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  مقدمـة
  

ى عانت البشرية   ا من صور النزاعات المسلحة،       مر العصور من ويالت الحرب      عل ك    وغيره م تتوقف تل ول
اة  دود المعان د ح انباإلضرار عن ي اإلنس ه الشخص ة العوم ةوممتلكات ات الدول ة،امتلك ل  م ىاب دت إل راث  مت الت

افي   اني الثق ارواإلنس ا   الحض اريًا نفيًس ًزا حض ل رم ذي يمث عوب ال رة   .ي للش ان آثي ي أحي د وف تعمار االعم س
والعمل   ممعالم حضارته بغية طمسلخصومهم الممتلكات الثقافية  على موعنفه مهصب جام غضب إلى والمعتدين

   .متخلفه على
  

ا جزًءا   ، وفي افي وجدان الشعوب وضمائره يٍةسام ية الممتلكات الثقافية لما تشكله من معاٍنوتتمثل أهم اعتباره
ال    االستمر  علىال يتجزأ من ذاآرة األمة وتاريخها الثقافي، ومؤشرًا لقدرتها  ين مختلف األجي  .ارية والتواصل ب

اًَ للهو   عليهاآما يمثل االعتداء  انية وانتزاع ا     جريمة في حق اإلنس ذي يمتلكه ة للشعب ال ة التاريخي ل ويتعدى    ،ي ب
ر   اإلنسانياألمر في بعض األحيان االعتداء على خصوصية شعب ما إلى اعتداء على الميراث  بشكل عام، فكثي

  .   اإلنسانيمن المواقع التاريخية واألثرية تتعدى أهميتها البعد المحلي، حيث اعتبر العديد منها جزًء من الميراث 
  
اء النزا     االعتداءاتمن الحد الدولي  لمجتمعاحاول و ة أثن وأن يفرض   عات المسلحة  التي تطال الممتلكات الثقافي

زاع   على واالحترامالحماية التزامات  دول      و .أطراف الن انون ال ة للق ة التقليدي د الحماي م تع ان    ،ي اإلنساني ل ا آ آم
بل امتد  الحروب والتخفيف من معاناتهم، حماية ضحايا علىمقتصرة  ،منتصف القرن العشرين الحال حتى عليه
آنتيجة   ،والنزاعات المسلحة في فترات الحروب العامة والخاصة الثقافية تكفل الحماية الدولية للممتلكالت انطاقه

وائح         . المسلحة  للنزاعاتشرية من آثار مدمرة بته الطبيعية لما شهد ادئ األمر في الل ة في ب ك الحماي وتمثلت تل
، ومن ثم إبرام اتفاقية واشنطن  1907والتاسعة لعام واتفاقيتي الهاي الرابعة  ،1899اقية الهاي لعام لملحقة باتفا

  .1" روريخ"الفنية والعلمية التي عرفت بميثاق لحماية اآلثارمستوي إقليمي  علىوالتي اقتصرت 
  

ام  وتوجت هذه الجهود في  ة    قي وم والثقاف ة والعل ة التربي اءًا   "اليونسكو " منظم ى بن دا      عل ة هولن ه دول راح قدمت اقت
ايو  14في  إضافي أول  لوبروتوآو لها بإقرار اتفاقية الهاي مع الئحة تنفيذية ة    ب، 1954 م ة القانوني شأن الحماي

اني ال برتوآول دخل ال ،تفاقيةاالبعد مضي خمسين عامًا من إقرار للممتلكات الثقافية، و ذ    ث ز التنفي اريخ  بحي  26ت
ذًا في ا  ، 19992مايو ذي لحق     آخ ار التطور ال دولي  بالعتب انون ال ان  الق انون      ياإلنس دولي وق ائي ال انون الجن والق

ام    تضمن البرتوآ ،في مرحلة سابقةو .التراث الثقافي ة لع واد  بعض  1977ول األول التفاقيات جنيف األربع  الم
   .الممتلكات الثقافيةحماية ب المتعلقة

  
ر   على الطابع اإلنساني  من أجل إضفاء لقد جرى إبرام اتفاقيات جنيف ات    أنساني  اإلالسلوك غي اء سير العملي ثن

ة و  ا راف المتنازع ين األط كرية ب دان ال   لعس مير ووج ي ض خة ف انية الراس ادئ اإلنس زًا لمب رتعزي ة و. بش حماي
ل جزءًا ال يتجزأ من    تنشد هدفًا مختلفًا عن ذلك أو أقل منه الممتلكات الثقافية ال الوجود   ، فالممتلكات الثقافية تمث

ًا         ة للبشر، وجزءًا تكميلي اء النزاعات المسلحة حماي البشري ومن اإلنسان، لذلك تعد حماية الممتلكات الثقافية أثن
  .لنظام الحماية الذي تأسست بموجبه اتفاقيات جنيف، في منظومة القانون الدولي اإلنساني

  

ي تلحق   أن األ" 1954ديباجة اتفاقية الهاي لعام جاء في  مماواستلهامًا  ات  البضرار الت ة الممتلك ي  ثقافي ا   الت يملكه
ل شعب يساهم بنصيبه     ، أي شعب تمس التراث الثقافي الذي تملكه اإلنسانية جمعاء ة   في فك ة العالمي  ، صيغت  "الثقاف

ا  1945 من خالل اتفاقية الهاي لعام في فترات النزاع المسلح حماية هذه الممتلكاتبأحكام خاصة   وبرتوآوليه
  . ييناإلضاف

  
  في فترات النزاع المسلح القانونيةالمشمولة بالحماية  تعريف الممتلكات الثقافية

 
ى   ادة األول ة الهاي  أوردت الم ام  من اتفاقي ًا      1954 لع زاع المسلح تعريف ة الن ي حال ة ف ة الممتلكات الثقافي لحماي

  :علىللممتلكات الثقافية حيث نصت 
  : أو مالكها وموردها ما يأتي اآان أصلهالممتلكات الثقافية مهما بيقصد " 

ة      - ة أو الفني اني المعماري افي آالمب الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات األهمية الكبرى لتراث الشعوب الثق
اآن األثري       دنيوي، واألم ا أو ال ديني منه ة، ال ي تكتسب     منها أو التاريخي اني الت في  ة، ومجموعات المب

                                                 
ة اليت مسي نسبةً إيل اسم املثقف الروسي نيقوالس سي روريخ، امللهم األول للمعاهدة اخلاصة حبماية املؤسسات الفنية والعلمية واآلثار املدمر" خميثاق روري"  1

 .1935لابري15عقدت  يف واشنطن بتاريخ 
  .1954ينحصر االنضمام إيل هذا الربتوكول فقط على الدول األطراف املوقعة على اتفاقية الهاي لعام   2
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، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية تجمعها قيمة تاريخية أو فنية
ذلك المجموعات     ة، وآ ة و    التاريخية واألثري ة ومجموعات الكتب الهام المحفوظات ومنسوخات   العلمي

  .الممتلكات السابق ذآرها
اني المخصصة   - ي المب ية ف ةصفة رئيس ة ا وفعلي ة المنقول ات الثقافي ة وعرض الممتلك ي لحماي ة ف لمبين

رة  ة   "أ"الفق دة لوقاي ابئ المع ذلك المخ ات وآ ازن المحفوظ رى ومخ ب الكب احف ودور الكت ، آالمت
  .في حالة نزاع مسلح) أ(الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة 

رتين       على المراآز التي تحتوي - ة في الفق ة المبين والتي  ) ب(و) أ(مجموعة آبيرة من الممتلكات الثقافي
  ".مراآز األبنية التذآارية"اسم  عليهايطلق 

  
ة يغطي      ررة في االتفاقي ة المق  يتضح من هذا التعريف أن مصطلح الممتلكات الثقافية الذي تشمله الحماية القانوني

  :الممتلكات التالية
 .لتراث الشعوب الثقافي ىالممتلكات المنقولة أو الثابتة التي لها أهمية آبر .1
 .األماآن األثرية .2
 .موعات المباني ذات القيمة التاريخية والفنيةمج .3
 .التحف الفنية .4
 .األثرية المخطوطات والكتب وغيرها من األشياء ذات القيمة الفنية التاريخية أو .5
ة والمحفوظات و    المجموعات العلمية ومج .6 ة     موعات الكتب الهام ة الفني منسوخات الممتلكات ذات القيم

 .التاريخية أو األثرية
ذلك المخابئ    ،عرضها لحماية الممتلكات المشار إليها و وفعليةخصصت بصفة رئيسية المباني التي  .7 وآ

 .المعدة لحمايتها في حالة النزاع المسلح
ا       .8 ة المشار إليه مراآز األبنية التذآارية، وهي المراآز التي تحوي مجموعة آبيرة من الممتلكات الثقافي

 .أعاله
ات الثق  داد الممتلك ي ع ا سبق ف ل م دخل آ ا، أي أن  وي ات أو مالكه ذه الممتلك ة بغض النظر عن مصادر ه افي

 3هو القيمة التاريخية أو الفنية لتلك الممتلكاتاالعتبار األساسي 
  للممتلكات الثقافية طاق الحمايةن
 

تند الق ة  تس ات الثقافي ة الممتلك ة لحماي د القانوني ىواع د  عل دأ أساسي يعتم ىمب ات  عل ذه الممتلك ا يصيب ه أن م
ة  يجب فية من ضرر، فإنه يصيب التراث البشري المشترك لإلنسانية جمعاء، وبالتالي الثقا راث   حماي ذا الت من  ه

ةخالل  ة دولي ة قانوني وفير حماي ه ت ث ، ل ل بحي تم العم ىي ا عل ن خالل   آفالته ة م ون ذات فعالي لم لتك ت الس وق
ززة  حماية عامة  تنقسم هذه الحماية إلىو. نشوب نزاع مسلح في حالالتطبيق   أقرت ووحماية خاصة وحماية مع

