضرورة العاجلة ع رب للخطر"ُي  .(1)تتعرض قوات ا

ا ارتكاب     ّتم وجود اء سر العمليات العسكرية و  حوال ال تعرض أث كما عرّفت على أّها ا
رب الفة لقوانن ا اء (2)أحد أفراد القوات امسلحة أفعاًا  حوال ال تظهر أث ي تلك ا ، أو 
ة على رب و تفرض حال قيامها ارتكاب أفعال معي السرعة بسبب اموقف أو الظروف  وجه ا

اشئة ذات اللحظة ائية ال  .(3)ااستث

ذ الضرورات     روج عن القانون باسم  ذ التعاريف أّها رّكزت على فكرة ا و اماحظ على 
روج على  و شخصي ويسمح با طراف، هذا فالعيار  ا أحد ا ا و يقّر سباب يرا و ذلك وفًقا 

س ، و عليه تعتر الضرورات العسكرية كأسا(4)قواعد القانون الدو مجرد وجود نزوات فردية
  .(5)للتهرب من القواعد اإنسانية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157، ص مرجع سابقمصطفى كامل شحاته، ااحتال الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصر،  -(1) 

اي  -(2) زاع المسلح وفًقا اتفاقية ا أحمد محمد فهيم الشريف، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال
درية  1954المبرمة عام  و بروتوكوليها، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة اإسك

 . 58، ص 2010مصر، 

نور، قواعد و سلوك ال -(3) ولى أحمد ا قتال، شريف علتم، محاضرات في القانون الدولي اإنساني، الطبعة ا
رة، مصر،  حمر، القا ة الدولية للصليب ا  .177، ص 2008اللج

 .101انظر، خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  -(4)

(5)-« Military Necessity as a basis for the evasion of humanitarian 

norms», voir, Graig J.S. Forrest, The doctrine of military necessity and 

the protection of cultural property during armed conflicts, California- 
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 ثانًيا: تقييم مبدأ الضرورات العسكرية

و أّن الضرورات العسكرية ا     ّول  اماحظ على الضرورات العسكرية أّها تبدو على وجهن، ا
ساس  ي ا صوص القانونية ليست  ا نصوص القانون إّنا الضرورة على أرض الواقع، فال ّدد

ربية، لكن يُلجأ إ الضرورات العسكر  ية ذاها الذي يرتكز إليه من أجل تقييم شرعية التصرفات ا
لتقييم ذلك، و بذلك تفرض الضرورات العسكرية قيوًدا على نفاذ القانون دون أن يكون له أثرًا 
ت ي قواعد القانون الوضعي و جاء  ما و ُضّم ظرية لدى الفقه ا ذ ال عليها، و قد راجت 

اي لعام  يف الرابعة:" أّن الت 1907ي ديباجة تعليمات ا عليمات تصطبغ املحقة باتفاقية ج
رب بقدر ما تسمح به روح الضرورات العسكرية"  .(1)وهيمن عليها روح الرغبة ي تقليل شرور ا

ائية للجا ي حال     و أّن الضرورة العسكرية تعّد مانًعا من موانع امسؤولية ا أّما الوجه الثا 
ك ال مع اممتلك الثقاي الذي قد يصبح   ا و كذلك ا دفًا عسكريًا فيكون توافر م استخدامه 

 :(1)عرضة للهجوم و لكن بشروط

دفًا عسكريًا  -1 و الوسيلة الوحيدة إهاء استخدام اممتلك الثقاي   .أن يكون اهجوم 

إهاء  أن تتخذ ميع ااحتياطات امستطاعة ي اختيار وسائل اهجوم و أساليبه هدف -2
ّب اإضرار بامم  تلك الثقاي أو حصر بأقل قدر مكن.ذلك ااستخدام، و 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-western international law journal, V37, N2, the university of 

Queensland, Australia, 2007, p 191. 

زاعات المسلحة، دراسة للقواعد  -(1) اء ال عيان و الممتلكات الثقافية في أث عاء الضاوي محمد سبيطة، حماية ا
 .120-117، مرجع سابق، ص 2008-2003القانونية الدولية و تطبيقاتها على العراق 

(1)-Jan Hladik, le deuxième protocole à la convention pour la - 
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اء ا يتفق مع متطلبات احافظة على القيم اإنسانية و الروحية للشعوب      ذا ااستث كما أّن 
طراف امتحاربة ي حرب  بن العرب و إسرائيل مثًا على فكرة الضرورة  1948فقد اعتمدت ا

ية ي القدس، كما جاء ي مم امتحدة  العسكرية انتهاك حرمة امقدسات الدي رسالة مثل ا
اذ كافة اإجراءات  مم امتحدة مقرًحا فيها ضرورة ا آنذاك الكونت برنادوت و ال أرسلها إ ا

ة امقدسة ية و إزالة الطابع العسكري عن امدي ماكن الدي  . (1)ماية ا

ربية     اء العمليات ا ّد من استخدام نظرية الضرورة أث ات الفقهية ا ا و لقد حاولت بعض اا
رب ليست عذرًا مخالفة القانون  من خال التأكيد على أّن الضرورات العسكرية أو مستلزمات ا

ل الضرورة طاما كان التحرم لقيد حرية التصرف ا  .(2)إذ يتحتم 

و امصا اإنسانية كذلك بدا واض      زاع امسلح تتجه  ًحا أّن تطور القواعد الدولية امتعلقة بال
و  ، و صيل للقانون الدو على حساب مصا الدول و أصبحت ااعتبارات اإنسانية اهدف ا

على توسيع اهوة بن ما انطوى عليه القانون الدو اإنسا بوضوح، فقد سامت قواعد 
زاعات امسلحة و بن التطور اإنسا ي قواعد إمكانية است اء ال  خدام الضرورة أو التعّلل ها أث

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - protection des biens culturels en cas de conflit armé la Haye 1954, 

journée d’étude le 27 Janvier 2000, sur la protection des biens culturels, 
un droit en évolution, analysé du nouveau protocole 2, séminaire de 

droit militaire, Bruxelles, session 2000-2001, p 10.    

مم المتحدة، وثائق الجمعية العامة -(1)  .12، ص 1948، سبتمبر 648أ،  –تقرير ممثل ا

رة، مصر  -(2) ووية، الطبعة الثانية، دار الشعب، القا ونة، القانون الدولي و استخدام الطاقة ال محمد خيري ب
 . 173، ص 1971
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 .  (12القانون الدو امستهدفة ماية الراث الثقاي و الروحي للشعوب

اقشة اتفاقية ما    ب إليه مثل اإكوادور خال م قد يتفق مع ما ذ ذا ال ية اممتلكات و 
، فقد أّكد أّن تدمر اممتلكات الثقافية ا يتفق مع روح ااتفاقية أو مبادئها  1954الثقافية لعام 

ّول للقادة العسكرين سلطة تقديرية ي احاف ذ الضرورة العسكرية  طق  ظة على كما بّن أّن م
دمه كما   .(2)لو همذلك الراث أو 

ة القانون الدو ي و أمام اانتقادات ا    ل وّجهت إ فكرة الضرورة العسكرية أّكدت 
اعتها بوجود تلك الضرورة، إذ أنّه ا يتصّور أن  دراسة ها ي شأن امسؤولية الدولية على عدم ق
ذا  ة إ أّن بعض قواعد  بت اللج ، و ذ يسمح للدول بعدم احرام القانون الدو اإنسا

جة الضرورة العسكرية، كما أّكدت أّن القانون تفرض الت زامات ا مكن ترير عدم احرامها 
تهك  يث ا يتصور لدولة أن ت ياة اجتمع الدو  قواعد القانون الدو اإنسا أساسية 

ذا امبدأ امع الذي يتطلب (3)القواعد القانونية تعّلًا بالضرورة ، لذلك غالًبا ما يتم استخدام 
قيق نصر عسكري و ااحتياجات اإنسانية اجة إ   .(4)توازنًا بن ا
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ية المقدسة، مجلة جامعة تكريت  -(1)  انظر، نايف أحمد ضاحي عبد اه، الحماية القانونية الدولية لأماكن الدي
ول، تكريت، العراق، ب  .  343، ص  ةس دونللعلوم القانونية و السياسية، العدد ا

 .344عبد اه، نفس المرجع، ص  انظر، نايف أحمد ضاحي -(2)

 344، ص نفسهالمرجع انظر، نايف أحمد ضاحي عبد اه،  -(3)

(4)-« The doctrine is most often used in a sense which requires a 

balance between the need to achieve a military victory and the needs of 

humanity», voir, Grair J.S, Forrest, op cit, p 181. 
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ساسي، بقوله أّن:"تاريخ    و قانون اإنسانية ا ستاذ تومان  فالضرورة العسكرية حسب ا
 القانون و تدوين القواعد اإنسانية ما ي ذلك ماية اممتلكات الثقافية، يبّن أّن القانون اإنسا

د فسيكون و نتيجة حل وسط بن الضرورة العسكرية و مبادئ اإنسا ذا ا اوز  نية، و إذا ّم 
ذ  ذا من شأنه أن يؤدي إ انتهاك  ذلك على حساب القانون اإنسا نفسه و 

 .(1)القواعد.."

اد يتم و عليه     عن حولت ما إذا الثقافية اممتلكات استهداف ي العسكرية الضرورة إ ااست

الة ذ ي فتصبح عسكرية غراض استخدامها م أو وظيفتها دافاً  ا  جاز استهدافها مشروعة أ

ربية الضرورات أن باب من داف تدمر تقتضي ا  عتاد أو قوات على خطرا تشكل ال ا

صم، صوص ضوابط و بشروط كوم ذا يبقى لكن و ا حكام ضمن عليها م ظمة ا  ماية ام

 .الثقافية اممتلكات
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(1)-« L’histoire du droit et de la codification des règles humanitaires, y 

compris la protection des biens culturels, montre que le droit 

humanitaire est le résultat d’un compromis entre la nécessité militaire 
et les principes de d’humanité…… Si l’on dépassait cette limite, ce 

serait néfaste pour le droit humanitaire lui-même, car cela conduirait à 

la violation de ces règles…», voir, Jiri Toman, la protection des biens 

culturels en cas de conflit armé, commentaire de la Convention et du 

Protocole de La Haye du 14 mai 1954,  op,cit, p 93. 
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اي لعام المطلب الثاني وبروتوكولها  1954: تعليق و فقدان الحماية المقررة في اتفاقية ا
 1999اإضافي الثاني لعام 

زاع امسلح     اء ال ماية امقررة للممتلكات الثقافية أث سباب ال تؤدي إ رفع ا بعد تعريف ا
اي  صوص عليها ي اتفاقية ا ماية ام ذا امطلب إ فقدان الصور الثاث هذ ا تطرق ي  س

 و ذلك ي فرعن. 1999و بروتوكوها الثا لعام  1954لعام 

ول: تعليق اي لعام  الفرع ا صوص عليها في اتفاقية ا  1954و فقدان الحماية الم

اي لعام      ماية، عامة وخاصة  1954كما أشرنا سابًقا، نصت اتفاقية ا على نوعن من ا
قطتن التاليتن.  سباب ي ال اًدا لتلك ا وعن است ذين ال اول فقدان  ت  وس

 لكات الثقافية المشمولة بهاأّوًا: تعليق و فقدان الحماية العامة للممت

اي لعام     ت اتفاقية ا ماية العامة للممتلكات الثقافية  1954بّي ظام ا ي سياق تأسيسها ل
ذ  ماية العامة لتلك اممتلكات، حيث حّددت ااتفاقية  ا فقدان ا اات ال يتم ي إطار ا

اات بالضرورات العسكرية القهرية ال مكن للدول ا احتجاج ها من أجل التخلي عن ا
ماكن  مايتها أو ا اع عن استعمال اممتلكات الثقافية أو الوسائل امخصصة  التزاماها باامت
اع عن توجيه أي عمل عدائي  اجاورة ها مباشرة ي أغراض تعرضها للتدمر أو التلف و باامت

 .(1)ها

 رورات العسكرية القهرية، كما م توضح حاات استخدام بيد أّن ااتفاقية م تبّن امقصود بالض   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  4من المادة  2، 1الفقرتين  -(1)  .1954من اتفاقية ا
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ص  اي فيما  الضرورات كذريعة لتخلي الدول عن التزاماها السابقة، و تعضيًدا اتفاقية ا
ماية العامة، تضّمن الروتوكول الثا لعام  لاتفاقية الشروط أو امعاير   1999حاات فقدان ا
ماية الع  ها امة للممتلكات الثقافية امشمولةكأساس استخدام الضرورات العسكرية ي فقدان ا

ذ الشروط ي أن تكون  :(1)و تتمثل 

دف عسكري. -1  تلك اممتلكات قد حّولت من حيث وظيفتها إ 

للميزة ال يتيحها توجيه عمل و م يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية ماثلة  -2
 عدائي ضد ذلك اهدف.

ول  1999و بالتمّعن فيما جاء بالروتوكول الثا لعام     قق الشرطن ا ياحظ أنّه جعل من 
و الثا مًعا، و ليس احدما أساًسا استخدام الضرورات العسكرية من قبل الدول امهامة خال 

ماية ا مشمولة ها، و الدليل على ذلك يكمن ي صياغة الشرط الثا نزاع مسلح على فقدان ا
و ما يشر إ  ول و اانتقال للشرط الثا ابتدأ بعبارة " و م يوجد "، و  فبعد عرض الشرط ا

 .(2)تازم الشرطن

ي أخرى، ضمانة الشروط ذ إ الثا الروتوكول أضاف وقد    اد قرار أن و إ  ااست
تمية العسكرية الضرورة  أن مكن ا استخدامه أو الثقافية اممتلكات أحد على اهجوم لترير ا

 ذا، -كتيبة حجم تفوق أو حجمها ي تعادل عسكرية قوة قائد -كبر ضابط ِقبل من إا يتخذ

اسب الوقت ي للخصم إنذارا يوجه أن القائد ذا على يتوجب أنه إ باإضافة   وبوسائل ام
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  6الفقرتين أ، ب من المادة  -(1)   .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

 .122عاء الضاوي محمد سبيطة، المرجع السابق، ص  -(2)
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 .(1)بذلك الظروف حيثما  محت فعالة،

غراض قد تعرضها للتدمر أو التلف ي حالة الضرورة     و بشأن استخدام اممتلكات الثقافية 
د نشوب نزاع مسلح، فإّن الروتوكول اإضاي الثا لعام  م يفرض  1999العسكرية القهرية ع

تاج ماذ سحبة ال  ي  حظر مطلق لذلك ااستخدام، اسيما ااستخدام امتعلق بالقوات ام
دما ا يكون متاًحا أي بديل آخر، إّا أنّه ي نفس  إحدى اممتلكات الثقافية من أجل الدفاع ع
ذا التخلي وارد فقط إذا م يوجد خيار مكن بن ذلك ااستخدام للممتلكات  الوقت أوضح أّن 

 . (2)الثقافية و بن أسلوب آخر مكن إتباعه لتحقيق ميزة عسكرية ماثلة

 عليق و فقدان الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية المشمولة بهاثانًيا: ت

اي لعام     ت اتفاقية ا اصة، و تتمثل  1954تضّم ماية ا اات ال تعّلق و تفقد فيها ا ا
 ي حالتن:

داف عسكرية:-1 قل القوات حالة استعمال الممتلكات الثقافية كأ  كأن تستخدم ي ت

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-« À ces conditions, le Deuxième Protocole ajoute une garantie 

ultérieure, à savoir que la décision d’invoquer une nécessité militaire 
impérative pour justifier une attaque ou l’utilisation d’un bien culturel 
ne peut être prise que par un officier supérieur commandant d’une 
formation égale en importance à un bataillon,De surcroît, en cas 

d’attaque, celui-ci est tenu de donner un avertissement à l’adversaire 
en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les circonstances le 

permettent», voir, Vittori Mainetti, op, cit, p 854. 

ا دوليًا، مرجع سابق، ص  -(1)  .18انظر، يحيى ياسين سعود، الممتلكات الثقافية العراقية و وسائل استرداد
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ازن لأسلحة،  العسكريةو استخدامها للقيام بأعمال ها صلة مباشرة بالعمليات أالعسكرية، أو 
ع إنتاج مواد   (1)عسكرية أو استعماها كقاعدة إقامة قوات عسكرية، أو استغاها كمص

ماية امخصصة ها و يتحّلل الطرف امعتدي ي     الة تفقد اممتلكات الثقافية ا ذ ا ففي 
مايتها زاعات امسلحة من االتزام  و (2)ال صانة امم حة ها موجب ، كما ا يتقّيد بكفالة ا
اصة بشرط أن تعمل الدول  ماية ا على إنذار الطرف امخالف لوضع  -كلما استطاعت  –ا

اك وضعن ا يعّدان من قبيل أو من باب  ،حّد هذ امخالفة غر أّن ااتفاقية نصت على أّن 
ذين الوضعن ي: زاع امسلح و يتمثل   لي الدول عن التزامها خال ال

اصة، و كذلك  وجود حراس - أ ماية ا راسة اممتلكات الثقافية امشمولة با مسلحن 
من العام فظ ا  .(3)وجود قوات الشرطة امكّلفة 

طة سكة حديد بالقرب من  - ب اًءا أو  دف عسكري سواء كان مطارًا أو مي إقامة 
ذا اصة بشرط تعّهد الدولة بعدم استعمال  ماية ا  متلكات ثقافية مشمولة با
ه  ويل حركة امرور م ظيم  اهدف ي حال انداع نزاع مسلح، و أن تعمل على ت

 (4)وقت السلم.

طراف فيها بالتخلي  حالة المقتضيات العسكرية القهرية:-2  حيث أجازت ااتفاقية للدول ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  8من المادة  3ة الفقر  -(1)  .1954من اتفاقية ا

اي لعام  8من المادة  1الفقرة  -(2)   .1954من اتفاقية ا

اي لعام  8من المادة  4الفقرة  -(3)  .  1954من اتفاقية ا

اي لعام  8من المادة  5الفقرة  -(4)  .1954من اتفاقية ا
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عمال    اع عن توجيه ا ماية عن التزاماها باامت و اممتلكات الثقافية امشمولة با العدائية 
اء على  ، ب ماكن اجاورة ها ي أغراض حر اصة أو عن استعمال تلك اممتلكات، أو ا ا
يئة حربية تساوي ي  ذ امقتضيات قائد  مقتضيات عسكرية قهرية، بشرط أن يتخذ قرار وجود 

مية أو تفوق فرقة عسكرية، و أن يبلّ   غ قرار رفع حصانة كلما أمكن إ الطرف امعادي قبلا

فيذ بوقت كاف، و أن يعلم امشرف العام على اممتلكات الثقافية هذا القرار كتابة و بأسباب  ت
اذ  .(1)ا

و اشك أّن الشروط اإجرائية ال تطّلبتها ااتفاقية لتوجيه اهجوم ي حالة فقدان اممتلك    
ا مثيلتها ي حالة فقدان اممتلكات  اصة تعّد أكثر تشّدًدا إذا ما قارنا ماية ا الثقاي امشمول با

ّدد ااتفاقية أي شروط لتوج ماية العامة، فلم  يه اهجوم على اممتلكات الثقافية امشمولة با
ائية مقتضيات  اك "حاات استث اصة مكتفية ي ذلك أن تكون  ماية ا الثقافية ال تفقد ا

تداء ها ، إضافة إ أّن (2)عسكرية قهرية"، كما م تشر إ أيّه أمثلة اسرشادية مكن اا
عل التحقق من شروط ف اصة أمر ي التعقيدات ال يفرضها الواقع العسكري  ماية ا قدان ا

ال. ماية عملًيا أمر قد يكون بعيد ام ذ ا قيق  عل   غاية الصعوبة، ما 

صوص عليها في البروتوكول اإضافي الثاني لعام  الفرع الثاني: تعليق و فقدان الحماية الم
1999 

دث عارض يؤثر ي     ماية امعززة على متلك ثقاي قد  ماية بعد إقرار ا ذ ا  استمرار 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  11من المادة  3، 2الفقرتين  -(1)   .1954من اتفاقية ا

زاع المسلح، ص  -(2)  .103-102محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال
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ماية  خرة، لذا مكن القول أّن اممتلكات الثقافية احمية  ذ ا ويتمثل ذلك ي تعليق و فقدان 
ماية امقررة ها ي حالتن:معززة  ذ ا  تفقد 

اًدا إلى الضرورات العسكرية القهرية   أّوًا: فقدان و تعليق الحماية المعززة است

ماية امعززة عن ااستمرار ي    لي الدولة امشرفة على اممتلكات الثقافية امشمولة با  ي حالة 
اع عن استعمال تلك اممتلكا كم استخدامها التزامها باامت ت استعماًا يؤدي إ أن تصبح 

اي لعام (1)دفًا عسكريًا خرى  1999، أجاز الروتوكول اإضاي الثا اتفاقية ا للدول ا
ذ اممتلكات مّا يع  صانة  زاع امسلح و ي مواجهة تلك الدولة عدم التقّيد بالتزامها  خال ال

ماية امعززة تعليق و مر الذي يتيح لتلك الدول مهامتها بشروط (2)امشمولة ها فقدان ا ، ا
 : (3)ي

و الوسيلة امستطاعة إهاء استخدام اممتلكات الثقافية هذ  -1 أن يكون اهجوم 
 الغاية.

ة ي اختيار وسائل اهجوم و إهاء ذلك ااستخدام  -2 اذ ميع ااحتياطات اممك ا
قل للحّد من  ّب أو على ا قت باممتلكات الثقافية.و ضرار ال   ا

فيذية القيادية -3 مر باهجوم من قبل أعلى امستويات الت  .   (4)إعطاء ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1999من البروتوكول اإضافي الثاني لعام  13من المادة  1الفقرة الفرعية ب من الفقرة  -(1)

ايفة، المرجع السابق، ص 102انظر، سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص  -(2) ، سامة صالح الر
، عاء الضاوي محمد سبيطة، المرجع السابق، ص 69، 68، أحمد محمد فهيم الشريف، المرجع السابق، ص 98

126. 

 .1999من البروتوكول اإضافي الثاني لعام  13من المادة  2الفقرات الفرعية أ، ب، ج ، من الفقرة  -(3)

ذا الشرط أن يصدر أمر بالهجوم من أعلى مستوىاقترح ممثل الل -(4) اء صياغة  حمر أث ة الدولية للصليب ا  -ج



117 

 

ثها على وضع حد استخدام  -4 ذير لقوات امعارضة من خال وسائل فعالة  إعطاء 
غراض عسكرية.  اممتلك 

ية معقولة إ القوى امعارضة لوقف ذلك ااستخدام -5  .إعطاء فرة زم

ازل بسب متطلبات     دث ت خرة قد  در اإشارة إ أنّه فيما يتعلق بالشروط الثاثة ا
فس    .(1)الدفاع امباشر عن ال

ماية امعززة يتعّلق باستخدام اممتلك الثقاي كهدف     و يتضح من خال ما تقّدم أّن فقدان ا
كم وظيفته إ  سبة عسكري، و ليس إذا ما حّول اممتلك  ال بال و ا دف عسكري، كما 

ماية امعززة عكس الشرط الازم لتمتع اممتلك  ماية العامة، و السبب امتقدم لفقدان ا لفقدان ا
غراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع  ها عدم استخدام اممتلك  ماية امعززة م الثقاي با

ذا عسكرية، و أن يصدر الطرف الذي يتو أمر مراقبته ا إعانًا يؤكد على أّها لن تستخدم على 
حو      .(2)ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًدا إلى سببين:- ذا ااقتراح است  حكومي، إاّ أّن ممثلي بعض الدول عارضت 

على للقوات المسلحة، - و القائد ا ول أنّه في أغلب الحاات يكون رئيس الحكومة أو الدولة   ا

مر الذي يؤدي إلى صعوبة توحيد الشخص  - ظم السياسية للدول على مستوى العام ا و اختاف ال الثاني 
ذا القرار على المستوى السياسي وليس العسكري، محمد سامح عمرو، الحماية الدولية  المسؤول عن اتخاذ 

امش رقم  زاع المسلح، مرجع سابق،  ، سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، 104، ص 1للممتلكات الثقافية في فترات ال
زاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  اء ال  . 102الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أث

(1) - « S'agissant de trois dernières conditions, une dérogation peut 

avoir lieu en raison des exigences de la légitime défense immédiate» 

voir, Jan Hladik, op, cit, p 10. 

اي لعام  10الفقرة ج من المادة  -(2)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا
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تلف  ماية امعززة، إّا أّن الوضع  ماية العامة أو ا ضد اممتلكات الثقافية ي حالة فقداها ا
ت مراقبتها أو سبة للقوات ال تقع اممتلكات الثقافية  ففي حالة اممتلكات  اختصاصها بال

ماية العامة أجازت ااتفاقية هذ القوات  اجة  –الثقافية امشمولة با ويل  –إذا ما دعت ا
وز هذ  غراض عسكرية، ي حن ا  دف عسكري إذا ما استخدم  اممتلك الثقاي إ 

نّ  ماية امعززة،  تسجيل اممتلك الثقاي على قائمة  القوات ذلك إذا ما كان اممتلك مشمول با
تاج مستقباً  ماية امعززة يتطلب من الطرف امقدم للطلب أن يدرس مقّدًما ما إذا كان  ا

غراض عسكرية أم ا أيًا كانت الظروف ذا اممتلك  ، فاستخدام اممتلك الثقاي (1)استخدام 
داف عسكرية يعّد انتها  ماية امعززة كأ حكام الروتوكول اإضاي الثا امشمول با ًكا جسيًما 

ائية الفردية1999لعام   .(2)و يعّد جرمة حرب و يرتب امسؤولية ا

 (3) ثانًيا: استخدام الممتلكات الثقافية في دعم العمل العسكري

اع     ماية امعززة عن التزامها باامت ّلي الدول امشرفة على اممتلكات الثقافية امشمولة با إّن 
ماكن اجاورة ها مباشرًة ي دعم العمل  عن استخدامها لتلك اممتلكات، أو عن استخدام ا

ماية -حسب نصوص الروتوكول –العسكري يؤدي  ذ اممتلكات با امعززة  إ تعليق مول 
.  أو فقداها ي حال استمرار الدولة ي اإخال بالتزامها السابق ذكر

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي المبرمة  -(1)  زاع المسلح وفًقا اتفاقية ا أحمد محمد فهيم، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال

 .71، 70و بروتوكوليها، مرجع سابق، ص  1954عام 

 .106السابق، ص  محمد سامح عمرو، المرجع -(2)

اي لعام  14من المادة  2الفقرة  -(3)  . 1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا



119 

 

ماية امعززة الواردة ي امادة العاشرة من الروتوكول     ح ا ّلف أّي شرط من شروط م و إذا ما 
ة ماية ام 1999اإضاي الثا لعام  متلكات تعليق موله عن اممتلك الثقاي يكون للج

ذفها من القائمة ماية امعززة  ظمة اليونسكو و دون (1)با الة يقوم مدير عام م ذ ا ، و ي 
ة  طراف بأي قرار يتخذ من قبل اللج من العام لأمم امتحدة و كافة الدول ا إبطاء بإباغ ا

ماية أو إلغائها ذ ، على أن تتاح فرصة كافية لأط(2)بتعليق ا م ي  راف إبداء وجهات نظر
الة  .(3)ا

ماية امعززة امقررة ها فإّها تتحول إ متلكات     ذ اممتلكات الثقافية ا و إذا ما فقدت 
ماية   .  (4)العامةمدنية متمتعة با

زاع     اء ال ماية امقررة للممتلكات أث و السؤال الذي يطرح نفسه ي موضوع تعليق و فقدان ا
اي لعام  ذا التعليق مؤقًتا أم دائًما؟ و بالرجوع إ نصوص اتفاقية ا و  1954امسلح إن كان 

د أن كاّ من ااتفاقية والروتوكول بال1999بروتوكوها اإضاي الثا لعام  ماية ،  سبة لتعليق ا
ه من أّن دوافع ذلك التعليق  العامة ا ع دث ّددا نوع التعليق، لكن مضمون ما  و امعززة م 

يكون بأسباب تتصف بأّها طارئة و غر دائمة يدفع للقول بأّن ااتفاقية وبروتوكوها الثا يهدفان 
 إ أن يكون التعليق مؤقًتا.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  14المادة  من 1الفقرة  -(1)   .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

اي لعام  14من المادة  3الفقرة  -(2)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

اي لعام  14من المادة  4الفقرة  -(3)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

ايفة،  -(4) زاعات المسلحة، مرجع سابق، ص سامة صالح الر اء ال  .100حماية الممتلكات الثقافية أث
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اي لعام     د أّن اتفاقية ا اصة  ماية ا سبة لتعليق ا ذ  1954أّما بال قد قّيد زوال 
ذ  ماية فور انتهاء  اف مّتع اممتلكات الثقافية با ماية طوال مدة الظروف، و أوجبت استئ ا

 .(1)الظروف

د أّن اتفاقية     و ااحتال،  ماية اممتلكات الثقافية إا و طاق اآخر  ا إ ال و إذا ما رجع
اي لعام  اء لاعتداء على  1954ا ص على الضرورة العسكرية كاستث امسة م ت ي مادها ا

ذا ما يؤدي إ التساؤل ما إذا كانت الضرورة العسكرية كح ب اممتلكات الثقافية، و  الة 
ا بامع الواسع أم الضيق؟  (2)تفسر

ستاذ     ستاذ خياري عبد الرحيم و كذا ا ب إليه كل من ا ا ستكون متوافقة مع ذ و اإجابة 
Allain Pellet  ا ب أن تفسر بامع الضيق، باعتبار إ أّن الضرورة العسكرية كحالة 

اء لقاعدة عدم ااعتداء امقررة ي قوا اء استث ذا ااستث ، مع العلم أّن  عد القانون الدو اإنسا
ّول سلطات  صوص امواد ال تتطرق له، و عليه فإّن ااحتال و إن كان  نّه مقّيد ب ليس عاًما 

ع عليه التذرّع بالضرورة العسكرية لاعتداء على اممتلكات الثقافية  .(3)للمحتل فإنّه ي امقابل م

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  11من المادة  1الفقرة  -(1)   .1954من اتفاقية ا

 .103خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  -(2)

 .104، 103انظر، خياري عبد الرحيم، نفس المرجع، ص  -(3)
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 انيــــــــاب الثــــــــالب

 
المسؤولية المترتبة عن انتهاك مبدأ حماية الممتلكات 

زاعات المسلحة و آليات رقابته الثقافية اء ال  أث
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زاعات  اء ال الباب الثاني: المسؤولية المترتبة عن انتهاك مبدأ حماية الممتلكات الثقافية أث
 المسلحة و آليات رقابته

ساسي على سامة اممتلكات الثقافية، و اليوم أصبحت     طر ا رب مثل ا دائما ما كانت ا
ور حالة الراث الثقاي و الروحي للشعوب  ي السبب الرئيسي ي تدمر و تد زاعات امسلحة  ال

ا مثل ضررا يفوق التقدير وية و تا و أصبح تدمر ي تعبر عن  ريخ ّن اممتلكات الثقافية 
 الشعوب.

ها خاصة     سارة ا مكن التغاضي ع عمال التخريبية و مثل تلك ا دما يتم ارتكاب ا ع
و متعمد، و تقوم مسؤولية على  والتدمرية ضد اممتلكات الثقافية ذ على  ارتكاب مثل 

فراد. فعال سواء ارتكبت من قبل الدول أو من قبل ا  ا

فاظ    زاع امسلح، م  و عليه و ي اإطار ا على اممتلكات الثقافية خاصة ي فرات ال
زاعات  اء ال استحداث آليات مهمتها الرقابة على تطبيق قواعد ماية اممتلكات الثقافية أث

 امسلحة، و ذلك من أجل ضمان ماية أكر هذ اممتلكات.

ول للمسؤولية امرتبة عن انت    هاك مبدأ ماية اممتلكات الثقافية و عليه يتم التطرق ي الفصل ا
زاعات امسلحة ي  اء ال زاعات امسلحة، م آليات الرقابة على ماية اممتلكات الثقافية أث اء ال أث

.  الفصل الثا
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اءحماية الممتلكات الثقافية قواعد و أحكام  المسؤولية المترتبة عن انتهاك  :ولالفصل اأ   أث
زاعات المسلحة   ال

مثل دراسة موضوع امسؤولية أمية خاصة ي كل نظام قانوي ما توفر من ضمانات تكفل احرام     
ذ  الفة  ظام القانوي على أشخاصه و ما ترتبه من جزاءات على  االتزامات ال يفرضها ال

ظام امسؤولية على ، االتزامات و عدم الوفاء ها الصعيد الدو أمية كبرة ووفًقا هذا امفهوم فإّن ل
ق إ نصابه و إنصاف امعتدى عليهم  .حيث يقع على عاتقه مهمة إعادة ا

ا جزء ا يتجزّأ من اهوية الثقافية الذاتية ل و نظرًا   ّّ ي أ اصية فريدة، و تمّتع اممتلكات الثقافية 
ا أو استخدامها غر امشروع سوف يشّكل إخ ، لأمة وأّن مسألة تدمر سوف فاًا بالتزام دو

 .(1)مسؤولية دولية تتحّمل الدولة امعتدية نتيجة عملها غر امشروع

زاعات امسلحة ليس مقتصرًا     اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث  و مّا كان انتهاك القواعد امقررة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شأ االتزام بالتعويض عن كل خرق للقانون الدولي تقترفه دولة  -(1) تعّرف المسؤولية الدولية بأنّها:"المبدأ الذي ي
د ارتكاب شخص من أشخاص القانون الدولي فعا يشكل مسؤولة و يسبب ضرر   ا"، كما تعّرف بأنّها:"نظام قانوني يقوم ع

ذا الفعل ضرر ا بأشخاص القانون الدوليو التزام دولي سواء كان ذلك بالأمخالفة لمبدأ  اع بعمل، و يلحق   قيام أو اامت
ى المسؤولية الدولية على عّدة أسسو الذي ابد من تعويضه العمل غير بالخطأ،  نظريةي و  ،و نظريات "، و تب

ذ اأخيرة إاّ ووفق ا لقواعد المسؤولية الدولية ا ، التعسف في استعمال الحق، و على أساس المخاطر، المشروع تقوم 
        أي يكون الفعل اإيجابي -2نسبة الفعل لشخص من أشخاص القانون الدولي،  -1إذا توافرت الشروط التالية: 

، للمزيد، انظر، السيد رشاد إلحاق ضرر بشخص قانوني دولي -3أو السلبي غير مشروع وفق ا لمبادئ القانون الدولي، 
  1984ن أضرار الحروب العربية اإسرائيلية، الجزء اأول، الطبعة اأولى، دار الفرقان، عارف، المسؤولية الدولية ع

ال مصطفى غانم، ملف التعويضات المصرية من إسرائيل،  عم متولي، م شر، رجب عبد الم ، دار 1ط بدون بلد ال
شر،  وندالشروق، ب ه1ا نظرية و تطبيقية، ط ، عبد اه اأشعل، القانون الدولي المعاصر، قضاي2003بلد ال ضة ، دار ال

رة، مصر،    .1997العربية، القا
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ا قد يُرتكب  و بالتا فهم يتحملون امسؤولية الدولية من قبل اأفراد العادين، على الدول، و إّّ
، و ما ائي الدو طبق عليهم قواعد القانون ا أّن اأعمال غر امشروعة اموّجهة ضد اممتلكات  وت

ائية الثقافية تعتر جرائم حرب، فبالتا هض بشأّا امسؤولية ا  .(1)، و ال يتحملها الفرد وحد ت

اول ي امبحث اأول امسؤولية     ذا الفصل إ مبحثن، نت اءًا على ما تقّدم سوف نقسم  و ب
زاع امسلح، و إ امسؤولية الدولية عن انتهاك قوا اء ال عد و أحكام ماية اممتلكات الثقافية أث

زاع امسلح ي  اء ال ائية الدولية الفردية عن انتهاك قواعد و أحكام ماية اممتلكات الثقافية أث ا
 امبحث الثاي.
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ائية للدول لم تبرز -(1) ي مسؤولية مدنية فقط، ذلك أّن فكرة المسؤولية الج إّن عبء المسؤولية الملقاة على الدولة 
ذا ما أّدى إلى انقسام الفقه الدولي في المجتمع الدولي المعاصر،  ين، اتجا رافض لفكرة المسؤولية الدولية و  إلى اتجا

ائية على أساس أّن اإرادة ركن أساس ويًا، في  الج ا شخص ا مع عدم في حالة الدولة باعتبار ي ت ائية و في المسؤولية الج
ه أو إعدامه، أّما ااتجا المؤيّد حين أنّها تثبت في حق الشخص الطبي عي، كما أّن الدولة ليست بكيان مادي يمكن سج

ائية للدولة،  هم إلى ثاث آراء،لفكرة المسؤولية الج وع من المسؤولية  فقد انقسموا فيما بي ذا ال الرأي اأول يرى أن 
ا دون الفرد بوصفها المخاطبة بالقانون الدولي، و أّن الفرد مجاله القانون الداخلي، كما أّن الدولة لها  يثبت للدولة وحد

و الشخص الوحيد للقانون الدولي كما أّن الدولة شخص غير حقيق الرأي الثاني اإرادة، أمّ  ي بطبيعتها فيرى أّن الفرد 
مية، إضافة إلى أنّه ا  وبالتالي ا تملك إرادة مستقلة عن إرادة اأفراد المكّونين، الشيء الذي يجعل الدولة شخصية و
ظر عن مسؤولية اأفراد جراء الجرائم الدولية التي يرتكبونها باسم الدولة،  ائي أن يغّض ال يمكن للقانون الدولي الج

و ال ذا الرأي   ي ويعتبر  ائية الدولية  رأي الغالب في الفقه الدولي اليوم، أّما ااتجا الثالث فيري أّن المسؤولية الج
اء على ما مستقلة يترجمها القائمون على إدارة شؤونها،مسؤولية مزدوجة بين الفرد و الدولة، فلهذ اأخيرة إرادة  ، و ب

ائية، و محل المسؤولية الدولية الج ائية  تقدم فإّن الفرد  ظرية العامة للمسؤولية الج انظر، أحمد عبد الحميد الرفاعي، ال
رة، مصر،  ، كلية الحقوق، جامعة القا ا، وائل أحمد عام، الفرد في  42، ص 2005الدولية، رسالة دكتورا وما بعد

رة، مصر،  هضة العربية، القا ظام القانوني للمسؤولية الدولية، دار ال شام بشير، عاء ، 116، 88، ص 2001ال
  -، المركز القومي لإصدارات1احتال العراق و انتهاكات البيئة و الممتلكات الثقافية، ط الضاوي سبيطة، 
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اء الالمبحث اأّول:   مسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد و أحكام حماية الممتلكات الثقافية أث

زاع المسلح   ال

الفتها لالتزامات املقاة على عاتقها موجب أحكام القانون الدو     تتحمل الدول ي حالة 
ا أحكام و قواعد  و يشابه ي مضمونه و أحكامه امسؤولية امدنية ال تقرر  امسؤولية الدولية على 

اص      .(1)القانون ا

و ما ترمه الدول من اتفاقيات سواء أكانت     م مصدر لتلك االتزامات  و من امعلوم أّن أ
اي بشأن ماية  ائية أو متعددة، ومن خال ما ّم استعراضه عن أحكام اتفاقية ا اتفاقيات ث

زاع امسلح لعام  اء ال الفة هذ اأحكام تتحمل 1954اممتلكات الثقافية أث تبعته الدولة ، فإّن أي 
ذ ااتفاقية.  امخلة موجب 

رد اممتلكات الثقافية  مسؤولية الدول بشكل عام ي ضرورة اآثار امرتبة على قيام تتمثلو    
 امتداولة بشكل غر مشروع، و التعويض عن اممتلكات ال يتعذر إعادها إ بلداّا اأصلية. 