  .4 1999 الهاي الثاني لعام لموجب برتوآوب هذه األخيرة
  

  أسس وقواعد الحماية العامة للممتلكات الثقافية :أوال
  

 مالوقاية واالحترا .1
راث اإلنساني من       الهدف من اذ الت ا إنق ة غايته  ،قسوة الصراعات والنزاعات المسلحة     وراء إبرام اتفاقية عالمي

ة  ووالثانية والحر تدمير بعد الحرب العالمية األولى وخاصة ما آلت إليه من ى ب اإلقليمي دار النصف األول    عل م
ة والعمل    من القرن العشرين،  ى من خالل الوقاي اد         عل ك الممتلكات وصيانتها، بسبب االزدي رام لتل وفير االحت ت

ك الممتلكات نتيجة ل   المّط دم تقن رد لألخطار التي تهدد تل رق     تق ي ال تف ة الحروب الت ين هدف عسكري   ي وأخر   ب
اء،    ممتلكات ثقافية يملكها أي شعب تمس التراث الثقابمدني، فاألضرار التي تلحق  انية جمع ه اإلنس في الذي تملك

ارك بنصيو ل شعب يش ة، وآ ة العالمي ي الثقاف هبه ف ي المحافظة  ىتتجل علي ىف دة  عل ترك فائ راث المش ذا الت ه
ع الشعوب   ىعظم راث        لجمي ذا الت ة له ة الدولي ة الحماي ثالن في      من خالل آفال يلتين تتم دات  : من خالل وس تعه

  .حترام الممتلكات الثقافيةالأثناء النزاع المسلح د الدول وقاية الممتلكات الثقافية، وتعهلالدول في زمن السلم 

                                                 
مدرجة يف اجلزء الثاين من جملد الفانون الدويل  لالدكتور إبراهيم العناين، احلماية القانونية للتراث اإلنسان والبيئة وقت الرتاعات املسلحة، ورقة عم 3

  .  على هامش  املؤمترات العلمية جلامعة بريوت العربية ، املؤمتر السنوي العلمي لكلية احلقوق، صادر عن مطبعة احلليب احلقوقية" آفاق وحتديات"اإلنساين،
لد الفانون الدويل مدرجة يف اجلزء األول من جم ل،  ورقة عملدكتور حممد سامح عمرو أحكام محاية املمتلكات الثقافية يف فترات الرتاع املسلح و االحتال

  .صادر عن مطبعة احلليب احلقوقية -"آفاق وحتديات" اإلنساين
عن مطبعة دار املستقبل هايك سبيكر، محاية األعيان الثقافية وفقاً لقانون املعاهدات الدولية، حبث منشور يف كتاب دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، صادر  4

  .ر العامليالعريب، ورقة عمل مقدمة إيل املؤمت
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  وقاية الممتلكات الثقافيةل تعهدات الدول في زمن السلم •
دابير   اتخاذمن خالل هذه الحماية  وتتمثل ادة   ت ًا للم ة وفق ام     )2( الحماي ة الهاي لع ي نصت   ، 1954 من اتفاقي الت
زاع       الالزمة اتخاذ التدابير على ة في حال حدوث ن للوقاية من حدوث أي ضرر قد تتعرض له الممتلكات الثقافي

ة    ات الثقافي ع الممتلك ي تق ة الت ل الدول ن قب رام م لح، باإلضافة لالحت ىمس ن أراضي عل ا م ها أو أراضي غيره
راف راءات ب األط ة إج اذ آاف دابيرواتخ لح   ،ةالوقاي ت زاع المس اء الن ا أثن ع أي تعرض له تالل وأومن وال  .االح

ة بهدف التضييق     الضرو ةحال، باستثناء تستطيع الدولة أن تتحلل من هذا االلتزام ة القهري ألقصي حد   رة الحربي
 من برتوآول الهاي الثاني) 6(قررت المادة  .المبدأواز التوسع في هذا تثناء ولعدم جإعمال ذلك االس علىممكن 
ة ببأنه ال يجوز التذرع  1999 لعام الهاي   الضرورة العسكرية القهرية للتخلي عن االلتزامات التي تقررها اتفاقي
ك الممتلكات حولت   دامت ت من أجل توجيه العمل العدائي ضد الممتلكات الثقافية، ما ،1954 لعام ا    ل من وظيفته
دا         إلى ه عمل ع ا توجي ي يتيحه زة الت ة للمي ي ئهدف عسكري، وال يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثل

نة الممتلكات الثقافية من اآلثار صيافي  آما ال يجوز التذرع بتلك الضرورة للتخلي عن االلتزام .ضد ذلك الهدف
دمير أو ضرر     ، واستخدامها ألغراض  غير المتوقعة للنزاع المسلح ا أن تتعرض لت رجح معه م يوجد    ،ي إال إذا ل

  .قق من وراءه تلك الميزة العسكريةأخر يمكن أن يحأسلوب 
   

دول األطراف، سواءً     ًا لل ع في        ويعتبر التعهد باحترام الممتلكات الثقافية ملزم ي تق ة الت بالنسبة للممتلكات الثقافي
ى   ف األخرى، و أراضيها أو في أراضي الدول األطرا  رام عل د       ال يقتصر االحت ل يمت ط، ب ة فق الممتلكات الثقافي

  . 5ليشمل االحترام لألماآن المجاورة لها مباشرة، والوسائل المخصصة لحمايتها
  
  حترام الممتلكات الثقافيةالعهدات الدول في زمن النزاع المسلح ت •

دات ال ليتمث  ي التعه زام ف ذا االلت ى ه ة عل دول األطراف الموقع ام  ا رئيسية لل ة الهاي لع  خالل  نم 1954تفاقي
ة ات الثقافي رام الممتلك رام . احت ذا االحت ل ه زدوج –ويتمث التزام م دة  -ب ًا للقاع رة وفق ي الفق ا ف المنصوص عليه

، فيتمثل االلتزام األول في امتناع الدول عن استخدام هذه الممتلكات الثقافية ألغراض قد )4/1( من المادة األولى
ا      و و التلف في حال نشوب نزاع مسلح، تعرضها للتدمير أ ه أي عمل عدائي تجاهه اع عن توجي ل   .باالمتن ويتمث

  .وقاية الممتلك الثقافي في زمن السلم والمذآور في الفقرة السابقةعلى في تعهد الدول بالعمل  االلتزام الثاني
  

ة ادة الرابع ة للم ة والثالث رة الثاني ا تشمل الفق ى  بينم ة للحمعل د تكميلي دول األطراف قواع د ال ن خالل تعه ة م اي
ال     بتحريم ع ووقف أي من أعم د أو التلنهب والسرقة و  ا ومن تيالء   بدي ا االس ي أو    عليه ، وتحريم أي عمل تخريب

ة  فين في فين المكّلاحترام الموظإلى  ضافًةإ ،ضدها موجهة تدابير انتقامية والسماح لمن    ،حماية الممتلكات الثقافي
  .تأدية واجبهتمرار باالس يقع في يد العدو في

  
  منح الحماية العامة للممتلكات الثقافيةعلى االستثناء  •

ام اي لع ة اله ادة 1954 أوردت اتفاقي ي الم تثناءًا  )4/2( ف ى اس ة،  عل ات الثقافي رام للممتلك ة واالحت نح الحماي م
  :تحقق الشرطين التاليين في حال الضرورة العسكرية حالة توافر استنادًا إلىوبالتالي فقدان التمتع بهذه الصفة، 

 .هدف عسكري لممتلكات حولت من حيث وظيفتها إلىأن تكون هذه ا .1
ك          و .2 دائيًا ضد ذل ًال ع ه عم ا توجي ي يتيحه زة الت ة للمي أال يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثل

  .6الهدف
     

ذ أال إ ه يؤخ ى ن ددًا   عل ًا مح دم وضعها مفهوم ة ع ذه االتفاقي كري وه دف العس ه  لله وافر مع ذي تت لضرورة اال
ة           ،"الحربية"العسكرية  ادة الرابع ررة بموجب الم ة المق ة العام زع الحماي تثناء لن ي وضعت آاس ًا ل  .الت ا  وطبق م

د   الدولي فإن  فقهاء القانونلما أقره لعرف الدولي وعليه العمل بموجب ا ىجر م تحدي ًا  ، والهدف العسكري  ه ت وفق
ة في  " هوبأنه  1977 لعاماألول  لروتوآومن الب) 52( لما نصت عليه المادة  تلك األعيان التي تسهم مساهمة فعال

ام     بموقعها أو بغايتها أو بالهدف من استخدامها،    وبطبيعتها أآان ذلك يات العسكرية، أو العمل دميرها الت ذي يحقق ت وال
وازن   )52( وتعكس المادة ،"يةعليها أو تعطيلها، في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكر االستيالءأو الجزئي أو  الت

ال    ه األعم الذي أقامه القانون الدولي اإلنساني بين الضرورات العسكرية والحاجات اإلنسانية، حيث تسمح بتوجي
ة      متىالعدائية للممتلكات الثقافية  ة تفرضها الضرورة الحربي ال العدائي ا  . ثبت أن هذه األعم ى  أآدت  آم ك  عل ذل
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ك حال أن   ى التفاقية الهاي عل 1999 الثاني لعام لآومن البروتو) و/1( المادة ذات المضمون في تعريف الممتل
    .7اعتبر هدفًا عسكريًا

    
  أوقات السلمفي اتخاذ التدابير الالزمة للحماية . 2

لم      الثقافية تنظيم حماية الممتلكات 1935ميثاق روريخ عام قررت ديباجة  من قبل الدول األطراف في وقت الس
ة   في 1954اتخاذ تدابير الحماية واالحترام اتفاقية الهاي لعام  ىوقد أآدت عل مجدية، تهاحمايلتكون  ادة الثالث  الم

ة الممتلكات        دابير المناسبة لحماي اذ الت ة  والسابعة من خالل اتخ ة    الثقافي ادة الثالث ررت الم ى  ، فق دول   عل زام ال الت
ة في أراضيها من      باتخاذ التدابير التي تراه -وقت السلم –األطراف في  ة الكائن ا مناسبة لوقاية الممتلكات الثقافي

ام    لمن البروتوآو  ) 5( آما جاءت المادة. األضرار التي قد تنجم عن نشوء نزاع مسلح اني لع بعض   1999الث ب
ا          تاإلرشادا ي يمكن اتخاذه ددًا من اإلجراءات الت ك ع ى   –الخاصة بهذه التدابير وقدمت في سبيل ذل سبيل  عل
ات   ىآقيام الدول األطراف بإعداد قوائم حصر للممتلكات الثقافية تحتوي عل -ال الحصر المثال المعلومات والبيان

ة من الحرائق أو      الخاصة بالممتلكات ووصفها ومصدرها وأوجه استخدامها، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماي
ة   ة المنقول ات الثقافي ل الممتلك تعداد لنق اني واالس ار المب ن انهي ا، م ي موقعه ات ف ك الممتلك ة لتل وفير الحماي أو ت

ى   وآذلك يها،صيانة تلك الممتلكات والمحافظة علعلى جهات تقوم وتعيين  وائح     عل ة في الل ام االتفاقي إدراج أحك
ة للشعوب في      القوات العسكرية لكل دولة،ب ةالخاص والتعليمات لضمان احترام قواتها المسلحة للممتلكات الثقافي
   .8السلم والحرب يوقتفي ذآرت هذه الحماية زاع مسلح دولي أو غير دولي، وب نحال نشو
 

 فية للهجوم أثناء النزاع المسلحعدم تعريض الممتلكات الثقا. 3
ة   ةمن الئح) 7(ذلك المادة  علىأآدت  ام      بالهاي المتعلق ة لع وانين وأعراف الحرب البري ادة  1907ق ) 4(، والم

ة الخاصة بحمامن اتفاقية الهاي  ام  ية الممتلكات الثقافي ى ونصتا  ، 1954 لع ة   عدم تعريض ا   عل لممتلكات الثقافي
وم، إ افًةألي هج ى ض ع       إل ة يمن ات ثقافي ت ممتلك إذا آان تهدافها، ف راد اس ي ي ات الت ة الممتلك ن ماهي ق م التحق

ه التسبب في     شباالمتناع عن اتخاذ أي قرار يجب وآما ، تعريضها ألي هجوم ع من ا ن هجوم يتوق  أضرار  قإلح
ا يالممتلكات المحمية عرضية مفرطة في  ه ال أن يمكن   تجاوز م زة عسكرية      هيحقق ملموسة  جوم المباشر من مي

رة افًةإ .ومباش ى ض ذل أقص  إل داف        ىب ن األه ة ع ة المنقول ات الثقافي اد الممتلك د إلبع ن الجه تطاع م در مس ق
مقربة  على، وتجنب إقامة أهداف عسكرية متلكاتالمتلك فيه الذي تتواجد وتوفير حماية آافية للموقع  ،العسكرية

   .الثقافيةاألعيان والممتلكات من 
 

 تلكات الثقافية أثناء االحتاللحماية المم. 4
 ،غالبًا ما تتعرض الممتلكات الثقافية في األراضي المحتلة لكثير من المخاطر واألضرار من قبل قوات االحتالل

واًء ك  س ان ذل ر مبآ ر أو غي كل مباش ر، بش د أم عرضي، اش ام  متعم ة ع ذلك نصت اتفاقي ا  1954ل ي مادته ف
ى العمل على اإلقليم المحتل تحت سيطرته،  عطرف الذي يقال إلزام علىالخامسة  ة      عل ة للوقاي دابير عاجل اذ ت اتخ

و  .الثقافية لألراضي المحتلة الممتلكات علىوالمحافظة  ام     لآما نص بروتوآ اني لع واد   1999الهاي الث  في الم
ى )14و13و12( ل       عل ة، أو نق ار األراضي المحتل ات وآث تالل بتصدير ممتلك لطات االح ام س ع قي ريم ومن تح

جيلها أو   ة أو تس ات الثقافي ل لصيانة الممتلك ا النق تم فيه ي ي تثناء الحاالت الت ار، باس ا أو التنقيب عن اآلث ملكيته
ى  االحتالل اتخاذ أي إجراسلطات  علىوآذلك يحرم  .9عليهاالحفاظ  ر أ  ء يهدف إل وجه استخدام الممتلكات    تغيي
في األراضي   االحتالل   ةمن قبل دول وفي حال تم التنقيب عن ممتلكات ثقافية  ،قصد إخفائها أو تدميرهاالثقافية ل

اون مع     علىو. التعاون مع السلطات الوطنية لألرض المحتلةبن يتم المحتلة يحب أ ة التع سلطات األرض المحتل
ل     في سبيل تحقيق ذلك،الدولة المحتلة  يم المحت ع  وفي حال وجود حرآات للمقاومة داخل اإلقل يه تق ئولية  عل م مس

    .احترام وحماية الممتلكات الثقافية
 

 لممتلكات الثقافية بعالمات مميزةتمييز ا. 5

                                                 
  .هايك سبيكر، مرجع سابق 7
  .حممد سامح عمرو، مرجع سابق 8
من الئحة الهاي بشأن قوانني وأعراف احلرب الربية، بوجوب معاملة مؤسسات العبادة واملؤسسات الفنية والعلمية ) 56(على ذلك املادة  أيضاً أكدت 9
حال إعطائها صفة املمتلكات العامة، سيطرة من قبل سلطات االحتالل يف حىت ال تكون حمال لالستيالء أو ال ممتلكات خاصة، حىت لو كانت مملوكة للدولة،ك

اءات القضائية ملعاقبة مرتكيب وأكدت على حظر كل حجر أو تدمري أو إتالف عمدي ملثل هذه املؤسسات الثقافية واآلثار التارخيية والفنية والعلمية واختاذ اإلجر
 .هذه األعمال
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ة     1954أدخلت اتفاقية الهاي لعام  ى التعرف  شعارًا مميزًا من أجل تيسير مهم ة الممتلكات   عل ا  الثقافي  وتمييزه
ى  باإلضافة، لتلك الممتلكات وأماآنهاعدم معرفتها والتي قد تدعي  10من قبل األطراف المتنازعة ة   إل د هوي  تحدي

ز   1954 عامل الهاي من اتفاقية) 6(المادة أقرت بحمايتها، فالموظفين المكلفين  ى وضع شعار ممي الممتلكات   عل
دبب  ، وهو عبارة عن شكل هذا الشعار )16( المادةفيما حددت ، عليهاالثقافية لتسهيل عملية التعرف  من   درع م
وق       ويحتل احدى ،أزرقلة ذات لون أبيض وأسفل مكون من قطاعات منفص ع ف دبب ألسفل ويق زواياه القسم الم

الشارة بشكل أحادي أو     لويجوز استعماهذا المربع مثلثًا أزرق اللون وآالهما يحدد مثلثًا أبيض من آل جانب، 
  .التنفيذية ااالتفاقية والئحته عليهمرات وفقًا لما تنص  مكرر ثالث

ى    ويترك اختيار وضع ال وره إل ز ودرجة ظه ى يجوز وضعه   و، السلطات المختصة لكل طرف     شعار الممي  عل
يلة أخر    علىرسمه  أوم أو حول السواعد األعال ه   في شكل ي  وضعه   ى، ويراع ىالجدران أو أي وس سهل رؤيت

ة،    علىر أو الجو ومن الب في النهار، سواًء ل المختلف ة الموضوعة       وسائل النق ل الممتلكات الثقافي المستخدمة لنق
  .تحت الحماية في حال نقلها

  
ة        ،مسافات منتظمة آافية علىويجب أن يكون الشعار مرئيًا من البر  ة األثري تحدد بوضوح حدود مراآز األبني

ت الثقافية الثابتة والموضوعة تحت الحماية وفقًا لنص وعند مدخل الممتلكا ،الموضوعة تحت الحمايةوالتذآارية 
ستعمال الشارة، أو استعمال شعار مشابه له إساءة امن االتفاقية ) 17( وتحظر المادة .11من االتفاقية) 20( المادة

ة     ررة في االتفاقي ر   . في حالة نزاع مسلح لغير األغراض المق ا اعتب ادة اإلضافي األول في ا   لالبروتوآو بينم  لم
ى) 38( ا األول ي فقرته ام    ف اي لع ة اله ه بموجب اتفاقي ز المنصوص علي عار الممي تخدام الش اءة اس ، 1954إس

  .12يوجب المسئولية الجنائية الفردية لمن اقترف هذا االنتهاك بشكل متعمدانتهاآًا جسيمًا 
  

 في إجراءات الحماية التمييزعدم . 6
اد   1954 أآدت اتفاقية الهاي لعام ى في الم ى  ة األول ة    عل ق الحماي ى تطبي ة دون أي     عل ز  الممتلكات الثقافي تميي

وم  ىيق وطني  عل اء ال ة والتر  االنتم ات الثقافي ار أو المؤسس ك اآلث ديني أو أصل مال ة  أو ال ة والعلمي ة والفني بوي
  .الحمايةالمشمولة في 

 
 ممتلكات الثقافية ألغراض عسكريةعدم استخدام ال. 7

ة بشكل آامل وفعّ    لكي تتحقق الحماية ال ادة   القانونية للممتلكات الثقافي ة الهاي     )4/1( نصت الم ى من اتفاقي  عل
ة    ستخدامحظر ا ذا     الممتلكات الثقافي ا   لألغراض العسكرية، آون أن ه د الممتلك ّرر    تاالستخدام يفق ة المب الثقافي