بحث إ مطلبن نتطرق ي امطلب اأول إ مسألة رد ومن خال ما تقّدم يتّم تقسيم ام   
 اممتلكات الثقافية، أّما امطلب الثاي فإ موضوع التعويض
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رة، مصر،  -  .   105،   2013القا

ها من أفعال  –(1) ائية للدول عّما يصدر ع تجدر اإشارة إلى أّن القانون الدولي بالمقابل ا يعترف بالمسؤولية الج
ة القانون الدولي مخالفة  ذا الموضوع ما زال محل بحث داخل لج ظام العام الدولي، إذ أّن  للقانون الدولي و ماسة بال

بثقة عن الجمعية العامة لأمم المتحدة، و أّن مسؤولية الدول ما تزال في حدود المسؤولية المدنية التعويضية، انظر  الم
 .107 سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص
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 : رد الممتلكات الثقافيةالمطلب اأول

زاع امسلح قد يّتم إخراج اممتلكات الثقافية من أراضي الطرف الذي متلكها سواء      خال فرات ال
زاع  ها فور انتهاء ال سن نية، و تقتضي متطلبات مايتها إعادها إ موط كان ذلك بسوء أم 

م ما مكن  و فيما يتعلق مفهوم امسلح، و عليه فإّن أ د دراسة مسألة الرد  أن يُثار من تساؤل ع
اوله ي فرعن. ت ذا ما س  ااسرداد، و كذا التطبيقات العملية اسرداد اممتلكات الثقافية، و

 الفرع اأول: مفهوم ااسترداد

رب، اإّن مفهوم ااسرداد ي القانون الدو يعد واحًدا     يم قانون ا ل ترتبط ارتباطًا من مفا
ه، لذا  ر الضرر و التعويض ع تلط  وثيًقا بامخالفة الدولية، ذلك أّن ااسرداد ي قانون السام 

ذا الفرع التطرق ي نقطتن إ تعريف ااسرداد، م لشروط و ضوابط ااسرداد.  حاول ي   س

  أّوا: تعريف ااسترداد

ال إ ما كانت طريقة من طرق التعويض العي الذي ييُعّرف ااسرداد بأنّه:"     هدف إ إعادة ا
ا إعادة اأوضاع  كما  ،(1)عليه سابًقا قبل ااعتداء"  اليقصد برد اممتلكات الثقافية أو اسرداد

 تأثرت من وقوع العمل الغر امشروع إ ما كان عليه قبل حصول الضرر، و يعتر التعويض العي
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(1)- « La restitution en nature vise à rétablir la situation qui aurait existé si 

l’action ou l’émission illicite n’aurait pas eu lieu », Attia Tamiza, - 

Eduardo de Alechago, la responsabilité internationale de l’état,,le droit 
international, bilan et prespective, pédone, Paris, France, 1991, p 395. 
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 و حق ااسرداد و االتزام برد اممتلكات الثقافية ،(1)اأسلوب اأمثل ي حال ثبوت امسؤولية الدولية
قولة، و إن كانت تعد جزًءا من عقارات أثرية أو ثقافية صرف إ اممتلكات الثقافية ام  .(2)ي

ة  و مفهوم ااسرداد م يأخذ صيغته    اي س , وذلك 1907القانونية إا بتوقيع اتفاقيات ا
ص على وجوب اسرداد اممتلكات الثقافية امسلوبة ي امادة  من ااتفاقية الرابعة امتعلقة  35بال

رب الرية، و كذلك ي اتفاق اهدنة عام  رب العامية  1918بقوانن ا اء ا لفاء و أمانيا أث بن ا
، إذ نص اصة ال استولت اأو ت على ااسرداد الفوري مختلف اممتلكات و اأشياء العامة و ا

 .  (3)عليها أمانيا من الدول ال احتلتها

و  مو    الف للقانون، لذا فاأساس القانوي لاسرداد  و نتيجة قانونية لفعل  فااسرداد 
ظر أكان اانتهاك بالقوة أو     ماية القانونية الدولية للممتلكات الثقافية بغض ال امخالفة أحكام ا

ال سن نية أو بسوء نّية، فكل من أتى فعًا  ف للقانون يتحّمل باإكرا أو بالتعدي و سواء حصل 
 تبعة تصرفه.

زاعات     اء ال و عليه فالقاعدة الوحيد ال تعتر مصدرًا إلزام الدول بإعادة اممتلكات الثقافية أث
ي قاعدة عرفية تقضي بضرورة احرام الراث الثقاي و الروحي للشعوب امغلوبة، و بضرورة  امسلحة 

اء العمليات  ويًا رد اممتلكات امسلوبة أث ذ اممتلكات الثقافية يعتر انتصارًا مع القتالية، فاسرداد 
عكس من خال متلكاها  و سياسًيا و قانونًيا و اقتصاديًا، فهويّة كل أّمة و ثقافتها و حضارها ت
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زاع المسلح و ااحتال، مرجع  –(1)  سابق، ص محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات ال
249. 

ايفة، المرجع السابق، ص  -(2)  .182سامة صالح الر

 .110انظر، علي خليل اسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  -(3)
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اي لعام ، (1)الثقافية ، و بروتوكوها اإضاي الثاي لعام (2)1954و قد تأّكد ذلك ي اتفاقية ا
ة إ القواعد العرفية، حيث أشارت ديباجة ااتفاقية إ ذلك من  1999 خال اإحالة الصر

زاع امسلح امقررة ي اتفاقية  بقوها:" على ماية اممتلكات الثقافية ي حالة ال اصة  دى امبادئ ا
اي عام طن 1907و  1899ا "، أما الروتوكول 1935نيسان  15امؤرخ ي ، و ميثاق واش

ظيم حالثاي أكد إ دما نص ي ديباجته على:" أّن قواعد القانون الدو العري ستواصل ت الته ع
ذا الروتوكول." ظمها أحكام   امسائل ال ا ي

 ثانًيا: شروط ااسترداد
لثقافية يعتر ي الواقع نتيجة انتهاك قاعدة سبق و أن أشرنا آنًفا إ أّن االتزام برد اممتلكات ا   

موعة فيما يلي فيذ إاّ بتوفر  ذا االتزام ا يّتم ت رب، غر أّن   :   (3)عرفية مازمة لقانون ا
ها وميزاها وأرقامها صامطلوب إعادها وذلك بالتحقق من خصائ الثقافية التعرف على اممتلكات -1

ديد آخر  و ذلكوعاماها و      .جهة كانت موجودة ها قبل ااستياء عليها و

صر اأساسي -2 ذا اأخر الع الفة دولية ي نزع اممتلك الثقاي، و يعتر ااستياء على   وجود 
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ازعات خال والبيئة التراث وحماية اإنساني الدولي القانونكمال حماد،   -(1)  اإنساني الدولي القانون المسلحة، الم
 .149مرجع سابق، ص 

اي لعام  -(2) من موضع رد الممتلكات الثقافية بالرغم من تخصيص فصل كامل  1954السبب وراء خلو اتفاقية ا
لهذا الموضوع في اأعمال التحضيرية، كان اعتراض عدد من الدول المشاركة في المفاوضات على تضمين ااتفاقية مثل 

ظم القانونية للدول اأطراف، خ ها بأحكام الملكية و الحيازة، انظر، ذا الفصل بمبرر اختاف ال حرور طاصة ما تعلق م
 .97فيصل، المرجع السابق، ص 

يدي -(3) شور على الموقع االكتروني: عبداه بن راشد الس ، حق ااسترداد في القانون الدولي، مقال م
asunaidi@mcs.gov.sa،  :2014/  05/  15تاريخ اإطاع. 

mailto:asunaidi@mcs.gov.sa
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امشروع للممتلك  غري امخالفة الدولية، و بالتا فإّن عدم امشروعية إّما يكون السرقة، أو التصدير 
.  ،(1) الثقاي الفتان لقواعد القانون الدو  و كاما جرمتان 

ة ا تزيد عن  -3 وات تقدم دعوى ااسرداد خال مدة معي اعتبارا من التاريخ الذي يعلم ثاث س
وية حائز  اات تقدم امطالبة ي غضون فرة فيه امع باسرداد اممتلك مكانه و ، و ي ميع ا

ا  ة من تاريخ حدوث السرقة 50أقصا سبة للممتلكات الثقافية ال تشكل جزءًا (2)س وز بال ، كما 
موعة  يات عامة أي دولة متعاقدة أن تعلن أن امطالبة من معلم أو موقع أثري أو جزًءا من  مقت

ا 75ب أن تقدم ي غضون  ص عليها قانّو ة، أو أيّة مهلة أطول ي  .  (3)س

 تقدم تعويض مقابل اسرداد اممتلكات الثقافية، حيث نصت امادة اأو من الروتوكول اأول -4

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا إلى  -(1)  تّم ااستياء على الممتلكات الثقافية و لكن من دون ارتكاب مخالفة في نزعها  ي قد أنّهتجدر اإشارة 
ها تكون قد أسباب لعدة أخرى أطراف لدى الثقافية الممتلكات تودعكأن   اإيداع هذال مبرر تعطي التي الضرورة حالة م

د تسليمها و الممتلكات رّد اأطراف ذ على و في المقابل  في المختصة السلطات إلى العسكرية العمليات انتهاء ع

ها وردت التي اأراضي ذا م ذ اأخيرة ترفض رّد الممتلكات  ، 1954لعام اأول البروتوكول إليه أشار ما و لكن 
دية السلطات بين الثقافية، كما حدث دية و البول دية السلطات ترفض حيث الك دية السلطات تسليم الك  البول

دية لأراضي األمانية القوات اجتياح إثر اأولى لدى اأخيرة أودعتها التي الثقافية الممتلكات انظر  ، 1939عام  البول
 .357روشو خالد، الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي اإنساني، مرجع سابق، ص 

 .1995عام  -اليونيدورا –من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  3من المادة  3الفقرة  -(2)

، و الماحظ 1995عام  -اليونيدورا –من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  3من المادة  5الفقرة  -(3)
ية تتجاوز الفترة  اك إجحاف في حق بعض الدول خاصة في فترات ااحتال الذي قد يطول مدة زم الازمة  ا أّن 

ية وعدم تقادمها لرفع دعوى ااسترداد، لذ ذ الدعوى بمدة زم ايفة ضرورة عدم تقييد  ا يرى اأستاذ سامة صالح الر
ميتها للبشرية جمعاء، انظر، سامة صالح  أنّها تهدف في اأساس لحماية الممتلكات الثقافية كممتلكات تعود أ

ايفة، المرجع السابق، ص   .192الر
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اي لعام  :" على الطرف السامي امتعاقد الذي يقع على عاتقه نّ على أ 1954املحق باتفاقية ا
سن نية  وز  تلها أن يعّوض كل من  ع تصدير اممتلكات الثقافية اموجودة على اأراضي ال  م

ب تسليمها".   متلكات ثقافية 

قافية، و ليس فاالتزام بالتعويض وفًقا هذ امادة يقع على عاتق الدولة املزمة برد اممتلكات الث   
طقية للقاعدة ال تقضي بأّن من يقوم بعمل غر  على عاتق الدول امطالبة بالرد، و ذلك نتيجة م

ب أن يتحمل تبعات عمله.  مشروع 

دما     ة ع اك شكًا من أشكال الرد مكن اللجوء إليه ي حاات معي ا إ أّن  در اإشارة  و 
ائية دما توافق عليه ي مفاوضاها الث اصة بكا الدولتن، و ع ، يسمى التعويض تسمح الظروف ا

امسؤولة عن امماثل، الذي يكون موجبه من حق الدولة امتضررة أن تطالب بتعويض من الدولة 
  .  (1)إصاح الضرر، وذلك بتقدم شيء من متلكاها الثقافية

و بذلك يظهر التعويض امماثل ضمن إصاح الضرر كونه حًا بديًا ومن ّم فهو ا يشكل ي    
تفظ باممتلكات امسلوبة، رًجا قانونيًا أمام الباد ال  ازًا عن الّرد أو  بل  أي حال من اأحوال ت

 و اختيار حّر يتّم بااتفاق فيما بن الدول اأطراف. 

 الفرع الثاني: التطبيقات العملية استرداد الممتلكات الثقافية
 لقد استقر القضاء و العمل الدوليان على ضرورة رد اممتلكات الثقافية ال ّم ااستياء عليها ي    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 120انظر، علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  -(1) 
121. 

 .122علي خليل إسماعيل الحديثي، المرجع السابق، ص  -(2)
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، عرضت على احاكم  ذ أوائل القرن الرابع عشر، فعلى صعيد القضاء الدو زاع امسلح م فرات ال
ان التوفيق الدولية العديد من القضايا ال تتعّلق باسرداد اممتلكات الثقافية امسلوبة، مثل قضية  و

Vessel Marquis Desomerales  دي عام بّرد  1812حيث حكم القضاء الك
ون، و ال استولت عليها القوات البحرية الريطانية اأع ّية امملوكة متحف فيادلفيا للف مال الف

ذ اأعمال تعتر  ا قضت هذا على أساس أّن  ّّ ائم حرب، و قد أوضحت احكمة أ ا غ باعتبار
اء فرات تراثًا مشرًكا لإنسانية يتوجب مايتها و التأكيد على عدم جواز ااستياء عليها أ ث

روب  . (1)ا

اك قضية     عام  Angostura، و قضية اسرداد اليخت 1941عام  Camusو 
ديدية الفرنسية عام 1943 ، و أخرًا قضية 1945، و قضية قاطرات السكك ا

Rosenberg  حيث قضت احكمة الفدرالية السويسرية قرارًا بضمان ااسرداد  1945عام
 يضبط مخالفة القواعد الدولية القانونية يعّد مسلوبًا موجب الفقرة اأو من مقّرر أّن الشيء الذي

 .(2)من القانون امدي السويسري 294امادة 

   ، الًفا للقانون الدو أّن ما ب  و و إّن ضبط اممتلكات الثقافية للعّدو ي اأقاليم احتلة يعّد 
ّية على باطل فهو باطل، و بالتا فإّن أفع سن ال ظر  زع املكية تعّد باطلة دون ال يازة التالية ل ال ا

 . (3)أو سوئها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114انظر، أحمد محمد فهيم الشريف، المرجع السابق، ص  –(1)

 .112انظر، علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، المرجع السابق، ص  –(1)

رة، مصر،  -(2)   1983انظر، صاح عبد البديع علي شلبي، حق ااسترداد في القانون الدولي، الطبعة اأولى، القا
 .448ص 
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موعة من     أّما على صعيد العمل الدو اسرداد اممتلكات الثقافية امسلوبة، فقد ّم إبرام 
تصف القرن السابع عشر، امعا ذ م ال هدف إ رد اممتلكات الثقافية ال ّم ااستياء دات م

روب دات صلح (1)عليها خال ا ت معا نصوًصا  1648وستلفاليا عام ، فعلى سبيل امثال تضّم
ت  ها اأصلية، و تضم ّية ال ّم نقلها من أماك تقضي بإعادة امكتبات و اأرشيف و اأعمال الف

ها اتفاقية   )مونسر(العديد من ااتفاقيات الدولية ال أبرمت ي تلك الفرة على نصوص ماثلة، م
بن اإمراطورية الرومانية  )أوزنرك (، و اتفاقية 1648اإمراطورية الرومانية و فرنسا عام بن 

دا عام  )ويهادو (، و اتفاقية 1648والسويد عام  بن  )أوليفيا(، و اتفاقية 1648بن السويد و بول
 .(2)1660نفس البلدين عام 

هوبة    روب  و قد أثرت مسألة رد اممتلكات الثقافية ام اء امفاوضات ال بدأت عقب انتهاء ا أث
ها إبرام اتفاق باريس عام  ابليونية و ال نتج ع ذ 1815ال ، و قد حاولت فرنسا تضمن 

ابليونية، إّا أّن  روب ال اء ا هوبة أث دات نًصا يضمن ها اإبقاء على اممتلكات الثقافية ام امعا
لفاء امتفاوضة معها ر  ظم الذي ارتكبته القوات دول ا هب ام فضت طلب فرنسا مؤكدة على أّن ال

الًفا مبادئ العدالة و القواعد ال  الفرنسية للممتلكات الثقافية ي الدول ال احتلتها يعتر عمًا 
ظم سر العمليات العسكرية  .(3)ت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دات حقيقة اأمر سلبت حقوق الدول المهزومة في المطالبة -(1) باسترداد ممتلكاتها بعكس الدول  ذ المعا
تصرة التي كان لها حق إعادة ممتلكاتها، انظر، صاح عبد البديع علي شلبي، المرجع السابق، ص   .268الم

، انظر، أحمد محمد فهيم الشريف، المرجع 112انظر، سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص  –(2)
 .115السابق، ص 

زاع المسلح، مرجع سابق، ص انظر، محمد سامح -(3)  .148عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال
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ت     رب العامية اأو فهي اأخرى تضم سبة اتفاقيات الصلح امرمة ي أعقاب ا أّما بال
ذ ااتفاقيات اتفاقية  ال  1919عام  )سان جرمان(نصوًصا تتعلق برد اممتلكات الثقافية، ومن 

رب، و كذلك اتفاقية  مسا بإعادة اممتلكات الثقافية ال ّم ااستياء عليها خال ا ألزمت ال
ت اإشارة إ بلغاريا لرد اممتلكات الثقافية ال ّم ااستياء عليها من  1919عام  )نو( تضم

على التزام أمانيا برد ميع اممتلكات الثقافية ذات  1919لعام  )فرساي(و رومانيا، و اتفاقية اليونان 
اك أيًضا اتفاقية  رب إ دوها، و  اء ا ية ال ّم ّبها من جانب قواها أث لعام  )سيفر(القيمة التار

ت التزام تركيا برد ميع اممتلكات الثقافية ال مّ  1920 لفاء تضم  امرمة بن تركيا و دول ا
و ال تلزم اجر برد  1920لعام  )تريانون(، و اتفاقية 1914ااستياء عليها قبل أكتوبر 

 (1)اممتلكات الثقافية.

رب العامية الثانية نصوًصا ماثلة ، مثال ذلك     دات الصلح امرمة ي أعقاب ا ت معا و تضم
ل ت ااتفاقية امرمة اتفاقية الصلح مع بلغاريا و اجر و إيطاليا و روما و ف دا و يوغسافيا، كما تضم

ذ  1947بن إيطاليا و أثيوبيا لعام  نًصا يلزم إيطاليا برد ميع اممتلكات الثقافية ال قامت 
قلها خارج أثيوبيا، عاوة على ذلك فقد وقعت كل من الوايات امتحدة اأمريكية  اأخرة ب

وثيقة هدف إ العمل على رد اممتلكات الثقافية  1947عام   وامملكة امتحدة و فرنسا و روسيا
روب، مع مطالبة الشعب و السلطات اأمانية بإعادة ميع  ال ّم ّبها وااستياء عليها خال ا

رب العامية الثانية تلة خال ا  .(2)اممتلكات الثقافية ال ّم نقلها من اأراضي ال كانت 
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ايفة، المرجع السابق، ص  –(1) ، محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات 184للمزيد، انظر، سامة صالح الر
 .118، 117، أحمد محمد فهيم الشريف، المرجع السابق، ص 150الثقافية، المرجع السابق، ص 

(2)- Xavier Perrot, de la restitution internationale des biens culturels aux 

XIXe et XXe siècles, vers une autonomie juridique, Volume 1, these -   
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كما أعادت انكلرا إ كل من اليمن و غانا متلكات ثقافية و أثري قّيمة، كما أعادت فرنسا     
زائريللجزائر  ية كانت قد ُأخذت من امتحف الوط ا ، كما أعادت (1)موعات أثرية و لوحات ف

ّية أخرى، و كذلك أعاد امتحف  1945 – 1940دا إ اندونيسيا أرشيف أعوام ول و قّيم ف
طقة كركوك العراقية، ّية وجدت ي م ف ف موعات و   للكويت العراق رد كما  الريطاي إ العراق 

 .(2) للكويت العراقي الغزو انتهاء بعد الثقافية متلكاته من بعضا
و بشأن جهود اأمم امتحدة ي مسألة رد اممتلكات الثقافية ال استو عليها إ بلداّا    

معية العامة قرار رقم  أكدت فيه  1977تشرين الثاي  11بتاريخ  18/  32اأصلية، إصدار ا
ية و القطع اأثرية و امخطوطات و الوثائق و اآثار و سائر  وز على ضرورة إعادة اأشياء الف الك

ذا العمل يعتر خطوة على اأمام من أجل توطيد التعاون الدو  ية اأخرى، و أّن   الثقافية و الف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-obtenir le grade de docteur de L’Université de Limoges, Ecole 
doctorale, science de l’homme et de la sociale, Faculté de droit et des 
Economique, Institut d’Anthropologie juridique, Université de Limoges, 
paris, France, 2005, p 59. 

ت ااتفاقي فقد -(1) ازعات التي نتجت عن  1968ة المبرمة بين فرنسا والجزائر عام تضم والخاصة بتسوية جميع الم
  ا من الجزائر إبان فترة ااحتالاحتال فرنسا للجزائر على التزام فرنسا برد جميع الممتلكات الثقافية التي تم نقله

يل شهادولة ااحتال عن انتهاكات حقوق اإنسان، د، مسؤولية لعروسي أحمد ة ماجستير في العلوم القانونية مذكرة ل
، قسم العلوم القانونية و اإدارية، جامعة ااجتماعيةاإدارية، تخصص قانون دولي عام، كلية العلوم اإنسانية و العلوم و 

 . 112، ص 2007 -2006تيارت، الجزائر، 

زاعات المسلحة،ج انظر، كمال حماد، القانون الدولي اإنساني و حماية التراث  -(2) ، الطبعة 2و البيئة خال ال
ان،  شورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لب  .153، ص 2005اأولى،م
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ا ار فاظ على القيم الثقافية و ازد  .(1)وا

معية العامة الدول اأعضاء إ أن تشجع وسائل اإعام  1979و ي عام     ناشدت ا
ري و كذلك امؤسسات التعليمية و الثقافية على العمل على نشر الوعي فيما يتعلق برد  ما ا

 . (2)اممتلكات الثقافية إ بلداّا اأصلية

ا رقم     على موضوع رد  1995/  12/  11 بتاريخ 56/  50كما أكدت من جديد ي قرار
طوطات إ بلداّا اأصلية من أجل امسامة ي تعزيز  ية و آثار و  اممتلكات الثقافية من أعمال ف
ا من خال التعاون امثمر بن  فاظ على القيم الثقافية العامية و زيادة تطوير التعاون الدو و ي ا

امية  .البلدان امتقدمة و البلدان ال
ظمة اأمم امتحدة كاليونسكو مثًا، قد     ومّا اشك فيه أّن الوكاات امتخصصة و التابعة م

امة من الراث  اي و مؤثّر ي استعادة اممتلكات الثقافية ال تعّد أجزاء  أسهمت بشكل إ
ضاري لأمم، باعتبار  ي مسأأا ها  ها ال انتزعت م لة أخاقية، و من ّن مسألة إعادها إ مواط

م و التعاون الثقايّم فهي تعّزز  ،  قاعدة التفا ا يبدو إذالدو  من اجال ذا ي واضحا جهد
ودا تتضمن ال العديدة التوصيات خال ها الثقافية، اممتلكات رد حول واضحة ب  سبيل على م
ا الواجب بالتدابر امتعلقة التوصية امثال اذ ع ا   الثقافية اممتلكات ملكية ونقل تصدير و استراد م

ة1970 عام اتفاقية إ عززت وال مشروعة، غر بطرق ظمة اليونسكو بإنشاء   ، كما قامت م
ا ي حالة ااستياء عليها ا اأصلية، أو رد  دولية حكومية لتعزيز إعادة اممتلكات الثقافية إ باد
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ا دولًيا،-(1)  .25مرجع سابق، ص  يحيى ياسين سعود، الممتلكات الثقافية العراقية ووسائل حمايتها و استرداد

ظمة 1979تشرين الثاني  29بتاريخ  34/64قرار الجمعية العامة رقم  -(2) ذا القرار ارجع لموقع م ، للمزيد حول 
 www.un.org.arاامم المتحدة: 
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ة إ   . (1)نتائج متقدمة ي إعادة الكثر من القطع اأثرية إ بلداّا اأصليةو قد توصلت اللج

ردود فعل سريعة ظهور الثقاي العراقي  الراث أصابتال  لأضراراهائل  للحجم و نتيجة      
قانوي عاجل لغرض استعادة  إطار إعدادوصار من الضروري  ،ومباشرة على مستوى العام ككل

ة اممتلكات  اأممالدو ي  اأمناجلس  إصدارتلك كانت خلفية  ،الثقافية امسروقة بالسرعة اممك
اسبة  اأعضاء، الذي ألزم الدول 2003س ار ي م 1488امتحدة لقرار امرقم  طوات ام اذ ا ا

ية  اآثارية اأميةذات  اأخرىلتسهيل العودة السامة للممتلكات الثقافية العراقية وميع امواد  والتار
ع اانتقال غر القانوي مثل تلك  ية امأخوذة من امؤسسات العراقية، وم ادرة والدي والثقافية والعلمية ال

ظمات دولية  أيضاامواد. ودعا القرار  ظمة الدولية للربية والثقافة والعلوم( وم ظمة اليونسكو )ام م
ذا التخويل اأا إالثقاي  بالراثهتم  أخرى ذا  ،ميمساعدة ي تطبيق  ليشمل  اإلزامواتسع 

ا طرفا اأعضاءميع الدول  ظر عن كّو ظر 1970لعام  يونسكوا ي اتفاقية  أو، بغض ال ، ال 
 .(2)الثقافية تللممتلكااانتقال غر القانوي 

اص بشأن القطع الث      قافية امسروقة أو امصدرة بطرقكما أوصى امعهد الدو لتوحيد القانون ا
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ة بقرار  –(1) ظام اأساس لهذ اللج في المؤتمر العام لليونسكو في دورته العشرين، باريس  4/607/5تّم اعتماد ال
ة على سبيل المثال إلى إعادة مجموعة كبيرة من الخزفيات التي تعود 1978تشرين الثاني  28 -24 ت اللج ، وقد تمك

، و في 1974قد صدرت إلى إيطاليا على نحو غير مشروع عام إلى ما قبل العهد الكولومبي إلى اإكوادور، إذ كانت 
ة مجموعة من اآثار الحميرية من مؤسسة  1981عام  عاء باليمن، كما )ولكو(أعادت اللج دن إلى متحف ص  في ل

اند و ذلك 204أعادت في العام نفسه مجموعة مؤلفة من  ية مصورة باألوان المائية من الدانمارك إلى جري في  لوحة ف
 .114، 113إطار تعزيز التعاون الثقافي الدولي، للمزيد  انظر، علي خليل إسماعيل الحديثي، المرجع السابق، ص 

ا دولًيا، مرجع سابق، ص -(2)  .25يحيى ياسين سعود، الممتلكات الثقافية العراقية ووسائل حمايتها و استرداد
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اممتلكات الثقافية امصدرة بالطرق غر امشروعة ، على ضرورة رد 1995غر مشروعة بروما عام 
قيب غر امشروعة، أو امستخرج من بلد اأصلي بطرق  واعتبار أي متلك ثقاي مستخرج بطرق الت

 .(1)غر مشروعة واجب ااسرداد إ دولته اأصلية

 : التعويضالمطلب الثاني

ية     قدية، ومن ّم فإّن اأصل اممتلكات الثقافية قد تتجاوز قيمتها التار ا الثقاي القيمة ال و تأثر
ها اأصلي، إذا كانت موجودة لدى الدولة ال استولت عليها لكن ي بعض  وجوب إعادها إ موط
اأحيان قد ا تتمكن الدولة من إعادة اممتلكات الثقافية و إرجاع اأوضاع إ ما كانت عليه ي 

ا  السابق ا أو  ، لذا اجتمعت اآراء على إمكانية قيام الدولة من تقدم التعويضات كهابسبب فقد
    .(2)للدولة امتضررة و ذلك إصاح الضرر

ال إ  -و التعويض يأخذ عّدة صور     إضافة إ الصورة اأو امتمثلة بالتعويض العي بإعادة ا
ا له ي امطلب اأول و ما تعرض ، تتمثل ي التعويض اما -ما كان عليه قبل وقوع الضرر، و

ذا امطلب إ فرعن.-الرضية  –والتعويض اإرضائي  ذا يتم تقسيم   ، و على 

 ع اأول: التعويض الماليالفر 

سجم ال العادية الصورة يعتر بل شيوعاً، الضرر إصاح صور أكثر اما التعويض يعد      مع ت
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در، نهب الممتلكات الثقا -(1)  اسعد بشير اسك لعدد الرابع ا ،مجلة الموروث، فية العراقية ومحاوات استرداد
 .12، ص 2014 ابريل،  والسبعون

يون، الحماية القانونيانظر،  –(2) زاع المسلح ضمن إطار القانون الدولي اإنساني  ةفرنسوا وب للممتلكات في حالة ال
اي لعام   .55، ص2002، 223، المجلة الدولية للصليب اأحمر، العدد 1954اجتماع الخمسين اتفاقية ا
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و الدولية امطالبة من اهدف قق امضرور للطرف امال من مبلغ دفع أن إذ العملي، التطبيق  جر و
ال إعادة أن على عاوة الضرر، ال إعادة كانت فإذا ،ميسورة دائماً  ليست عليه كانت ما إ ا  ا

 كانت إذا أما ،اما التعويض طريق عن كله الضرر إصاح فيتم مستحيلة، عليه كانت ما إ

ية اإعادة الة ذ ي اما التعويض فان كافية، غر العي ، للتعويض مكماً  يكون ا  يث العي

ية اإعادة تؤديها أن مكن ال للقيمة معاداً  اما التعويض يكون  .العي

وع من التعويض امادة     ذا ال من مشروع قانون مسؤولية الدول و ال  44و قد أشارت إ 
صل من الدولة ال أتت فعًا غر مشروع دولًيا،  -1على :" نصت  على ق للدولة امضرورة أن 

اجم عن ذلك الفعل، إذا م يصلح الرد العي الضرر ماما بالقدر الازم  تعويض ما عن الضرر ال
 لتمام اإصاح.