ا  ذلك نصّ   .القانوني لحمايته ى ت وآ و       عل ة من البرتوآ ادة الثامن ذا الحظر الم ام   له اني لع من خالل   ، 1999 الث
لكات عن جوار األهداف العسكرية تحاربة أقصي حد مستطاع من اإلجراءات إلبعاد تلك الممتاتخاذ األطراف الم

ذلك يحظر البرتوآول     ضافةً مقربة منها، إ علىهداف عسكرية وتجنيب إقامة أ ،الحماية لها في موقعها روتوفي ل
ي  )53/1(ي المادة ف ،1977 جنيف لعام تاألول التفاقيا ضافة  إ .استخدام تلك الممتلكات في دعم المجهود الحرب

ة   1935يقرر ميثاق روريخ لعام  ،لما سبق أن استخدام هذه الممتلكات في العمليات العسكرية يجردها من الحماي
    .واالحترام المقرران في الميثاق

  
 المسلحصدرها فور انتهاء النزاع م رد الممتلكات الثقافية إلى. 8

ز رات الن تم إخالل فت د ي ااع المسلح أو االحتالل، ق ي خراج اآلث ة المشمولة ف ات الثقافي ة من ر والممتلك الحماي
واءً  ا، س ذي يمتلكه ا إعادته  أراضي الطرف ال ات حمايته ة، وتقتضي متطلب وء أم بحسن ني ك بس ان ذل ى  اآ إل

د      ذلك أآ ام    لالبروتوآو موطنها فور انتهاء النزاع المسلح أو االحتالل، ول ة الهاي لع ى  1954 األول التفاقي  عل
  :التزام آل طرف متعاقد بما يلي ضرورة

  .األراضي التي يحتلها علىمنع تصدير المحتل للممتلكات الثقافية الموجودة . 1
   .غير مباشر تحت الحراسة طريق مباشر أوسواء في المحتل  ألراضيوضع الممتلكات الثقافية المستوردة . 2

                                                 
، بأن يضع احملاصرين يف حاالت احلصار، على املباين أو أماكن التجمع املخصصة للعبادة أو الفنون أو العلوم 1907من الئحة الهاي لعام )27(قررت املادة  10

  .شارات متيزها عن غريها من املمتلكات كي تتوفر هلا احلماية
يترك اختيار وضع الشعار املميز ودرجة ظهوره لتقدير السلطات املختصة لكل طرف سام   -1:  "هأن علىمن ذات االتفاقية املذكورة ) 20( نصت املادة 11

 على أنه عند نشوب نزاع مسلح -2. ما أو إيضاحه بأية وسيلة أخرى جمدية شيءوجيوز وضعه على األعالم أو حول السواعد، كما جيوز رمسه على . متعاقد
ل املختلفة املذكورة جيب، ودون اإلضرار مببدأ وضع الشعار بشكل أمت، وضع الشعار بطريقة يسهل رؤيتها يف النهار، سواء من اجلو أو من الرب، على وسائل النق

ود مركز أبنية تذكارية موضوع حتت على مسافات منتظمة كافية لتحدد بوضوح حد) أ(وجيب أن يكون الشعار مرئياً من الرب . من االتفاقية 13و 12يف املادتني 
 ".عند مدخل املمتلكات الثقافية الثابتة األخرى املوضوعة حتت احلماية اخلاصة) ب(احلماية اخلاصة 
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ى   الموجودة في  ، وليم الممتلكات الثقافية عند انتهاء النزاع المسلحتس. 3 ل، إل ة    أراضي المحت السلطات الوطني
  .آتعويضات حرب الممتلكاتك لجميع األحوال حجز تتي آانت تحت االحتالل، وال يجوز في المختصة ال

ى  اع، في حال تم إيداع الممتلكات الثقافية لدي طرف آخر لحمايتها وقت النز. 4 ا إل  يلتزم الطرف األخير برده
 . السلطات الوطنية فور انتهاء العمليات العسكرية

  
 أسس وقواعد الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية: ثانيا

شروط محددة ظروف خاصة وبالثقافية  تأسس وقواعد الحماية الخاصة للممتلكا 1954قرت اتفاقية الهاي لعام أ
  :آما يلي ةة والتي فصلتها االتفاقيللممتلكات التي تتناولها الحماي

  
 شروط منح الحماية الخاصة .1
ام   ت ى   1954نص اتفاقية الهاي لع واد         عل ي تحددها الم ان الت ة خاصة للممتلكات واألعي نح حماي ة م -8( إمكاني

ث )11 ادة الثامن، حي ات   ةأوردت الم ة الممتلك ابئ المخصصة لحماي ن المخ دود م دد مح ة وضع ع ن االتفاقي م
لوضع تلك المخابئ أو  طين تصاعديينحال توافر شرمية الكبرى تحت الحماية الخاصة، الثابتة ذات األه الثقافية

  :المراآز تحت الحماية الخاصة وهما
ى المخابئ  تكون أن   . أ ة من أي مرآز صناعي عسكري،       عل افة آافي ر     أو مرمى  مس ام يعتب عسكري ه

ة  الموانئ والمطارات ومحطات اإلذاعة المس  ،نقطة حيوي  ةة وخطوط السكك الحديديموعة والمرئيآ
 .ذات األهمية، وطرق المواصالت العامة

تعم أاليجب   . ب ابئ  لتس ك المخ ةبرألغراض حتل نقال ،ي واد العسكرية تآت وات والم تخدم  أن ت أو ،الق س
  .13ا أو تمت بها أعمال لها صلة باألعمال العسكرية أو صناعة األسلحةهخالل مرور منلل

  
ام    ت الحماية على الرغم من وقوعه ب  ضع الممتلك الثقافي تحوأجازت االتفاقية و ا   ،جوار هدف عسكري ه إذ م

وال يعتبر وجود حراس  .عدم استخدام الهدف العسكري في عملياته حال نشوب نزاع مسلحتعهد الطرف المعني ب
ة   ات الثقافي ة الممتلك وا لحراس لحين خصص ة  مس ذه الحماي ا له م الو، انتهاآ كل حمله لح يش ه لألس د ذات ي ح  ة ف

وم عل    آذلك الحال ب .ألغراض حربية استعماًال لهذه الممتلكات ي تق ك     ىالنسبة لقوات الشرطة الت ة وأمن تل حماي
السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام "، وتمنح تلك الحماية للممتلكات الثقافية بقيدها في الممتلكات

  .14"الحماية الخاصة
زاع المسلح     المتنقلة،  ةعبارة عن مخبأ متنقل لحماية الممتلكات الثقافي :لمخابئ المرتجلةا يضطر أحد أطراف الن

ذي   إلى إنشائه ويرغب في وضعه تحت الحماية الخاصة، وفي هذه الحالة يجب إخطار الوآيل العام لليونسكو وال
ل الع     ارض الوآي م يع ال ل ي ح ة، وف ي الحماي ي ف ي أرض الطرف المعن ه ف ر مهمت ة  يباش نح الحماي ى م ام عل

ة الموضوعة تحت      "تقييد المخبأ المرتجل في  ن يطلب من المدير العام لليونسكوالخاصة، أ ات الثقافي سجل الممتلك
  .  15"نظام الحماية الخاصة

  
ة من    شرطان تصاعديان فهما ،تكمن في تحقق الشرطان المذآوران أعاله أن المشكلة إال حرما الممتلكات الثقافي

ا ليس فقط في حال استخدامها ألغراض حربية، نظام الحماية الخاصة  وضعها تحت د  وإنم ك  األمر  ىيتع ى   ذل إل
ام       .لممتلك الثقافي بجوار هدف عسكري  في حال وضع ا نزع هذه الحماية ة الهاي لع أت اتفاقي م ت ى   1954ل عل

  .قةاألهداف العسكرية، والتي ذآرت بالتفاصيل في الفقرة السابتوضيح مفهوم أو طبيعة 
  
ع     في حال تحقق هذان الشرطان يجب أن  وحتى ك  تتخذ الدولة المعنية تدابير وإجراءات خاصة، لكي يتمت الممتل

درج في السجل     والتي يجب أن ، التفاقية الهاي من الالئحة التنفيذية) 12(الثقافي بالحماية الخاصة طبقًا للمادة  ت
ة الخاصة  الخاص بحماية الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الح ة       ماي ام منظم دير ع ، والتي تخضع إلشراف م

                                                 
  .حممد سامح عمرو، مرجع سابق 13
 .إبراهيم العناين، مرجع سابق 14

إىل  -أثناء نزع مسلح-إذا اضطرت الظروف الطارئة طرفاً سامياً متعاقداً  -1"، واليت نصت على1954فيذية التفاقية الهاي لعامالتن ةالالئحمن ) 11(نصت على هذه املخابئ املادة 15
طرف سام متعاقد أن يضع للوكيل العام أن يسمح ل -2.إنشاء خمبأ مرجتل، وشاء وضعه حتت نظام احلماية اخلاصة فعلى هذا الطرف أن خيطر بذلك الوكيل العام الذي يباشر مهمته لديه

وعلى الوكيل العام . من االتفاقية إذا ما ارتأى أن الظروف وأمهية املمتلكات الثقافية املوضوعة يف ذلك املخبأ تربر اختاذ هذا اإلجراء 16على املخبأ املرجتل الشعار املميز املوضح يف املادة 
مبجرد موافقة مندويب الدول احلامية أو بعد انقضـاء فتـرة    -3.كل من هؤالء أن يأمر يف خالل ثالثني يوماً بسحب الشعار فوراًول. أن خيطر بقراره فوراً مندويب الدول احلامية املختصني

فاقية، فله أن يطلب من املـدير العـام   الثامنة من االت الثالثني يوماً دون تعارض أحد املندوبني املختصني، وإذا رأى الوكيل العام أن هذا املخبأ تتوفر فيه الشروط املنصوص عليها يف املادة
 )).سجل املمتلكات الثقافية املوضوعة حتت احلماية اخلاصة ((ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة قيد املخبأ املرجتل يف 
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كو ة طرف    . اليونس ام أي دول الل قي ن خ ة م ذه الحماي ة ه ى االعتراض بوتضعف فاعلي جيل  عل ذا التس ل ه مث
  .16الفقرات التالية فيوالتي سنذآرها بالتفصيل  من الالئحة التنفيذية) 14(بموجب المادة 

  
 ظام الحماية الخاصةضوعة تحت نالسجل الدولي للممتلكات الثقافية المو .2
ة          إنشاء   1954 الهاي لعام تفاقيةاقررت   ة الموضوعة تحت نظام الحماي ة الممتلكات الثقافي ًا لحماي سجًال دولي

ادة الخاصة نص الم أ ل ى )12( وفق رة األول ي الفق ة ف ا  والثاني ى منه هأعل ة " ن ات الثقافي ي للممتلك أ سجل دول ينش
يشرف المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على هذا السجل، و .صةالموضوعة تحت الحماية الخا

  ."وعليه أن يسلم صورًا منه لكل من األمين العام لهيئة األمم المتحدة واألطراف السامية المتعاقدة
ذي وضحت   ،هذا السجل وعملتشكيل مهمة  الئحتها التنفيذية االتفاقية إلى أسندت آما ادة  وال من  ) 14( ه نص الم

  :النحو التالي علىوذلك  ،الالئحة التنفيذية
ه و ،"والثقافةمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم " ليونسكولمنظمة االمدير العام  السجل علىيشرف  . أ  علي

  .األمين العام لألمم المتحدة واألطراف المتعاقدة يقوم بتسليم صور من هذا السجل إلىأن 
ى  طلبتسجيل في السجل من خالل يتم ال. ب ام لليونسك    يقدمه أحد األطراف المتعاقدة إل دير الع و، وفي  الم

 .الدولة المحتلة تقديم الطلب إلىحالة االحتالل يكون الحق في 
ال ع  .ج ي ح دىرضت اف افي اح ك ثق د ممتل دول قي ي السجل ال ا الحف ي ق، له ه أن ف ام  توج دير الع للم

ًا ب  لليونسكو  ارًا خطي ة أشهر   اعتراضهاإخط اريخ  خالل أربع دي من ت ام صورة طلب   رإرسال الم الع
د ي القي ببًا ف راض مس ون االعت افي، أو أن شروط ، ويجب أن يك ر ثق ده غي م تقيي ذي ت ك ال آون الممتل

ام لليونس  دير الع ي الم ور تلق ه، وف وافر في ة الخاصة ال تت وم الحماي راض، يق ال بكو خطاب االعت إرس
ى   ه إل ورة عن دو ص رافال ة          ،ل األط اآن الفني ار واألم ة لآلث ة الدولي ارة اللجن ي استش ق ف ه الح ول
ام أو الطرف       .الحفائر األثرية حول تحقق ذلك األمر من عدمه نوالتاريخية وأماآ دير الع ا يحق للم آم

ن تاريخ وفي حال مضت ستة أشهر م .الطرف المعترض لسحب اعتراضه ىلد ىلقيد أن يسعالطالب ل
من  ) 14/7(المادة  عليهالتحكيم وفقًا لما تنص  يحق لطالب القيد أن يلجأ إلىيتم سحبه،  االعتراض ولم

ن المعترض        .الالئحة د، وأعل وفي حال نشوب نزاع مسلح بين الطرف المعترض والطرف طالب القي
نهم    ا بي زاع فيم وية الن راض لتس رك االعت ي ت ه ف ام   ،رغبت دير الع وم الم راض بيق ىعرض االعت  عل

  .اعتبر الغيًا وافقة ثلث األطراف المشارآين وإالاالعتراض بم علىويصدق  ،االتفاقيةأطراف 
ى يتوجب  القيد،  علىقبل أن يتم الموافقة في حال تم دخول الطرف طالب القيد في حالة نزاع مسلح   عل

  .و بصفة مؤقتةأتقييد الممتلك الثقافي فورًا بالمدير العام أن يقوم 
 

 المميز االلتزام بوضع الشعار .3
ة   ت اتفاقي ام  أدخل اي لع ين       1954اله وظفين المكلف ة الم د هوي ة وتحدي ات الثقافي ة الممتلك زًا لحماي عارًا ممي ش

ابقة ) 16( بحمايتها، وحدد شكل هذا الشعار بموجب المادة ادة     المذآورة في الفقرات الس ة في الم ، وتنص االتفاقي
في  الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة الممتلكات الثقافية بتمييز وتحديد إلزام الدول األطرافعلى العاشرة، 

زاع المسلح   زة   الشارة ضع  ، من خالل و  زمن الن ى الممي ة الموضوع    عل ة    ت ةالممتلكات الثقافي حت نظام الحماي
ماح  ع بالخاصة والس ي يتمت ابع دول ا ذات ط ةبجعله ز  .الحماي ة طرف بتميي ام دول دم قي ال ع ي ح ا  وف ممتلكاته

ى  بأن يكون الطرف المعادي غير قادر الشعار المميز فإنها وحدها تخاطر الثقافية ب ة،    عل د الممتلكات الثقافي تحدي
ي أن    ،لمخابئ المرتجلةبا وفيما يتعلق .ومن ثم يتخذها هدفًا لألعمال العدائية للوآيل العام أن يسمح للطرف المعن

رر وضع       إذ ما ارتأى أن ظروف وأهمية الممتل شعار الحماية عليهايضع  أ تب ة الموضوعة في المخب كات الثقافي
  .17عليهاالشعار 

  
 لموضوعة تحت نظام الحماية الخاصةحصانة الممتلكات الثقافية ا .4

دول األطراف ب .1 د ال ي  تتعه ة الخاصة والت ة الموضوعة تحت الحماي ات الثقافي ة حصانة الممتلك كفال
أ )4/1( نصت عليها المادة ذه الممتلكات بمجرد       ، من خالل االمتناع عن القيام ب ي عمل عدائي ضد ه

  .قيدها في السجل الدولي
ا لألغراض   تمتنع  .2 الدول األطراف عن استعمال الممتلكات المحمية، أو استعمال األماآن المجاورة له

جوار هدف عسكري حت الحماية الخاصة رغم وقوعها بالحربية، إال في الحاالت التي يجوز وضعها ت
  ن االتفاقيةوفقًا للمادة التاسعة م

 

                                                 
  .هايك سبيكر، مرجع سابق، سامح عمرو 16
  .سبيكر، مرجع سابق 17
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 لخاصة لحصانة للممتلكات الثقافيةفقدان الحماية ا
 :18في حالتين هما 1954 تفقد الممتلكات الثقافية الحماية الخاصة المقررة لها بموجب اتفاقية الهاي لعام

وات المسلح     أو ألغراض عسكرية فالممتلك ألهداعمال إذا ما تم است :الحالة األولى نقالت الق ة آاستعمالها في ت
ال           لة باألعم ا ص ال له ا أعم ت به ا أو تم ن خالله رور م رد الم تخدامها لمج ى اس لحة أو حت زن لألس أو آمخ

وعليه إذ ما قامت دولة باستخدام الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة آأهداف عسكرية، فإن . العسكرية
د ات تفق ذه الممتلك ا ن ه ًا لم ا وفق ررة له ة المق ه االحماي ادةصت علي ي الم ة ف رة الثالث ة و. )8( لفق ي حال مخالف ف

ع    ) 2،1(وفقًا لما ذآر في الفقرتين  ،الحماية المقررة للممتلك الثقافي ك المتمت ة للممتل أعاله، من قبل الدولة المالك
. طالما استمرت المخالفة كفي الحماية الخاصة، تصبح الدولة المعادية غير مقيدة بالتزامها في حصانة هذا الممتل

ام     د وأحك احترام قواع لح ب زاع المس زم أطراف الن ث ال يلت ي، حي ابع وقت ة الخاصة ذو ط ون زوال الحماي ويك
ة      ام الحماي د وأحك ل بقواع ادة العم ة بإع راف المتنازع زم األط ة، وتلت تمرت المخالف ا اس ة الخاصة طالم الحماي

    .الخاصة بمجرد زوال المخالفة
  

زول بشكل ت   ولكن تل  ة ال ت ل يجب     ك الحماي ائي ومباشر ب ى  لق زاع   طرف عل وم  خر  اآلالن ذار الطرف   أن يق بإن
ا        ًا للظروف المحيطة ومتطلباته ذا األجل وفق المخالف لوضع حدًا لتلك المخالفة خالل أجل معقول، ويتم تقدير ه

   .وتوافر حسن النية
  

وافر  هي لمشمولة بالحماية الخاصةرفع الحصانة عن الممتلكات اولفقدان  الحالة الثانية  الضرورات العسكرية   ت
ذه الممتلكات         ،اتفاقية الهاي  من )11/2(لمادة لنص اوفقًا القهرية،  ة ضد ه ال العدائي ه األعم دت توجي  والتي قي

االت  تثنائيةبالح كرية   االس يات العس ةللمقتض ك        . القهري د تل ة ض ال العدائي ه األعم ة توجي دت االتفاقي د قي وق
ادة    تتمثل بنص  لقهرية بعدة شروط الممتلكات حال توافر الضرورة ا ة من الم رة الثاني أن يكون  " ىعل ) 12( الفق

ة عسكرية،              ة أو يفوق وجود فرق ادل في األهمي ة يع ة حربي ل رئيس هيئ تقرير وجود ظروف الضرورة الحربية من قب
   ."الطرف المعادي قبل تنفيذه بوقت آافيإلى ويجب أن يبلغ قرار رفع الحصانة آلما أمكن 

  
ع             يقوبتدق ذي يتمت افي ال ك الثق ع الحصانة عن الممتل ذآورة، نجدها تشترط لرف ادة الم نص الفقرة الثانية من الم