ذ امادة أّي ضرر قابل للتقييم اقتصاديًا، يلحق الدولة  -2 يشمل التعويض امادي ي مفهوم 
د  وز أن يشمل الفوائد و الكسب الفائت ع  .(1)"اءااقتضامضرورة، و 

بأنّه مبلغ نقدي يدفع إ أحد أشخاص القانون الدو  بالتعويض اما بصفة عامةو يقصد    
ا ا تغطي كامل الضرر ق به من أضرار استحال إصاحها عيًا أو أّّ ، و عليه (2)إصاح ما 

ق  ا مبلغ من امال يدفع إصاح ما  ث قدي ي موضوع   باممتلكات الثقافيةيقصد بالتعويض ال
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(1)-   ، ها، رسالة دكتورا صور، الجرائم المرتكبة ضد اإنسانية و مدى المسؤولية القانونية ع ر عبد السام إمام م طا
رة، مصر،   .271، ص 2005كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القا

ش –(2) أبريل  8ر علي خليل إسماعيل الحديثي، مبدأ التعويض في القانون الدولي، مجلة الفقه و القانون، تاريخ ال
 .20ص  2014/  06/  10، تاريخ اإطاع www.majalah.new.ma، على الموقع: 2011

 

http://www.majalah.new.ma/
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 .(1)الثقافية عيًا تمن ضرر من قبل الدولة ال سببته، و يلجأ إليه ي حالة استحالة رد اممتلكا

د استحالة رد اممتلكات الثقافية     و عليه مكن القول بأّن التعويض اما التزام أصلي يلجأ إليه ع
حالة تدمر لعدم قدرة الدولة امعتدية أو احتلة ي رد اممتلكات الثقافية ال سرقت و ّبت، أو ي 

كون التزاًما تكميليًا ي اممتلكات بشكل كلي أو جزئي، و ذلك نتيجة لفعل غر مشروع، و قد ي
ق تلك اممتلكات.  حالة ما إذا كان التعويض العي ا يكفي أو ا يغطي اأضرار الذي 

وع من الوفاء بالتزام الدول بتعويض و     قد شهدت اممارسات العملية عدًدا من اأمثلة هذا ال
أو ّب وسرقة اممتلكات الثقافية  الضرر الذي مكن أن تلحقه بالدول اأخرى و امرتب على تدمر

ت اتفاقية فرساي  زاعات امسلحة، فعلى سبيل امثال تضم اء ال كمة  1919أث نًصا بتأسيس 
رب بواسطة القوات اأمانية اء ا ظر ي تعويضات امدنين عن مصادرة متلكاهم أث  (2)التحكيم لل

ة نًصا مش 1921وجاءت اتفاقية برلن لعام  ة  اهًا،متضم فيًذا لذلك ااتفاق تأسست ي س وت
تيجة لتدمر أو ّب عدد  1922 ظر ي حجم التعويضات الواجب دفعها ك تلطة تقوم بال ة 

 .(3)من اممتلكات الثقافية

اي      و ا بروتوكوها اأول أي إشارة تلزم الدول امخالفة أحكام 1954وم تأت اتفاقية ا
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زاعات المسلحة في القانون الدولي، رسالة مقدمة  -(1)  اء ال يم أحمد الدباغ، حماية الممتلكات الثقافية أث محمد إبرا
ظمة العربية  يل درجة الماجستير في القانون الدولي، قسم الدراسات القانونية، معهد البحوث و الدراسات العربية  الم ل

رة، مصر، ، -اليسكو –للتربية و الثقافة و العلوم   .167، ص 2010-2009جامعة الدول العربية، القا

 1919من اتفاقية فرساي لعام  304المادة  –(2)

زاع المسلحانظر، محمد سامح عمرو -(3)  .255سابق، ص ، مرجع ، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات ال
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ماية بدفع تعويضات مالية للدول امتضررة، إاّ أّن الروتوكول الثاي من ذات ااتفاقية لعام   1999ا
ماية امقررة  الفتها أحكام ا اولة لسد الثغرة حيث قّرر إمكانية مساءلة الدولة عن  قّدم 

زاعات امسلحة و إلزامها بإصاح اأضرار ام اء ال رتبة ما ي ذلك دفع للممتلكات الثقافية أث
 .(1)التعويضات

ائزة على اممتلك    ديد مبلغ التعويض بااتفاق بن الدولة الطالبة و الدولة ا  الثقاي و يتم 
ن، ومن ّم يكون للقاضي الدو أو القضاء الدولي ، أو عن طريق التحكيم(2)غر مشروعةبطريقة 

دود أحكام القانون الداخلي ال ا سلطة أوسع من سلطة القاضي الوط نظرًا  لكون اأخر مقّيد 
ا، ي حن ا توجد أحكام أو قواعد دولية تقّيد القاضي الدو ي تقدير التعويض  اوز مكن 

قدي  .(3)ال

سائر ال تلحق   ي امعيار اأساسي لتقدير اأضرار و ا  و إذا كانت القيمة ااقتصادية 
ي جزء من تراث باممتلكات الغر  سبة للممتلكات الثقافية ال  تلف بال الثقافية، فإّن اأمر 

د الدولة صاحبة اممتلك  ا على قيمتها ااقتصادية ع وذاكرة الشعوب، حيث ا يتوقف تقدير
ضاري. سب صلتها مفهوم كيان اأمة و تراثها ا وية و الذاتية و   امتضرر بل يتعدا إ قيمتها امع

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  38دة الما –(1)   1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

اك  -(2) ائية و المتعددة اأطراف، لذلك كانت  يّتم تقدير التعويض في كثير من اأحيان عن طريق عقد ااتفاقيات الث
عقد في الدار البيضاء اقتراحات و توصيات مثل قرارات الشؤون اإسامية المقدمة إلى مؤتمر القمة اإسامية  السابع الم

ة  ة حماية الممتلكات الثقافية فضا عن المهام اأخرى التي تقوم بها،1994س ذا اأمر للج كونها ، بضرورة إناطة 
لين في ميادين التراث الثقافي و الدفاع و القانون الدولي، سلوى أحمد ميدان ألفرجي المرجع  تتكّون من أعضاء مؤ

 .123السابق، ص 

 .122انظر، سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع نفسه، ص  -(3)
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رائم     رب و ا ، خاصة ي ظل جرائم ا اك حاات عديدة يصعب فيها تقدير التعويض اما فه
سائر ال  ضد اإنسانية، كما حدث ي العراق و فلسطن، حيث أنّه من امستحيل تقدير حجم ا

راي و الذي ا مك ن أن يكون قت ممتلكاهما الثقافية، اأمر الذي يتطلب اللجوء إ التقدير ا
 معّوًضا حقيقًيا لأضرار ال حدثت براثهما الثقاي.   

لس اأمن    ديثة على التعويض اما ما نص عليه قرار   29بتاريخ  674رقم  ومن اأمثلة ا
الة بن العراق و الكويت، 1990أكتوبر  ةحيث نصت الفقرة  بشأن ا ه الثام  لس أن على م

شأ إصابات أو أضرار أو خسائر أي عن الدو القانون موجب مسئوليته العراق يذكر:" اأمن  فيما ت

ا اأخرى والدول بالكويت يتعلق  امشروع غر واحتاله العراق لغزو نتيجة وشركاها ورعايا

 امعلومات مع إ الدول يدعو:"اأمن لس أن على القرار من التاسعة الفقرة نصت كما"،للكويت

ا ومطالبات مطالباها الصلة ذات  ما وضع بغية اما التعويض أو الضرر ر للعراق وشركاها رعايا

   .(1)"الدو للقانون وفقا ترتيبات من يتقرر

 تقررت والذي 1991 مارس2 بتاريخ ( 686 ) رقم القرار الدو اأمن لس أصدر كذلك   
ربية اأعمال وقف شروط موجبه طقة ي ا ليج، م  امادة عليه نصت ما الشروط ذ بن ومن ا

 نامة أضرار أو خسائر أي عن مسئوليته امبدأ حيث من يقبل بأن العراق بإلزام) ب( الفقرة اأو

ة 687م رق القرار كذلك، و  ها الشرعي غر واحتاله للكويت غزو عن اص بوقف  1991 لس   ا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحيم حيدر، تعويض المتضررين ماديًا جراء اأعمال العدائية خال انتفاضة اأقصى، سلسلة مشروع  تطوير  –(1) 
ية المستقلة لحقوق المواطن، )11 (القوانين   ، انظر أيض ا:7، 6، ص 2001رام اه، فلسطين، ، الهيئة الفلسطي

www.un.org/arabic/viewdoc.asp/docnumber=s/RES/674(1990) 

 14/05/2015تاريخ ااطاع: 

http://www.un.org/arabic/viewdoc.asp/docnumber=s/RES/674(1990)
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ار  إطاق ه ( 16 ) الفقرة نصت حيثال  عن الدو القانون موجب العراق  مسؤوليةعلى أّن :" م

فاذ أو البيئية، اأضرار ذلك ي ما أضرار، أو خسائر أية  قت ال اأضرار أو الطبيعية، اموارد است
كومات  .(1)"امشروعن غر العراقي وااحتال للغزو نتيجة اأفراد أو بامؤسسات أو با

ه     در اإشارة إ أّن دفع التعويض اما قد يُراد به أحيانًا فرض عقوبة فعًا، فليس امقصود م و 
صول على تعويض عن ضرر  وي بل عقو ا  بة يتم إنزاها بالدولة امذنبةمادي و ا ح ضرر مع

كمة التحكيم الدائمة الصادر ي  دما طالبت الرتغال 1993جوان  30مثلما جاء ي حكم   ع

طالبتها بتعويض إضاي قدر ملياران من  أمانيا فضا عن إصاح اأضرار ال أصابت متلكاها
ذا تداءات امرتكبة ضد التعاون الدو و أحكامهالدوارات بسبب ميع ااع ، و قد بّررت بأّن 

ذ اأعمال ا مكن أن مارس  با عقوبة فضًا عن  اس على التعرف على أّن  التعويض يساعد ال
كار الضمائر و الرأي العام الدو له   .(2)ما تثر من است

 -الترضية  - التعويض اإرضائي  الفرع الثاني:

وي، فتلجـأ الدولة ال     د نشوء ضرر مع ها ع مثل الرضية اأسلوب الذي تستخدمه الدول فيما بي
ق   نسب إليها الفعل غر امشروع و ترتبت على أثر امسؤولية الدولية إ إصاح الضرر الذي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، انظر أيضا7، ص السابقعبد الرحيم حيدر، المرجع  –(1)

www.un.org/arabic/viewdoc.asp/docnumber=s/RES/686 (1991) 

www.un.org/arabic/viewdoc.asp/docnumber=s/RES/687 (1991) 

 14/05/2015تاريخ ااطاع: 
 .125-124، المرجع السابق، ص ألمفرجيانظر، سلوى أحمد ميدان  -(2) 

http://www.un.org/arabic/viewdoc.asp/docnumber=s/RES/686%20(1991)
http://www.un.org/arabic/viewdoc.asp/docnumber=s/RES/687%20(1991)
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بالدولة امتضررة، فتعمد إ إحدى وسائل الرضية كتقدم اعتذار رمي أو التعبر عن اأسف أو ما  
 . (1)شابه ذلك

وية ال تصيب    اسبة للتعويض عن اأضرار اأدبية و امع الدولة و تعتر الرضية الصيغة امثلى و ام
اكم لعاقات الراضي و التواد بن الدول، فالقانون الدو امعاصر يعرف  ذلك أّن امال ليس ا

ر الضرر من جانب الدولة امسؤولة عن الفعل الضار إ ويًا أسلوبًا حضاريًا   الدولة امتضرر مع
ذا الفعل  .(2)نتيجة 

ما يكون الضرر اأدي       كما تعّد الرضية اأسلوب اأمثل ي تسوية مسائل امسؤولية الدولية حي
ق  وي متعّلق بالدولة ذاها، ي حن أّن الرضية ا تصلح إسقاط امسؤولية الدولية إذا  أو امع

وين  .(3)بأشخاص يتبعون للدولة سواء كانوا من اأشخاص الطبيعين أو امع

وي الذي قد يلحق     ا:"وسيلة اانتصاف ال يتم موجبها إصاح الضرر امع ّّ و تعّرف الرضية بأ
وية   ي إجراء أو أثر قانوي له عاقة بإصاح اأضرار امع ، و  بأحد أشخاص القانون الدو

قها ضرر (4)كامساس بشرف الدولة و كرامتها" ا:" وسيلة إنصاف الدولة امتضررة  ّّ ،كما تعّرف بأ
يبتها نتيجة فعل غر مشروع" وي مّس شرف الدولة أو كرامتها أو   .(5)مع
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رة -(3) هضة العربية، القا   أحمد أبو الوفا، المسؤولية الدولية للدول واضعة األغام في اأراضي المصرية، دار ال
 .25، ص 2003مصر،

صور، المرجع السابق، ص  –(2) ر عبد السام إمام م  .273، 272طا

يم أحمد الدباغ، المرجع السابق، ص  -(3)  . 172محمد إبرا

 .26الحديثي، مبدأ التعويض في القانون الدولي، مرجع سابق، ص علي خليل إسماعيل  -(4)

يم أحمد الدباغ، المرجع السابق، ص  -(5)  .172محمد ابرا
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ة، أو     و تتخذ الرضية أشكاًا متعّددة، كقيام الدولة بتحية علم الدولة امتضررة ي مراسيم معي
اذ اإجراءات اإدارية  إرسال بعثات رمية ي سياق التعبر عن ااعتذار أو تقدم اعتذار رمي أو ا

كومين الذين قاموا بالعمل غر امشروع إضاف ة إ تقدم تعويض ما و اانضباطية ضد اموظفن ا
ذا الفعل، أو ااعراف العل باإخال بقواعد القانون الدو اسب للمتضررين من   .   (1)م

وية دون اأضرار امادية، فهذ اأخرة ا يكفيها     و اأضرار امع ال الرضية  و من ّم فإّن 
، لذلك تعتر الرضية  ال إ ما كان عليه أو التعويض اما ااعتذار أو التأّسف، بل ابد من رد ا

و مع ذلك تبقى  وسيلة من طبيعة خاصة إذ ا يوجد فيها مفهوم للتعويض و ا إصاح الضرر،
ا  كشكل من أشكال التعويضات.   الرضية ضمن إطار

ا عن باقي أشكال التعويض، فهي ا     ة القانون الدو ي الرضية ما ميز ذا اإطار ترى  و ي 
ال إ ما كان عليه ي السابق، بل إ ضمان عدم  هدف خافًا لأشكال اأخرى إ إعادة ا

ائية بيد الدولة امتضررة للحصول على شيءتكرار الفعل ي  ي بذلك تعّد وسيلة استث  امستقبل، و
رد إصاح الضرر  .(2)تلف ماًما عن 

اسب بن الفعل غر امشروع و نوع الرضية ال تقدمها     اك ت ب أن يكون  و القاعدة أنّه 
وز امبالغة ي طلب نوع الرضية م ن قبل الدولة امتضررة، و بالتا لكي يكون الدولة امسؤولة، فا 

اسبة مع نوع و حجم السلوك غر  اك عدالة ي التعويض ابد أن تكون الرضية متساوية و مت
 امشروع الذي ارتكبته الدولة امسؤولة.
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 .27انظر، علي خليل إسماعيل الحديثي، مبدأ التعويض في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  -(1) 

 .27خليل إسماعيل الحديثي، المرجع السابق، ص علي  -(2)
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بغي أن تتاءم الرضية و الضرر الواقع، و أّا تكون ي صورة تتضمن إذااً     وي ميع اأحوال ي
انة للدولة امسؤولة  .(1)أو إ

كن أّما فيما يتعلق بانتهاكات اممتلكات الثقافية، فإّن أي نوع أو شكل من أشكال الرضية ا م   
ذ اممتلكات كامدن اأثرية وي الذي أصاب الدولة امتضررة، و ذلك أّن  ر الضرر امع  أن 

ائس ا تعود ملكيتها للدولة امضرورة فقط بل تعود لكل فرد منو  أفراد تلك الدولة  امساجد و الك
هم قد و  رمة دي ضاري و  ي و ا ق حرمة تراثهم التار ويًا  أّن تلك اانتهاكات  تسبب ضررًا مع

ا.  كبرًا للدولة و أفراد

اء على ما تقدم تعتر الرضية وسيلة حضارية مثلى ي العاقات بن الدول، كما تعد التزاًما     و ب
ّد ذاها أن تكون صورة  تكميلًيا واجًبا يرتبط أدائها بإحدى صور جر الضرر امادي، و ا تصلح 

ر الضرر الذي أصا  ب اممتلك الثقاي. أصلية 

لفاء وكذا     و تطبيًقا لقواعد امسؤولية الدولية تتحمل كل من الوايات امتحدة اأمريكية و قوات ا
اق أضرار  ،انتهاكهم أحكام و قواعد ماية اممتلكات الثقافية إسرائيل مسؤولية قانونية دولية و إ

و الروحي ليس فقط للشعبن العراقي و الفلسطي  جسيمة هذ اممتلكات ال مثل الراث الثقاي
ا لكافة شعوب العام تلف اأضرار.وإّّ  ، و عليه فهي ملزمة بالتعويض عن 

ماية اممتلكات الثقافية      فالقوات اأمريكية أخذت دور امتفرج حيث كان فشل قوات ااحتال 
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عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد، األغام اأرضية و المسؤولية الدولية بين القانون الدولي العام و الشريعة  -(1) 
رة، مصر، جويلية 47اإسامية، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة و القانون، العدد  ر، القا  .276، ص 2011، جامعة اأز
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دات و قواعد القانون  أحد اأمثلة الواضحة إماها لواجباها وفق امبادئ القانونية ال أقرها امعا
ماية اممتلكات الثقافية، و أنّه ا يوجد دليل واحد يثبت قيام سلطة ااحتال بأي عمل   الدو 

ذا الفشل يفضي إ إلقاء امسؤولية عليها و يعطي للعرا ع ذلك، و  ق للمطالبة بالتعويضم  ق ا
ا كمواقع عسكرية اذ ريبها بسبب ا ذا إ جانب قيامها بتدمر اممتلكات الثقافية و  اء و ، أو ب

ذها القوات اأمريكية   ،مطارات عسكرية ي امواقع اأثرية ةمثلما حدث مع زقورة أور ال ا  كثك
 .عسكرية

دته و أّما إسرائيل      ااحتال الفة على ماعه ي وسائل اإعام دليلفكل ما يتم مشا
ري، ااحتال قواعد الفة خال من الدو القانون أحكام اإسرائيلي الفة ا  القانونية اأحكام و

الفة الثقافية، اممتلكات ماية الدولية  القرارات لكافة بانتهاكه امتحدة اأمم والتزامات مبادئ و

اصة امتحدة اأمم عن الصادرة  العامي اإعان أحكام خالف كما الثقافية، ومتلكاها بالقدس ا

ز  ي ال العبادة أماكن إ الوصول رية مساسه اإنسان قوق اصر ي اأبرز ءا  اممتلكات ع

ية امطالبة بتعويض ميع القدس ي الثقافية قت  اأضرار، و بالتا من حق الدولة الفلسطي ال 
  .(1)براثها الثقاي و الدي 
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احية فمن ،الثاث سلطاته تصرفات عن اإسرائيلي ااحتال مسؤولية تثبتو  -(1)  ااحتال يتحمل التشريعية ال

 باأماكن الصلة ذات السابقة التشريعات وإلغاء القدس بضم والقاض اأساس القانون إصدار عن المسؤولية اإسرائيلي

ية فيذية السلطة وقرارات تصرفات مسؤولية يتحمل كما القدس، في واأثرية الدي  وزارة قرارات مقدمتها في يأتي التي الت
 يحملون الذين اأفراد أعمال عن مسؤوليته إلى إضافة الوزراء، مجلس وقرارات القدس، وبلدية اإسرائيلية واآثار السياحة

سيته ية الثقافية الممتلكات على اعتداءات من به يقومون ما كل في ج  السلطة أعمال عن مسؤوليته أما القدس، في والدي

لت والتي الدولي للقانون المخالفة المحاكم قرارات في فتبرز القضائية  ااحتال قبل والمطبقة السارية القوانين كافة تجا

 علي، 89انظر، سعاد غزال، المرجع السابق، ص  الدولي القانون بموجب ااحتال بعد سارية تبقى أن يجب التي و

اني الكتب دار ،اإسامية والشريعة الدولي القانون في دراسات اإنسان، لحقوق الدولي القانون :السام عبد جعفر  اللب

ان، بيروت،  406 ص م، 2002 لب
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ائية الدولية الفردي   ة عن انتهاك قواعد و أحكام حمايةالمبحث الثاني: المسؤولية الج

زاع المسلح اء ال  الممتلكات الثقافية أث

ماية     مي كما يهتم القانون الدو  حقوق و حريات اأفراد من انتهاك الدول، فإنه ي امقابل 
رائم الدولية ترتكب من  رائم ال يرتكبها اأفراد، حيث أصبح من امستقر عليه أّن ا الدول من ا

 ل امسؤولية الدولية. قبل اأفراد كما ترتكب من قبل الدول، و بالتا فكّل من الدولة و الفرد يتحم

، فقد أصبح من امقبول     ائية للدول م يستقر بعد ي القانون الدو و ما كان مبدأ امسؤولية ا
ائية عليهم حال ارتكاهم جرائم ضد اممتلكات  ائية لأفراد و توقيع العقوبات ا إقرار امسؤولية ا

 .حربالثقافية بوصفها جرائم 

اي لعام و عليه جاء ا    ائية الدولية  1999لروتوكول اإضاي الثاي اتفاقية ا مقّررًا للمسؤولية ا
ماية  (1)الفردية ذ ا زاع امسلح،  اء ال ي حال انتهاك قواعد و أحكام ماية اممتلكات الثقافية أث

ائية مرتكي اأعما ذ ال تعتمد بالدرجة اأو على إقرار مبدأ امسؤولية ا ل العدائية ضد 
 اممتلكات.

ظر ي     تص بال ائي  ائية الدولية الفردية إنشاء قضاء دو ج و يستلزم إقرار امسؤولية ا
اكمهم إذا ما ثبت صحة ما وّجه  اانتهاكات ال يرتكبها اأفراد لقواعد القانون الدو اإنساي و 

 إليهم من إّدعاءات.
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ائية المسؤولية تقوم -(1) دما الدولية، الجريمة عن الفردية الج  يحميها مصلحة تهدد مشروعة غير أفعاا الفرد يأتي ع

ائية بالمسؤولية نقصد عليهو ، الدولي القانون  المستوى على الطبيعي الشخص تحمل" الدراسة ذ في الفردية الج
    -  "اإنساني الدولي القانون أحكام و لقواعد انتهاكا   تمثلالتي و  ،ارتكبها التي المشروعة غير اأعمال تبعات الدولي
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ائية الدولية الفردية قبل و ي     تطرق ي امطلب اأّول لقواعد امسؤولية ا اًءا على ما تقّدم س و ب
اختصاص القضائي ي حالة ااعتداء على اممتلكات ، ّم ل1999الروتوكول اإضاي الثاي لعام 

 ي امطلب الثاي. الثقافية

ائية الدولية الفردية قبل و في البروتوكول اإضافي الثاني : المطلب اأول قواعد المسؤولية الج
 1999لعام                                              

 من العديد ارتكاب على قدرته وأظهر الدولية، اجاات ي اامً  دورا يلعب الفرد بدء أن بعد   

سيمة اانتهاكات ائية الفرد مسؤولية امتعلقة الدو اجتمع جهود اإنسان، تضاعفت قوق ا   ا
ائية امسؤولية تطبيق بضمان للمطالبة ائً مهيّ أصبح  و  اهام موضوع يكون شخص كل على الفردية ا

ظر بغض  .له الشخصية والصفة والزمان امكان عن ال
واحًدا من اجاات اأساسية  1999و يعّد الفصل الثالث من الروتوكول اإضاي الثاي لعام    

ائية مرتكي اأعمال  ال تقّدم توضيًحا و تطويرًا للقانون الدو اإنساي، بتقرير مبدأ امسؤولية ا
ذ ااعتداءات جرائم ا ضع بالتا للقواعد العدائية ضد اممتلكات الثقافية، و باعتبار  ا  ّّ رب فإ

رب، فهي ا تتقادم مضي الوقت و مكن مساءلة مرتكبيها و إيقاع العقاب به  رائم ا اصة  ا
رائم. ذ ا ظر عن وقت ارتكاب   بصرف ال

ّ الروتوكول اإض    ائية الدولية الفردية قبل تب وّضح قواعد امسؤولية ا اي و اتساقًا مع ما تقّدم س
ائية الدولية الفردية طبًقا للروتوكول اإضاي  1999الثاي لعام  ي الفرع اأول، و قواعد امسؤولية ا
 ي الفرع الثاي. 1999الثاي لعام 
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يل شهادة دكتورا في القانون الدولي والعاقات  - ائية الدولية للفرد، رسالة ل انظر، أحمد بشارة موسى، المسؤولية الج

 اأموال حمايةرحال سمير، ، انظر، 3، 2، ص 2007-2006الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

اء والممتلكات زاعات أث  .163مرجع سابق، ص  اإنساني الدولي القانون كامأح ظل في المسلحة الدولية ال
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ائية الدولية الفردية قبل تبّي البروتوكول اإضافي الثاني      الفرع اأول: قواعد المسؤولية الج

 1999لعام                                             

رق االتزامات امتعلقة     ائيًا على الشخص الطبيعي الذي  لقد كان التوّجه لفرض امسؤولية ج
على  1863من قانون ليرا لعام  44ماية اممتلكات الثقافية قدمًا، فقد نصت على ذلك امادة 

ف الوحشية ضد اأشخاص ي البلد ال تتعّرض لل غزو و كل معاقبة :" كل من يرتكب أعمال الع
بالعقاب الشديد على  47تدمر للممتلكات و كل سرقة أو ّب..."، كما قضى القانون ي امادة 

رق امتعّمد للممتلكات و ااغتيال و التشويه  ائية مثل ا رائم ال تعاقب عليها كل القوانن ا ا
 وااعتداءات و قطع الطرق و السرقة...

على أّن تدمر أو ّب اممتلكات التابعة لدور العبادة  1874م ي حن نص تصريح بروكسل لعا   
ب  ّية و اأماكن اأثرية جرمة  د العلمية و الف و الر و اأوقاف و التعليم و امؤسسات و امعا

 . (1)معاقبة مرتكبيها من جانب السلطات امختصة

رب الر     اي امتعلقة بقوانن و أعراف ا على  56ي امادة  1907ية لعام و نّصت اتفاقية ا
رية  ب معاملة متلكات البلديات، و متلكات امؤسسات امخصصة للعبادة، و اأعمال ا أنّه:" 
ظر   ُ دما تكون ملّكا للدولة، و  ية و العلمية كممتلكات خاصة، ح ع والربوية، و امؤسسات الف

ذ امؤ  ية و العلمية كّل حجز أو تدمر أو إتاف عمدي مثل  ية و الف سسات، و اآثار التار
ذ اأعمال".  وتّتخذ اإجراءات القضائية ضّد مرتكي 

ائية أو كليهما     ّدد طبيعة اإجراءات أكانت مدنية أو ج ا أّن الّص جاء عام و م   و اماحظ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1874من تصريح بروكسل لعام  8المادة  -(1)
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ا امع الشاملمًعا، و اشك أّن امقصود  ائية  باإجراءات   .(1)أي امدنية و ا

رب العامية اأو جاءت     و قد حدثت قفزة نوعية ي امسؤولية خال القرن العشرين، فبعد ا
ائية، و أحسن دليل على ذلك امادة  دات الصلح بتأكيد مسؤولية اأفراد ا دة 227معا  من معا

ائية الشخصية إمراطور أمانيا  1919جوان  28فرساي بتاريخ  حيث نّصت على امسؤولية ا
ر تلك  دات امعقودة، و م  رمة العظمى ضد اأخاق الدولية، و قدسية امعا غليوم الثاي عن ا
حت بذلك موافقتها على  دة فرساي، و م احاكمة بدون موافقة أمانيا، حيث صادقت على معا

سخة اأصلية من مصحف عثمان بن عفان الذي  اكمته أمام احاكم الدولية، كما ألزمته بإعادة ال
دته إيّا السلطات الركية  .  (2)أ

اق اأضرار بإحدى اممتلكات الثقافية يستوجب على  1935كما عّد ميثاق رويرخ لعام      إ
ظمة الدولية، حيث اممتلكات امستوجب م ايتها مسجلة، من أجل الدولة امتضررة اللجوء إ ام

ة التحقيقات الدولية  -أعضاء ااتفاقية –إقامة دعوى، و ال تبّلغ اأطراف  هم دعوة  الذين مك
ظر ي ذلك مهيًدا معاقبة مرتكبيها  .(3)لل

دن لعام     رب  1945و قد اعتر ميثاق ل رائم خال ا اص محاكمة و معاقبة مرتكي ا ا
اصة و تدمر العامية الثانية  اكم نورمرغ، سلب اممتلكات العامة أو ا و الذي ّم موجبه تأسيس 

ب العقاب عليها و تدخل ضمن  ا الضرورات العسكرية جرائم حرب   امدن و القرى ال ا ترّر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايفة، المرجع السابق، ص  -(1)  .203انظر، سامة صالح الر

، انظر، سامة صالح 117اإنساني، الممتلكات المحمية، مرجع سابق، ص انظر، عمر سعد اه، القانون الدولي  -(2)
ايفة، المرجع السابق، ص   .87، انظر، أكرم أحمد علي الغويزي، المرجع السابق، ص 204الر

 .1935من ميثاق رويرخ لعام  5المادة  -(3)
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ازية على  اختصاص احكمة، و على أساس ذلك ّم توجيه ااهام و معاقبة عدد من أفراد قوات ال
 .(1)أساس مسؤوليتهم عن تدمر و سلب و ّب اممتلكات الثقافية

رب العامية الثانية مبادئ نورمرغ، فقد      دات السام ال عقدت ي أعقاب ا كما أكدت معا
دة السام اموقعة ي  45نصت الفقرة اأو من امادة  مع إيطاليا  1949/  02/  10من معا

اذ اإجراءات الكفيلة بالقبض على اأشخاص أدنا  على ما يلي:" على إيطاليا أن تتو ا
اكمتهم:  وتسليمهم لغرض 

رائم ضد  - أ رب، و ا رائم ضد السام، و جرائم ا اأشخاص امتهمن بارتكاب ا
اصة  اإنسانية، و من امستقر عليه أّن ااعتداء على اممتلكات الثقافية العامة أو ا

 شكل جرمة حرب يعاقب عليها".ي

رب لعام      ماية اأشخاص امدنين ي وقت ا اصة  يف الرابعة ا  1949كما حظرت اتفاقية ج
ماعات أو بالدولة أو السلطات أو  قولة ال تتعّلق بأفراد أو  اصة الثابتة أو ام تدمر اممتلكات ا

ظمات ااجتماعية أو التعاونية إاّ إذا ك  .(2)انت العملية العسكرية تقتضي حتًما ذلك التدمرام

اي لعام  ة و العشرون من اتفاقية ا على تعّهد  1954و اتساقًا مع ما تقدم نصت امادة الثام
اكمة اأشخاص  ائية كل اإجراءات ال تكفل  الدول اأطراف بأن تتخذ ي نطاق تشريعاها ا

الفون القواعد و اأحكام  ائية أو الذين  الفها، و توقيع جزاءات ج  الواردة بااتفاقية أو يأمرون ما 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زاع المسلح و ااحتال، مرجع سابق، ص  -(1) محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات ال

257. 

يف الرابعة بشأن حماية اأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام  53المادة  -(2)  .1949من اتفاقية ج
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سياهم  .(1)تأديبية عليهم مها كانت ج

يف لعام     ي الفقرة الرابعة من  1977و قد جاء الروتوكول اإضاي اأول املحق باتفاقيات ج
ية و أماكن  85امادة  أكثر وضوًحا فيما يتعّلق بتحديد امسؤولية عن شن اهجمات على اآثار التار

ية ال مكن  التعرف عليها بوضوح، و ال مثل الراث الثقاي و الروحي العبادة و اأعمال الف
تصة، ما يسفر  ظمة دولية  ة ي إطار م للشعوب، و توفرت ها ماية خاصة مقتضى ترتيبات معي
صم للفقرة  الفة ا ه تدمر بالغ هذ اأعيان، و ذلك ي الوقت الذي ا يتوفر فيه دليل على  ع

ية، و أماكن العبادة واأعمال  ، و ي53من امادة  )ب( ذ اآثار التار الوقت الذي ا تكون فيه 
اق    داف عسكرية، كما اعترت أّن ااعتداء على تلك اممتلكات وإ ية ي موقع قريب من أ الف

 الدمار ها نتيجة توجيه اهجمات عليها مثل انتهاًكا جسيًما أحكام الروتوكول.

ظام اأساسي للمحكمة الدولية ليوغسافيا سابًقا لعام و قد نصت امادة ا     1993لسابعة من ال
ص عليها  ؤاء اأفراد للجرائم ال ت ائية الفردية ي حالة ثبوت ارتكاب  على ترتيب امسؤولية ا

ظمة لسر العمليات الع ظام و امتعلقة بانتهاكات القواعد و اأعراف ام ذا ال  سكرية امادة الثالثة من 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ائية، كما لم تتضمن اإشارة للعقوبات  -(1) ذ المادة أوجه اانتهاكات التي تتطلب إنزال العقوبات الج لم تتضمن 

ذ اانتهاكات، و عليه فقد خّولت ااتفاقية الدول اأطراف فيها قدر ا كبير ا من السلطة  التي يمكن إنزالها على مرتكبي 
د تقرير أحكام المسؤو  ائية و تحديد العقوبات في حالة انتهاك أحكام الحماية المقررة للممتلكات التقديرية ع لية الج

زاع المسلح، و قد احظ بعض الفقهاء أّن ترك التفصيات المتعلقة بالجزاءات للطرف المعتدي  الثقافية في فترات ال
-تحسن أن تتضمن ااتفاقية نصوص اسيؤدي إلى إيجاد تباين في القواعد القانونية من قبل الدول المختلفة و كان يس

محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات و إرشادية أو إطار ا عاًما يستهدي به اأطراف بهذا الخصوص، توجيهية 
زاع المسلح وااحتال، مرجع سابق، ص   .258الثقافية في فترات ال
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ها ماية اممتلكات الثقافية ي فرات  زاع امسلحو ال تتضمن فيما بي  .(1)ال

ائية الدولية امعتمد ي روما ي عام      ظام اأساسي للمحكمة ا ي مادته  1998كما أشار ال
ذ احكمة اختصاصها على اأشخاص إزاء  ائية الفردية، و ذلك ممارسة  اأو إ امسؤولية ا

. تمام اجتمع الدو رائم خطورة موضع ا   أشد ا

ائية الدولية متضّمًا نًصا يسمح بتوجيه ااهام مرتكي كما جا       ظام اأساسي للمحكمة ا ء ال
زاعات امسلحة الدولية  ا جرائم حرب سواء ارتكبت ي ال اانتهاكات ضد اممتلكات الثقافية باعتبار

ه أو غر الدولية ة م  .(2) و ذلك ي امادة الثام

در اإشارة أّن احكمة ا    رمة و   يقتصر اختصاصها على مساءلة و معاقبة اأفراد امرتكبن 
رب فقط بل متد اختصاصها ليشمل كل اأفراد امشاركن ي اإعداد و التخطيط و التشجيع  ا

رائم ا من ا رمة و غر ذ ا ظر (3)والتسهيل ي  ائية الدولية ال ،كما ا يشمل اختصاص احكمة ا
رائم ال زاعات امسلحة مثل سرقة تلك ي ا ق اممتلكات الثقافية خال ال  يرتكبها اأفراد 

ها وها داخل و خارج اأقاليم ال تدور فيها تلك  قل غر امشروع ع قيب و ال اممتلكات و الت
زاعات  . (4)ال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ائية الفردية  -(1)  ائية لرواندا نّصا مماثا  يقرر المسؤولية الج ظام اأساسي للمحكمة الج و في المقابل لم يتضمن ال

، محمد سامح 130أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص  سلوى، عن الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية
زاع المسلح، مرجع سابق، ص عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترا  .161ت ال

يل شهادة ماجستير في القانون  -(2) ائية، مذكرة مقدمة ل ة، جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية الج خلف اه صبري
ة، الجزائر،  طي توري، قس ائيين، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة م   202،ص 2007والقضاء الدوليين الج

ائية الدولية لعام  25من المادة  3 الفقرة -(3) ظام اأساسي للمحكمة الج  .1998من ال

 .209، 208شام بشير، عاء الضاوي سبيطة، المرجع السابق، ص  -(4)
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ائية الدولية الفردية الثانيالفرع   البروتوكول اإضافي الثاني لعام  في: قواعد المسؤولية الج

                                                  1999 

اي لعام     ماية اممتلكات  1954أشارت اتفاقية ا اصة  إ امسؤولية عن انتهاك االتزامات ا
كم، لذا جاء الروتوكول الثاي لعام  ذا ا  1999الثقافية، إاّ أّن التجربة العملية أثبتت عدم فاعلية 

ائية الفردية اأمر الذي اعتر البعض تطّورًا كبرًا لقواعد امسؤولية مقّررًا أ ّول مرة أحكام امسؤولية ا
زاع امسلح، أنّه مّثل أحدث  ماية امقّررة للممتلكات الثقافية ي فرات ال عن انتهاك أحكام ا

هود امبذولة لتحسن وضع ماية اممتلكات الثقافية، و واحًدا اا ذا ا ازات ال حّققها 
ال القانون الدو اإنساي.  الروتوكول ي 

اي لعام  28و بسبب عدم فاعلية ما جاءت به امادة     ا م تتضمن أيّة   1954من اتفاقية ا كّو
ذ ااتفاقية، أو بيان للجرائم ال تصوغ اماحقة  إشارة إ اأفعال ال تشّكل انتهاًكا لقواعد 

ائ ذا القصور بقائمة من امخالفات  1999ية، جاء الروتوكول اإضاي الثاي لعام ا ليتدارك 
اي لعام  سيمة له و اتفاقية ا اذ كل ما يلزم 1954ا ، مع إلزام كل دولة من الدول اأطراف با

ا الداخلي، لفرض عقوبات رائم الواردة ي القائمة جرائم موجب قانّو ق  من تدابر لعّد ا اسبة  م
 . (1)مرتكبيها

ائية احلية كما  1999و بذلك يتخّلى الروتوكول اإضاي الثاي لعام     عن مفهوم امسؤولية ا
اي لعام  ماية اممتلكات  1954جاء ي اتفاقية ا ائية دولية فيما يتعّلق  و يؤّسس مسؤولية ج

ذا الروتوكول وف حو يسر  ذا ال ائية  الدولية ي الثقافية، و على  ظام اأساسي للمحكمة ا ق ال
سيمة أحكام القانون الدو اإنساي بشكل عام من ناحية واانتهاكات  التمييز بن اانتهاكات ا

يف لعام  سيمة اتفاقيات ج رب ي امادة  1949ا  من  8من ناحية أخرى ي تعريف جرائم ا
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ائية ا ظام اأساسي للمحكمة ا  .(1)لدوليةال

طرة هذا الروتوكول"     ونة ب " اانتهاكات ا امسة عشر امع و جاءت الفقرة اأو من امادة ا
اي و بروتوكوها الثاي بقوها:"يكون أّي  ببيان اأفعال ال تعّد انتهاًكا خطرًا أحكام اتفاقية ا

ذا الروتوكول رمة بامع امقصود ي  إذا اقرف ذلك الشخص عمًدا انتهاًكا  شخص مرتكًبا 
 لاتفاقية أو هذا الروتوكول أيًا من اأفعال التالية:

ماية معززة باهجوم. - أ  استهداف متلكات ثقافية مشمولة 

ا مباشرة لدعم  - ب ماية امعززة، إذا استخدم جوار استخدام متلكات ثقافية مشمولة با
 العمل العسكري.