 القيادة العسكرية العليا في الجيشعن  هذا القرار أن يصدرب، حال توافرت الضرورة العسكرية بالحماية الخاصة
  .الدولة الحامية لىباإلضافة إلى تبليغ قرار رفع الحصانة إ ،"رفيع ضابط ذو مستوى"
  

ة،         ة العام ة الخاصة بالحماي دان الحماي ة شروط فق ي       وفي حال مقارن ة الت ه أن الشروط اإلجرائي ا ال شك في فمم
ة زوال     أآثر تشددًا في توجيه الهجوم ضد الممتلك التفاقية اتتطلبها  الذي يتمتع بالحماية الخاصة، في حال مقارن

ة خا    ة حماي ات المحمي ة للممتلك ةالحماي د. ص تثنائية       وقي روف االس ود الظ دة وج وال م ة ط ذه الحماي زوال ه
  .للضرورة العسكرية القهرية، حيث تستأنف تلك الممتلكات االستمتاع بتلك الحماية فور زوال تلك الظروف

  
و  للممتلكات الثقافيةنوحة مالمأن الحماية الخاصة  إال ة الممنوحة بموجب االتفاقي       ىليست أق ة العام ة، من الحماي

ادة   لدول لألنه في حال تمت مخالفة ا ا في الم د       ،)9( لتعهدات المنصوص عليه ر مقي ادي غي أصبح الطرف المع
ة الخاصة  بحصانة الممتلكات المبااللتزام بتعهده ) 11( بموجب نص المادة ى . وضوعة تحت الحماي دان   ويتجل فق

ي للم     تعمال الفعل رف باالس ة ط ام دول ال قي ي ح ة ف ات المش الحماي ة  متلك ة الخاص راض  مولة بالحماي ي األغ ف
د الطرف المشمولة مم     ة  العسكرية، وعدم تقي ه بالحماي أ أو        تلكات ة المخب ادي بمهاجم يخول مباشرة الطرف المع

ادة          ا الم ي قررته ة الت ة الحماي ذي يضعف من قيم ). 11/1( المرآز المستخدم في األغراض العسكرية، األمر ال
ا   ن الم ة م رة الثاني ي الفق ا تعط ك  ) 11( دةآم تخدام الممتل ي اس ق ف مول الح راض  المش ة الخاصة لألغ بالحماي

ي      . العسكرية، في حالة المقتضيات الحربية القهرية ة الشروط الشكلية الت األمر الذي يعدم من قيمة ضرورة تلبي
نه ال يمكن أ ىإل باإلضافة .والمذآورة أعاله 1954 من الالئحة التنفيذية التفاقية الهاي لعام) 14( أوردتها المادة
ع الحصانة         لحصانة إال عن طريق ضابط ذو مستوىبرفع ا ًااتخاذ قرار رار رف غ ق ع، مع ضرورة تبلي ى إرفي  ل

 ).11/2( الدولة الحامية، طالما ما زالت ظروف المقتضيات الحربية القهرية قائمة وفقًا لنص المادة
 

 الحماية الخاصةالتي تتمتع في  نقل الممتلكات الثقافية
ة في حال     الممتلكات الثقافيةإمكانية تمتع على  )14،13،12( في المواد 1954 نصت اتفاقية الهاي لعام بالحماي

ة    داخل اإلقليم أو خارجه إلى قامت الدولة بنقلها ام الدول ديم   ، من خالل قي ك الممتلكات تحت     لطلب  بتق وضع تل
ة  ةالحماية الخاص ة   الهاي ، وفقًا لألحكام المقررة في اتفاقي ا التنفيذي دولي      . والئحته ل تحت اإلشراف ال تم النق وي

                                                 
 .حممد سامح عمرو، مرجع سابق 18
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. ووضع الشعار المميز، ويتوجب على األطراف االمتناع عن توجيه أي عمل عدائي أثناء عملية النقل للممتلكات
ة            ادي بعملي الغ الطرف المع ة الخاصة ورفض، يجب إب وفي حال تم تقديم طلب وضع الممتلكات تحت الحماي

ز        النقل قدر اإلمك ي تحمل الشعار الممي ل الت ة النق ة لعملي ا  ان، واتخاذ االحتياطات الالزم ة    لحمايته ة عملي من أي
ك الممتلكات   . عدائية وتتمتع الممتلكات في الحصانة ضد الحجز واالستيالء والغنيمة، وآذلك تتمتع وسائل نقل تل

  . من االتفاقية) 14(مادة في الحماية، دون المساس بحق الزيارة والتفتيش وفقًا لما نصت عليه ال
  
  :الحماية المعززة للممتلكات الثقافية :ثالثًا

 
ة الت    ة العام ام     لم يوفر نظام الحماي ة الهاي لع ه اتفاقي ة   1954ي أقرت ة  الحماي ع والممتلكات  مواق لبالنسبة ل الكافي

د      معقدةن الدول نتيجة لإلجراءات الثقافية، آما أن نظام الحماية الخاصة لم يكن مقبوًال مال ا عن ي يجب إتباعه الت
ة،    في  الدول عن قيد ممتلكاتها قيد الممتلك الثقافي، ونتيجة لذلك أحجمت ة الممتلكات الثقافي السجل الخاص بحماي

م  ذي ل ر ال ق األم ة الخايحق ام الحماي ه نظ ائجمع ة نت ا  ،صة أي ع مم ة بدف ات الثقافي ة الممتلك ي حماي  المعنيين ف
كو وا   ة اليونس ًا منظم ر   وخصوص ليب األحم ة للص ة الدولي ل لل للجن ى عم ل    عل د وفاع ة جدي ام حماي اد نظ إيج

ود   .في فترات النزاع المسلح للممتلكات الثقافية ؤتمر الدبلوماسي    ال  وتمخضت جه رام  إل دول المشترآة في الم ب
د يعرف ب     استحدثت نظام   ، والتي1999الهاي لعام  ةالثاني التفاقي لالبرتوآو ة جدي ة ا " ـحماي ززة  الحماي  ،"لمع

ام   لالثالث من البروتوآو الفصلله  والذي خصص ى    ، 1999الثاني لع ة   وهو يهدف إل ز الحماي من خالل   تعزي
ام  اتاإلحج تهداف الممتلك ة عن اس زاع المسلح الثقافي اء الن تخداموحظر  .أثن اطق  اس ة أو المن ات الثقافي الممتلك

اً       ا   المجاورة لها مباشرة في دعم العمل العسكري وفق ه   لم ادة  انصت علي ام    لمن البروتوآو  ) 12(لم اني لع الث
ززة     لولقد أسهم البروتوآو .1999 ة المع ي نتجت عن       الثاني من خالل وضع نظام الحماي بحل اإلشكاليات الت

ة الخاصة،             ة والحماي ة العام ذآورة في نطاق الحماي التخلي عن االلتزامات الم بموجب  تطبيق البنود الخاصة ب
ززة تل   "أنه على لتي نصت وا) ب\أ\13 المادة ة المع ة  كال تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماي ى   -الحماي عل

رة و وبالتالي تم التخلي عن  ،إال إذا أصبحت تلك الممتلكات بحكم استخدامها هدفًا عسكريًا -نحو خاص وم  فك مفه
ات   ة للممتلك ُملتالضرورة الحربي ي ش ززة، و الت ة المع د ال محلهحبالحماي ين  مب ة ب ق بالتفرق ز المتعل أ التميي

  .واألهداف العسكرية األعيان المدنية
  

دفًا مشروعًا          بأنه هدفًا الهدف نوعيةومع ذلك فإن تحديد  افي ه ك الثق ًا لكي يصبح الممتل ر آافي عسكريًا، ال يعتب
ي أور  ال يجوز استهدافه أو اتخاذه هدفًا للهجوم إالومن ثم . للهجوم ة من     إذا تحققت الشروط الت رة الثاني ا الفق دته
  :والمتمثلة في )13(المادة 
ال    إلنهاء استخدام المستطاعة الوحيدة الوسيلةإذا آان الهجوم هو   . أ ة  هذه الممتلكات في األعم الحربي

 ).أ/2ف13( دةالما
اء إذا اتخذت جميع االحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه، بهدف   . ب ك    إنه ل ذل مث

تخدام  ب االس راروتجن ة،  اإلض ات الثقافي اق     بالممتلك يق نط ي أض ره ف وال بحص ع األح أو بجمي
 ).ب/2ف13(، المادة ممكن

الهجوم             . ت نفس، يصدر األمر ب وري عن ال دفاع الف ات ال  ىأعل  عن ما لم تتح الظروف نتيجة لمتطلب
وات ال  ىالمستويات التنفيذية للقيادة، ويصدر إنذار مسُبق فعلي إل اء االستخدام   بطلب إن  ةمجابه الق ه

ادة   ،من الوقت للقوة المجابهة تمكنها من تصحيح الوضع   للممتلك المحمي، وإتاحة فترة معقولة  الم
  .)ج/2ف13(

  
ام    1999الثاني لعام  لوحدد البروتوآو ة المعز    1954الملحق التفاقية الهاي لع ام الحماي ا   زة أحك ونظام منحه

  :والمتمثلة فيوبالتالي فقدانها،  بتلك الحمايةالتمتع والعوارض التي تؤثر على االستمرار في 
 : الحماية المعززةمنح وشروط  أحكام .1

ك  يجب موضوعية ثالثة شروط  1999الهاي لعام  لحددت المادة العاشرة من بروتوآو توافرها لوضع أي ممتل
  :ثقافي تحت نظام الحماية المعززة وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

  .)أ/ف 10(ادة مال ،ثًا ثقافيًا على أآبر جانب من األهمية بالنسبة للبشريةأن تكون هذه الممتلكات ترا  . أ
ا     بموجبأن تكون محمية   . ب تدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني، على نحو يعترف له

 ).ب/ف 10(مادة ال ،من الحماية االستثنائية وتكفل لها أعلى مستوىبقيمتها الثقافية والتاريخية و
ع عسكرية، وأن يصدر الطرف      أال تست  . ت ة مواق درع لوقاي ولى   خدم ألغراض عسكرية، أو آ ذي يت  ال

  ).ج/ف 10(مادة ال ،أمر مراقبتها إعالنًا يؤآد على أنها لن تستخدم على هذا النحو
 
  :طائفتين على النحو التالي وتصنف الشروط السابقة الذآر إلى 
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  .في سجل الممتلكات المشمولة بالحمايةمقيدًا  هشروط الزمة لقيد الممتلك واستمرار بقائ  . أ
د  شروط غير   . ب الزمة لقيد الممتلكات في السجل، وإنما يجب توافرها في مرحلة الحقة الستمرار بقاء قي

  . الثاني لمن البروتوآو) 32و 11/8(هذه الممتلكات في السجل وفقًا لما جاء عليه النص في المواد 
 

 :نظام منح الحماية المعززة .2
ادة    الثاني إجراءات وقواعد منح الحماية المعززة لآوالبروتو وضع ررت  والتي  ) 11(من خالل نص الم ق

ي         على آل طرف أن يقدم إلى" ة الت ات الثقافي ة بالممتلك زاع مسلح، قائم ة ن لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال
 ".يستلزم طلب منحها حماية معززة

  
ززة عل    الذي يجب أن تت اإلجراء) 11(وتوضح المادة  ة المع ك   ىبعه الدول الراغبة في إضفاء الحماي الممتل

اني  لالبروتوآو اللجنة التي ُأنشأت بموجب   م قائمة بالممتلكات الثقافية إلىالثقافي، من خالل تقدي ، والتي  الث
آما يمكن ألحد أطراف النزاع في ). 8-5( تتخذ قرارها بهذا الطلب بموجب المادة الثامنة من خالل الفقرات

     ).9\11( المادة ببموج ئاروحالة الط طلب منح هذه الحماية استنادًا إلىال نشوب نزاع مسلح ح
  

  :اللجنة المختصة إجراءات تقديم طلب الحماية إلى .3
أ   إل الثقافية تطلب قيد الممتلكا إليهاالتي يقدم  - تضطلع اللجنة ززة والتي أنش ت بموجب  ضفاء الحماية المع

الثقافية المشمولة في   الممتلكات بإنشاء قائمة ب -)28-24(بنص المواد  1999ني لعام الثا لأحكام البروتوآو
 :التالية تإلجراءامن خالل ا) ب-27/1( الحماية المعززة وفقًا لنص المادة

ة ا بيتقدم الطرف الذي له حق واختصاص   .1 ى     مراقب ابي إل ة بطلب آت ة إلدراج   لممتلكات الثقافي اللجن
ة    ى القائم ات عل لة       الممتلك رورية ذات الص ات الض ع المعلوم منًة جمي اله، متض ا أع ار إليه المش

 .بالشروط المذآورة بأحكام الحماية
إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة،  الثقافية أن تدعو أحد األطراف إلىيحق للجنة حماية الممتلكات   .2

ك ل  ق ذل رى، ويح راف أخ درع األزرق  لوألط ة لل ة الدولي ة"لجن ات ، و"درع الحماي للمنظم
 .المتخصصة في حماية الممتلكات الثقافية المدرجة على القائمة

ى التسجيل،       .3 دي اعتراضًا عل بعد تلقي اللجنة للطلب تقوم بإبالغ جميع األطراف، وللطرف الذي يب
د     راض، وعن ى االعت أن يقدم احتجاجه خالل ستين يومًا، ويتاح للدولة طالبة الحماية فرصة الرد عل

ة ل  م تطرح            بحث اللجن ار، ومن ث راء اآلث ة وخب ر الحكومي ة وغي لطلب تستشير المنظمات الحكومي
رار اللجن       دول األطراف للتصويت، ويصدر ق ك       ةاالعتراض على ال إدراج الممتل ة ب ذه الحال في ه

تنادًا           ا اس ة قراره ة أخماس أعضائها الحاضرين، حيث تتخذ اللجن الثقافي على القائمة بأغلبية أربع
 .  الثاني لمن البرتوآو) 32و 26و 11/8(المذآورة في المواد لشروط المنح 

ة            .4 تنادًا لحال ة اس ن اللجن ب م زاع أن يطل راف الن د أط ق ألح لح، يح زاع مس وب ن ال نش ي ح وف
لواليته، وتقوم اللجنة بتبليغ الدول األطراف   ةالطوارئ، الحماية المعززة للممتلكات الثقافية الخاضع

ما يقدم من اعتراضات على طلب التسجيل فورًا وبصفة مستعجلة، وتتخذ بالطلب فورًا، والنظر في 
  .اللجنة قرارها أيضًا بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين عملية التصويت

ى القائم     .5 افي عل ك الثق ال إدراج الممتل ززة ح ة المع نح الحماي كو  تم ام لليونس دير الع عر الم ة، ويش
 .القرار الذي تتخذه اللجنةاألمين العام وجميع األطراف في و

  
  :فقدان الحماية المعززة   .4

ة للممتلك تتمثل فقدان الحماية المعززة  ؤثر  ض عار  حدوث  حال  في  ةالمحمي  ات الثقافي ى ي  استمرار  عل
نح ى  م ؤدي إل الي ي انة وبالت ا أو  الحص اإلغائه ًا لل تعليقه واد وفق ة )14و13(م ن االتفاقي االت  م ي الح ف
  :التالية

بح  - ا أص افي   إذا م ك الثق ات        الممتل ي العملي ة ف اهمة فاعل اهمته مس الل مس ن خ كريًا، م دفًا عس ه
ي أو     حيث  ،ريةالعسك ام أو الجزئ دميره الت تيالء  يحقق ت ه االس ائدة      علي ه في الظروف الس أو تعطلي

ك  )2ف/13( المادة ميزة عسكرية أآيدة، وقيدت ه   فقدان الحماية للممتل افي ومهاجمت ى النحو    الثق عل
 :التالي

دفًا للهجوم العسكري،       - ذه الممتلكات ه ان  إالال يجوز أن تكون ه دة      إذا آ يلة الوحي الهجوم هو الوس
  .الثقافي آهدف عسكري نهاء استخدام الممتلكإل

ة في اخ    - اليبه، من أجل      أن تتخذ جميع االحتياطات الممكن ار وسائل الهجوم وأس اء االستخدام    تي إنه
 .في أضيق نطاقالعسكري للممتلك الثقافي، أو حصره 

ى أن يصدر أمر الهجوم  ب وقيدت ذات المادة في فقرتها الثالثة - ى أ عل ادة    عل ة للقي  ،المستويات التنفيذي
ة   ىإل عليأن يصدر إنذار مسبق فبو افي  المتحصنة في   "القوات المجابه ك الثق ا     ،"الممتل يطلب منه
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وات المجابه   اح للق كري، وأن يت دف عس ك آه ذا الممتل تخدام ه اء اس رإنه ت  ةة فت ن الوق ة م معقول
  .هطبيعت إلى ةالحمايبوإعادة الممتلك المتمتع  عتمكنها من تصحيح األوضا

ة وحذف عليت - ل اللجن ن قب ا م ة أو إلغائه ك ق الحماي ف   الممتل دما يتخل ك عن ة، وذل ة الحماي ن قائم م
 .ززةالحماية المعوب توافرها في الممتلك المشمول في طلأي شرط من الشروط المعن الممتلك 

ررة ل   - افي المشمول    في حال حدوث انتهاك خطير للحصانة المق ك الثق ززة نتيجة    بلممتل ة المع الحماي
ة، وفي حال استمرار انت        لاستخدامه في دعم العم ق الحماي ة أن تعل وم   العسكري، يحق للجن اك تق ه

تثنائية ب باللجنة  ذه ال        صفة اس ا في ه ة قراره ززة، وال تتخذ اللجن ة المع اء الحماي د أن   إلغ ة إال بع حال
 .19تمّكن األطراف المعنية من إبداء وجهة نظرهم في ذلك

  
رتبط ب   مما سبق يتضح أنو ززة ي افي آهدف عسكري     فقدان الحماية المع ك الثق م    ، استخدام الممتل ا ت يس إذا م ول

ا هو الحال بالنسبة ل    هدف  ىإل -بحكم وظيفته –تحويل الممتلك  دان  عسكري، آم ة   فق ة العام ا  . شروط الحماي آم
ززة    ة المع ة في عدم          من خالل  تعكس حالة فقدان شروط الحماي ذه الحماي نح ه ا م ي تطلبه استخدام  الشروط الت

 إصدار الطرف الذي يتولى ضافة إلىالمواقع العسكرية، باإلالثقافي ألغراض عسكرية، أو آدرع لوقاية  كالممتل
  .ت المذآورةنها لن تستخدم لمثل الحاالأ ىأمر مراقبتها إعالنًا يؤآد عل

  
ة ضد      عاتق األطراف على االلتزامات التي تقع  وبالرغم من تشابه ال العدائي ه األعم وم بتوجي المعادية، والتي تق
أن الوضع يختلف  إال ،التي تفقد الحماية المقررة لها، سواء آانت حماية عامة أم حماية خاصة ةالممتلكات الثقافي

ك المحمي          بالنسبة للقوات التي يقع الممتلك تحت وات في حال شمول الممتل ذه الق حمايتها ومراقبتها، فيجوز له
. ةألغراض عسكري  هاستخدم في حالتحويله لهدف عسكري،  إلى -حالة الضرورة-إذا ما دعت  بالحماية العامة

ك مشموًال بالح             ان الممتل ا، في حال آ ا ومراقبته ك تحت حمايته ع الممتل ي يق وات الت ة  بينما ال يجوز ذلك للق ماي
ديم طلب    . المعززة ة ال    إدراجآون أن تق ك تحت الحماي ا        الممتل دمًا إذا م درس مق ة أن ت ززة يتطلب من الدول مع