اق دمار  -ج       ذا الروتوكول، أو  إ مية موجب ااتفاقية، و طاق ممتلكات  واسع ال
 ااستياء عليها.

ذا الروتوكول باهجوم.    -د    مية موجب ااتفاقية و   استهداف متلكات ثقافية 

مية موجب ااتفاقية".    -ه       ريب ممتلكات ثقافية   ارتكاب سرقة أو ّب أو اختاس أو 

ائي الدو شريطة ارتكاها على الصعيد     ذ اأفعال جرائم حرب موجب القانون ا و تشّكل 
اي لعام  اف ما جاء بالروتوكول اإضاي اأول اتفاقية ا ، و   85من امادة 1954الدو

ه ّقق الروتوكول اإضاي الثاي لعام (1)م ائية ل 1999،   كل من امهاجم التوازن بن امسؤولية ا
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ايفة، المرجع السابق، ص 135انظر، سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص  -(1) ، سامة صالح الر

207. 

ه عن تدمير بالغ  -(1)  -" ا يعتبر الهجوم على الممتلكات الثقافية انتهاك ا جسيم ا إاّ بقدر ما يتعّلق اأمر بما يسفر ع
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 .(1)وامدافع

مكن التمييز بن نوعن  1999من الروتوكول اإضاي الثاي لعام  15و من خال نص امادة    
سيمة  سبة لانتهاكات الثاثة اأو ليست إّا تكرارًا لانتهاكات ا طرة، فبال من اانتهاكات ا

يف اأربع لعام  و تشّكل نوعية مكن وبروتوكوها اإضاي اأّول،  1949امشار إليها باتفاقيات ج
ما  طرين اآخرين، فقد أضيفا إ القائمة أّّ ا " انتهاكات جسيمة"، أّما اانتهاكن ا ّّ وصفها بأ

ائية الدولية ظام اأساسي للمحكمة ا رب ي ال  (2)انتهاكان يرقيان إ مستوى جرمة ا

تعّد انتهاًكا للروتوكول و ااتفاقية ي  تعدد اأفعال ال 15كما أّن الفقرات أ، ب، ج من امادة    
جوم و استخدام تلك اممتلكات  ماية امعززة، و تعاج حالة  حالة اممتلكات الثقافية امشمولة با
اف ما  ه،  اتج ع ا امباشر، بوصفها تشّكل انتهاًكا خطرًا أيًا ما كان حجم الدمار ال أو جوار

يف لعام  1977ول لعام جاء ي الروتوكول اإضاي اأ ، حيث نصت 1949املحق باتفاقية ج
ه على عبارة " اهجوم على اممتلكات" و ليس " استخدام اممتلكات "  85من امادة  )4(الفقرة  م

ه تدمر بالغ هذ اممتلكات، و بذلك الروتوكول  بوصفها انتهاًكا جسيًما و بشرط أي يسفر ع
ماية لل ذا يؤدي إ اندثار أعطى اأمية ي ا ماية امعززة، و   ممتلكات الثقافية امشمولة با
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اي لعام  85من المادة  4، الفقرة )د(، الفقرة الجزئية بها"-  .1954من البروتوكول اإضافي اأول اتفاقية ا
 .111ناريمان عبد القادر، المرجع السابق، ص  -(1) 

(2) - « Les deux autres violations graves, quant à elles, ont été ajoutées à la 

liste par ce qu’il s’agit d’infractions qualifiées de crimes de guerre dans la 

statut de la Cour pénale internationale », voir, Vittorio Mainett, op, cit, p 

362. 
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اصة    ماية ا  .(1)ا

و تكملًة ما سبق ذكر ُيشرط أن يكون الدمار الذي يلحق باممتلكات الثقافية احمية موجب    
اي لعام اتفاقية  ذ اممتلكات على نطاق واسع. 1954ا  أو بروتوكوها الثاي أو ااستياء على 

ائية     و تأكيًدا على أّن إيراد اأفعال ال تشّكل انتهاًكا أحكام ااتفاقية ال توجب امسؤولية ا
ذ اانتهاكات، فقد قررت 1999ي بروتوكوها الثاي لعام  ول دون حصول  الفقرة الثانية من  ا 

امسة عشر على ضرورة أن تعتمد كل دولة طرف ي الروتوكول من التدابر ما يلزم اعتبار  امادة ا
اسبة على مرتكبيها  رائم امشار إليها أنًفا جرائم موجب القوانن الداخلية، و فرض عقوبات م ا

ي بصدد ذلك مبادئ القانون العا ، ما ي (3)مة و مبادئ القانون الدووتلتزم الدول اأطراف و 
ائية الفردية إ أشخاص غر أولئك الذين ارتكبوا الفعل  ذلك القواعد القاضية مّد نطاق امسؤولية ا

ائي بشكل مباشر.  ا

رائم امساعدة    رائم  –أّما مسألة ا فضًا عن  –أي امساعدة و التحريض على ارتكاب ا
ا ي الروتوكول اإضاي الثاي لعام  امسؤولية اأساسية ديد ذا  1999و الدفوع، فلم يّتم  و يعّد 

ذ اأمور للتشريع الوط و التشريع الدو طبًقا للمبادئ(3)نقًصا وقع به الروتوكول  ، و قد تُركت 
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زاع المسلح، -(1)  مرجع سابق، ص  انظر، محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال
165. 

اول مسؤولية -(2)  يُراد باإحالة إلى مبادئ القانون العامة و مبادئ القانون الدولي ااستعاضة عن نصوص تفصيلية تت
ها في نظام  ي ي أحكام قد تّم تق مة، و  الرؤساء، و حقوق الدفاع المقررة للمتهمين و فروض ااشتراك و المسا

ائية الدولية ب ص عليها، انظر، ناريمان عبد القادر، المرجع السابق، ص المحكمة الج  .112، 111ما ا حاجة لتكرار ال

يم أحمد الدباغ، المرجع السابق، ص  -(1)  .185انظر، محمد إبرا
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 .(1)العامة للقانون الوط و القانون الدو 

فضًا عن ما سبق نص الروتوكول الثاي على ما يفيد عدم تأثر أي حكم يتعلق بامسؤولية    
، ما  اصة مسؤولية الدول طبًقا أحكام القانون الدو حو الوارد فيه على القواعد ا ائية على ال ا

 .(2)ي ذلك واجب أداء التعويضات

سيمة    طرة و ا اك اانتهاكات اأخرى ال ا توجب بالضرورة  و إ جانب اانتهاكات ا
ائية ص امادة (3)مسؤولية ج سبة لتلك اانتهاكات ت من الروتوكول اإضاي الثاي لعام  21، و بال

ّ كل دولة طرف التدابر التشريعية أو اإدارية أو التأديبية ال مكن أن  1999 ّرد أن تتب على 
اي لعام  28نتهاكات، دون اإخال بامادة تكون ازمة لوقف تلك اا  .(4)1954من اتفاقية ا
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 .112ناريمان عبد القادر، نفس المرجع، ص  -(1) 

 . 1999من البروتوكول اإضافي الثاني لعام  38المادة  -(2)

-التاليةي اأعمال  1999من البروتوكول اإضافي الثاني لعام  21اانتهاكات اأخرى التي عّددتها المادة -(3)

دما تُقترف على نحو متعّمد: أ طوي على انتهاك لاتفاقية أو لهذا البروتوكول   -"...ع أي استخدام للممتلكات الثقافية ي
 أي تصدير أو نقل غير مشروع للممتلكات الثقافية من أراض محتلة انتهاك ا لاتفاقية أو لهذا البروتوكول". -ب

ا إلى أّن اأح -(4) زاعات المسلحة الدولية و كذلك يجب اإشارة  طبق على ال كام المتعلقة بقمع اانتهاكات ت
ذا الفرق يتعّلق ب حق اأولوية للدولة التي  اك فرق بسيط بين الوضعين، و  زاعات المسلحة غير الدولية، بيد أّن  ال

ذا يقع على أرضها نزاع مسلح غير دولي في ممارسة وايتها فيما يتعّلق باانتهاكات  الجسيمة التي ترتكب على أرضها و 
 ، ، انظر1999من البروتوكول الثاني لعام   22من المادة  4ما أّكدته  الفقرة 

                                                                            Vittorio Mainetti, op, cit, p 362 
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 حالة ااعتداء على الممتلكات الثقافية: ااختصاص القضائي في المطلب الثاني

زاع امسلح و تقرير     ماية امقررة للممتلكات الثقافية ي فرات ال بغية ضمان احرام قواعد ا
هات  ّدد ا ائية الفردية ي حالة ارتكاها، استقر الفقه الدو على القواعد ال  امسؤولية ا

ذ اا ظر مثل  ذ القضائية امختصة ب دعاءات و تقرير امسؤولية و إنزال العقاب على مقري مثل 
اي لعام  ا اتفاقية ا ماية ال تقّرر ا  1954اانتهاكات و امخالفات لقواعد ا و بروتوكوا

 اإضافيان.  

ذا امطلب ي فرعن، نتطرق أّوًا اختصاص القضاء الوط ي حالة ااعتداء     اول  ت و عليه س
اول اختصاص القضاء الدو ي حالة ااعتداء على على  اممتلكات الثقافية، و ي الفرع الثاي نت

 اممتلكات الثقافية. 

ي في حالة ااعتداء على الممتلكات الثقافية  الفرع اأّول: ااختصاص القضاء الوط

اي لعام     اول اتفاقية ا ديد أسس ااخت 1954م تت صاص القضائي بأي شكل من اأشكال 
زاع ائي الوط للدول اأطراف حاكمة مرتكي ااعتداءات ضد اممتلكات الثقافية ي فرات ال  ا

ظريات عامو بشكل -امسلح،  ائي إ عدد من ال د ااختصاص القضائي الوط ي اجال ا  يست

رائم  ظرية ااختصاص اإقليمي و ال تع اختصاص الدولة محاكمة مرتكي ا فقد تأخذ الدولة ب
سية مرتكبيها، و قد تأخذ الدولة  ظر عن ج اضع لسيادها بغض ال ال ترتكب على اإقليم ا

ظرية ااختصاص الشخصي و ال تع تطبيق قانون الدولة على أية جرمة تُرتكب من قبل أي فرد  ب
ظرية ااختصاص  سيتها أيًا كان اإقليم الذي يرتكب فيه جرمته، و قد تأخذ الدولة ب مل ج
رائم ترتكب خارج  سبة  العامي أو الشامل و الذي يسمح ها ممارسة اختصاصها القضائي بال

اًدا إ اعتبارات التعاون الد سيتها وذلك است مل ج ال إقليمها وبواسطة أشخاص ا  و ي 
ؤاء دون أن  اكمة  يث تستطيع أيّة دولة   ، رائم ذات الطابع الدو  مكافحة اجرمن مرتكي ا
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اكمتهميك  (1) .-ون ها مصلحة مباشرة ي 

ونة ب" الواية  القضائية"  1999من الروتوكول اإضاي الثاي لعام  16لذا جاءت امادة     امع
قص،  ذا ال ص على أن :" تتخذ كل دولة طرف التدابر التشريعية الازمة إنشاء وايتها لتكّمل  بال

اات التالية: امسة عشر ي ا صوص عليها ي امادة ا رائم ام  القضائية على ا

دما تُرتكب جرمة كهذ على أراضي تلك الدولة. -1  ع

دما يكون اجرم امزعوم مواطًا لتلك الدولة -2  ع

صوص عليها ي الفقرات الفرعية     رائم ام دما يكون 15من امادة  )ج(، )ب(، )أ(ي حالة ا  ع

 اجرم امزعوم موجوًدا على أراضيها".

لص من ذلك إ أّن اختصاص القضاء الوط ي حالة ااعتداء على اممتلكات الثقافية     -و 
د إ ثاثة نظريات -ي مادته السادسة عشر 1999كما أشار الروتوكول اإضاي الثاي لعام   يست

دما اشرط  تمعًة، فقد أشار إ نظرية ااختصاص اإقليمي ع و أسس اختصاص القضاء الوط 
أن تُرتكب جرمة ااعتداء على اممتلكات الثقافية على أراضي الدولة صاحبة الواية القضائية ونظرية   

دما أشارت الفقرة الفرعية  عتداء مواطًا إ حالة كون مرتكب فعل اا )ب(ااختصاص الشخصي ع
ظر عن  تمي إليها اجرم امزعوم بغض ال لتلك الدولة، حيث يكون ااختصاص لقضاء الدولة ال ي

رمة.  اإقليم الذي ارتكبت عليه ا

د الفقرة الفرعية      ، و ذلك (2)تشر إ نظرية ااختصاص العامي 16من امادة  )ج(و أخرًا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زاع المسلح، مرجع سابق، ص انظر،محمد سامح عمرو،  -(1)  .170الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال

ه محاكمة أو تسليم مرتكبي الجرائم المذكورة في  -(2) ي يمك    -يتمثل ااختصاص العالمي في فكرة أّن أي قاض وط
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اكمة أي شخص عن أي جرم يُرتكب عل ظر ي  ص على اختصاص القضاء الوط بال ى أي بال
ذا اجرم موجوًدا على أراضي الدولة.  إقليم إذا كان 

على  1999و قد أّكدت الفقرة اأو من امادة السابعة عشر من الروتوكول اإضاي الثاي لعام    
صوص عليها بامادة  رائم الثاثة اأو ام على  15التزام الدول ي حالة وجود مرتكي أي من ا

غبتها ي تسليمهم، بأن تعمد على عرض قضيته دون تأخر على سلطاها امختصة أراضيها، و عدم ر 
ا الداخلي، أو وفًقا لقواعد القانون الدو ي حالة عدم انطباق  اكمته وفًقا لقانّو لغرض 

ا الوط على (1)اإجراءات امقررة ي قانون الدولة الداخلي ، على أن تكُفل الدولة ال تطبق قضاء
اكمة عادلةأي ش اي و بروتوكوها الثاي    خص يّتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعّلق باتفاقية ا

، و ي كافة مراحل احاكمة صفة وفًقا لقواعد القانون الداخلي و الدو  .  (2)وم

اصة بالواية القضائية 1999كما أّكد الروتوكول اإضاي الثاي لعام        على عدم تأثر القواعد ا

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ااتفاقيات الدولية أو في القانون العرفي، خاصة في جرائم الحرب و الجرائم ضد اإنسانية و كذا اإبادة الجماعية -

ظم القضائية لجميع  ا، فهو مبدأ يمّكن ال سية ضحايا سية مرتكبيها  و ج ظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو ج بغض ال
ذ الجرائم  ظر في  هوض بمهمة ال اء لمبدأ الدول من ال يابة عن المجتمع، و بالتالي فااختصاص العالمي يمثل استث بال

ذا المبدأ متذرّعة بالحصانة الت يتمتع بها السياسيون  ياإقليمية في قانون العقوبات، إّا أّن الدول تتجّب تطبيق 
ا، للمزيد عن مبدأ ااختصاص العالمي، انظ ر، كزافييه فيليب، مبدأي اأجانب، أو أولوية محاكمة الدول لرعايا

، ص 2006، 862العالمي و التكامل، و كيف يتوافق المبدآن، المجلة الدولية للصليب اأحمر، عدد  ااختصاص
85- 107 . 
ايفة، المرجع السابق، ص  -(1)   .211انظر، سامة صالح الر

 .1999لعام  من البروتوكول اإضافي الثاني 17الفقرة اأولى و الثانية من المادة  -(2)
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 .  (1)الواردة به على مارسة الواية القضائية امقررة موجب القانون الدو العري

ذا الروتوكول أحكامه و تطّبقها وفًقا للفقرة  الة ال تقبل فيها دولة ليست طرفًا ي  اء ا و باستث
ذا الروتوكول الثانية من امادة الثالثة، فإّن أفراد القوات امسلحة و مواط  دولة ليست طرفًا ي 

ذا الروتوكول، ا يتحملون  دمون ي قوات مسلحة لدولة طرف ي  يها الذين  اء مواط باستث
ذا الروتوكول التزاًما بإنشاء واية قضائية على أمثال  ائية فردية موجبه، كما ا يفرض  مسؤولية ج

من الفقرة اأو من امادة  )ج(ّن الفقرة الفرعية ، ومع ذلك فإ(2)ؤاء اأشخاص و ا بتسليمهم
ائية على مثل أولئك اأشخاص  16 ص صراحة على إمكانية إنشاء مسؤولية ج من الروتوكول ت

ظر عن الروتوكول  .(3)موجب القانون الداخلي أو القانون الدو بغض ال

اًءا على    لة غر الطرف ي الروتوكول مكن أي ذلك فإّن أعضاء القوات امسلحة و موظفي الدو و ب
ائية و خاصة موجب القانون الدو العري، و عاوة على ذلك، و على الرغم  يتحّملوا امسؤولية ا
فهم  من أّن الدول اأطراف ي الروتوكول غر ملزمة بإنشاء واية قضائية على أولئك اأشخاص

و اأمر ا وعن من القيام بذلك، و ربليسوا م  .(4)لذي يعكس مبدأ الواية ااختيارية على جرائم ا

تص    ية ال تعتر تدمر اممتلكات الثقافية جرمة حرب معاقب عليها و   ومن أمثلة احاكم الوط

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى أخر، أحكام البروتوكول الثاني لعام  -(1) ائية  1999بمع المتعلقة بالواية ا تستبق إمكانية اللجوء إلى المسؤولية الج
ذا الصدد الفقرة الفرعية  ائية الدولية، انظر في  ظام اأساسي للمحكمة الج من  )أ(الدولية على سبيل المثال تطبيق ا لل

 .1999ول اإضافي الثاني لعام من البروتوك 16من المادة  2الفقرة 

 .1999من البروتوكول اإضافي الثاني لعام  16من الفقرة الثانية من المادة  )ب(الفقرة الفرعية  -(2)

 .137انظر، سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص  -(3)

 .114انظر، ناريمان عبد القادر، المرجع السابق، ص  -(4) 
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ظر فيها، احكمة ائية العراقية العليا ال ّم إنشائها موجب القانون رقم  بال ة  10ا   (1)2005لس
ة  1و الذي ألغى قانون رقم  - رائم ضد  2003لس ائية العراقية امختصة با شأ للمحكمة ا ام

رب اانتهاكات ال ترتكب 13، و طبًقا للمادة -(2)اإنسانية  ذا القانون يعد من جرائم ا  من 
دافًا عسكرية ذا القانون على أنّه (3)ضد اممتلكات الثقافية العراقية و ال ا تشّكل أ ، كما نص 

يسري على كل شخص طبيعي سواء كان عراقًيا أو غر عراقي مقيم ي العراق متورط ي ارتكاب 
ق اممتلكات الثقافية العراقية .  اانتهاكات 

ذ احكمة و     ظر ي اانتهاكات بالرغم من إنشاء  ا من حيث اختصاصها بال ه قانّو ما تضم
ول دون مارسة احكمة للمهمة ال أنشأت من  امرتكبة ضد اممتلكات الثقافية، إّا أّن الواقع 

ذا بسبب  رب من أفراد قوات ااحتال، و  ائية الفردية مرتكي جرائم ا ي امساءلة ا  أجلها، و

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .201ء الضاوي سبيطة، المرجع السابق، ص شام بشير، عا -(1) 

ة  1من القانون رقم  13للمادة طبق ا  -(2) المتعلق بإنشاء المحكمة العراقية المختصة بالجرائم ضد  2003لس
 :يعتبر من جرائم الحرب و التي تدخل في اختصاص المحكمة الجرائم التاليةاإنسانية، 

طاق  -1 طاق ال اك ضرورة عسكرية تبرر إلحاق تدمير واسع ال بالممتلكات و ااستياء عليها دون أن تكون 
 ذلك، و بشكل مخالف للقانون، و بطريقة عابثة.

ية، أو علمية، أو خيرية، أو ضد  -2 ية، أو تعليمية، أو ف جمات ضد مبان مخصصة أغراض دي تعمد توجيه 
داف ا عسكرية".آثار تاريخية و مستشفيات، و أماكن تجمع المرضى و الجرحى شري  طة أن ا تكون أ

يم، المحكمة  ائية العراقية انظر، محمود شريف بسيوني، محمد عبد العزيز جاد الحق إبرا للمزيد عن المحكمة الج
صفة، ط  ائية العراقية المختصة بالجرائم ضد اإنسانية في ضوء المحاكمة الم رة، مصر 1الج ، دار الشروق، القا

2005. 

ة  10من القانون رقم  13من المادة  4من الفقرة  )د(، و الفقرة الفرعية 2من الفقرة  )ي(لفرعية الفقرة ا -(3) لس
ائية العراقية العليا. 2005 شأ للمحكمة الج  الم
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 .(1)موعة من العوائق و الصعوبات القانونية و السياسية

ائية خاصة فأّما ي دولة فلسطن     كمة ج ؛ أن طريقها مر مجلس هاا توجد إمكانية لتشكيل 
وع ذا ال و مصر كل اقراح من  قض )الفيتو(   .اأمن، حيث حق ال

 ااختصاص القضاء الدولي في حالة ااعتداء على الممتلكات الثقافيةالفرع الثاني: 

اي لعام     ا اإضا 1954جاءت اتفاقية ا فيان خالية من أي نص يتعّلق باختصاص و بروتوكوا
من اتفاقية  28القضاء الدو ي حالة ااعتداء على اممتلكات الثقافية، فعلى الرغم من أّن امادة 

اي لعام  قد أشارتا إ الواية  1999من الروتوكول اإضاي الثاي لعام  16، و امادة 1954ا
ما م تشر  ّّ ية، إاّ أ .القضائية الوط ائي الدو  ا إ اختصاص القضاء ا

إّا أّن اممارسات الدولية قد شهدت عدد من السوابق ال ّم موجبها إقرار ااختصاص القضائي    
ربة على امستوى  كمة نورمرغ أّول  الدو لبعض احاكم الدولية ذات الطابع امؤقت، فقد كانت 

تص محاكمة مرتكي ااعتداءات و اانتهاكات ضد اممتلكات الثقا  ، فية ي فرات الدو
ا جرائم  يان القانوي معاقبة مرتكي جرائم ااعتداء باعتبار روب، فهي من وضعت أساس الب ا

رم و امعاقبة على اانتهاكات اموجهة ضد اممتلكات الثقافية (2)حرب و  جر اأساس  ، فهي ا
دما نصت ي الفقرة  ا جرائم حرب، ع زاع امسلح باعتبار  من امادة السادسة من  )ب(ي فرات ال

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و كمثال لهذ الصعوبات الحصانة التي يتمتع بها أفراد قوات ااحتال من الخضوع للمحاكمة أمام المحكمة -(1)
حت لهم بموجب القانون رقم  ائية العراقية العليا و أي محكمة أخرى داخل العراق،  و التي م /  17الصادر في  17الج

ت في العراق، للمزيد عن الصعوبات انظر عاء الضاوي محمد سبيطة من قبل سلطة اائتاف المؤق 2004/  01
 . 238، 237المرجع سابق، ص 

شأة المعارف،  -(2) دريةمحمد فهاد الشالدة، القانون الدولي اإنساني، م  .358، 357، ص 2011، مصر، اإسك
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رب عملية ّب اممتلكات العامة و ا  ميثاقها على اعتبار أّن من بن جرائم ا اصة، أو تدمر ا
 .   (1)دون أيّة ضرورة عسكرية

صوص عليها ي امادة السادسة     رائم ام و قد أّسست أحكامها بإنزال العقوبات على مرتكي ا
اي لعام  ذ  56و اسيما امادة  1907و  1899طبًقا لأحكام الواردة باتفاقيات ا من 

 .(2)اأخرة

ص امادة السادسة من ميثاقها ما يلي:" إّن    و عليه قّررت ذات احكمة ي حكم ها تأييًدا ل
ظرية، و ا مكن كفالة  ات ال رائم، و ليست الكائ م الذين يرتكبون ا اأشخاص الطبيعين وحد

فيذ نصوص القانون الدو و احرامها إاّ بعقاب اأفراد الطبيعين امرتكبن هذ رائم"ت  .(3) ا

ازين ارتكاهم اأعمال التخريبية     رب ال رمي ا كمة نورمرغ كبار  ذا اأساس أدانت  و على 
ذ  اكمة امسؤولن من قبل الدول ال مورست  ذا إ جانب  و التدمرية ضد أماكن العبادة، و 

ا كمة نورمرغ أنّه يعّد جرم(4)اأعمال ضّد ة حرب كّل تعّرض من قبل سلطات ، فقد اعترت 
ها  ية، و ال تدي م الدي اء مارستهم لشعائر ااحتال لأشخاص امدنين ي اأراضي احتلة أث
ية و امبادئ العامة للقانون امعرف  رب الرية و ااتفاقيات الدولية و القوانن الوط  قوانن و أعراف ا
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 .153سابق، ص انظر، خيار عبد الرحيم، المرجع ال -(1)

زاع المسلح، مرجع سابق، ص  -(2)  .175محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال

، ص مرجع سابقرشاد عارف السيد، المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية اإسرائيلية، الجزء اأول،  -(3)
264.   

ي محمود، القانون الدولي اإنساني، دراسة مقارنة بالشريعة اإسامية، ط  -(4) رة، 1عبد الغ هضة العربية، القا ، دار ال
 .151، ص 1991مصر، 
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رمان"  كمة نورمرغ أّن امتهم"  ائب العام الفرنسي أمام  ها ي الدول، فلقد قّرر اأستاذ " بير " ال
ظمة نازية بارتكاب جرائم متهًما آخر قد قاموا بصف 22و  تهم الشخصية و بوصفهم أعضاء ي م

ائس وامعابد و انتهاك  اطق احتلة على إثر قيامهم بإغاق اأديرة و سلب أموال الك حرب ي ام
 .  (1)حرمتها

رماّم السكان امدنين من مارسة      كما أدانت احكمة قادة جيش ااحتال اأماي ي روسيا 
ائس ي مدن روسيا احتلة ومن أمثلة  ية عن طريق قيامهم بتدمر أماكن العبادة و الك م الدي عقائد

ة كييف، شاركوف، روستوف، أودي ذ اانتهاكات مدي سا، سباستوتول امدن احتلة ال شهدت 
و  .(2)وروف

رمي     كمة خاصة حاكمة  رائم ال ارتكبت ي يوغسافيا سابًقا ّم تأسيس  و على إثر ا
لس اأمن الدو رقم  رب ي يوغسافيا، و يعّد قرار  الذي  1993/  05/  25بتاريخ  827ا

ذ احكمة خطوة أخرى على طريق إرساء ااختصاص  ائي الدو أسست موجبه  القضائي ا
ظر ي ااهامات اموجهة  ظام اأساسي للمحكمة اختصاصها بال حيث نصت امادة الثالثة من ال
زاع امسلح ي يوغسافيا، و ذلك  ا خال ال سيمة ال ارتكبو ضد اأفراد عن اانتهاكات ا

يف اأربع لعام   و ارتكاهم للجرائم ضد اإنسانية ، أ1949مخالفة القواعد ال قررها اتفاقيات ج
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محي الدين علي عشماوي، حقوق المدنيين تحت ااحتال الحربي، مع دراسة خاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق  -(1)

رة، مصر،   1972اإنسان في اأراضي العربية المحتلة، رسالة دكتورا مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القا
 . 387ص 

 .113، ص مرجع سابقلعروسي أحمد، مسؤولية دولة ااحتال عن انتهاكات حقوق اإنسان،  -(2)
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ماعية  .(1)و جرائم اإبادة ا

ا لأفراد امسؤولن    ذ امادة بوضح اانتهاكات ال مكن توجيه اهامات بصدد  و قد حّددت 

 :(2)عن ارتكاها فيما يلي

 أو التخريب الذي ا ترّر ضرورة عسكرية.التدمر امتعّمد للمدن و القرى،  -1

 اهجوم على امدن و القرى غر احمية عسكريًا.   -2

ون و العلوم و اآثار  -3 رية و التعليم و الف ية امخصصة للعبادة و اأعمال ا ّب اأب
طيمها ا و  ية و تدمر ية و اأعمال الف  .التار

 خاصة و ّبها. سلب اممتلكات امملوكة ملكية عامة أو -4

اصة موضوع     احية العملية تعرضت احكمة الدولية ليوغسافيا سابًقا لعدد من القضايا ا و من ال
ا ي قضية   Miodrgّب و سرقة اممتلكات الثقافية، فعلى سبيل امثال أصدرت احكمة قرار

Jokic ،ذا اأخر بااعتداء على امؤسسات امكّرسة للعب رية حيث أدين  ادة، و امؤسسات ا
يك القدمة دون أن يرر ذلك ضرورة عسكرية، حيث  ية، و اأثرية ي بلدة دبروف والتعليمية، و الف
ذ البلدة القدمة ا يشّكل اعتداء على  ذا القرار أّن ااعتداء على اممتلكات الثقافية ي  جاء ي 

 ّّ طقة فحسب، و إ ذ ام ا يشّكل اعتداء على اممتلكات الثقافية للبشرية اممتلكات الثقافية ي 
 .(3) معاء
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ايفة، المرجع السابق، ص  -(1)  .214انظر، سامة صالح الر

 .178محمد سامح عمرو، المرجع السابق، ص  -(2) 

ايفة، انظر،  -(3)  .215المرجع ، ص نفس سامة صالح الر
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ذا القرار    ظام اأساسي للمحكمة، من حيث  و جاء  ليؤكد ما نصت عليه امادة اأو من ال
رائم ضد القانون الدو اإنساي على إقليم يوغسافيا  اختصاصها محاكمة امتهمن بارتكاب ا

ة  ذ س ، و يُفهم أّن القانون الدو اإنساي الذي أشارت إليه امادة السابقة يضم  (1)1991سابًقا م
ماية اممتلكات الثقافية،و القانون  القانون الدو اإنساي ااتفاقي الذي يشمل القواعد امتعلقة 

 .(2)الدو اإنساي العري الذي يتضمن القواعد العرفية ال ا يوجد حوها أّي شك

ة     ائية الدولية س ظام اأساسي للمحكمة ا مؤكًدا اختصاص القضاء  1998و أخرًا جاء ال
ظام تقرير اختصاص  ظر ي حالة ااعتداء على اممتلكات الثقافية، حيث تضمن ال ائي الدو بال ا

رمي حرب م ارتكبوا انتهاكات جسيمة لقواعد  م  القانون الدو احكمة محاكمة اأفراد باعتبار
ية، أو  ية، أو التعليمية الف رائم امرتكبة ضد امباي امخصصة لأغراض الدي ها ا اإنساي و من بي

ية  رية أو اآثار التار  .(3)ا

ا صورة من صور جرائم     و إذا ما ثبت لدى احكمة قيام ااعتداء على اممتلكات الثقافية باعتبار
رب فإّن ها أن   :(4)توقع العقوبات التاليةا

ة. -1 ا ثاثون س وات لفرة أقصا دد من الس  السجن لعدد 

طورة البالغة للجرمة، و بالظروف  -2 ذ العقوبة مررة با السجن امؤبد حيثما تكون 
اصة للشخص امدان.  ا
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 .368محمد فهاد الشالدة، المرجع السابق، -(1)

ايفة، المرجع السابق، ص انظر،  -(2)  .215سامة صالح الر

ائية الدولية لعام  8المادة  -(3) ظام اأساسي للمحكمة الج  .1998من ال

ائية الدولية لعام  77المادة  -(4) ظام اأساسي للمحكمة الج  .1998من ال
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 فرض عقوبة الغرامة. -3

كم مصادرة العائدات و اممتلكات و اأصول الثابتة بصورة -4 مباشرة أو غر مباشرة  ا
ية ة ال س قوق اأطراف الثالثة ا رمة، دون امساس   .من تلك ا

اء     اكمة مرتكي اانتهاكات ضد اممتلكات الثقافية أث لص إ أّن  اًءا على ما تقّدم  و ب
اي لعام  حو الوارد باتفاقية ا زاعات امسلحة على ال و بروتوكوليها اإضافين أمام احاكم  1954ال

رب، أصبحت من مبادئ القانو  ا جرمة من جرائم ا ن الدو العام، كما الدولية امختصة باعتبار
ظم.   أضحت مسألة تقوم على أساس قانوي م

و مدى إمكانية مساءلة     ل جدل  ذا اجال و الذي مازال  غر أّن التساؤل الذي يطرح ي 
ماعات امسلحة و معاقبتهم عن اانتهاكات ال طالت و ما زالت تطال  قوات ااحتال، أو ا

اك  اممتلكات الثقافية سواء ي ائية الدولية، و إن كان  العراق أو فلسطن من قبل احكمة ا
ول دون قيام احكمة بذلك، و ال من  بعض ااجتهادات ال ذكرت وجود بعض العوائق ال 
أمها ااتفاقيات ال ترمها دول ااحتال مع دول العام و ها تضمن عدم خضوع قواها امسلحة 

ائي ظر ي جرائم دون جرائم أخرى (1)ة الدوليةللمحكمة ا ، كما أّن اقتصار اختصاص احكمة بال
احية الواقعية إ عدم متابعة مرتكي مثل  ترتكب ضد اممتلكات الثقافية مثل السرقة، يؤدي من ال

رائم  .(2)ذ ا
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ائية للحصانة و اإفات من تجسد ذلك في قيام الوايات المتحدة اأمريكية بعقد مجموعة من ااتفاقيات الث -(1)
      ، انظر، عادل عبد اه المسدي، الشركات العسكرية2006دولة من دول العالم حتى أواخر عام  100العقاب مع 

ذ الشركات و المسؤولية عن تصرفاتهم، ط  ية الخاصة في ضوء القانون الدولي، دراسة للوضع القانوني لموظفي  و اأم
رة، مصر، 1 هضة العربية، القا  .153، ص 2009، دار ال

 .210شام بشير، عاء الضاوي سبيطة، المرجع السابق، ص  -(2)
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ول دون قيام     ذ العوائق ا  ائية الدولية باختصاصها ي مساءلة و متابعة إّا أّن  احكمة ا
قات  اق على ت ومعاقبة مرتكي اانتهاكات ضد اممتلكات الثقافية، إذ تقوم احكمة بتضييق ا

ا أوامر دولية بالقبض عليهم و إحالتهم إليها إن إنشاء ف، و بالتا (1)ؤاء من خال إصدار
ائية الدولية اممتلكات الثقافية ضد كآلية قضائية دولية معاقبة امسؤولن عن اانتهاكات   احكمة ا

ابية، غر أنّ  زاعات لقواعد القانون  يعد خطوة ا تاج أيضا إ احرام الدول اأطراف ي ال ذلك 
 الدو اإنساي وكذا التعاون من أجل ضمان احرامه عمليا.

كبر للعوامل والضغوط السياسية والدبلوماسية على عملية تفعيل يوجد تأثر  فأّما ي فلسطن    
مثل الوايات امتحدة ما ، و (2)آليات امقاضاة الدولية للمتهمن اإسرائيلين بارتكاب جرائم حرب

رمي الكرىملكه من وسائل ضغط ونفوذ العقبة  قيق العدالة، ومقاضاة  رب   ي طريق  ا
.اإسرائيلين

(3) 
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ائية الدولية لعام  89- 86، و المواد 15- 13المواد  -(1) ظام اأساسي للمحكمة الج  .1998من ال

ائية الدولية  -(2)  سبة 02/01/2015بتاريخ انضمت فلسطين إلى المحكمة الج ظام اأساسي بال ، و بدأ سريان ال
ت عن قبولها 01/04/2015لفلسطين في  ية قد أعل ذ ، و كانت السلطة الفلسطي باختصاص المحكمة م

ص المادة  13/06/2014 ظام اأساسي. 12/3عما ب  من ال

ت حيث -(3) وزارة الخارجية اأمريكية على لسان المتحدث باسمها " جيفري راثكي " أّن الوايات المتحدة  أعل
ي و القاضي بماحقة المسؤولين اإسرائيلين أمام الم ائية الدوليةاأمريكية تعارض بشدة الطلب الفلسطي  حكمة الج

طقة، اء و بأنّها ا تساعد جهود السام في الم شان، جرائم  واصفة الخطوة بالتطور غير الب للمزيد انظر، سعيد طال الد
شور على الموقع :  الحرب اإسرائيلية على قطاع غزة و اآليات القانونية الدولية لمقاضاتها، مقال م

www.jilhrc.com،  23/05/2015تاريخ ااطاع. 
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عن طريق جامعة الدول العربية قانونا بشأن تشكيل  ةتمع أن تصدر لدول العربيةلي امقابل مكن   
ائية حاكمة قادة وأفراد قوات ااحتال ختصاص لاطبقا اإسرائيلية علي جرائمهم  كمة ج

اكم فيه قادة وأفراد  ىعامي، ومكن للدول العربية واإسامية فرادال أو ماعات أن تصدر قوانن 
جرائم دولية ي حقهم، وا مكن أن يتم ذلك  قوات ااحتال اإسرائيلي عما أرتكبه ويرتكبه من 

قيقية والرغبة الصادقة لعمل ذلك  .إا إذا توافرت اإرادة ا

ارجية بذلك، ي ختام أعمال دورته لب طا حيث    امعة العربية على مستوي وزراء ا لس ا
ائية دولية2001 ر( سبتم116العادية رقم ) كمة ج رب خاصة م، بتشكيل  رمي ا  حاكمة 

فيذي جلس وزراء العدل العرب وقد  ،اإسرائيلين، ودعم امبادرات اهادفة إ ذلك أكد امكتب الت
رائم ال ترتكبها قوات ااحتال اإسرائيلية ضد  ق ااعتداءات وا عزمه على ماحقة امسئولن 

رةباأراضي العربية احتلة ي دورته السابعة والثاثن   .(1)القا
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ة  مقالالسيد مصطفى أحمد أبو الخير، محاكمة إسرائيل و قادتها في القانون الدولي،  -(1)  شور على موقع اللج م
إلى أّن .و تجدر اإشارة 23/05/2015، تاريخ ااطاع achr.eu/art345.htm.العربية لحقوق اإنسان، 

ائية ال ها عام المحكمة الج ائية خاصة للخمير الحمر استحدثت قواني ، و نصت 2004دولية خصصت محاكمات استث
من القانون على تخصيص محاكمات خاصة لقادة الخمير الحمر المشتبه بهم في ااشتراك في تدمير  7المادة 

و ما يعد جريمة  1968الممتلكات الثقافية، حيث تقول ااحصائيات أّن الخمير الحمر دمروا ما ا يزيد عن  معبد ا و
ب 25حرب، باإضافة إلى إعدام  العاصمة  اقتحامكمبوديا بقيادة بول بوت، بعد    ، و قد حكم الخمير الحمرألف را
ذ عام  ه بالساح م وم ب ا....جرائم 1979و حتى انهيار حكمهم عام  1975ب ، انظر، محمد صاح، اآثار وتدمير

شور على الموقع:   .13/05/2015، تاريخ ااطاع www.dotmsr.comحرب إاّ في بابل، مقال م
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زاعات المسلحة اء ال  (1)الفصل الثاني: آليات الرقابة على حماية الممتلكات الثقافية أث

 ا مكن أن تتحقق فعالية القواعد القانونية ما م تتدّعم بآليات تسهر على حسن تطبيقها   
ا تراث مشرك لإنسانيةو  ظى ها اممتلكات الثقافية باعتبار ظر للطبيعة امهمة ال  معاء  بال

ذ اممتلكات، سعى اجتمع  وحيث أنّه ا مكن إنكار اانتهاكات ال تطال و تتعرض ها 
مكن أن تساعد ي وضع قواعد القانون الدو اإنساي عامة و قواعد  آلياتار الدو إ إقر 

فيذ و تسهر على تطبيقه  .ماية اممتلكات الثقافية خاصة موضع ت

زاعات امسلحة إا إذا تّ حيث ا يكفي وجو     اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث ظيم دو   د ت
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ة -(1) ص على آليات رقابة على حماية الممتلكات الثقافية قبل س ا إلى أنّه تّم ال و  1954تجدر اإشارة  و 
اي لعام  على  56نصت في مادتها  1907تاريخ إبرام أول اتفاقية خاصة بحماية الممتلكات الثقافية، فاتفاقية ا

قبة و ا الهيئات التي تقوم بهذ المهمة، و على العكس من ذلك المتابعة في حالة ااعتداء دون ذكر إجراءات المرا
شخاص المدنيين في وقت الحرب لعام  يف الرابعة بشأن حماية ا ص على آليات 1949جاءت اتفاقية ج ، بال

ها المادة التاسعة و التي نصت على أن تطّبق ااتفاقية بمعاونة و إشراف ا صوص من بي لدول الرقابة في العديد من ال
زاع،   ها على أنّه يجوز لأطراف  11كما نصت المادة الحامية، التي يكون من واجبها ضمان مصالح أطراف ال م

ا و كفايتها وقت أن يتفقو  أيالسامية المتعاقدة في  ظمة دولية تعطي جميع الضمانات بحياد ا على أن يعهدوا إلى م
ص على وجوب إجراء التحقيق  149ك فقد جاءت المادة بالواجبات المفروضة على الدول الحامية، إضافة لذل بال

صوص ضرورة التزام باحترام  ذ ال طراف، و يظهر من خال  حكام ااتفاقية باتفاق ا بصدد أي اّدعاء بانتهاك 
طراف إلى الدول الحامية،  و كذلك من خال القواعد القانونية من خال فراد قو  لجوء الدول ا اتها مراقبة الدول 

زاعات المسلحة،   المسلحة و التأكيد عليهم من اء ال سبة للبروتوكول أجل عدم مخالفة القواعد القانونية أث أّما بال
يف لعام  ول الملحق باتفاقيات ج ه 90في المادة  فقد جاء 1977اإضافي ا للرقابة من أجل  بآلية جديدة م

ة الدولية لتقصي الحقائق ي اللج زاع المسلح و   احترام القواعد الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات ال
ايفة، المرجع 125، 124، 123، 122د، انظر، خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص للمزي ، سامة صالح الر

    .131، 130، 129، 128السابق، ص 
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ذا ا يكون إا بوجود آليات رقابة تطبيق ا على أرض الواقع، و  ماية و تصور  دولية ذ ا
موعة اهيئبصفة عامة ويقصد هذ اأخرة  ا:"  ّّ ا العمل الدو منبأ أجل  ات ال أوجد

زاعات امسلحة"السهر على حسن   تكما عرف،  (1)تطبيق قواعد القانون الدو اإنساي زمن ال
ا:" ّّ اء التطبيق  بأ اصة تلك الوسائل ال تستعمل أث من أجل السهر على احرام القواعد ا

 .(2)ماية اأشخاص"

ال ماية اممتلكات الثقافية فتعّرف بأّا:" تلك الوسائل و اإجراءات     أّما آليات الرقابة ي 
ظمات امختصة و ذلك من أجل السهر على التطبيق الفعلي للقواعد  القانونية اموكولة للدول و ام

اء ااقتتال أو ااحتال  اصة بعدم ااعتداء على اممتلكات الثقافية، أث من جهة، و من جهة ا
قيق ي حالة ااعتداء عليها، و ذلك من أجل إثبات مسؤولية الطرف  أخرى القيام بأي 

ظمات الدولية من أجل تطبيق (3)امخالف" ا:" الوسائل ال تلجأ إليها الدول و ام ّّ ، كما تعّرف بأ
اء ال ماية اممتلكات الثقافية تطبيًقا فعلًيا أث  .(4)زاعات امسلحة"القواعد امقررة 
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يل شهادة ماجستير في  -(1) زاعات المسلحة، مذكرة مقدمة ل عيان المدنية زمن ال انظر، مرزوقي وسيلة، حماية ا
ة  العلوم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، بات

 .98، ص 2009-2008الجزائر، 

(2)-« Les moyens de contrôle…sont les moyens prévus en cours 
d’application pour veiller constamment à l’observation des disposition 
en faveur des victimes »,voir,Yves Sandoz, la mise en œuvre du droit 
international humanitaire, in mélange les dimensions internationale du 

droit humanitaire ,Pédone, Paris, France, 1986, p 308. 

 .121انظر، خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  -(3)

ايفة، المرجع السابق، ص  -(4)  .127انظر، سامة صالح الر
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موعة اأدوار و امهام ال يقوم ها أشخاص اجتمع     ا  ّّ و عليه مكن تعريف آليات الرقابة بـأ
سن  اللجان و و بعض (3)الدو امؤسسات الدولية من أجل العمل على التطبيق الفعلي و ا

ماية اممتلكات الثقافية اصة  زاعات بغية دفع ااعتداء عليها أث للقواعد ا امسلحة الدولية اء ال
ريو غر الدولية و  اء ااحتال ا  .كذا أث

تقوم ها أجهزة تتمثل ي الدول ما مكن استخاصه من التعاريف السابقة أّن الرقابة  و   
ظمات الدولية العامية و اإقليمية و كذا بعض اللجان، و عليهو  ذا الفصل إ  ام سيتم تقسيم 

زاعات  نتطرقمبحثن  اء ال ي امبحث اأول لدور الدول و اللجان ي ماية اممتلكات الثقافية أث
اء امسلحة،  ظمات الدولية ي ماية اممتلكات الثقافية أث اول دور ام ت أّما امبحث الثاي ف

زاعات امسلحة  .ال

اء  ول: دور الدول و اللجان في حماية الممتلكات الثقافية أث زاعات المبحث ا ال
 المسلحة

ماية اممتلكات الثقافية تؤدي كل من الدول و اللجان دورًا و إدارًكا أمية وجود     نظام رقاي 
سن لقواعد بارزًا ي  زاعات امسلحةالعمل على التطبيق ا اء ال و عليه  ماية اممتلكات الثقافية أث

لدور الدول ي ماية اممتلكات الثقافية يتم تقسيم امبحث إ مطلبن، يتم التطرق ي اأول 
زاعات امسلحة ي  اء ال زاعات امسلحة، ّم لدور اللجان ي ماية اممتلكات الثقافية أث اء ال أث

 امطلب الثاي.

ول زاعات المسلحةالمطلب ا اء ال  : دور الدول في حماية الممتلكات الثقافية أث

زاعات امسلحة، الدول     اء ال لقد دفعت كثرة اانتهاكات ال تتعرض ها اممتلكات الثقافية أث
ذ اانتهاكات و العمل على  ها للتقليل من  اولة م دة ي  سن إ السعي جا التطبيق ا

ذ اممتلكات،  اي لعام لقواعد ماية  د أّن مهمة  1954و باستقراء نصوص اتفاقية ا
سن هذ القواعد  فيذ ا اميةالت        تكون من قبل الدول اأطراف ي ااتفاقية و كذا الدول ا
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ذا امطلب التطرق  حاول ي  اي ي الفرع اأول  و عليه س إ دور الدول اأطراف ي اتفاقية ا
امية ي ماية امم 1954لعا  تلكات الثقافية ي ي ماية اممتلكات الثقافية، ّم لدور الدول ا

 .الفرع الثايماية اممتلكات الثقافية ي 

اي لعام  طراف في اتفاقية ا ول: دور الدول ا في حماية الممتلكات  1954الفرع ا
زاعات المسلحة اء ال  الثقافية أث

اي لعام     موعة من االتزامات فرضتها اتفاقية ا  علىو بروتوكوليها اإضافين  1954اك 
ذ ا ،الدول اأطراف فيها ذ يتعّن على  قيق الغاية امرجوة من  أخرة التقّيد ها من أجل 

ماية للممتلكات الثقافية  ي توفر أكر قدر مكن من ا زاعات امسلحةااتفاقية، و وقد  ،زمن ال
ذ االتزامات لتكون ملزمة لأطراف ي فرات السلم و ذلك من  ممتلكات ا وقايةأجل وضعت 

زاعات عن  جمتمن اأضرار ال قد الثقافية سواء اموجودة ي أراضيها أو أراضي دول الغر  ال
 .امسلحة ي امستقبل

ا زمن     اذ ال سبق اإشارة إليها ي  السلم وو إضافة إ التدابر ال يتعّن على الدول ا
 ذ االتزامات فيما يلي:بعض ، تتمثل (1)الفصل الثاي من الباب اأول

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ التدابير ما نصت عليها المادة الثالثة  -(1) اي لعام من بين  و المادة الخامسة من  1954من اتفاقية ا
طراف بإعداد قوائم الحصر، التخطيط لتدابير الطوارئ   1999البروتوكول اإضافي الثاني لعام  كقيام الدول ا

عها أو توفير الحماية لهذ الممتلكات في موق قافيةللحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، نقل الممتلكات الث
ذ التدابير يغلب عليها الطابع العملي و الذي يضمن تحقيق الحماية الازمة لتوفير الحماية و  ا أّن  الماحظ 

زاعات المسلحة  .المرجوة للممتلكات الثقافية زمن ال
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اي و بروتوكوليها   اإضافيينأّوًا: نشر و تدريس أحكام اتفاقية ا

إضافة إ الّدور الذي تلعبه الدول ي اانضمام إ ااتفاقيات الدولية، يقع على عاتقها مهمة    
ذ ااتفاقيات،  ها  ومننشر و تعليم أحكام  اي وبروتوكوليها اإضافين، بي و نظرًا اتفاقية ا

ا تراث مشرك ل ظى ها اممتلكات الثقافية باعتبار شر  ،لبشرية معاءلأمية ال  فإّن عملية ال
امة و ملحة  زاعات امسلحةتعتر عملية   .إمكانية توفر ماية هذ اممتلكات زمن ال

ص ي مادها     ا ت د اي  شر على التزام الدول اأطراف  25و بالرجوع إ اتفاقية ا ب
فيذية على نطاق واسع ي أراضيها، سواء  د انداع أحكامها و ائحتها الت زمن السلم أو ي ع

زاعات امسلحة ذا اإدراج ضمن برامج التعليم العسكري و امدي مًعا للدول ، ال على أن يكون 
اء ذا االتزام  الغرض منو اأطراف،  تعميم امعرفة بأحكام و قواعد ماية اممتلكات الثقافية أث

ا لتعلم ها ميع شعوب الد زاعات امسلحة و نشر ول اأطراف، و خاصة أفراد القوات ال
ماية اممتلكات الثقافية    .(1)العسكرية و اموظفن امكلفن 

ذا االتزام مع ما نصت عليهو     اي لعام  7دة اما يرتبط  ونة  1954من اتفاقية ا و امع
دما ألزمت الدول اأطراف ي وقت السلم بإدراج ي لوائح و "ةب"تدابر عسكري تعليمات ، ع

 عملها على ، باإضافة إ قواها العسكرية اأحكام و القواعد ال تكفل تطبيق القواعد الواردة ها
أخرى داخل أفراد لشعوب اميع ااممتلكات الثقافية  وغرس روح ااحرام الواجب توافر 

اقهم بصفوف القوات  امسلحة، تكون  قواها امسلحة ، و ذلك من خال إعداد أخصائين و إ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اك رقابة دولية أقرتها ذات 74أحمد محمد فهيم الشريف، المرجع السابق، ص  -(1) ، تجدر اإشارة إلى أّن 
زاع المسلح و ذلك من  10ااتفاقية في المادة  طراف في ال ظيمها وفقا لهذ المادة من قبل الدول ا ها و يتم ت م

ول.خال  وضع شعار على الممتلكات الثقافية و التي سبق اإشا ول من الباب ا  رة إليها في الفصل ا
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 مهمتهم السهر على احرام اممتلكات الثقافية. 

ص  على 1999من الروتوكول اإضاي الثاي لعام  30امادة  و تأكيًدا ما سبق جاءت    ال
اصة  على  مايةبشأن ضرورة إدراج الدول اأطراف ي لوائحها العسكرية امبادئ و التعليمات ا

ا ي أوقات اممتلكات الثقافية فيها فيذ ، باإضافة إ إعداد الرامج التدريبية و التعليمية و ت
ية كومية امع كومية و غر ا ظمات ا  .(1)السلم، و ذلك بامساعدة مع اليونسكو و ام

اًدا إ ما سبق فقد أفرد امشرع اأردي ي قانون العقوبات العسكري امؤق     30ت رقم و است
ة  فاذ ي  2002لس رب حيث  2002جويلية  19و الذي دخل حيز ال رائم ا فصًا يتعلق 

ه 41امادة نصت  ماية على 10 و  8/أ الفقرة ي م  اأعيان ضمن الثقافية للممتلكات العامة ا

صت 18 الفقرة أما امدنية، رب  على صراحة ف  ضد تشن ال اهجماتأنّه:" يعّد من جرائم ا

ية اآثار ية و اأعمال العبادة وأماكن التار  مستخدمة تكون ا أن شريطة بوضوح امعروفة الف

داف من مباشرة بصورة قريبة مواقع ي أو عسكرية أغراض   .(2)عسكرية" أ
 السادس الكتاب من اأول القسم من اأول الفصل ي الفرنسي امشرع نص كما نص لقد    

ايات على ح ا رب، زمن امرتكبة وا  من قانون العقوبات الفرنسي 461 امادة يو ذلك  ا
ها  12الفقرة نصت  حيث ة 20 بالسجن يعاقب أنه علىم  ضد جوم ي تسبب من كل س

 الدو القانون ماية امشمولة  )امدنية اأعيان( امدي الطابع ذات واممتلكات اأشخاص

 .اإنساي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاع المسلح، مرجع سابق، ص  -(1)  .110محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فارات ال

دة -(2) ائية المحكمة يشوي، معمري ل شر الثقافة دار ،1 ط ا،تهواختصاصا الدائمة الدولية الج  عمان والتوزيع، لل

ردن  .371، ص 2008 ، ا
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ة 15 مدة السجن عقوبة على نصت فقد نفسها امادة من 14 الفقرة أما     على يعتدي من س

دافا ليست ال اممتلكات ذ  من السجن عقوبة على 28 الفقرة نصت فيما عسكرية، أ
من قانون  645من امادة  13، كما نصت الفقرة اأعيان ذ ي خسائر إحداث ي يتسبب

ية أو الثقافية امسجلة ي امواد الراث الفرنسي   621/25، 621/1على ماية اأماكن التار
ه  .(1) م
دما نص ي قانون العقوبات ي امادة      ب إليه كذلك امشرع ااسباي ع و نفس ما ذ  613و

وات إ  04ي فقرها اأو على أن يكون السجن  من  وات لكل من ارتكب ي  06س س
لح أحد اأفعال التالية....ااعتداء على اممتلكات الثقافية ال تشكل الراث حالة نزاع مس

ماية  الثقاي و الروحي للشعوب، و كذلك كل من انتهك حرمة اممتلكات الثقافية امشمولة با
ة امعززة، أّما الفقرة الثانية من ذات امادة فأشارت انتهاك حرمة اممتلكات الثقافية ال ها ماي

 خاصة و ال تكون فيها العقوبة مشددة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32حساني خالد، قواسمية سهام، المرجع السابق،ص  -(1)
ص في قانون 35، 34حساني خالد، قواسمية سهام، نفس المرجع، ص  -(2) سبة للمشرع الجزائري فلم ي ، أّما بال

، المعدل و المتمم 11/06/1966المؤرخة في  49، ج ر 1966جوان  8، المؤرخ في 156-66رقم  العقوبات
على أّن  ،10/08/2011المؤرخة في  44، ج ر 02/08/2011المؤرخ في  14-11بموجب القانون رقم 

 الثقافي الممتلك يقل ولم الثقافي، المال على حماية نص حيثااعتداء على الممتلكات الثقافية يعّد جريمة حرب، 
تين إلى  بالحبس يعاقب " نصت على والتي 1مكرر  350المادة  نص وفق حماية له كفل حيث وات من س  عشر س

قول ثقافي ممتلك حاول سرقة أو من سرق دج كل 1.000.000دج إلى  200.000و بغرامة من        محمي م
وات ( 5 ) خمس من يعاقب بالحبس " أنه على 2 مكرر 350 المادة في نص معرف،كما أو  خمس إلى س

ة  (15)عشرة صوص الجرائم دج على 1.500.000دج إلى  500.000من وبغرامة س  350 المادة في عليها الم

 :اآتية الظروف أحد توافرت متى أعا 1 مكرر

 الجريمة، ارتكاب على الفاعل وظيفة سهلت إذا-
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ية ااستشارية  ثانًيا: إنشاء اللجان الوط
اي لعام     ية من قبل  1954أشار القرار الثاي املحق باتفاقية ا ان استشارية وط عن إنشاء 

ذ اللجان  ظم الدستورية و اإدارية لدوهم، و يتو رئاسة  الدول اأطراف، و ذلك ي إطار ال
ية الراعية لشؤون اممتلكات الثقافية  .   الوزير أو اموظف امسؤول عن اإدارات الوط

ذ اللجان تتشكل من عدد من الشخصيات، مثل كبار     و قد أشار ذات القرار إ أّن 
العسكرية العامة، ومثل  اأركانو ما إ ذلك، و مثل عن اموظفن ي إدارات اآثار و امتاحف، 

، و عضوين أو ثاثة أعضاء آخرين من  ارجية، و أخصائي ي القانون الدو عن وزارة ا
 .(1)يضطلعون أو متلكون كفاءات ي اجاات ال تشملها ااتفاقية

ة فيما ذ اللج  :(2)يلي و تتمثل صاحيات 

صائح للحكومة بشأن التدابر الازمة ي ت -1 واحي تقدم ال طبيق ااتفاقية من ال
زاع امسلح. اء ال ية و العسكرية ي أوقات السلم أو أث  التشريعية و التق

ذا  -2 دما يكون مثل  زاع امسلح، أو ع كومة ي حالة وقوع ال التدخل ي أعمال ا
اصة ها  زاع على وشك الوقوع، مع وجوب ضمان معرفة القوات امسلحة ا ال

ة اموجودة على أراضيها أو أراضي الدول اأخرى، مع ضرورة احرام باممتلكات الثقافي
 ذ اممتلكات و مايتها وفق أحكام ااتفاقية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شخص، من أكثر طرف من الجريمة ارتكبت إذا-

 باستعماله، التهديد أو الساح حمل مع الجريمة ارتكبت إذا-
ظمة إجرامية جماعة طرف من الجريمة ارتكبت إذا- ية للحدود عابر طابع ذات كانت أو م  . "الوط

زاع المسلح، مرجع سابق، ص  -(1)  .111محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال

 .77، 76، أحمد محمد فهيم الشريف، المرجع السابق، ص 112محمد سامح عمرو، نفس المرجع، ص  -(2)
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يئة   -3 ية امماثلة أو مع أية  دولية العمل على تأمن ااتصال و التعاون مع اللجان الوط
ة مع حكومتها.متخصصة  ذ اللج  و كل ذلك يتم بعد اتفاق 

زاعات المسلحة اء ال   (1) الفرع الثاني: دور الدول الحامية في حماية الممتلكات الثقافية أث

امية كآلية لتطبيق قواعد القانون الدو اإنساي بصفة عامة ي     ص على الدول ا لقد ت ال
يف اأربع لعام  8امادة  ذ ااتفاقية معاونة بقوها:"  1949امشركة بن اتفاقيات ج تطبق 

زاع و طلًبا هذ الغا امية ال تكلف برعاية مصاح أطراف ال ت إشراف الدول ا وز للدولو  ية 

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  ضحايا الحروب حماية بقصد مشروعاً  تدخاً  تتدخل التي الدولة تلك بأنّها تعّرف الدول الحامية بأنّها:" -(1) 
سرى الجرحى طراف أو الدول من أي في والمدنيين وا ازعة ا اإنساني" كما  الدولي القانون قواعد مع انسجاماً  المت

طرف  غير دولة بأنها، عرفت كذلك ، الخصم البلد في المتحاربة الدولة مصالح حماية تتولى محايدة دولة بانها تعرف
زاع في في  محارباً  بلداً  تمثل التي المحايدة الدولة بأنها البعض المتحاربين، يعرفها الطرفين مصالح رعاية تتولى ال

لدى  ما دولة رعايا ومصالح ما دولة مصالح رعاية تتولى بأنها:"دولة الزمالي عامر .د عرفها خصومه، كما مع معاماته
زاع في طرف دولة إليها تعهد محايدة دولة بأنها:"ت عرف كذلك الدولتين، اتين بموافقة أخرى دولة  حماية ال

زاع، في طرف أخرى دولة لدى مصالحها ها الحامية الدولة نظام بشأن أخرى عديدة تعريفات وردت كذلك ال  أنها م

يها ومصالح مصالحها لحماية المرسلة بالدولة تعرف أخرى دولة قبل من تؤتمن دولة  تعرف) ثالثة دولة في مواط
زاع أطراف احد يكفلها التي الدولة أنها أوالمستقبلة،  بالدولة  لدى اإنسانية المسائل في مصالحها على بالحفاظ ال

طراف أو ،اآخر الطرف خرى ا زاع، في ا شأ دولة باسم تعرف أخرى دولة تكفلها التي الدولة أنها أو ال  لرعاية الم

يها مصالح  حماية عن المسؤولة ي الدولة اختصاراً  أكثر المقر، وبعبارة دولة باسم تعرف ثالثة دولة حيال مواط

زاع أطراف مصالح يهم ال ، انظر، ليث الدين صاح حبيب، أركان حميد جديع العدو إقليم على الموجودين ومواط
نبار  ول، جامعة ا نبار للعلوم اإنسانية، العدد ا نظام الدولة الحامية في القانون الدولي اإنساني، مجلة جامعة ا

ا ان للدول يجوز التي التدابير بالفانكر، ، أوميش364، ص 2010العراق،   لضمان احترام بالتزاماتها للوفاء تتخذ

حمر، للصليب الدولية المجلة اإنساني، الدولي القانون ة ا  عامر، 2، ص 1994، 35  العدد السابعة، الس

 .77ص  المرجع السابق، اإنساني، الدولي القانون إلى مدخل الزمالي،
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ا أو رعايا دول  دوبن من رعايا صلين، م اف موظفيها الدبلوماسين أو الق امية أن تعن،  ا
دوبن موافقة الدول ال سيؤدون واجباهم لديها".  ؤاء ام ضع تعين  ايدة، و   أخرى 

زاعات امسلحة فقد نصت اتفاقية     اء ال ال ماية اممتلكات الثقافية أث اي لعام أّما ي  ا
امية  21ي امادة  1954 فيذية معاونة الدول ا ذ ااتفاقية و ائحتها الت ها على أن تطّبق  م

يف لعام  ازعة، و ذلك على ّج اتفاقيات ج  .(1)1949امكلفة برعاية مصاح اأطراف امت
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ذ  1954اي لعام لم تحدد اتفاقية ا -(1)  أو برتوكوليها اإضافيين كيفية تعيين الدول الحامية و بالتالي تخضع 
حو الوارد في المادة  ربعينالمسألة للقواعد العامة في القانون الدولي على ال ا للعاقات  السادسة و ا من اتفاقية فيي

ص على أنّه:" إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممثلة  1961الدبلوماسية لعام  التي ت
يها"، أو طبًقا ولى بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة و مصالح مواط  لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة ا

يف لأحكام الوار  ربعدة باتفاقيات ج ول لعام  1949لعام  ا ذا 1977و بروتوكولها اإضافي ا ، حيث نص 
ونة ب " تعيين الدول الحامية و بديلها" على أنّه:" خير في مادته الخامسة و المع زاع  ا يكون من واجب أطراف ال

فيذ ااتفاقيات و  زاع, على تأمين احترام وت ذلك بتطبيق نظام " ذا الملحق " البروتوكولأن تعمل, من بداية ذلك ال
ذ الدول الحامية طبقًا للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية  الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول 

زاع  .مصالح أطراف ال

ذ بداية الوضع المشار إليه في ا -2 زاع دون إبطاء دولة حامية م ولى وذلك بغية يعين كل طرف من أطراف ال لمادة ا
شاط الدولة  تطبيق غراض ذاتها ب ذا الملحق " البروتوكول " ويسمح أيضاً, دون إبطاء, ومن أجل ا ااتفاقيات و

ها الخصم ذ الحامية التي عي  .والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها 

ة الدولية إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار   -3 ولى تعرض اللج إليه في المادة ا
حمر زاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف  للصليب ا مساعيها الحميدة على أطراف ال

زاع, وذلك دون المساس بحق أية ة في سبيل  ال ظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للج م
ذا الطرف أنه  بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليهاذلك أن تطلب  قل يقدر   -قائمة تضم خمس دول على ا
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اي لعام      كما جاءت امادة الرابعة و الثاثون من الروتوكول اإضاي الثاي املحق باتفاقية ا
ذا الروتوكول معاونة  1999 امية ي تطبيقه حيث جاء فيها:" يطبق  مؤكدة على دور الدول ا

زاع". امية امكلفة برعاية مصاح أطراف ال  الدول ا

اي لعام  وبالتمعن ي نص امادتن    امسة  1954الثانية و العشرين من اتفاقية ا و امادة ا
اي لعام  اد نوع من التطابق 1999والثاثن من الروتوكول اإضاي الثاي اتفاقية ا ، يتم إ

امية،  امية تقدم وامتعّلق بإجراءات التوفيق ال تقوم ها الدول ا فقد أجازت امادتن للدول ا
اات وساطتها  الة ال يكون فيها ال تي ميع ا ا ي صاح اممتلكات الثقافية، خاصة ي ا را

اي  زاع القائم بن أطرافه يتعلق بتطبيق أو تفسر اأحكام الواردة باتفاقية ا          موضوع ال
 .أو بروتوكوها الثاي

اميةوز ل و    ظمة اليونسكو  لدول ا ازعة أو مدير عام م اءًا على دعوة أحد اأطراف امت  إّما ب
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طراف - المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم  يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم, وتطلب من كل ا
ة خا ذ القوائم إلى اللج قل يرتضيها كدولة حامية للطرف اآخر, ويجب تقديم  سبوعين  لخمس دول على ا ا

ة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كا  التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللج
 .القائمتين

زاع, إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم, أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه  -4 يجب على أطراف ال
ة الدولية ظمة أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد للصليب  اللج حمر أو أية م ا

ذ ذا البديل بمهامه  إجراء المشاورات الازمة مع  ذ المشاورات. ويخضع قيام مثل  طراف ومراعاة نتائج  ا
طراف كل جهد ؤاء ا زاع. ويبذل  ذا لتسهيل عمل البديل في ا لموافقة أطراف ال لقيام بمهمته طبقًا لاتفاقيات و

 . " ......الملحق " البروتوكول
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ازعة، و اسيما السلطات امختصة  أو من تلقاء نفسها، أن تقرح اجتماع ممثلي اأطراف امت
اسًبا على أرض  ماية اممتلكات الثقافية، على أن يتم عقد ااجتماع إذا رأت ذلك م وامكلفة 

ايدة، و ت ذا ااجتماع شخصية تابعة دولة  زاع أن يرأس  قرح الدول احايدة على أطراف ال
ايدة أو ظمة اليونسكو يرشحها شخصية دولية لدولة   . (1)مدير عام م

اي لعام     ا امقرر ي اتفاقية ا فيذية  1954و لتأدية دور أجازت امادة الثالثة من الائحة الت
دوبن ها ضمن أعضاء مثيلها السياسي  امية بأن تقوم بتعين م اي للدول ا املحقة باتفاقية ا
م بعد موافقة اأطراف الذين سيباشرون أعماهم لديهم من بن شخصيات  تارو صلي أو  أو الق

دوي اأخرى، و ي حاات خرق ااتفاقية  ذا اانتهاك يقع على عاتق م لدول فإّن عبء إثبات 
امية، باإضافة إ قيامهم بالتحقيق  ي  -بعد موافقة الدول ال يباشرون مهمتهم لديها –ا
ذ امابسات ال أحاطت بانتهاك ااتفاقية ، و كذلك التوسط لدى السلطات احلية إيقاف 

ب عليهم إباغ الوكيل العام ها، كما عليهم إحاطة  علمه امخالفات، و ي حالة الضرورة 
شاطهم  .(2)ب

اي لعام     امية كألية لرقابة ماية اممتلكات الثقافية ي اتفاقية ا  1954رغم ورود الدول ا
اي إاّ  1999وبروتوكوها الثاي لعام  فيذية املحقة باتفاقية ا ظام ي الائحة الت ذا ال ظيم  و ت

طقة زاع ي م  أين ت  1968الشرق اأوسط عام  أنّه م يطبق سوى مرة واحدة و ذلك ي ال
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اي لعام  5المادة  -(1) فيذية الملحقة باتفاقية ا  .1954من الائحة الت

اي لعام  6المادة  -(2) فيذية الملحقة باتفاقية ا  .1954من الائحة الت
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 .(1)1977تعين مثل عن الدول العربية و أخر عن الكيان الصهيوي إ غاية عام 

ظام     ذا ال اح  ازعات امسلحة ال و من بن اأسباب ال حالت دون  اسب ام أنّه وضع لي
ازعات امسلحة امعاصرة الدولية و غر  و ما تفتقر له ام ية طويلة نسبًيا، و  تستمر لفرات زم

ا متوقف على قبول الدول القيام هذ ام احالدولية، كما أّن  امية بدور ، فمن همةالدول ا
زاع مع الدول  ذ امهمة، و تعاون أطراف ال ي الدول ال تقبل مثل  احية العملية قليلة  ال

امية يعتر سبب آخر  ذا التعاون بن امتحاربن أمر ا امية، أّن مثل  اح دور الدول ا يعرقل 
  .(2)مشكوك فيه إن م يكن مستحيًا، خاصة ي حالة انداع عمليات عسكرية

ازعات     امية ي العديد من ام ظام الدول ا و على ذلك م يستعن مدير عام اليونسكو ب
زاعات  ذ ال امسلحة ال نشبت ي الفرات اأخرة، مفضا إرسال مثلن شخصين أطراف 

ذ الفرات  .(3)ثهم على ماية اممتلكات الثقافية ي مثل 

تقم أطرافه بتعين دول حامية ، فإّن مدير عام اليونسكو يقوم بتقدم حالة نزاع مسلح م و ي    
ص  ذا ما ت ال اف، و  ميدة أو أي شكل من أشكال التوفيق أو الوساطة لتسوية ا مساعيه ا

اي لعام  37عليه ي امادة  ، فهذا اأخر 1999من الرتوكول اإضاي الثاي املحق باتفاقية ا
ظيم إجرا  ءات و قواعد التوفيق ي حالة عدم وجود دول حامية.جاء بت
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ردن، سوريا، انظر، محمد أحمد فهيم الشريف، المرجع السابق، ص  -(1) ي مصر، ا  .82الدول العربية 

ايفة، المرجع السابق، ص  -(2)  .142انظر، سامة صالح الر

زاع المسلح، مرجع سابق، ص محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في  -(3)  116فترات ال
117. 
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زاعات المسلحةالمطلب الثاني اء ال  : دور اللجان في حماية الممتلكات الثقافية أث

زاعات امسلحة    اء ال اًما ي ماية اممتلكات الثقافية أث         تلعب العديد من اللجان دورًا 
ة ماية اممتلكات  ي  ذا امطلب إ نوعن من اللجان، اأو  ا ي  و ستقتصر دراست
ذا امطلب إ  اًءا عليه يتم تقسيم  ة الدولية للصليب اأمر، و ب ي اللج الثقافية و الثانية 

تن ي ماية اممتلكات الثقافية اتن اللج  فرعن نتطرق فيهما إ دور 

ول: ة حماية الممتلكات الثقافية الفرع ا  دور لج

ان      تها اليونسكو و ال أسست  على خاف اتفاقيات ماية اممتلكات الثقافية ال تب
فيذ أحكامها اي لعام فإّن  ،(1)خاصة مهمتها ت ص على أي  1954اتفاقية ا جهاز يوكل م ت

فيذ اأحكام الواردة ها أو بروتوكوه ذا كانا اإضاي اأول، له اإشراف على ت من بن  و 
ذ ااتفاقية  .أسباب ضعف 

اي لعام    ذ الثغرة  1999 لذلك جاء الروتوكول اإضاي الثاي املحق باتفاقية ا لسد 
ه و  ص على إنشاء ذلك بتضمي اي إطار مؤسسي أحكام ت يهدف إ أكمال تطبيق اتفاقية ا

، و االتزام اأقوى من الدول ، و ذلك من أجل تأكيد 1954لعام  التطبيق الفعال مواد
 اأعضاء.

ة سواء من    1999و قد نظم الروتوكول اإضاي الثاي لعام     اصة هذ اللج  كل اأحكام ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات  -(1) ا لحظر و م فااتفاقية الخاصة بشأن التدابير الواجب اتخاذ
ة حكومية لإشراف على رد الممتلكات الثقافية، كما تّم 1970الثقافية بالطرق غير المشروعة لعام  ، أنشأت لج

فيذ أحكام اتفا ة التراث العالمي لإشراف على ت  .  1972قية حماية التراث الثقافي و الطبيعي لعام إنشاء لج
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ه. 24لة إليها و سلطاها ي مادته حيث الدور أو التشكيل أو امهمة اموك  من الفصل السادس م

م التجديدات ال أدخلها الروتوكول الثاي لعام     ة ماية اممتلكات الثقافية أحد أ مثل 
ًا 1999 ا جاءت تتو ّّ ي كيان حكومي يشبه ، كما أ وات، و  ه لس ديث ع مشروع استمر ا

ة من اث ، (1)ة الراث العامي ذ اللج م اجتماع اأطراف(2)عشر طرفًاتتكون  تار على ، (3)، 
اء ااختيار  اطق و الثقافات ي العامأن يؤخذ بعن ااعتبار أث   .(4)التمثيل العادل مختلف ام

لة ي ميادين الراث     ة اختيار مثيلها من بن الشخصيات امؤ و على الدول اأعضاء ي اللج
، )اميدان العسكري (الثقاي أو الدفاع  كما يتعن على الدول اأطراف التشاور   أو القانون الدو

ها لضمان أ رة امتخصصة ي كل نفيما بي موعها قدرا كافيا من ا ة ي    ذ تضم اللج

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-« le comité pour la protection de biens culturels constitue l’une des 
nouveautés les plus importantes du deuxième protocole et 

l’accomplissement d’un projet dont on parlait depuis des années, il 

s’agit d’un organe intergouvernemental, inspiré du comité du 

patrimoine mondial », voir, Vittorio Mainetti, op, cit, p 356.  

اي لعام  24من المادة  1الفقرة  -(2)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

اي لعام  24من المادة  3 الفقرة -(3) ، على أن يكون اجتماع 1954من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا
طراف اتفاقية  سيق مع الدول ا طراف في نفس الوقت الذي يعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو و ذلك بالت الدول ا

اي لعام  و ما نصت عليه المادة 1954ا اي لعام من البروتوكول اإ 23، و   . 1954ضافي الثاني اتفاقية ا

اي لعام  24من المادة  3الفقرة  -(4) ا إلى أّن  1954من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا ، تجدر اإشارة 
و  ة حماية الممتلكات الثقافية  ذ  12عدد الدول العضو في لج دولة، و الدولة العربية الوحيدة التي فازت بعضوية 

ي مصر، جريدة المصري اليوم، بتاريخ  ة   . 2013/  12/  23اللج
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 .  (1)اميادين

ة مدة أربعو يتم انتخاب     وات، مع إمكانية إعادة انتخاها مباشرة مرة  الدول اأعضاء باللج س
تهي عضوية نصف (2)واحدة لفرة أخرى ذ القاعدة حيث ت اء على  اك استث ، غر أّن 

ي ّاية أول دورة عادية اجتماع اأطراف تلى الدورة ال اأعضاء امختارين ي أول انتخاب 
تار رئيس اجتماع  ؤاء اأعضاء بالقرعة بعد أول عملية الدول انتخبوا فيها و  اأطراف 

  .(3)انتخاب

ة، و ي دورات     ة ماية اممتلكات الثقافية ي دورة عادية مرة واحدة ي الس تمع  و 
ائية كلما ارتأت ضرورة لذلك ة و تتخذ  ،(4)استث صاب القانوي من أغلبية أعضاء اللج و يتكون ال

 (5)قراراها بأغلبية ثلثي أعضائها امصوتن

و قد نصت الفقرة الثالثة من امادة السادسة و العشرين من الروتوكول اإضاي الثاي لعام    
ة ماية اممتلكات الثقافية ا  1999 يشاركون ي التصويت على أّن اأطراف اأعضاء ي 

م أطراف فيه. يتعلق ممتلكات ثقافية  على أي قرار  متضررة من نزاع 

ة ماية اممتلكات الثقافية أ    ائية و للج ية ن تدعو ي اجتماعاها بصفة استث ظمات مه  م

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  24من المادة  4الفقرة  -(1)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

اي لعام  25من المادة  1الفقرة  -(2)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

 .139محمد سامح عمرو، المرجع السابق، ص  انظر،-(3)

اي لعام  24من المادة  2الفقرة  -(4)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

اي لعام من البروتوكول  26من المادة  2الفقرة  -(5)  .1999اإضافي الثاني اتفاقية ا
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ظمة اليونسكو و ال تربطها ها عاقة رمية، و كذمرموقة   ة الدولية للدرع اأزرق كم ا اللج
تمية إليهو  ق ي التصويت -،(1)اهيئات ام ذ اللجان با وز دعوة مثلن عن  -ا تتمتع  ، كما 

ة الدولية  )إيكروم (ترميمها الثقافية و لدو لصون اممتلكات كل من امركز ا بروما، و اللج
ائية ذ ااجتماعات بصفة استث ضور    .(2)للصليب اأمر 

ماية     فيذ و الرويج  هوض بعملية الت ة مهمة خاصة تتمثل ي ال ذ اللج و تضطلع 
 اممتلكات الثقافية ي زمن السلم 

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زرق -(1) ة الدولية للدرع ا ظمة دولية ي  اللج رائدة في مجال حماية التراث الثقافي  حكومية مستقلة غيرم
زاعات و الحروب ة  ،العالمي المهدد بالكوارث الطبيعية و ال ي ائتاف يضم ممثلين عن  1996تأسست س و 

ذا المجال ظمات دولية غير حكومية تعمل في  ي:  خمسة م  و

 ااتحاد الدولي لجمعيات و مؤسسات المكتبات -4المجلس الدولي لارشيف                             -1

رشيف السمع بصري -5المجلس الدولي للمتاحف                            -2 سق لمؤسسات ا  المجلس الم

ثرية -3 ثار و المواقع ا  المجلس الدولي ل

اي لعام و تجدر اإشارة إلى أّن الد و شعار مؤتمر ا زرق  اي التي  1954رع ا ه إبرام اتفاقية ا و التي نتج ع
زرق على دعوة جميع أطراف  ة الدولية للدرع ا زاعات المسلحة، و تعمل اللج اء ال ى بحماية التراث الثقافي أث تُع

طقة، و كذلك تحثهم على اتخاذ كافة زاع على احترام التراث الثقافي للم        ااحتياطات لحماية التراث الثقافي ال
زاع القائم، انظر، عاء  اء ال شكال أث ذا التراث بأي شكل من ا و اتخاذ كافة اإجراءات الازمة لضمان عدم تضرر 
زاعات المسلحة، دراسة للقواعد القانونية الدولية اء ال عيان و الممتلكات الثقافية في أث     الضاوي سبيطة، حماية ا

 .67، مرجع سابق، ص 2008-2003و تطبيقاتها على العراق 

اي لعام  27من المادة  3الفقرة  -(2)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا
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دت امادة السابعة و العشرين من الروتوكول اإضاي الثاي لعام  ة ماية  1999كما أس للج
 :(1)م تتمثل فيما يلياممتلكات الثقافية ملة من امها

طراف-1 ازعات بين الدول ا  تسوية الم

اءًا على طلب من احد     ة ماية اممتلكات الثقافية ي حالة نزاع مسلح و ب يقوم رئيس 
زاع  ظيم اجتماع ممثلن عن أطراف ال ظمة اليونسكو، باقراح ت اأطراف أو مدير عام م
اسًبا على أراضي دولة  ماية اممتلكات الثقافية إذا اعتر ذلك م وباأخص السلطات امكلفة 

افليس زاع، و ذلك من أجل تسوية ا  .(2)ت طرفًا ي ال

عدم توضيحها ما إذا  1999و اماحظ على امادة السادسة و الثاثن من الروتوكول الثاي لعام 
زاع امسلح، أم بشأن نزاع يتعّلق بتطبيق  حصر ي امسائل ال تثور خال فرات ال اف ي كان ا

 أو تفسر أحكام الروتوكول؟

ازعات امتعلقة  1999و ما أّن الروتوكول الثاي لعام     جاء خاًا من نص خاص بتسوية ام
شأ بن الدول اأطراف  ذا يع امتداد إ أي نزاع ي بتطبيق أو تفسر اأحكام الواردة به، فإّن 

زاع امسلح، اء ال اف حول تفسر أو تطبيق أحكام الروتوكول أث و عليه مكن أن  ما ي ذلك ا
اف بن الدول اأطراف بشأن أي  حو إ تضييق دائرة ا ذا ال ة على   يؤدي توسيع دور اللج

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيذ  -(1) ها إعداد مبادئ توجيه لت ة حماية الممتلكات الثقافية القيام بها، ومن بي اك مهام أخرى تتولى لج
طراف إدراج ممتلكاتها الثقافية ضمن قائمة الممتلكات الثقافية البروتوكول اإضافي الثاني، و كذا دعوة الدول  ا

ا و التي  حها الحماية المقررة للممتلكات الثقافية و تعليقها أو إلغاء ظام الحماية المعززة، باإضافة إلى م المشمولة ب
ح الحماية المعززة في الفصل الثاني من ال د الحديث عن إجراءات م ول.سبق اإشارة لها ع  باب ا

اي لعام  36المادة  -(2)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا
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ذا الروتوكول اسبة  شأ م  .(1)نزاع ي

زاع المسلح -2 دوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة ال  اإشراف على ص

دوق ما ّت تأسيسه موجب الروتوكول اإضاي الثاي لعام     ة ماية  1999اك ص تتو 
زاع امسلح اممتلكات الثقافية اء ال ، حيث يرك ها سلطة البت ي أوجه اإشراف عليه أث

دوق، استخدام أموال  ذا اأخر إ تقدم الص  لدعم مالية وغر مالية مساعداتو يهدف 

ا الواجب اأخرى التحضرية و التدابر التدابر اذ    الطوارئ تدابر لدعم أو السلم، وقت ي ا
زاع فرات ي أخرى ماية تدابر أي أو أو التدابر امؤقتة ياة إ العودة فرات ي أو امسلح، ال  ا

 .(2)العدائية العمليات انتهاء فور الطبيعية

دوق موارد وتتكون     ظام أحكام وًفقا الودائع أموال من الص  موارد أن على لليونسكو اما ال
دوق، دوق عكس وعلى الص  مسامات من تتكون ،(3)والطبيعي الثقاي العامي الراث ماية ص

بات مسامات من وكذلك اأطراف من طوعية وكذلك  أخرى، دول تقدمها وصايا أو أو 
ظمات كومية الدولية ام كومية، وغر ا اصة،  أو العامة واهيئات ا ا ا أو أفراد أو أية فوائد تدر

دوق و كذلك اأموال احصلة من عمليات مع اأموال و إيرادات اأحداث ال  أموال الص

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايفة، المرجع السابق، ص 143انظر، محمد سامح عمرو، المرجع السابق، ص  -(1)  .148، سامة صالح الر

اي لعام  29الفقرتين أ، ب من المادة  -(2)  .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

دوق نشأ -(3)  التراث اتفاقية من18 إلى 15 الرابع من المواد الفصل وفق نشاطه العالمي ويمارس التراث ص

دوق موارد العالمي، وتتمثل مات في العالمي التراث ص عضاء  الدول من أو الطوعية اإلزامية المسا مات ا  والمسا

خرى الدول تقدمها التي والوصايا والهبات ظماتو  ا  المتخصصة، وا أو الخاصة أو العامة والهيئات الدولية، الم

دوق موارد تشمل اء أنشئ الذي الص مات الثاني البروتوكول نصوص على ب طراف، انظر،  من إلزامية مسا  ا
Vittorio Mainetti, op, cit, p 357. 
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دوق و باإضافة لسائر اموارد ال ترخص ها  ظم لصاح الص امبادئ التوجيهية امطبقة على ت
دوق  .(1) الص

عقد ي     ة ماية اممتلكات الثقافية قامت ي اجتماعها السادس ام در اإشارة إ أّن  و 
و الذي طلبت فيه من اأمانة إعداد استراتيجية  com.7.6باعتماد قرار رقم  2011ديسمر 
طاق لتعبئة اأموال من أجل زيادةواسعة  دوق، و عما هذا القرار قدمت اأمانة  ال موارد الص

عقد ي ديسمر  ة ي اجتماعها السابع ام وان " استراتيجية تعبئة اأموال  2012للج وثيقة بع
ذ الوثيقة تشجيع  م ما ورد ي  دوق ماية اممتلكات الثقافية ي حال نزاع مسلح"، و أ لص

وية من قيمة اشراكاها من اميزانية  %1مكن أن تصل إ  اأطراف على دفع مسامة مالية س
 .(2)العادية لليونسكو

ة كّلفا اأمانة      ة أّن كل من اجتماع اأطراف و اللج و يتضح من القرارين الصادرين عن اللج
فيذ أحكام امادة  فيذ استراتيجية تعبئة اأموال بغية ت ي ت من الروتوكول  29مهمة ذاها و 

اي لعام اإ  (3).1999ضاي الثاي اتفاقية ا

و التاسع ها دعت 2014ديسمر 16 و ي آخر اجتماع ي    ة ماية اممتلكات الثقافية  و
ا امشرك امعرض للخطرإ  ظم بعُد اتفاقية ، كما دعت تعزيز حصانة تراث ميع الدول ال م ت

حالة نزاع مسلح وبروتوكواها إ التصديق عليها ماية اممتلكات الثقافية ي  1954عام 
ا بالكامل فيذ  .وت

 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  29من المادة  4الفقرة  -(1)   .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

 .15/10/2013، باريس، فرنسا، CLT-13/5.SP/CONF.202/3وثيقة اليونسكو  -(2)
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اذ التدابر  وي ّاية اجتماعها    ة أيضًا الدول اأطراف واجتمع الدو على ا شجعت اللج
ع أي توترات جديدة من شأّا أن هدد اممتلكات الثقافية وأن تدرج بصراحة ماية  الازمة م
ة اهجمات امتكررة وامتعمدة ضد  اممتلكات الثقافية ي مهام القوات امسلحة، كما أدانت اللج

مهورية العربية السورية اممتلكات ا صوص ي ا اء العام وعلى وجه ا لثقافية ي ميع أ
 .(1)ومهورية العراق

فيذ الروتوكول الثاي      فيذية واإجرائية لإشراف على ت ة الرتيبات الت كما استعرضت اللج
زاع امسلح ما ي  ية ي اميدان ي حالة ال ذلك ااحتال ووافقت لاتفاقية من خال البعثات الف

ة رئيسها الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع امديرة العامة  ذ الرتيبات،كما شجعت اللج على 
لليونسكو على مارسة صاحياته موجب أحكام الروتوكول الثاي ذات الصلة وعلى متابعة جهود 

زاع امسلح ما ي ذلك حاات ااح ية بال ة بن اأطراف امع تال وذلك مراقبة ماية امصا
 .(2)اممتلكات الثقافية ي اميدان

ماية امعززة مكن     ت ا ة ي اقراح إنشاء شعار ميز للممتلكات الثقافية  ونظرت اللج
زاعات وللتشجيع على احرام حصانتها  اء ال ذ اممتلكات أث استخدامه لتعرف أفضل على 
مية" حول امواقع الثقافية ال بادرت  اطق ثقافية  صانة مع الدعوة إ إنشاء "م ذ ا وتتسق 

وع الثقاي امعرض للخطر ي  ا بوكوفا ي امؤمر الدو للراث والت  ها امديرة العامة لليونسكو إيري
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ظمة اليونسكو، تاريخ ااطاع -(1)  22/01/2015انظر موقع م

www.unesco.org/new/ar/culture/themes/singleview/news/reinforce_the

_immunity_of_our_common_heritage_under_threat. 

 المرجع.نفس  -(2)

http://www.unesco.org/new/ar/culture/themes/singleview/news/reinforce_the_immunity_of_our_common_heritage_under_threat
http://www.unesco.org/new/ar/culture/themes/singleview/news/reinforce_the_immunity_of_our_common_heritage_under_threat
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 .(1)2014/ديسمر  3سوريا والعراق الذي نظمته اليونسكو ي 

حمر في حماية الممتلكات الثقافية ة الدولية للصليب ا  الفرع الثاني: دور اللج

ذ نشأهاتلعب     ة الدولية للصليب اأمر م اًما ي ترسيخ احرام قواعد القانون  (2)اللج دورًا 
ذ القواعد و اأحكام زمن السلم  ، و كذا العمل على تطوير  فيذ  الدو اإنساي و مراقبة ت

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة حماية الممتلكات الثقافية سيعقد ي -(1) من الساعة  2015ماي  21وم و تجدر اإشارة إلى أّن آخر اجتماع للج
إلى مفاوضات حول الطلب  فيهطرق م التسيتصباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا بمقر اليونسكو في باريس،  10:00

ة طيبة القديمة ومقبرتها الكبيرة، وتعزيز  الذي قدمته مصر بخصوص توفير حماية أكبر لموقع التراث العالمي بمدي
اي  1999اانسجام بين بروتوكول  ات الثقافية في حالة نزاع الخاص بحماية الممتلك 1954الثاني اتفاقية ا

، ووضع عامة مميزة للممتلكات الثقافية 1972لعالمي الثقافي والطبيعي لعام اتفاقية حماية التراث ا و مسلح،
ة في حماية الممتلكات الثقافية في العراق وسوريا ظمة اليونسكوالمحمية، وكذلك حول دور اللج  .، انظر، موقع م

ة -(2) حمر للصليب الدولية اللج ظمة دولية غير حكومية ا دت ومستقلة متحيزة وغير محايدة م  الدول إليها أس
زاع ضحايا ومساعدة حماية مهمة يف اتفاقيات خال من المسلح ال ربع ج  اإضافيين وبروتوكوليها 1949 لعام ا
يف اتفاقية أعقبت التي الصكوك تلك ، 1977 لعام ولى ج  جدارة، و تجدر اإشارة إلى أنّ  عن 1864 لعام ا

حمر في فبراير  ة الدولية للصليب ا يف بسويسرا 1863الكيان الذي صار فيما بعد اللج وكان أحد أعضاء  في ج
ري دونان و الذي كان قد نشر في العام السابق كتا ة يدعى  ل المدي و" يدعو فيه رجا من أ با رائدا " تذكار سولفري

ود الجرحى زمن الحرب، و  اية بالج ة قد جمعت ممثلي الحكومات من أجل إلى تحسين الع مع نهاية العام كانت اللج
ذ  يف، و قد ألزمت  ية تساند الحكومات باعتماد اتفاقية ج الموافقة على اقتراح دونان بإنشاء جمعيات إغاثة وط

تمي إليه، كما  ود أيًا كان الطرف الذي ي اية بالج دة الجيوش الع  شارةالطبية" شارة موحدة للخدمات  اعتمدتالمعا

حمر الصليب ي بيضاء خلفية على ا ي العلم مقلوب و  الصليب مؤسسة خاله من ولدت والذي السويسري الوط

حمر ة الدولية ا حمر، ودور اللج حمر و الهال ا ، انظر، عبير الخريشة، التعريف بالحركة الدولية للصليب ا
زاعات المسلحة، معهد  حمر في ال الكويت للدراسات القضائية و القانونية للمركز اإقليمي لتدريب للصليب ا

يابة العامة في مجال القانون الدولي اإنساني، الدورة اإقليمية الثانية في مجال القانون الدولي  القضاة و اعضاء ال
 و ما يليها. 220، ص 2009، الكويت، 2007مارس  14-10اإنساني من 
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حو الذي يضمن كفا زاعات امسلحة.على ال ماية الفعالة لضحايا ال  لة ا

ا     ة الدولية للصليب اأمر إماء ومن بن قواعد القانون الدو اإنساي ال تسعى اللج
زاعات امسلحة ماية اممتلكات الثقافية ي فرات السلم و ي فرات ال ا، القواعد امقررة   وتطوير

اي لعام  ة دور ي ماية اممتلكات الثقافية، و اتفاقية ا ذ اللج م  1954لكن كيف تؤدي 
ة الدولية للصليب اأمر؟ ماية و م تشر إ أيّة صاحيات للج  تعهد بأي نوع من ا

 يب اأستاذة سعاد غزال بأّن الباحث ي القانون الدو العام بوجع عام و ي القانون الدو   
ة الدولية للصليب اأمر  ه يدرك أّن عاقة اختصاص اللج اإنساي بوجه خاص، و بعد مع
ة، حيث أّن أي  و اختصاص أصيل من اختصاصات اللج ماية اممتلكات الثقافية واضحة، و
رب أيًضا ما  اعتداء على اممتلكات الثقافية يشكل خرقًا للقانون الدو اإنساي و لقواعد ا

ها ذو ماية مزدوجة  . (1)عل م

ة الدولية للصليب اأمر    ا الراعي  و من ملة امهام ال تدخل ي اختصاص اللج باعتبار
ارس لقواعد القانون الدو اإنساي ما فيها اممتلكات الثقافية زمن السلم، قيام  خاصة ي وا

فيذ االتزامات ال  ة مساعدة الدول لت ا ا ااتفاقيات الدولية امتعلقة بالقانون الدو تقرر
اي لعام  ية 1954اإنساي ما فيها ذلك اتفاقية ا ، و ذلك من خال اللجان الوط

 .(2)ااستشارية

ية     ية ااستشارية بتقدم امشورة و امساعدات الف ا مع اللجان الوط  كما تقوم ي إطار تعاّو
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 .66، 65زال، حماية الممتلكات الثقافية في القدس في ظل القانون الدولي، مرجع سابق، ص سعاد غ -(1)

 .101أحمد محمد فهيم الشريف، المرجع السابق، ص انظر،  -(2)
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زاع امسلح، مع إعداد  اصة باممتلكات الثقافية ي فرات ال ية ا لوضع التشريعات و اللوائح الوط
ظيم امؤمرات للخراء ماذج هذ التشريعات و  توزيعها على الدول و نشر امواد التعليمية و ت

ذا ي إطار أعماها ي  ماية اممتلكات الثقافية، و كل  ية  ية امع اممثلن لكافة القطاعات الوط
 .(1)ال القانون الدو اإنساي

ظيم ورش عمل و امؤمرات للخراء اممثلن لك    ية و كذلك تقوم بت ية امع افة القطاعات الوط
صصة تبن العمليات  ها مطبوعات و كتب و نشرات  ماية اممتلكات الثقافية، كما يصدر ع

 .العسكرية و قواعد و أحكام ماية اممتلكات الثقافية

اء      ام و بارز ي ماية اممتلكات الثقافية أث ة الدولية للصليب اأمر بدور  كما تقوم اللج
ميدة من أجل تعين دولة حامية دون ال زاعات امسلحة، حيث تعمل على عرض مساعيها ا

ة أن تطلب بصفة خاصة إ كل  وز للج زاع، و ي سبيل ذلك  تأخر بعد موافقة أطراف ال
ذا الطرف أنّه مكن قبوها للعمل  طرف أي يقدم إليها قائمة تضم مس دول على اأقل يقدر 

صم و تطلب كل اأطراف امتخاصمة أن تقدم قائمة تضم مس دول بامه كدولة حام ية لدى ا
ة خال  ذ القوائم إ اللج على اأقل يرضيها كدولة حامية للطرف اآخر، مع وجوب تقدم 
ة مقارنة القائمتن و تعمل للحصول على موافقة  أسبوعن التالين لتسليم الطلب، و تقوم اللج

 (2).ها ي كا القائمتنأية دولة ورد  ام

زاع أن تقبل دون تأخر العرض الذي      و إذا م يتم تعين دولة حامية فعلى الدول أطراف ال
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 .102حمد فهيم الشريف، المرجع السابق، ص أحمد م -(1)

يف لعام  5المادة  -(2) ول الملحق باتفاقيات ج ، انظر كذلك، سامة صالح 1949من البروتوكول اإضافي ا
ايفة، المرجع السابق، ص   .164الر
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ياد و الفاعلية تقدمه  ظمة تتوفر فيها كافة ضمانات ا ة الدولية للصليب اأمر أو أي م اللج
ذ اأطراف  .(1)بأن تعمل كبديل بعد إجراء امشاورات الازمة مع 

ماية اممتلكات الثقافية     اصة  ت امظلة ا ة الدولية للصليب اأمر  و بالتا يأي دور اللج
زاعات امسلحة، و إذا ما رأت  ي سعيها إ ضمان احرام القانون الدو اإنساي ي زمن ال

تهك قواعد القانون الدو  زاع ي ة الدولية أّن أحد أطراف ال اء كانت الدولة اإنساي سو اللج
ذ اممتلكات، أو الدولة ال هاجم عمًدا اممتلكات الثقافية لدولة أخرى، فإّن  اموجود لديها 
يلولة دون وقوعه، و ماية  ذا اانتهاك أو ا وطة ها لوقف  ة تستخدم آليات العمل ام اللج

ماية امدنين و اأعيان  فس طريقة عملها  و ال ي أغلبها تتضمن امدنية، اممتلكات الثقافية ب
هج السرية ماية انطاقًا من م زاع لضمان ا ة  مفاوضات سرية مع أطراف ال تهجه اللج الذي ت

  الدولية.

زاع     ة الدولية للصليب اأمر للممتلكات الثقافية خاصة ي فرات ال و ي إطار ماية اللج
ة الدولية للصليب اأمر، أّن كل أطراف الصراع من قواعد اللج 40امسلح، نصت القاعدة رقم 

رية  عليها ماية اممتلكات الثقافية و كل تدمر مؤسسة ترتبط الدين أ و التعليم، أو اأعمال ا
ّرم، كذلك أي أعمال سرقة أو ّب أو اختاس لأعمال السابق أو  و فعل  ون  اآثار أو الف

ا  .(2)ذكر

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف لعام  4، 3 الفقرة -(1) ول الملحق باتفاقيات ج  .1949من البروتوكول اإضافي ا

كريس، لويزروز والد بك، المرجع السابق، ص  -(2)  .245جون ماري 
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ة  (1)كما دعا امؤمر السادس و العشرون للصليب اأمر و اهال اأمر     ي قرار  1995لس
ة 01رقم  فيذ القانون  اللج هد الرامي إ ت الدولية للصليب اأمر على العمل و اإسهام ي ا

بغي  ع حدوث اانتهاكات و ي على وجه الدو اإنساي بشكل أفضل، و اسيما عن طريق م
ة الدولية  صوص على الدول أن تتخذ ميع التدابر امطلوبة اسيما التدابر ال تقرحها اللج ا

ية أو أماكن العبادة ال تشكل تراثًا للصليب  ية و اأعمال الف ب تدمر امعام التار  اأمر لتج
 .(2)ثقافيا أو روحيًا للشعوب

ة      على  3قرار رقم  ي 2007كما أكد امؤمر الثاثون للصليب اأمر و اهال اأمر لس
زاعات امسلحة، باع أحد تبار ااعتداء عليها يشكل ماية اممتلكات الثقافية خال ال

طرة للقانون الدو اإنساي اانتهاكات  .(3)ا

ماية العامة للممتلكات الثقافية من ناحية و ماية –إّن التشابك بن اموضوعات      ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي أكبر الحرك -(1)  حمر، و  ة الدولية للصليب ا ي شبكة تابعة للج حمر  حمر و الهال ا ة الدولية للصليب ا
و حماية أرواح البشر و صحتهم، و في حاات  اإنسانيةفي العالم مهمتها التخفيف من حدة المعاناة  إنسانيةشبكة 

تشر في كل بلد و تحظى بدعم المايين من ي ت خرى، و ة الدولية للصليب  الطوارئ ا المتطوعين، انظر موقع اللج
حمر:  .11/02/2015تاريخ ااطاع  www.icrc.org/ar/who-we-are-movementا

حمر، أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب  -(2) ة الدولية للصليب ا ، المجلة الدولية 1993اللج
حمر، العدد   1996، سويسرا، 311للصليب ا

حمر -(3) ة الدولية للصليب ا                              انظر،موقع اللج

www.icrc.org/ara/resources/doucuments/publication/p1108.htm              

 .23/11/2014تاريخ ااطاع: 

http://www.icrc.org/ara/resources/doucuments/publication/p1108.htm
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زاع امسلح من ناحية أخرىا اء ال يعكس تداخا ي ااختصاصات بن ، -ممتلكات الثقافية أث
دد اختصاص اليونسكو  ظمة اليونسكو، لكن الواقع القانوي  ة الدولية للصليب اأمر و م اللج

و اختصاص أصيل ي كل الفرات سواء ي السلم أو ماية العامة للممتلكات الثقافية و  ي  ي ا
زاع امسلح،  زاع حالة ال ماية ي فرات ال ة الدولية للصليب اأمر فتختص بتلك ا ما اللج بي

ابية   ذا التشابك ي ااختصاصات قوة دافعة إ افس فقد أفرز  امسلح، و بعيًدا عن خلق الت
 (1)،و مطردمكن ماحظتها ي التعاون امثمر بن امؤسستن، فضا عن تبادل امعلومات على 

ظمة اليونسكو ي السهر على  ة الدولية للصليب اأمر و م وبالتا امهمة تكاملية بن اللج
زاعات امسلحة. اء ال   احرام قواعد ماية اممتلكات الثقافية خاصة أث

 دور غياب سبب عن الثقافية يتم التساؤل اممتلكات ماية ي امهم الدور ذا ظل و ي   
أي  تصدر م إذ فلسطن و كذلك ي العراق، ي الثقافية اممتلكات ماية ي اأمر الصليب

ذين  ي الثقافية باممتلكات يتعلق فيما اأمر الصليب من مبذول هد فيدي تقرير أو وثيقة
طر أن علما ،البلدين ية و العراقية  الثقافية اممتلكات على الواقعة اانتهاكات وحجم ا الفلسطي

ريب، و تدمر، و سرقة،  ظمة أو جهة كل تدخل يستدعيمن ّب، و   صاحية ذات م

اسبة عليها والوقوف اانتهاكات ذ وقف أجل من واختصاص  .(2)مرتكبيها و
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .156سلوى أحمد ميدان ألمفرجي، المرجع السابق، ص انظر،  -(1)

 .66سعاد غزال، المرجع السابق، ص  -(2)
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زاعات  المبحث الثاني: اء ال ظمات الدولية في حماية الممتلكات الثقافية أث دور الم
 المسلحة

فيذ التزاماها امقررة موجب     باإضافة إ الدور الذي مكن أن تلعبه الدول اأطراف ي سبيل ت
اي لعام  ذ القواعد بواسطة 1954اتفاقية ا فيذ  امية ي سبيل اإشراف على ت ، و الدول ا

ظمات الدولي ة العاملة ي الدول اأطراف ي أي نزاع مسلح، عهدت ااتفاقية بدور ماثل إ ام
 ذا اجال.  

م امتبادل بن     و أن دراسة الراث الثقاي و معرفته و مايته مختلف البلدان تفضي إ التفا
هود الدولية و اإقليمية  تاج إ تظافر ا ذ اممتلكات  ماية  الشعوب، فإّن انتهاج سياسة 

زاعات امسلحة، ومن ماية اممتلكات الثقافية من أوجه الدمار امخت اء ال لفة ال تتعرض ها أث
ظمات و دور و حدود كل  ذ اممتلكات من قبل ام ماية ال تتمتع ها  ت يتعن بيان مدى ا

ها على امستوى الدو أو اإقليمي.  م

ظمات الدولية العامية ي ماية اممتلكات الثقافية      تطرق لدور ام ي و اتساقا مع ما تقدم س
صص امطلب الثاي  ظمات الدولية لامطلب اأول، م  اإقليمية ي ماية اممتلكات دور ام

زاعات امسلحة  اء ال  الثقافية أث

ول ظمات الدولية العالميةالمطلب ا اء  : دور الم في حماية الممتلكات الثقافية أث
زاعات المسلحة  ال

ظمات الدولية العامية     زاعات امسلحة لبيان دور ام اء ال توقف ي ماية اممتلكات الثقافية أث س
د دور كل من  ظمة اأمم امتحدةع ظمة اأمم امتحدة  و ذلك ي الفرع اأول، م لدور م م

 ي الفرع الثاي )اليونسكو(للربية و العلوم و الثقافة 
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زاعات  اء ال مم المتحدة في حماية الممتلكات الثقافية أث ظمة ا ول: دور م الفرع ا
 المسلحة

ل     اد حلول سلمية  ي ضرورة إ م امبادئ ال يقوم عليها ميثاق اأمم امتحدة  من أ
ذ امهمة  د  زاعات الدولية و ال من شأّا هديد السلم و اأمن الدولين، و غالًبا ما تس ال

لس اأم معية العامة و  م أجهزة اأمم امتحدة، وما ا ن يعتران من أ  ن.هازين اث

هازين ي     ذين ا ذا الفرع التطرق إ دور  حاول من خال  تفعيل و تكريس لذلك س
اي لعام  اء ماية اممتلكات الثقافية و امتعلقة  1954القواعد ال جاءت ها اتفاقية ا أث

ري، و يتجلى ذلك من خال التوصيات و القرارات ال  زاعات امسلحة و ااحتال ا ال
ذا اجال. هازين ي  ذين ا ا   يصدر

 .ةأّوًا: دور الجمعية العام

زاعات            ماية اممتلكات الثقافية ي أوقات ال اما فيما يتعلق  معية العامة دورا  تلعب ا
عقدة عام  28ي دورها حيث أصدرت امسلحة،  على أّن  ص فيهت 3187رقم  قرار 1973ام

معية العامة تعرف باالتزامات املقاة على عاتق البلدان ال استولت على أعمال قيمة تابعة  ا
احتلتها، وتدعو اأمن العام لأمم امتحدة أن يقدم إليها بالتشاور مع  الأقاليم اأراضي 

ذا اموضوع ظمة اليونسكو ومع الدول اأعضاء تقريرا حول التقدم الذي أحرز ي   ي دورها  م
  (1)الثاثن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد برادة غزيول، مدلول القانون الدولي اإنساني في مجاات الحماية القانونية للممتلكات الثقافية، مجلة  -(1)
ول، الكويت،  ولى حول القانون الدولي اإنساني، العدد ا  .   24،ص 2011القضائية والقانونية للدورة اإقليمية ا
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معية العامة العديد من القرارات ال     أدانت فيها و ي الشأن الفلسطي أصدرت ا
ية و الثقافية  ااعتداءات ال تطال اممتلكات الثقافية من حفر و تغير للمعام و اأماكن التار

ية خاصة ي القدس ذ القرارات(1)و الدي ها  الصادر  2253رقم القرار  ، و من أمثلة  ع
ة القدس والذي  14/07/1967 بتاريخ دولًيا ملًحا، بأن  اإ إسرائيل نداء وجهبشأن مدي

ا من اممتلكات الثقافية، واافظ بكل دقة على كافة امواقع أو امباي وغ ة ر سيما ي مدي
ع عن أي عملية من عمليات  و ،القدس القدمة فريات أوأن مت ذ  ا قل  أي عملية ل

 .(2)تغير معامها أو ميزاها الثقافية والتجارية أو اممتلكات

دا تضمن و 3005 رقم القرار صدر 1972 عام و ي ا ب  اممتلكات ّب وقف بضرورة صر

 .(3)اإسرائيلي ااحتال قبل من القدس ي الثقافية و اأثرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العامة قرارًا مّثل نقطة ارتكاز و أساس قانوني لكل القرارات و التوصيات الاحقة و المتعلقة أصدرت الجمعية  -(1)
ه على إنشاء حكم دولي 181تحت رقم  29/11/1947بالقدس، و ذلك في  ص في الفقرة الثالثة م ، و تّم ال

مم المتحدة  خاص بالقدس يخضع بإدارته لأمم المتحدة، على أن يتم تعيين مجلس وصاية يتولى إد ارته نيابة عن ا
ية، مع  ية و المواقع الدي ب ماكن المقدسة و ا ذا القرار على أنّه ا تمس الحقوق القائمة و المتعلقة با كما نص 
ة القدس  ماكن و المواقع بما في ذلك حرية الوصول إليها، ياسين رياض حمودة، التراث الثقافي لمدي ذ ا صون 

دات الدو  ة القدس، طفي المعا ، مركز الزيتونة، بيروت، 2لية و القرارات الدولية، دراسات في التراث الثقافي لمدي
ان،   .460، ص 2010لب

ي: -(2) ي الفلسطي  موقع مركز المعلومات الوط

www.wafainfo.ps/atemplate.aspx!id=3537 

 22/8/2015تاريخ ااطاع: 

 .462ياسين رياض حمودة، نفس المرجع، ص  -(3)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx!id=3537
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و الذي طالب إسرائيل بالكف فورًا عن  36/15صدر قرار رقم  28/10/1981و بتاريخ    
ية للقدس  ية و الثقافية و الدي فر و تغير للمعام ال تقوم ها ي امواقع التار ميع أعمال ا

طر ااّياروخصوًصا تلك  رم الشريف الذي تتعرض مبانيه  ت و حول ا  .(1)اموجودة 

صري الذي تقوم إسرائيل     دار الع ية فقد أصدرت و ي قضية ا ائه ي اأراضي الفلسطي بب
معية العامة بتاريخ  ، أكدت فيه ضرورة التزام إسرائيل 58/98قرار رقم  09/12/2002ا

يف الر  ماية امدنين و 1949لعام  ابعةباحرام اتفاقية ج تائج  امتعلقة  رب، كما بّن ال وقت ا
دار على حقوق الشعب الفلسطي ااجتماعية و ااقتصادية  ذا ا اء  طرة من وراء ب ا

 (2)والثقافية، و مصادرته أراضيه و أمواله و تدمر متلكاته ما فيها متلكاهم الثقافية.

معية العامة لأمم امتحدة قرارا حول إنقاذ الراث الثقاي أّما ي الشأن العراقي فقد اعتمدت     ا
هب امرتكبة من قبل ماعة داعش ضد ذلك  كرت فيه الدول أعمال الدمار وال العراقي، است

الثقاي ي  الراث، و أعرب القرار عن القلق إزاء زيادة اهجمات امتعمدة والتهديدات ضد الراث
دث  ار باممتلكات الثقافية الذي  ظم واا هب ام الدول امتضررة من الصراعات امسلحة وال

      .(3)على نطاق غر مسبوق

الية للجمعية العامة سام كوتيسا عن قلقه البالغ إزاء تدمر اآثار ال ا     وعّر رئيس الدورة ا
ذ ااعتداءات اهمجية يقع بوترة مثرة   تعوض للراث الثقاي العامي امشرك، مشراً إ أن مثل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي،  -(1) ي الفلسطي  سابق.المرجع الموقع مركز المعلومات الوط
ايفة، المرجع السابق، ص انظر، سامة صالح  -(2)  .244، 243الر

مم المتحدة  -(3) -www.albayan.ae/one-world/arabs/2015-05-29موقع إذاعة ا

 .21/06/2015، تاريخ اإطاع 1.2384703

http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2015-05-29-1.2384703
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2015-05-29-1.2384703
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2015-05-29-1.2384703
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اللقلق، ليس ي العراق فقط، ولكن  أن و أّكد ي بيان له ، أيضاً ي أفغانستان وسوريا وما وغر
ب أن يتوقف على الفور بكل السبل  ذ احاوات لطمس التاريخ البشري امشرك  مثل 
اسبة امسؤولن عن مثل تلك  ود القانون الدو ذات الصلة، ويتعن  الضرورية، ما يتوافق مع ب

 .(1)اهجمات

اصر الراث وشدد رئيس ا    ماية ع معية العامة على ضرورة أن يعمل اجتمع الدو معًا 
معية العامة حول  اطق، وأكد أن القرار الذي أصدرته ا الثقاي ي العراق وغر من الدول وام
ماية التاريخ امشرك، مقدمًا الشكر  و خطوة مهمة إ اأمام  إنقاذ الراث الثقاي العراقي 

ذ امبادرة لوفدي  .(2)العراق وأمانيا على 

من  ثانًيا: دور مجلس ا

ص صيانة     فيذ  م جهاز ي اأمم امتحدة باعتبار يصدر قرارات قابلة للت لس اأمن أ يعتر 
اصر ال تسهم  ، وتعتر ماية اممتلكات الثقافية من بن الع السلم واأمن الدولين بالدرجة اأو

ز  اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث قيق السلم واأمن بن الدول، و لس ي  اعات امسلحة قام 
ذ اممتلكات. موعةاأمن بإصدار  ص الرقابة على ماية   من القرارات هذا الشأن 

، مثل قرار  ذ القرارات بنومن     و الذي صدر بعد  271تلك الصادرة ي الشأن الفلسطي
ق1969إحراق امسجد اأقصى عام  لس اأمن على حزنه على ما   امسجد  ، و فيه أكد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار أممي بشأن إنقاذ التراث الثقافي العراقي، على الموقع االكتروني للجريدة جريدة البيان،  -(1)
www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/169738/#.VYauDFKS9L ،

  .21/06/2015اع تاريخ ااط

 جريدة البيان، نفس المرجع. -(2)

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/169738/#.VYauDFKS9L
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/169738/#.VYauDFKS9L
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ية من تدمر يهدد السلم  ية و امباي التار ق اأماكن الدي اأقصى من ضرر، مؤكًدا أّن ما 
ذت لتغير وضع  واأمن الدولين، كما طلب من إسرائيل إلغاء ميع اإجراءات و اأعمال ال ا

لس اأمن شدد ،1948 لعام 54 رقمو قبل ذلك صدر قرار  ،القدس  ماية ضرورة على فيه 

ها الساح ونزع القدس ي امقدسة اأماكن ا، ع ييد اص الدو الوضع على التأكيد مع و  ا

 .(1)وضرورة احرامه للقدس

لس اأمن من خال قرار معية قرارات على 1968 لعام 252 رقم و قد أكد   رقم  العامة ا

ية امقدسة اأماكن ماية امتعلقن و 1967 لعام  2254 و 2253  القدس ي والتار

كما  خاص، دو بوضع القدس تتمتع موجبهما الذين 194 والقرار 181 القرار مع وامتفقن
ا ال التدابر و اإجراءات بطان على بوضوح القرار نص ذ  القدس ي اإسرائيلي ااحتال ا

اص القانوي امركز من يغر جديد تصرف بأي القيام عدم إ ودعا ص أن دون للقدس، ا  ي

معية لقرارات اإسرائيلي ااحتال الفة جراء جزاء أي على  اكتفى بل الذكر، السالفة العامة ا

 .(2)واإدانة بالشجب
لس اأمن عن بالغ قلقه إزاء و فيه أعرب  28/09/1996بتاريخ  1073م جاء قرار رقم    

طر الذي آلت إليه اأوضاع ي القدس الشريف نتيجة فتح إسرائيل  ور ا ت أرض التد نفقا 
 ماية امقدسات من خال احرامها  ضرورة على اجلس نص القرار ذا امسجد اأقصى، وي

 (3)أخرى. مرة ذلك تكرار لعدم ها داعيا امساس وعدم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايفة، -(1)  .162المرجع السابق، ص سامة صالح الر

 .46سعاد غزال، المرجع السابق، ص  -(2)

بعاد قضية القدس التاريخية -(3) ايم، محمد محافظة، القدس، دراسة تحليلية  ير غ اق، ز  -انظر، فاروق الش
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لس اأمن حول اممتلكات الثقافية الع     2003لعام  1483راقية قرار رقم كما صدر عن 
، ووجوب و  ضاري و الدي ي و ا فيه ت التأكيد على ضرورة احرام تراث العراق اأثري و التار

ية  ية و الدي ماية للمواقع اأثرية و التار ه على استمرار ا حيث نصت الفقرة السابعة م
اسبة لتسهيل إعادة ما نقل بشكل غ طوات ام ر مايلي:"يقرر أن تقوم ميع الدول اأعضاء با

 ّ ذ تب ية، و أماكن أخرى ي العراق، م شرعي من امتحف الوط العراقي، و امكتبة الوط
ا من مواد ذات أمية آثارية 06/08/1990بتاريخ  666/1990 ، من متلكات ثقافية و غر

ية أو حضارية و علمية  ية إ امؤسسات العراقية بشكل سليم، و أن تتضمن أو تار نادرة، أو دي
ا  ّّ وم شكوك معقولة بأ ار هذ امواد، أو نقلها، و كذلك أّي مادة  رم اا طوات  ذ ا
ظمات  ظمة الربية و العلوم و الثقافة و اإنربول و ام أُبعدت بشكل غر شرعي، و يطالب م

اسب" ذ الفقرة بالشكل ام   (1).الدولية اأخرى أن تدعم 

 الراث الثقاي ي العراقماية حول  لهقرار  آخر لس اأمناعتمد  12/02/2015ي  و   
اذ تدابر ملزمة قانونًا مكافحة و فيه  2199رقم ت  يدين تدمر الراث الثقاي ويقضي با

ار غر امشروع بالقطع اأثرية واممتلكات الثقافية اآتية من العراق و  .سورياكذا ي   اا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردن، 1قانونية و السياسية، ط و الديموغرافية و ال- شر، عمان، ا   249، 248، ص 2002، دار نور الدين لل
ية و اإستراتيجية  من، انظر، موقع مركز الباحث للدراسات الفلسطي للمزيد حول قرارات الجمعية العامة و مجلس ا

www.bahethcenter.net. 

من في قرار لقد  -(1) طبق على الحرب في “احتال ” الوضع في العراق بأنه  1483وصف مجلس ا ، كما ي
ربعة  2وفقا للمادة ” نزاع مسلح دولي” العراق أيضا مفهوم  يف ا  .1949المشتركة بين اتفاقيات ج

http://2ooly.com/search/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.bahethcenter.net/
http://www.bahethcenter.net/
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زاعات المسل اء ال  (1)حةالفرع الثاني: دور اليونسكو في حماية الممتلكات الثقافية أث

وريًا ي تطوير كما ي تطبيق اتفاقية ا    اًءا على ، (2)1954اي لعام تلعب اليونسكو دورًا  و ب
ظمة اليونسكو بدور رئيسي ي سبيل العمل  ا اإضافيان م ذ اأخرة و بروتوكوا  ذا عهدت 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مم المت-(1) ظمة ا  ,United Nations Educationalحدة للتربية و العلوم و الثقافية، باانجليزيةم

Scientific and Cultural Organisationأو ما يعرف اختصارًا باليونسكو ،  --UNESCO  
مم المتحدة تأسست عام ي وكالة متخصصة  ظمة ا مة في 1945تتبع م و المسا ظمة الرئيسي  دف الم  ،

من عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجاات التربية و التعليم و الثقافة إحال  إحال السام و ا
ساسية، تتبع اليونسكو و مبادئ الحرية ااحترام العالمي للعدالة و لسيادة القانون و لحقوق اإنسان  دولة  195ا

ا الرئيسي يوجد في باريس بفرنسا، و لليونسكو أيًضا أكثر من  د تدريسية 50مقر           حول العالم  مكتًبا و عدة معا
ظمة  ي التربية، و التعليم، العلوم الطبيعية، و العلوم اإنسانية و ااجتماعية، و الثقافة     5و للم      برامج أساسية 

ي، و برامج  مية و التدريب التق يل و تدريب ااتصاات و اإعام، تدعم اليونسكو العديد من المشاريع كمحو ا تأ
المعلمين و برامج العلوم العالمية، و المشاريع الثقافية و التاريخية و اتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة 

 عي و حماية حقوق اإنسان.و الطبيالعالمية و التراث الثقافي 

مانة العامة، و ترأس  فيذي، و ا ي الجمعية العامة، و المجلس الت يئات رئيسية  و تتكون اليونسكو من ثاث 
ا بوكوفا بعد فوز باانتخابات التي أجريت عام  ظمة حالًيا البلغارية إيري أصوات  3، حيث تقدمت بفارق 2009الم

ي، للمزيد عن اليونسكو انظرعلى المترشح المصري فاروق   حس

www.unesco.org/new/ar/unesco-about-us/who-we-are/history 

 .22/06/2015تاريخ ااطاع 

 أجل من دائمة جهودا تبذل بل ااتفاقيات، إقرار مجرد على عمل اليونسكو ا يقتصرتجدر اإشارة إلى أّن  -(2)

 اتفاقية الثاني البروتوكول في جاء كما تعديلها، على فتعمل ااتفاقيات، ذ في الضعف ونقاط المستجدات دراسة

اي لعام  .ااتفاقية في الخاصة الحماية نظام عجز لمعالجة كمحاولة جاء والذي م 1954 ا

http://www.unesco.org/new/ar/unesco-about-us/who-we-are/history


207 

 

فيذ و تطبيق اأحكام الواردة هاعلى مساعدة الدول اأطراف على  انب اأعظم (1)ت ، و يظهر ا
ماية الفعالة  (2)لدور اليونسكو ي اإجراءات ال مكن أن تقوم ها زمن السلم قيق ا  بغية 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي لعام  39، 38، 35، 32، 27، 23و ذلك في نص المواد  -(1) و نص المواد ، 1954من اتفاقية ا
فيذية اتفاقية  12/1-16 اي، و نص المادة من الائحة الت اي       3ا ول اتفاقية ا من البروتوكول اإضافي ا

اي لعام  46، 27، 23، 14، 11و نص المواد   .1999من البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

خير بحث المشكلة المتعلقة -(2) ذا ا طراف لاجتماع و تكون مهمة  ذ اإجراءات دعوة الدول ا من بين 
فيذيةبتطب اي و ائحتها الت طراف  ،يق اتفاقية ا و تقديم التوصيات الازمة بهذا الشأن، كما تتبادل الدول ا

ظمة اليونسكو، فضا عن ذلك فيذية عن طريق المدير العام لم اي و ائحتها الت ،كما الترجمات الرسمية اتفاقية ا
ظمة اليونسكو بتوجيه الدعوىيقوم  فيذي لم للدول لانضمام لدى مدير المدير العام لليونسكو، وقد  المجلس الت

عضاء  ذا المجلس بتوجيه الدعوى للدول ا اي لعام قام  طراف في اتفاقية ا ظمة و غير ا و ذلك من  1954بالم
فيذي رقم  ربعين  1/5خال عدد من قراراته مثل القرار الصادر عن المجلس الت بعد الصادر في دورته الثانية و ا

اي لعام 1993المائة في عام  شرط أساسي للحماية الفعلية  1954، و الذي نص على أّن القبول العالمي اتفاقية ا
ذ ااتفاقية في  مية تحسين و نشر  ذا القرار على أ للممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح، كما يؤكد 

سكو باإشراف على السجل الدولي للممتلكات الثقافية كما تقوم اليون  أوساط العسكريين و عامة الجمهور،
االموضوعة تحت الحماية الخاصة، باإضافة إلى ذلك  العديد من التوصيات و ااتفاقيات المتعلقة بحماية  إصدار

يودلهي عام  نذكر على سبيل المثال الممتلكات الثقافية ثرية ب                  1956توصية بشأن المبادئ الدولية للحفائر ا
اظر الطبيعية  1962كما أصدر المؤتمر العام لليونسكو أيضا في عام  توصية بشأن المحافظة على جمال الم

ي عام والمواقع وعلى الطابع المميز لها،   1972توصية بشأن حماية التراث الثقافي و الطبيعي على الصعيد الوط
يروبي عام  توصية ا في الحياة المعاصرة ب اطق التاريخية و دور ، و اتفاقية لحماية التراث 1976بشأن صون الم

اي لعام 1972الطبيعي بباريس عام  ، غذ تؤكد فيها على 1999، و كذلك البروتوكول اإضافي الثاني اتفاقية ا

مية الثقافية والجمالية للتراث ة الدولية للممتلكات الثقافية في عمرو، الحماي ، محمد سامحانظر .الطبيعي ا

زاع المسلح، مرجع سابق، ص  ايفة، المرجع السابق، ص  ، سامة صالح120فترات ال ، نعيمي فاطمة، 151الر
زاع المسلح على ضوء القانون الدولي اإنساني، مذكرة  ةشريفي محمد، حماية الممتلكات الثقافي اء ال  ليسانسأث

ر مواي، سعيدة، الجزائر،    .                         50، ص 2012-2011قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الطا
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اي لعام  دلع نزاع مسلح      1954للممتلكات الثقافية و التطبيق املموس اتفاقية ا دما ي ع
ه.  أو يوشك أن يعلن ع

د نشوب نزاع مسلح    هود الازمة  و كان أو غر دود فع ظمة اليونسكو ببذل ا تقوم م
زاع بن ماية اممتلكات الثقافية د نشوب ال ، فعلى سبيل امثال قام مدير اليونسكو بالتدخل ع

كوم الدولتن مطالًبا  1969دوراس و السلفادور عام  و ذلك عن طريق إرسال برقيتن 
 .(1)ثقافية الواقعة ي أراضيهماضرورة ماية اممتلكات ال

د و باكستان عام     زاع بن اه د نشوب ال  1971كما قام مدير عام اليونسكو بدور ماثل ع
ان عام 1980، و العراق و إيران عام 1974و تركيا و قرص عام  ، و ي الغزو اإسرائيلي للب

ان باليونسكو بإخطار مدير عام اليونسكو  1982 دوب الدائم لدولة لب ذا الشأن قام ام و ي 
ة صور، و رجا يش اإسرائيلي اموقع اأثري مدي  بعد ساعات من الغزو اإسرائيلي ببلوغ ا

توجيه نداء من أجل وقف ميع العمليات العسكرية ي اموقع اأثري، و عليه قام مدير عام 
ة صوراليونسكو بتوجيه نداء ملح للعمل فورًا على وضع حد للعمليات  اذ كل ي مدي ، و ا

التدابر الازمة على وجه ااستعجال إنقاذ و ماية اممتلكات الفريدة و ذلك وفًقا اتفاقية 
 .(2)1954اي لعام ا

اء على إباغ دولة الكويت مدير عام اليونسكو  1990و ي الغزو العراقي للكويت عام     و ب
 بتدمر القوات العراقية للممتلكات الثقافية اموجودة ي اأراضي الكويتية، لفت امدير العام نظر 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .91أحمد محمد فهيم الشريف، المرجع السابق، ص  انظر، -(1)

 .54، ص السابق انظر، عاء الضاوي محمد سبيطة، المرجع -(2)
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اي لعام  ، و مع تزايد 1954السلطات العراقية إ ضرورة االتزام الكامل بأحكام اتفاقية ا
امسة و الثاثن بع فيذي ي دورته ا طقة تب اجلس الت ذ التوتر ي ام د امائة قرارا بشأن 

ية ناشد فيها ميع اأطراف مراعاة أحكام  ااعتداءات، كما وجه امدير العام ثاثة نداءات عل
اي لعام   .1954اتفاقية ا

زاع ي يوغسافيا سابًقا عام     وجه امدير العام لليونسكو نداء إ  1991و إبان نشوب ال
زاع بضرورة ماية اممتلكات الثقافية اموجودة على تلك اأراضي طبقا أحكام اتفاقية  أطراف ال

اي لعام  اصة ال تعرضت ها اممتلكات1954ا  ، كما شاركت اليونسكو ي التحقيقات ا
زاع. ذا ال اء   الثقافية أث

ة عام     اء  ااعتداء الصري على البوس ظمة اليونسكو اأعمال التدمرية  1991و أث أدانت م
ية الثقافية خاصة و التخريبية للقوات الصربية امرتكبة ضد اممتلكات اإسامية، وجاءت  الدي

امية مثل الكويت، تونس  ذ اإدانة من خال الدول اأعضاء فيها و على رأسها ا لدول ال
ان تركيا، الفلبن، السلفادور كولومبيا، كما وجه امدير العام لليونسكو نداء باحرام و ماية  لب

اي لعام  كما قام بإرسال بتاريخ ،  1954اممتلكات الثقافية  طبًقا لأحكام الواردة ي اتفاقية ا
ه مبعوث و مراقب Daniel Janicotبعثة خاصة برئاسة السيد  28/10/1991 ، مع تعيي

ة  ة للقيام مهمة جرد اممتلكات الثقافية امعتدى عليها بدءًا مدي ظمة ي البوس دائم للم
ية تضررًا ا من أكثر امدن البوس يك باعتبار   .(2)ديروفي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاع المسلح، مرجع سابق، ص  -(1)  .125محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال

 .150، مرزوقي وسيلة، المرجع السابق، ص 189، 188خياري عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  -(2)
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قام مدير عام اليونسكو آنذاك كويشرو ماتسورا بإدانة و بشكل قوي اهجمات  2004و ي    
و دم ار على اإرث الثقاي و الدي ي كوسوفو و اإقليم اجاور ها، مذكرا أن ذلك الدمار 

اصة  للذكرى و اهوية الثقافية، كما دعا للتأكيد على ضرورة تعزيز أدوات الوثائق الدولية و 
اي لعام   . (1)1954اتفاقية ا

دث ي سوريا من تدمر     أخذ على سبيل امثال ما  ، فس زاع امسلح غر الدو سبة لل أّما بال
شآها الثقافية، فقد تعرضت امدن اأثرية للدمار حيث ت تدمر امباي  ريب معامها و م و 

ية ي بعض امدن مثل حلب و مص باإضافة إ البلدة القدمة ي دمشق وبص رى الشام  التار
ذا  روب الصليبية، و  ها إ عهد ا صن ال يرجع تار و القرى القدمة ي مال سوريا و قلعة ا
ا بوكوفا تدعو إ ضرورة مراعاة البعد  ظمة اليونسكو إيري اأمر الكارثي جعل امديرة العامة م

في فاظ على سوريا من خال ت ذ امبادئ ال جاءت ها اتفاقية الثقاي و ماية امواقع اأثرية و ا
اي لعام   .1954ا

ظمة اليونسكو بعقد اجتماع   2014و ي السادس و العشرون من شهر ماي لعام     قامت م
فاظ على  هود الدولية من أجل ا وان " تضافر ا ت ع ا بباريس  راء الراث ي مقر دو 

ضرورة ماية كل اممتلكات الثقافية ي سوريا، كما  تراث سوريا الثقاي"، و ّت التأكيد فيه على
ت اليونسكو عقب اانتهاء من ااجتماع ي بيان أصدرته عن إنشاء مرصد لرصد الراث  أعل
ار غر امشروع، و مع كافة امعلومات  قول و غر امادي ي سوريا هدف مكافحة اا امب و ام

زاع امسلح ي سورياال من شأّا ترميم الراث حاما  تهي ال  .(2)ي

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يفة، المرجع السابق، ص سامة صالح  -(1)   .156الر

(2)- fr.unesco.org/node/185930                                        11/02/2015تاريخ اإطاع 
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أّما ي ما فقد وجهت اليونسكو نداًءا إ ميع القوات العسكرية ي البلد تطلب فيه من    
ماية  ، الذي سبق له القوات امسلحة أن تبدل كل ما ي وسعها  اممتلكات الثقافية ي دولة ما

اي لعام  اًدا اتفاقية ا ماية اممتلكات  1954أن تعرض تراثه الثقاي أضرار جسيمة، و است
ة العامة لليونسكو خطابًا إ  الثقافية و الروتوكولن اإضافين املحقن ها أرسلت اأمي

ية ي ما  إ االتزام هذ ااتفاقية و ا سيما امادة الرابعة و ال تدعو تدعو فيها السلطات امع
ذ  اعها عن استعمال  فيها إ تعهد اأطراف السامية باحرام اممتلكات الثقافية، و ذلك بامت

ا اعها عن أي عما عدائي إزاء  .(1)اممتلكات أغراض قد تعرضها للتدمر و كذلك بامت

ظمة  كما     ضر اأثرية ي العراقالأدانت م ة ا ظيم على يد يونسكو تدمر مدي  داعش ت
ارية ي العراق، واعتداء مباشر على تاريخ  إسراتيجيةوا ي  واعتر  التطهر الثقاي امروعة ا

ظمةا، قالت هي بيان ، .امدن العربية اإسامية ضر ي العراق يعد نقطة إّن:" ام ة ا تدمر مدي
ارية ي العراق إسراتيجية ول ي اعتداء مباشرا على "ذلك  واعترت، "التطهر الثقاي امروعة ا

ماعات امتطرفة لتدمر الراث ي ماها  تاريخ امدن العربية اإسامية وتأكيدا لتوظيف ا
 (2)".الدعائية
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من في عام ترمي اليونسكو م -(1) ا مجلس ا ا في مالي إلى دعم القرارات الثاث التي اعتمد ن خال جهود
من رقم  – بشأن الوضع في مالي 2012 بتاريخ  2071، قرار رقم 03/07/2012بتاريخ  2056قرار مجلس ا

      ية، و التي أدانت جميعها تدمير الممتلكات الثقاف-20/12/2012بتاريخ  2085، قرار رقم 12/10/2012
ه إلى حمايتها  .                                 و دعت في الوقت عي

ظمة اليونسكو و  -(2) و بيان مشترك بين م ظمة اإسامية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكوذا البيان  ، انظر )الم
 .23/04/2015تاريخ ااطاع  moheet.com/2015/03/09/2229276شبكة اإعام العربية 
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ظمةأضافت  و    ضر يكشف مدى اازدراء الذي :"ن أّ  ام ة ا ذا ااعتداء الوحشي على مدي
ظيم داعش لتاريخ الشعوب العربية ولراثها الذي نال اعرافا مستحقا بوصفه تراثا عاميا ه ت  "يك

السلطات العراقية بش الوسائل  ا مساعدةالطارئ واستعدادا على التصدي هذ عزمه" ةمؤكد
ة  (1)."اممك

الة     زاعات امسلحة الدولية و غر الدولية بل متد  ظمة اليونسكو على ال و ا يقتصر دور م
كر الفلسطي  الشأن، ففي ااحتال ظمة العديد من القرارات ال تشجب و تست أصدرت ام

ية و امقدسة ااعتداءات الصارخة ال تقوم ها سلطات ااحتال اإسرائيلي  ضد اأمان التار
قيب ال تقوم ها سلطات ااحتال ي  فريات و أعمال الت ي القدس الشريف، كما أدانت ا

ذ القرارات إسرائيل للتوقف الفوري عن  يط امسجد اأقصى و قبة الصخرة امشرفة، و دعت 
ا فريات نظرًا مخالفتها القانونية مع اتفاقية ا     1972، و اتفاقية عام 1954ي لعام ذ ا

فريات هدد موقع  ذ ا ذ القرارات بأّن  ماية الراث الثقاي و الطبيعي، و رأت  اصة  و ا
طر.القدس القدمة امسجلة عل  ى ائحة الراث العامي و ي قائمة الراث العامي امهدد با

اع      دة إ البعثات امتعددة امرسلة إ القدس مرارًا إسرائيل اامت ذ القرارات امست كما دعت 
فر ال مثل  ة، و التوقف عن أعمال ا ية للمدي عن أي عملية من شأّا تغير الطبيعة التار

ية و اممتلكات خطرًا عل فاظ على ميع امواقع و اأب ى آثار القدس، كما طالبت إسرائيل با
قيبات اأثرية ي اأراضي احتلة.     الثقافية اأخرى، و التوقف عن الت

ذ القرارات ما يلي م   :(2)و من أ
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 السابق. شبكة اإعام العربية، المرجع -(1) 

 .50-48سعاد غزال، المرجع السابق، ص  -(2)
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يدعو إسرائيل إ  10/11/1968الصادر بتاريخ  343/3ج -15قرار رقم  -1
ايات و املكيات الثقافية، و أن يبتعد عن أي  فاظ على اأماكن امقدسة و الب ا

ة.  حفريات أو تغير معام امدي

، ياحظ أمية اممتلكات 28/11/1978الصادر بتاريخ  6،7ج/-20 قرار رقم -2
ب عدم التصرف فيها، كما ياحظ  تلة  طقة  الثقافية ي القدس، و أّن القدس م
الف الضمر  ذا  ة و  أّن إسرائيل استغلت ااحتال العسكري لتغير معام امدي

، كما يدين إسرائيل ي عدن انصياعها لقرارات اأمم امتحدة السابقة هذا  الدو
صوص.  ا

كر مهامة اأماكن امقدسة   08/11/1985الصادر بتاريخ  11-3قرار رقم  -3 يست
ية ، و يطلب من ميع الدول  يبّن أنّ  كما بعض اأعمال تضر باأماكن التار

ية.  امساعدة على حفظ اآثار التار
لب التوقف عن أعمال يط 18/09/1986الصادر بتاريخ  5، 4، 1قرار رقم  -4

فريات ي القدس رم الشريف – ا  و ال تؤثر على اأماكن امقدسة . -ت ا
كر العدوان على اأماكن       16/11/1987الصادر بتاريخ  11، 6قرار رقم  -5 يست

انة لأماكن اإسامية ي  امقدسة و يلفت انتبا اجتمع الدو إ أعمال اإ
 القدس.

يعرب عن بالغ قلقه إزاء كل  25/05/2004الصادر بتاريخ  7، 1،3قرار رقم  -6
ماية و صون الراث الثقاي ي القدس.   العراقيل ال تضر أشد ضرر 

ه التعرف على القرارات، ذه و امتتبع    ماية حجم مك حتها ال القانونية ا ظمة م  م
هازب القدس، ي الثقافية للممتلكاتاليونسكو  ا ا ر اأمي اعتبار  اممتلكات ماية على السا

ا ي الرقابة على  للدول، الثقافية اي ةاتفاقي الدول احرامباإضافة إ دور  اممتلكات ايةم ا
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ظمةا تصدر  ال والقرارات ،و تطبيق أحكامها الثقافية ب على الدول  مهمة قرارات ي ام
داف و مبادئ التزام عدم اليونسكو لقرارات ااستجابة عدم وتعتراالتزام   .امتحدة اأمم أ

زاع ي العراق     ذ انداع ال ية إ كما قامت اليونسكو م بيهات لأطراف امع بتوجيه الت
اي لعام امخاطر  ود اتفاقية ا ال قد تتعرض ها اممتلكات الثقافية العراقية، مع ضرورة احرام ب
ظمة بتاريخ ،  1954 راء  2003أبريل  17كما نظمت ام ا بباريس، اجتماًعا طارئًا  ي مقر

اذ تدابر عاجلة إنقاذ  ذ ومن بن اممتلكات الثقافية ي العراق، ي اآثار العراقية من أجل ا
ية و اأثرية اموجودة ي العراق التدابر العاجلة ، و ضمان حراسة ميع امتاحف و امواقع التار

ت رعاية  قائق إ العراق   مايتها من قبل قوات ااحتال، مع ضرورة إرسال بعثة لتقصي ا
ذا البلد  قت باممتلكات الثقافية ي   .(1)اليونسكو، من أجل تقييم حجم اأضرار ال 

قولة بالطرق غر     ظمة اليونسكو ي إعادة اممتلكات امسروقة و ام ذا باإضافة إ دور م
ا مسألة اسرداد اممتلكات  دما تطرق امشروعة إ بلداّا اأصلية، و الذي سبق اإشارة إليه ع

ذا الباب.   الثقافية ي الفصل اأول من 

لص إ أّن م    اًما ي ماية ظمة اليونسكو تلعب دورًا رائًدا و على ضوء ما تقدم  و 
اممتلكات الثقافية، و ذلك من خال التوصيات ال تطلقها لإسهام ي ماية اممتلكات الثقافية 
زاعات امسلحة، و كذلك من خال رعايتها لعقد العديد من ااتفاقيات ال  ي وق السلم و ال

 ت الثقافية موضوًعا أساسًيا و مهًما ها. جعلت من مسألة ماية اممتلكا
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ايفة، المرجع السابق، ص   -(1)  .263، 262سامة صالح الر
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ظماتالمطلب الثاني اء  الدولية  : دور الم اإقليمية في حماية الممتلكات الثقافية أث
زاعات المسلحة  ال

ظمات الدولية  لتوضيح    زاعات امسلحة  اإقليميةدور ام اء ال ي ماية اممتلكات الثقافية أث
د دور كل  توقف ع و ذلك ي الفرع  -سوكاأل –ظمة العربية للربية والثقافة و العلوم من امس

 .ي الفرع الثاي -اإيسيسكو –العلوم الثقافة وللربية و  ةاإساميظمة اماأول، م لدور 

ظمة  ول: دور م زاعات المسلحةالفرع ا اء ال  اإلكسو في حماية الممتلكات الثقافية أث

ظمة العربية للربية والثقافة والعلوم تعتر ا ظمات  إحدى -لكسواأ–م  جامعة الدول العربيةم

فاظ على الثقافة العربية ا  وتع با ي وكالة متخصصة، مقر  ، تعمل ي نطاق جامعة تونسو
أساسا بتطوير اأنشطة امتعلقة مجاات الربية والثقافة والعلوم على مستوى  الدول العربية وتع

سيقها فسها بامطالع  ،الوطن العري وت ظمة أن ترمز ل يةاختارت ام ليزيةلرمة امها  الاتي  باإ

(ALECSO - Arab League Education, Culture and Science 

Organization)يةكتبت امطالع   ح ، بل و رما كان ذلك  وو، كسلاأ عربيةروف  الاتي
ظمة اأمم امتحدة للربية والثقافة والعلومتشبهًا  وقد  -،UNESCO  -)يونسكو ( م

ظمة موجب امادة الثالثة من أأنش وت اإعان رميا عن قيامها  ثقافية العربيةميثاق الوحدة الت ام
رة يوم   (1).1970يوليو  25بالقا

ظمة    داف م  لتأكيد على وحدة الثقافة العربية، والسعي إ دعم العملا األكسوومن بن أ
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ظمة  -(1) لكسو، انظر لموقع الم ، تاريخ ااطاع www.alecso.orgللمزيد حول نشأت ا
25/04/2015. 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9%29
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/1970
http://www.alecso.org/
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ية بالشئون الثقافية ي الوطن العري   العري الثقاي امشرك، وتوثيق الصات بن الوزارات امع
سيق بن الرامج الثقافية ال تت ا، مع وضع خطة قومية لتحقيق والت فيذ ذ الوزارات ت و 

ماية الراث الثقاي ، كما تعمل على التكامل بن السياسات الثقافية واإعامية ي الوطن العري
ظمات  ية والعربية احتلة، والسعي لدى ام ة القدس وسائر اأراضي الفلسطي ضاري ي مدي وا

كو  كومية وغر ا دم الدولية ا مية، العاملة ي اجال الثقاي، لفضح اممارسات اإسرائيلية، ي 
ظمات ، باإضافة إ امؤسسات الثقافيةـ العربية واإسامية وطمس صفتها مساندة جهود ام

يل اممتلكات الثقافية امتضررة ي اأراضي العربية سواء باإسهام ي نشر  الدولية امهتمة بإعادة تأ
ية العربية الوعي أو ظم، حفاظا على الذاكرة التار ماية ، و الصيانة أو الرميم أو التسجيل ام

ذا  رب ال ُشـّت على  ظمات الدولية البلدالراث الثقاي ي العراق من آثار ا ، والتعاون مع ام
ب من آثار ُّ  .(1) من أجل اسرداد ما 

اسق مع كسكما تسعى األ م و إ تعزيز الت اد العام لأثرين العرب للتعرف عن قرب عن أ اا
و خاصة تلك ال تواجه ااعتداءات      اإشكاليات ال تواجه العمل اأثري ي البلدان العربية

ية ي البلدان  يئات اآثار و امعام و امدن التار اطبة  روب، كما تعمل عل  و الصراعات و ا
ف و التدمر إعداد تقارير ّا ال تعرضت مبانيها و مد ية و مواقعها اأثرية أعمال الع التار

ظمة اليونسكو بشأن مايتها     ذ امواقع مهيًدا مخاطبة م شاملة لرصد ااعتداءات ال طالت 
 .(2)و صيانتها
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(1) - www.alecso.org/site/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84 

 .26/04/2015تاريخ ااطاع 

ل -(2) ا التاريخية، كسجريدة البيان، ا ثرية و مواقع وزنا ا ية بالحفاظ على ك شور  10/11/2011و مع  -م
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ظمة األ    داف م ذ اأخرة على رصد اانتهاكات ي كسومن خال أ و يظهر جليًا عمل 
ذ اانتهاكات، كما القدس، حيث تقوم  ظمة بإعداد التقارير و الدراسات القانونية حول  ام

ا بصفة دورية  ماية اممتلكات الثقافية ي القدس، باإضافة إ إصدار تقوم بتقدم العون امادي 
شرات متعلقة بالتوعية باممتلكات الثقافية ي القدس على مستوى الوطن العري  .(1)ل

ظمة العربية للربية و العلوم و الثقافة بشدة العمل اإجرامي أّما ي     الشأن العراقي فقد أدانت ام
 الذي اقرفته اجوعات امتطرفة امسماة داعش ضد اممتلكات الثقافية ي العراق، من خال تدمر

ة اموصل ثاي أكر امتاحف العراقية ا اجتمع و ي بيان هكس، و دعت األ(2)آثار متحف مدي
ه إ امزيد من التضامن ي  الدو إ التصدي للجرائم ال هدد اإرث اإنساي، كما دع

ذ اممارسات  .(3)مات التصدي مثل 

ظ     و ي الوقت ذاته عن دعمها جهود العراق من أجل ماية تراثه كسمة األكما أعربت م
ضاري، و أعربت كذلك عن استعداد ظمة الثقاي و ا سيق مع م ا الكامل للتعاون و الت

 اليونسكو ي ملتها ضد ااعتداءات امتكررة على مقومات الذاكرة الثقافية اإنسانية.
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 .24/11/2014، تاريخ اإطاع albayan.aeعلى الموقع  -

 .75سعاد غزال، المرجع السابق، ص  -(1)

ح داخل قامت داعش بتدمير تماثيل آلهة تعود إلى حضارات باد الرافدين، و  -(2) تمثال للثور اآشوري المج
ح آخر موجود في بوابة نركال  المتحف في الموصل و الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع قبل المياد، و ثور مج

ة الموصل. ثرية في مدي  ا

(3) - www.aletejahtv.orgتاريخ                                                    13/05/2015ااطاع  

http://www.aletejahtv.orgتاريخ
http://www.aletejahtv.orgتاريخ
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لس اأمن الدو رقم     الف قرار  ظمة من جهة أخرى أّن تدمر متحف اموصل  و اعترت ام
فيف اموارد امالية لداعش الذي يسيطر على مساحات واسعة ي العراق  2199 الرامي إ 

ها هريب اآثا اصة وم يعة تتعارض و امواثيق الدولية ا ذ اأعمال الش ر، مشددة على أّن 
 ماية اممتلكات الثقافية.

د امروعة ال بّثها  و    امعة الدول العربية نبيل العري، إن "امشا من جانبه، قال اأمن العام 
يات متحف اموصل اأثرية  طم مقت ي  اصر و ظيم "داعش"، لع جرمة وحشية تفوق الوصف ت

ذا ااعتداء الوحشي على الراث " أنّ  وأضاف العري، ي بيان له، ."همجيتهم وبربريتها
ق تراث ذا العصر  رائم ال ارتكبت ي  ضاري لشعب العراق، مثل واحدة من أبشع ا  ا

ماعا ية بن ا ف والكرا  ت وامكونات الثقافيةاإنسانية معاء، وال هدف إ بث ثقافة الع
طقة اء ام وعة أب ضارية امت  (1).."وا

ظمة اإيسي زاعاتسالفرع الثاني: دور م اء ال  كو في حماية الممتلكات الثقافية أث

قوق الثقافية  ضاري يأي على رأس أولويات ا ما ا شك فيه أّن احافظة على الراث الثقاي و ا
ماعات،  ويتها الفكرية لأفراد و ا صهر فيها ذاتية الشعوب و  و البوتقة ال ت فالراث الثقاي 

دمج إبداعاها ماضيّا و حاضرًا و مستقباً  ا يأي حرص و الثقافية و تتفاعل فيها و ت ، ومن 
ظمة اإسامية للربية و العلوم و الثقافة  هوض هذا القطاع ي  -اإيسيسكو –م على ال

ا.امشروعات و  فيذ  الرامج و اأنشطة ال تضطلع بت

ظمة موجب     ذ ام   الدول خارجية وزراء لس مؤمر من امقدمة التوصيةو قد ّت إنشاء 
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(1) - www.al-sharq.com/news/details/313217#.VYwYTlKS9LQ 

 23/04/2015تاريخ اإطاع 

http://www.al-sharq.com/news/details/313217#.VYwYTlKS9LQ
http://www.al-sharq.com/news/details/313217#.VYwYTlKS9LQ
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عقد 1979 عام اإسامية  يث والقدس، فلسطن اسم ت العاشرة الدورة ي امغرب ي ام

ظمة ذ تع سيق ام ظمة امتخصصة الوكاات بن بالت     الربية اات ي اإسامي امؤمر م
ا ويكون بامؤمر، اأعضاء الدول وبن والثقافة، العلوم و ظمة ذ هدف و، بامغرب مقر  إ ام

يا اإسامية امقدسات ماية على والعمل اإسامية الدول ي الثقاي العون تقدم  .(1) ودوليا وط
ذ اأخرة     ظمة اإيسيسكو حيث تقوم  تمام كبر ي م ل ا كانت القدس و مازالت 

ذ اهوية  ضارية ي القدس، و ي إطار احافظة على  فاظ على اهوية الثقافية و ا بالعمل على ا
ظمة بإنشاء  ظمات قامت ام ميع ام         وحدة ميت وحدة القدس مهمتها القيام بااتصال 

هود و التعاون امشرك و امؤسسات  سيق ا ال هتم بقضية القدس، و التشاور معها من أجل ت
ماية اممتلكات الثقافية ي القدس،  اصة  فيذ الرامج ا ة و متابعة ت ذ اللج و إضافة إ 

ما صص ريعه  ة القدس الشريف  دوق مدي ظمة اإيسيسكو كذلك بإنشاء ص ية قامت م
  .(2)اممتلكات الثقافية ي القدس

ظمة اإسامية للربية و العلوم و الثقافة للمحافظة على     تمام الذي توليه ام و ي إطار اا
اسبة اجة الشديدة لأمة اإسامية إ وضع آلية م ضاري اإسامي، و خاصة مع ا  الراث ا
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ظم -(1) ظمة للمزيد حول م تاريخ ااطاع  ـwww.isesco.org.maة اإيسيسكو انظر موقع الم
28/04/2015. 

ي ا -(2) ظمة المؤتمر اإسامي  تمامها إّن م ففي مؤتمر  ،و كذلك موضوع اجتماعاتها خرى تعتبر القدس محل ا
جميع على سبيل المثال تم التأكيد فيه مجددا ضرورة تطبيق  2000نوفمبر  13إلى  12القمة اإسامي التاسع من 

من الدولي بشأن القدس،  في فلسطين المحتلة  ااستيطانيةو بطان كافة اإجراءات والممارسات قرارات مجلس ا
عراف  انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية و المواثيق التي تعتبر اإجراءات اإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع  و ا

ايفة، المرجع القانوني و العمراني  و التراثي لأماكن المقدسة في فلسطين إجراءات باطلة، انظر، سامة صالح الر
 .75سعاد غزال، المرجع السابق، ص  .251، 250السابق ص 

http://www.isesco.org.maـ
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ن لراثها الث ية لتقييم الوضع الرا ضاري، و ضرورة حصر امعام و امواقع اأثرية و التار قاي و ا
ية امعرضة لأخطار  زاعات امسلحة لف أوجههامختو الثقافية و الدي اًءا على ، ما فيها ال و ب

ظمة اإيسيسكو عقد ي العاصمة  اقراح م امس لوزراء الثقافة ام تفعيًا لقرار امؤمر اإسامي ا
ة  23/11/2007-21الليبية طرابلس ي الفرة من  ة ، (1)الراث اإساميّت إنشاء  ي  و 

عامة  حكومية متخصصة من أجل احافظة على الراث اإنساي ي الدول اأعضاء بصفة 
صوص.و   الراث اإسامي على وجه ا

هود الازمة     سيق ا ة الراث اإسامي ي إطار ت ة تعمل  ة الراث العامي و  مع 
سيق امواقف امشركة من أجل توفر الدعم القانوي  اسبة و ت الراث العري على اقراح اآليات ام

ار غر امشروع ي اممتلكات الثقافية       هوبة، و مكافحة اا اسرجاع اممتلكات الثقافية ام
 كات الثقافية ي الدول اأعضاء. و كذلك  احافظة على امعام و اممتل

تلها الراث اإسامي ي الدول اأعضاء     ة أّن الوضعية ال  ذ اللج م دواعي إنشاء  ومن أ
ظمة اليونسكو تتسم بالضعف و ا يعكس القيمة الفعلية هذا الراث  ي قائمة الراث العامي م

ذا الواقع من ضرورة إنشاء آلية حك وعه، وما يرتب على  ومية دولية اإنساي، أو حجمه، أو ت
ضاري اإسامي  هود، و التأكيد على أّن الراث ا سيق و التعاون و توحيد ا تعمل على الت

تل موقًعا بارزًا و ميّـزًا ي خريطة الراث العامي  .  (2)ابد أن 
ة  زاعات امسلحة تضطلع اللج اء ال و ما أّن امواقع اأثرية تتعرض للعديد من اأخطار خاصة أث

ور ال يتعرض ها الراث اإنساي عامة و الراث اإسامي بد ر التد ور كبر ي رصد مظا
صوص عمليات احافظة على ة بتدخات سريعة تشمل على وجه ا  خاصة، حيث تقوم اللج
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ظمة اإيسيسكو للمزيد -(1)   .28/04/2015، تاريخ اإطاع www.isesco.org.maانظر وموقع م

ظمة اإيسيسكو، نفس المرجع. -(2)  موقع م

http://www.isesco.org.ma/
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لو العاجلة من خال حشد اموارد البشرية  ية امواقع اأثرية، كما تعمل على اقراح ا و التق
وامادية الازمة هذ العملية، و ذلك بالتشاور مع اهيئات امختصة ي اليونسكو و ي العام 

 .ياإسام
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 الخاتمة

ظى ي ضوء قواعد القانون الدو     لص إ أّن اممتلكات الثقافية  و على ضوء ما تقدم 
تمام و احرام كبرين، خاصة وأّن تدمر اممتلكات الثقافية ا يعكس ضرورة عسكرية  اإنساي با

وية و الرو  و رموز امع ويات الطرف اآخر و  حية بقدر ما يكون ضرورة سياسية لتحطيم مع
ذ اممتلكات يأي بتضافر جهود اجتمع الدو من خال  ماية  ل الوحيد  لذلك فإّن ا

.  القانون الدو

بطة من ااتفاقيات    ال القانون الدو قواعد قانونية، مست فلحماية اممتلكات الثقافية ي 
ها، و امتمثلة على سبيل ام اي لعامي الدولية ذات الطابع العام و اإقليمي م ثال باتفاقية ا

زاع امسلح لعام  1899-1907 ماية اممتلكات الثقافية ي حالة ال اي امتعلقة  واتفاقية ا
طن لعام 1954  . 1935، و كذا اتفاقية واش

ماية القانونية الدولية للممتلكات الثقافية يأخذ أمية كبرة ي الوقوف على     لذا فالبحث ي ا
ا م ي التطور ا ذا البحث يسا صل ي مفهوم اممتلكات الثقافية الذي تطور مع الزمن، و 

ن دو قادر  ماية اممتلكات الثقافية و ترسيخ العرف الدو الذي يفضي إ تق صياغة قواعد 
قيق و ااحرام هذ اممتلكات ي  ًا آفاق امعرفة و الفهم ا ماية الكاملة فا قيق ا على 

 اإنساي. الوسط

ذا البحث مايلي:     تائج و التوصيات امتوصل إليها ي   و عليه من ملة ال

اي للعام  -1 ًا مهمًا وتطويراً  1954تعتر اتفاقية ا سي والروتوكوان املحقان ها 
ذ ااتفاقية والروتوكوان املحقان ها  جديدًا للقانون الدو اإنساي، فقد سدت 

يف للعام ثغرة كانت  ، فاممتلكات الثقافية مثل جزءاً 1949قد تركتها اتفاقيات ج
زاعات  اء ال ذ اممتلكات الثقافية اث ا يتجزأ من الوجود البشري لذلك تعد ماية 

 امسلحة ماية للبشر.
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اي لعام  -2 و الروتوكوان املحقان ها أول اتفاق دو شامل  1954تعتر اتفاقية ا
زاعات امسلحة الدولية و غر الدوليةماية امم  تلكات الثقافية ي ال

قولة اممتلكات طياته ي مل ، واسع مفهوم الثقافية اممتلكات مفهوم -3  والثابتة ام
ية أو أثرية بقيمة ذاها د تتمتع ال ية أو ف  واممتلكات امباي يشمل وكذلك ، ف

ية كمراكز الثقافية اممتلكات وعرض ماية وفعلية رئيسية بصفة امخصصة  اأب

ذا التوسع ي امفهوم أصبح أكثر مولية ليضم امقدسات  التذكارية و امتاحف، و
 وأماكن العبادة.

كم طابعها امدي  -4 ضع للحماية  ماية مزدوجة، فهي  ظى اممتلكات الثقافية 
ا جزء من الراث الثقاي و   الروحي للشعوب.من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار

 من اممتلكات ذ واحرام بالوقاية تتمثل عامة ماية الثقافية اممتلكات تتمتع    -5

 امخابئ من دد عدد بوضع تتمثل خاصة وماية ، ها تلحق أن مكن ال اأضرار

قولة، وماية الثقافية اممتلكات ماية امخصصة اء معززة ام  أو العادية الظروف أث
ة وبشروط الطارئة وز ، معي ماية. صور من صورة من بأكثر الثقاي اممتلك متع و  ا

ماية اممتلكات  -6 غياب الوسائل القانونية العملية ي ااتفاقيات الدولية امتعلقة 
اي لعام  ال تلزم الدول اأطراف باحرام أحكام  1954الثقافية خاصة اتفاقية ا

زاء القانوي الدو الذي يكفل مساءلة ذ ااتفاقية و التقيد ها، و غياب  ا
ذ ااتفاقية تهكي أحكام  ماية م اصة  ظمات الدولية ا ، و عدم قدرة ام

فيذ القرارات ها. اممتلكات الثقافية على إلزام أطرافها بت  الصادرة ع

اق الضرر باممتلكات  -7 أدى تطور نوعية الساح و اختاف الطرق و الوسائل إ
ماية اممتلكات الثقافية و ض اصة  مان الثقافية إ عدم قدرة قواعد القانونية ا

زاعات امسلحة. اء ال ماية الكافية و الفعلية هذ اممتلكات أث  ا
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ماية اممتلكات  -8 اصة  هود الدولية امتمثلة ي وضع ااتفاقيات الدولية ا رغم ا
ذ ااتفاقيات فيذ أحكام  ، إا أّن اممارسات الثقافية و تعهد الدول اأطراف بت

ماية الدولية على أرض الواقع تثبت إخا زاع بالتزاماها الدولية امتعلقة  ل أطراف ال
  اممتلكات الثقافية.

طرة  -9 ائية الدولية كآلية دولية معاقبة امسؤولن عن اانتهاكات ا إّن إنشاء احكمة ا
تاج  ابية، غر أّن ذلك  ماية اممتلكات الثقافية يعد خطو إ ية  لاتفاقيات امع

زاعات لقواعد القانون الدو اإنساي عامة أيًضا إ احرام  الدول اأطراف ي ال
 ولقواعد ماية اممتلكات الثقافية خاصة.

اء  -10 ماية اممتلكات الثقافية أث عدم وجود قانون متكامل ي أي من الدول العربية 
زاعات امسلحة.  ال

قاط التالية: ا ي ال  أّما التوصيات و ااقراحات فيمكن حصر
ماية اممتلكات  -1 اصة  دات و ااتفاقيات الدولية ا ضرورة التزام الدول بامعا

 الثقافية.

ية من أجل قواعد أكثر تشدًدا ي ماية اممتلكات  -2 ضرورة تطوير التشريعات الوط
ثي ف متخصص إعداد اللوائح و القوانن.  الثقافية، و ذلك بتكليف فريق 

اذ إجراءات على اليونسكو ااضطاع مسؤو  -3 لياها ي ماية اممتلكات الثقافية و ا
رة تدمر اممتلكات الثقافية و سرقتها.  سريعة و عاجلة لوضع حد لظا

ظمة اليونسكو ي ماية اممتلكات الثقافية  -4 ظمة اأمم امتحدة و م بغي تعزيز دور م ي
داءات، بل ابد أن اك  و عدم اقتصار دورما ي إصدار التوصيات و ال تكون 

 صفة إلزامية هذ التوصيات.

ا  -5 ّّ البث و بصراحة ي موضوع استخدام اممتلكات الثقافية أغراض عسكرية، ذلك أ
 أكر خطر يهدد اممتلكات الثقافية.
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ال  -6 ا ي نطاق ضيق، ح ا ُيرك  ضرورة إلغاء فكرة الضرورة العسكرية أو حصر
ذ الفك ازعة استغال  ا حسب رغبتها لاعتداء على لأطراف امت رة و تفسر

 اممتلكات الثقافية.

ية تكفل ماية اممتلكات  -7 يتعن على الدول خاصة الدول العربية وضع تشريعات وط
رم امعتدين عليها.  الثقافية و 

ائية دولية خاصة كال أنشأت ي يوغسافيا سابًقا و رواندا  -8 كمة ج بغي إنشاء  ي
ة إسرائيل و الوايات امتحدة اأمريكية و معاقبتهما على اانتهاكات ونورمرغ، حاكم

ا ضد اممتلكات الثقافية ي كل من فلسطن و العراق.  ال ارتكبا
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 قائمة المصادر و المراجع

 القرآن الكرم 

 :*المصادر

يف اأربع لعام  -1  1949اتفاقيات ج

اي لعام  -2 زاع امسلح 1954اتفافية ا اء ال ماية اممتلكات الثقافية أث اصة   ا

اي لعام  -3  1954الروتوكول اإضاي اأول اتفاقية ا

يف لعام  -4 زاعات  1977الروتوكول اإضاي اأول اتفاقيات ج ماية ضحايا ال اص  و ا
 امسلحة الدولية

يف لعام  -5 زاعات  1977الروتوكول اإضاي اأول اتفاقيات ج ماية ضحايا ال اص  و ا
 امسلحة غر الدولية

اي لعام  -6  1999الروتوكول اإضاي الثاي اتفاقية ا

 *المراجع:

 :  العامة الكتب - أ

ر أمد عطية،  -7 زاعات أبو ا عيان المدنية إبان ال حماية السكان المدنيين و ا
رة، مصر، 1، دراسة مقارنة بالشريعة اإسامية، ط المسلحة هضة العربية، القا  .1998، دار ال

راضي المصريةأمد أبو الوفا،  -8 لغام في ا ، دار المسؤولية الدولية للدول واضعة ا
رة، مصر، هضة العربية، القا  .2003ال
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قواعد و سلوك القتال، شريف علتم، محاضرات في القانون الدولي أمد اأنور،  -9
رة، مصر،  ،الطبعة اأو ،ياإنسان ة الدولية للصليب اأمر، القا  .2008اللج

، مطبوعة مؤمر موقف اإسام من الحفاظ على التراث اإنسانيالسيد اأنصاري،  -10
 .2001 الدوحة حول اإسام و الراث الثقاي، قطر،

ةالسيد سابق،  -11 ان، فقه الس ة، دار الكتاب العري، بروت، لب  .1987، الطبعة الثام

زء لعربية اإسرائيليةالمسؤولية الدولية عن أضرار الحروب االسيد رشاد عارف،  -12 ، ا
، دار الفرقان،  اأول   . 1984الطبعة اأو

مد بن عبد اه الشوكاي اليم (الشوكاي  -13 وطار، شرح ،  )مد بن علي بن  نيل ا
خبار من  تقى ا خيار أحاديثم زء سيد ا ة ، ا السابع، مكتبة دار الراث، بدون بلد و س

شر  .ال

زء الرابع، غارنييه، باريسفي العقد ااجتماعيجان جاك روسو،  -14   ، الكتاب اأول، ا
 .1962 ،فرنسا

كرتس، لويز روزوالد بك،  -15  -، اجلد اأولالقانون الدولي اإنساني العرفيجون ماري 
ة الدولية -القواعد رة، مصر، ، اللج  .2007للصليب اأمر، دار نشر جامعة كامريدج، القا

ارد فان غان،  -16 مم، مدخل إلى القانون الدولي العامجر  زء اأول القانون بين ا ، ا
ة ا ان، دون س يل، دار اآفاق، بروت، لب  .شرلتعريب عباس العمر، دار ا

يم صاح عبيد،  -17   ، الطبعة اأوالدولية، دراسة تحليلية و تطبيقيةالجريمة حسن إبرا
رة، هضة، القا  .1979مصر،  دار ال
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جرائم ااحتال الفرنسي للجزائر من وجهة نظر القانون الدولي، دراسة خالد حساي،  -18
، دار بلقيسمقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي اإنساني و حقوق اإنسان  ، الطبعة اأو

زائر،   .2011ا

ال مصطفى غام،  -19 ، م عم متو   ملف التعويضات المصرية من إسرائيلرجب عبد ام
، بعةطال شر، دون دار الشروق، ب اأو  .2003بلد ال

زي،  -20 عيان المدنية المحمية في القانون الدولي اإنسانيرشيد مد الع ، معهد ا
يابة العامة ي الكويت للدراسات القضائية و القانونية، امركز  اإقليمي لتدريب القضاة و أعضاء ال

ال القانون الدو اإنساي من   – 10ال القانون الدو اإنساي الدورة اإقليمية الثانية ي 
 .2009، الكويت، 2007مارس  14

يمر،  -21 العدوان اإسرائيلي سامر موسى، علي شقورة، سيف اه ياغي، رامي عليان، مر 
جرائم حرب، تقرير خاص حول جرائم سلطات  –على قطاع غزة جرائم ضد اإنسانية 

عيان الثقافية خال الفترة من  ديسمبر  27ااحتال الحربي اإسرائيلي التي استهدفت ا
اير  18إلى  2008 قوق   سلسلة دراسات و تقارير خاصة ،2009ي مؤسسة الضمر 

 .2009اإنسان، فلسطن، ماي 

ويلي، س -22 هضة العربيةيالمدخل لدراسة القانون الدولي اإنسانعيد سام ا   ، دار ال
رة   .2002مصر، القا

شر والتوزيع، ،، الطبعة اأوالقانون الدولي العامموحي فوق العادة،  -23  سوريا  دار ال
1960. 

مد ربيع،  -24 شر لي اإنسانيالقانون الدو سهيل حسن الفتاوي، عماد  ، دار الثقافة لل
 .2007عمان، اأردن، 
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، الطبعة مدلول القانون الدولي اإنساني و تطّور التاريخي و نطاق تطبيقهشريف عتلم،  -25
رة،  ، دار امستقبل العري، القا  .2001اأو

رة الدوليحق ااسترداد في القانون صاح عبد البديع علي شلي،  -26 ، القا ، الطبعة اأو
 .1983مصر، 

ية الخاصة في ضوء القانون الدولي  عادل عبد اه امسدي،  -27 م الشركات العسكرية و ا
ذ الشركات و المسؤولية عن تصرفاتهم اأو    بعةطال، دراسة للوضع القانوني لموظفي 

رة، مصر،  هضة العربية، القا  2009دار ال

28-  ، قوق اإنسانيمدخل إلى القانون الدولي عامر الزما ، امعهد العري  ، الطبعة اأو
 .1977اإنسان، تونس، 

عمعبد الرحيم حيدر،  -29 ال العدائية خال انتفاضة تعويض المتضررين ماديًا جراء ا
قصى ية ا)11(سلسلة مشروع  تطوير القوانين  ا قوق امواطن، رام ، اهيئة الفلسطي مستقلة 

 .2001فلسطن،  اه 

طاي -30 ، دار ، وسائل إنقاذ القانون الدولي اإنسانيعبد العزيز رمضان ا ، الطبعة اأو
درية، مصر،   .2014الفكر العري، اإسك

مود، عب -31 ميد  زاعات المسلحة في القانون الدولي د الغ عبد ا حماية ضحايا ال
رة، مصر،  اإنساني والشريعة اإسامية،  .2006الطبعة الثالثة، مطبعة القا

مود،  -32  بعةطال، القانون الدولي اإنساني، دراسة مقارنة بالشريعة اإساميةعبد الغ 
رة، مصر، اأو هضة العربية، القا  .1991، دار ال
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، دار 1 بعةطال، القانون الدولي المعاصر، قضايا نظرية و تطبيقيةعبد اه اأشعل،  -33
رة، مصر،  هضة العربية، القا  . 1997ال

 الدولي القانون في دراسات اإنسان، لحقوق الدولي القانون، السام عبد جعفر علي -34

اي الكتب دار ،اإسامية والشريعة ان، بروت، اللب  .2002  لب

امطبوعات ديوان ، القانون الدولي اإنساني، الممتلكات المحميةعمر سعد اه،  -35
زائر،  امعية، ا  .2008ا

، دار الغرب ، التطور تدوين القانون الدولي اإنسانيعمر سعد اه،  -36 طبعة اأو
ان، بروت،  اإسامي  .1997لب

افظة،  -37 مد  ام،  ر غ اق، ز بعاد قضية القدس فاروق الش القدس، دراسة تحليلية 
شر، عمان، ، دا1 بعةطال، و الديموغرافية و القانونية و السياسية التاريخية ر نور الدين لل

 2002 اأردن

زاعات كمال ماد،   -38 القانون الدولي اإنساني و حماية التراث و البيئة خال ال
ان، 2 زءا ،المسلحة قوقية، بروت، لب لي ا شورات ا ،م  .2005، الطبعة اأو

زاع المسلح و القانون الدوليكمال ماد،   -39 د ال  ، ، تقدم جورج ديب، الطبعة اأو
شر و التوزيع، بروت،  امعية لل  .1997امؤسسة ا

دة -40 ائية المحكمة يشوي، معمري ل  دار ،1 بعة طال ،اتهواختصاصا الدائمة الدولية الج

شر الثقافة  .2008 ، اأردن عمان والتوزيع، لل

ونة،  -41 و مد خري ب  ، الطبعة الثانية، دار الشعبويةالقانون الدولي و استخدام الطاقة ال
رة، مصر   .1971القا
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يم،  -42 ق إبرا مد عبد العزيز جاد ا ائية العراقية مود شريف بسيوي،  المحكمة الج
صفة  ، دار الشروق1 بعةطال، المختصة بالجرائم ضد اإنسانية في ضوء المحاكمة الم

رة، مصر،   2005القا

ان ،أبو بكر الصديق أّول الخلفاء الراشدينمد رضا،  -43  دار الكتاب العري بروت، لب
2005. 

، الطبعة الثانية، دار مامح التطور في القانون الدولي اإنسانيمد مصطفى يونس،  -44
رة، مصر،  هضة العربية، القا  .1996ال

دريةالقانون الدولي اإنسانيمد فهاد الشالدة،  -45 شأة امعارف، اإسك ، مصر  ، م
2011. 

 الشركة ،المعاصر الدولي القانون وقواعد الحربي ااحتال شحاتة، كمال مصطفى -46

ية شر الوط شروالتوزيع لل ة و مكان ال  .، بدون س

اتجا البلد المحتل، دراسة حالة التزامات الدولة المحتلة معتز فيصل العباسي،  -47
ان،  ، الطبعة اأوالعراق قوقية، بروت، لب لي ا شورات ا  .2009م

عيان المدنية في زمن نوال أمد بسج،  -48 القانون الدولي اإنساني وحماية المدنيين و ا
زاعات المسلحة شوراال ، م مد اجذوب، الطبعة اأو قوقيةت ، تقدم: الدكتور  لي ا   ا

ان  .2010 بروت، لب

ظام القانوني للمسؤولية الدوليوائل أمد عام،  -49 هضة العربيةةالفرد في ال    ، دار ال
رة   .2001مصر، القا
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 المتخصصة: الكتب - ب

اي،  -50 مد الع يم  زاعات ابرا الحماية القانونية للتراث اإنساني و البيئة وقت ال
زء الثاي، القانون الدو اإنسايالقانون الدولي اإنساني، آفاق و تحديات المسلحة     ، ا

ان،  و ماية امدنين  قوقية، بروت، لب لي ا شورات ا  .2010و الراث و البيئة، م

يةأمد حلمي أمن،  -51 عمال الف شر و التدريب ، حماية اآثار و ا بدون طبعة، دار ال
شر.الرياض،  ة ال  بدون س

ائية عربيا ودولياحسن رشيد خريس،  -52   دراسة حول ندوة ااتفاقيات الثقافية الث
ة "،جامعة الدول العربية "األيسكو إصدارات   .1981البحرين، بدون طبعة، س

ايفة،  -53 زاعات المسلحةسامة صاح الر اء ال الطبعة  ،حماية الممتلكات الثقافية أث
، دار شر والتوزيع، عمان، اأردن،  اأو امد لل  .2012ا

زاعات الحماية الدولية للممتلكات اسلوى امد ميدان امفرجي،  -54 اء ال لثقافية أث
شر ، دار الكتب القانونية، داردراسة في ضوء أحكام ااتفاقيات الدولية المسلحة   شتات لل

يات   .2011مصر، و الر

دات في والطبيعي الثقافي التراث حماية الدين، بدر مود مد صاح -55   الدولية المعا
هضة دار رة، العربية ال  .1999مصر،  القا

ديثي،  -56 حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، دراسة علي خليل إماعيل ا
شر و التوزيع، عمان،  ،مقارنة ، مكتبة دار الثقافة لل  .1999الطبعة اأو

زاع المسلحمد سام عمر،  -57    الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال
رة، مصر،  شر و التوزيع، القا ، مركز اأصيل لل  .2002الطبعة اأو
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زاع المسلحمد سامح عمرو،  -58           أحكام حماية الممتلكات الثقافية في زمن ال
لي، بروت،، 1 بعةطال، 1 زءا ،و ااحتال شورات ا ان، م  .2005 لب

زاع المسلحمد سامح عمرو،  -59  الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات ال
، رة، مصر،  الطبعة اأو شر و التوزيع، القا  .2002امركز اأصيل للطبع و ال

اي لعام نارمان عبد القادر،  -60              1954القانون الدولي اانساني و اتفاقية ا
زاع المسلح لي، 1 بعةطال، و بروتوكوليها لحماية الممتلكات الثقافية في زمن ال شورات ا  م

قوقية، بروت ان ،ا  .2005 لب

دات لقانون وفقا الثقافية الممتلكات حماية سبيكر، ايك-61  في دراسات الدولية، المعا

 شهاب، مفيد تقدم امختصن، من بة إعداد من مقاات موعة ،اإنساني يالدول القانون
، رة، مصر،  امستقبل دار الطبعة اأو  .2000العري، القا

 احتال العراق و انتهاكات البيئة و الممتلكات الثقافية، شام بشر، عاء الضاوي -62
رة، مصر،  ، امركز القومي لإصدارات القانونية، القا  .2013الطبعة اأو

ة القدس في المعاياسن رياض مودة،  -63 دات الدولية و القرارات التراث الثقافي لمدي
ة القدس الدولية ان 2بعة طال، دراسات في التراث الثقافي لمدي ، مركز الزيتونة، بروت، لب
2010. 
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 :باللغة العربية المقاات -ث

ا ان للدول يجوز التي لتدابيرا بالفانكر، أوميش -70  لضمان احترام بالتزاماتها للوفاء تتخذ

ة اأمر، للصليب الدولية اجلة ،اإنساني الدولي القانون  .1994.، 35  العدد السابعة، الس



246 

 

ة الدولية للصليب اأمر،  -71 أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب اللج
 1996، سويسرا، 311اجلة الدولية للصليب اأمر، العدد  ،1993
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  :ملخص 

زاعات امسلحة من اموضوعات ذات اأمية الكرى ي عصرنا     اء ال م يعد يقتصر دور القانون خاصة و أنّه تعتر مسألة ماية اممتلكات الثقافية أث
ذ اأخرة الي  و الروحية   القيم الثقافية و التارخية تشكلالدوي اإنساي على إسباغ احماية على اأفراد، و إما امتد ليشمل اممتلكات الثقافية، 

ا ملكا لإنسانية و احرامها و وقايتها الي جب مايتها و صيانتها ،للشعوب كافة ا عن أماكن العمليات العسكرية باعتبار ، و إلغاء أي و إبعاد
ه قيام مسؤولية دولية، يلتزم الطرف امعتدي بتعويض  ،أنه أن يلحق ضررا هذ اممتلكاتجوم عسكري من ش و كل انتهاك هذ اأحكام يرتب ع

زاعات امسلحة و احد من اانتهاكات الي تطاها،  ،الطرف امتضرر اء ال آليات مهمتها العمل على  خلقم و لتعزيز احماية للممتلكات الثقافية أث
اي لعام   .و بروتوكوليها اإضافين 1954التطبيق احسن اتفاقية ا

زاعات امسلحة -اممتلكات الثقافية الكلمات المفتاحية: اي لعام -احماية الدولية -ال  التعويض. -امسؤولية الدولية -و بروتوكوليها 1954اتفاقية ا

Résumé:  

   La question de la protection des biens culturels durant les conflits armés revêt de nos jours 

un caractère de la plus grande importance ; d’autant plus que rôle du droit humanitaire 
international n’est plus seulement axé sur la protection des personnes, mais aussi sur la 

protection des biens culturels ; car ces derniers reflètent les valeurs culturelles, historiques et 

spirituelles de tous les peuples ; il est nécessaire non seulement de les protéger et de les 

respecter et de les respecter mais aussi les préserver et les sauvegarder en tant que patrimoine 

de l’humanité de l’humanité et les éloigner des opérations militaires ; les offensives militaires 

ne devaient pas concerner les biens culturels afin d’éviter qu’ils soient endommagés ; toute 

violation de ces dispositions doit donner lieu a une responsabilité internationale par laquelle 

l’agresseur s’engage a indemniser la partie lésée, et pour renforcer la protection des biens 

culturels lors des conflits armés et empêcher leur violation, des mécanismes ont été crées, 

susceptibles d’assurer la bonne application de la convention de la Haye 1954 et ses deux  

protocoles. 

Mots clés :Biens culturels- Conflits armés- Protection internationale- Convention de la Haye 

1954 et ses deux protocoles- Responsabilité internationale- Indemnisation. 

 

Summary 

   The issue of the protection of cultural property during armed conflicts is nowadays of the 

utmost importance at a time when the role of the international humanitarian law has changed 

from one mainly oriented towards the protection of civilian persons to the protection of 

cultural property ; the latter reflects the cultural, historical and spiritual values of all nations ; 

cultural property must not be only protected and respected but its preservation and safeguard 

are a duty as it represents an inheritance if humanity; military operation should be avoided 

wherever is located cultural property, the military offensives should not concern cultural 

goods in order to prevent them from being damaged and lost. Any violation of these 

provisions must give rise to an international responsibility by which attacker is committed to 

grant compensation to the injured party, and to reinforce the protection of the cultural 

property during armed conflicts and prevent their violation; some mechanisms were created to 

ensure the good application of the 1954 Hague Convention and its two protocols  

Keys words: Cultural property- Armed conflicts- International protection- 1954 Hague 

convention and its two protocols- International Responsibility- Compensation 