ر استخدا               ذلك يعتب ة، ل ذه الحماي الي عدم منحه ه تقبًال ألغراض عسكرية، وبالت ك مس ذا الممتل اج ه  مسوف تحت
اً    ام البروتوآو    الممتلك المشمول بالحماية المعززة، آأهداف عسكرية، انتهاآ يمًا ألحك ام    لجس اني لع ، 1999الث

  .20ويُعد جريمة حرب ويرتب المسئولية الجنائية الفردية
  
  المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية نحماية الموظفي:  رابعـًا 
 

ادة     ة بموجب الم ام    ) 15( تمنح الحماية للموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافي ة الهاي لع ، 1954 من اتفاقي
زاع      ائم      . والتي توجب احترام هؤالء الموظفين في حدود مقتضيات أمن أطراف الن ع الموظف الق وفي حال وق

  .االستمرار بتأدية واجبهقوات الطرف المعادي، يسمح له ب حماية الممتلكات الثقافية في أيديعلى 
  

. حد سواء   ىحماية الممتلكات الثقافية عل على الموظفين المدنيين والعسكريين القائمين على وتنطبق هذه الحماية 
ررة       على ويجب  ة المق تفيد من الحماي ى يس ة    الموظف أن يمتنع عن أي فعل عدائي حت ه بموجب االتفاقي ا  . ل آم
ة   ةمن الالئح) 21(المادة تنص  ة لالتفاقي ين هؤالء الموظفين من      ىعل  التنفيذي داء تمك سواعد تحمل شعارًا     ارت

  .21طات المختصة مهمة إصدارهالالس موسومة بالشعار المميز، حيث تتولىصة مميزًا، وبطاقة شخصية خا
  

  :اوبروتوآوليه تطبيق االتفاقية علىالرقابة  :خامسـاًُ
 

ة  آ البد من وجود  ،م حماية الممتلكات الثقافيةانظلحتى تتحقق الفعالية واالحترام الكاملين  ة  عمل  لي ق  لمراقب تطبي
ا ، من خالل وسائل وإجراءات نصت  اع انتهاآات األحكام الواردة في نصوصهومن ،ااالتفاقية وبروتوآوليه  عليه
  :التالياالتفاقية وتتمثل في 

  
 :دور الدولة الحامية .1

تطبيق بيتسنى لها االضطالع والتي  .الدولة الحاميةتطبق بمساعدة  ابأن أحكامه 1954لعام ذآرت اتفاقية الهاي 
واردة األ ام ال ة والئححك ي االتفاقي ةف ا التنفيذي ادة ته ك بموجب الم ي نصت عل) 21(، وذل ذه "أن  ىالت ق ه تطب

ة مصالح األطراف المتنازعة          ة برعاي ة المكلف دول الحامي ة ال ة بمعاون ة    ."االتفاقية والئحتها التنفيذي ونظام الدول

                                                 
 .لعناين، مرجع سابقإبراهيم ا 19
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ابقة، للعمل عل    1949لعام  ةالحامية أوجدته اتفاقيات جنيف األربع ام ال   ىفي مرحلة س ق أحك دولي   تطبي انون ال ق
  .األطراف المتنازعة ىاإلنساني لد

  
دة   عبارة عن  هي الدولة الحامية و ة محاي دول     دول ة مصالح ال ولي رعاي زاع  (تت ت    )أطراف الن ث، وي م آطرف ثال

ا     من قبل الدول أطراف النزاع عليهااالتفاق  ة تحت مراقباته ام االتفاقي ق أحك ة      .، وتطب ة الحامي وم نظام الدول ويق
ى  والذي نصت  يؤدي دور الوسيط بين األطراف المتنازعةطرف الذي حياد العلى  ادة  عل ا الم من  ) 34( وجوده

زاع،   ىاالتفاق عل أن إال، 1954األول لعام  لالبروتوآو ه   دولة تقوم بهذا الدور من قبل أطراف الن يصعب تحقيق
ة للصليب           يعلف ة الدولي ذلك نجد أن اللجن ين، ل ين دولت زاع مسلح ب دور   األحًا حال نشوب ن وم ب ديل عن    مر تق الب

  .غلب األوقاتالدولة الحامية في أ
  

 من خالل وساطتها في آافة الحاالت التي تراها ضرورية لحماية الممتلكات الثقافية عرضبوتقوم الدولة الحامية 
  " :النحو التاليعلى من البروتوآول األول ) 35( التي نصت عليها المادة إجراءات التوفيق

ا      تقدم الدول   .1 ي تراه ع الحاالت الت ة، وال    الحامية مساعيها الحميدة في جمي ات الثقافي سيما في   في صالح الممتلك
 .حالة قيام خالف بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا البروتوآول أو تفسيرها

دير   اولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إما بناًء  .2 ا،    على دعوة أحد األطراف أو الم ادرة منه ام أو بمب الع
ات              ة الممتلك ا، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماي اع لممثليه يم اجتم زاع تنظ أن تقترح على أطراف الن
ذ               ة بتنفي زاع ملزم زاع، وتكون أطراف الن ًا في الن ة ليست طرف ى أراضي دول الثقافية، إذا ارتئي ذلك مناسبًا، عل

د االجت    ا لعق ة إليه ات الموجه ى        االقتراح ول عل د الحص زاع، قص راف الن ى أط ة عل دول الحامي رح ال اع، وتقت م
ذا الشخص           دعى ه ام، وي دير الع زاع، أو شخصًا يقترحه الم موافقتها، شخصًا ينتمي إلى دولة ليست طرفًا في الن

  ."إلى المشارآة في االجتماع بوصفه رئيسًا له
  

ام     دعوة أحد األطراف علىبناءًا  يجوز للدولة الحامية وتطبيقًا لما جاء في المادة السابقة دير الع ة أو الم المتحارب
كو رح   ،لليونس ها أن تقت اء نفس ن تلق ا م ىوله ة،  عل راف المتنازع ا األط ع ممثلوه ىأن يجتم دة  عل أرض محاي

ا       دير الع ة أو يرشحها الم ة الحامي ا الدول زاع     تقترحه زم أطراف الن ه في       م لليونسكو، ويل م التوصل إلي ا ت أخذ م
ا  ل الدبلوماسي أو            االجتم ة التمثي دوبين من بعث ا بواسطة من ة مهامه ة الحامي ؤدي الدول نهم، وت ا بي ود فيم ع المعق

ة األ  أ القنصلي الخاصة بها، ارهم بموافق ديها    اطر و تخت م ل ذين سيباشرون عمله ادة    ف ال ًا لنص الم من  ) 3( وفق
دوبي تعّي" نهأ ىعل الالئحة التنفيذية لالتفاقية ا السياسي أو القنصلي أو      ن الدول الحامية من ها ضمن أعضاء تمثيله

  . "بين شخصيات أخرى ،بموافقة الطرف الذي سيباشرون أعمالهم لديه، تختارهم
  

ة    ة الحامي ا  وتتمثل مهمة مندوب الدول ق     في إثب ة، والتحقي ي أحاطت     ت حاالت خرق االتفاقي في المالبسات الت
دوب مهمت   ،هاخرقب ديها، بموافقة الدولة التي يباشر المن د     ه ل وم بالتوسط ل ا يق ذه      ىآم ة لوقف ه السلطات المحلي

  .22النشاط الذي يقوم بهبوآذلك إحاطته  ،الوآيل العام لليونسكو عند الضرورة بها وإبالغالمخالفات 
  

  :تعيين الدولة الحاميةعلى التوفيق في حال عدم االتفاق 
زاع،     لليونسكوم عاالوآيل القيام على ) 36( األول في المادة لنص البروتوآو ين أطراف الن في  بمهمة التوفيق ب

ى  النزاع  يطرفيتفق حال لم  ين عل ة، يجوز     تعي ة الحامي وم      الدول دة أن تق ة محاي ة   بأن يطلب من دول ام الدول مه
ة    بولهذا الوآيل أن يكلف مفتشين  ،الحامية وتعيين وآيل عام الممتلكات الثقافية دوبي الدول القيام باختصاصات من

  " :علىحيث نصت المادة المذآورة . إن اقتضي األمر ذلك الحامية
في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم مساعيه الحميدة أو أن يقوم بأي شكل آخر من  -1

  .أشكال التوفيق أو الوساطة بهدف تسوية الخالف
للجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم على دعوة من أحد األطراف أو من المدير العام، لرئيس ا ابناًء -2

اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتبر ذلك مالئمًا، على 
  " .أراضي دولة ليست طرفًا في النزاع

 
 :تعيين ممثل للممتلكات الثقافية  .2

 ةتعيين ممثل للممتلكات الثقافية الموجودب ،أراضيه علىيلتزم آل طرف في االتفاقية بمجرد حدوث نزاع مسلح 
، أن يعين ممثًال خاصًا ىرض دولة أخرًا آل طرف في االتفاقية في حال احتل أويلتزم أيضأراضيه،  على

  .عليهاللممتلكات الثقافية الموجودة 
  

 :ين وآيل عام للممتلكات الثقافيةتعي .3

                                                 
 .إبراهيم العناين، مرجع سابق 22
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ام  تعيب يلتزم آل طرف في االتفاقية ة   ين وآيل ع زاع مسلح،    د اش رمج بللممتلكات الثقافي تم   تباآه في ن ى أن ي عل
ل    ذا الوآي ة لأل         باختيار ه ة الحامي ه والدول ه لدي ذي سيباشر مهمت اق مع الطرف ال ة،  االتف ك   طرف المتحارب وذل

ادة األ   إعدادها المدير الع علىضمن األسماء المدرجة في القائمة الدولية التي يقوم  ًا للم ى الم لليونسكو وفق من   ول
ة اق األطراف  .االتفاقي دم اتف ال ع ي ح ىوف ا عل دء المفاوضات  راختي اريخ ب ن ت ابيع م ة أس ل خالل ثالث الوآي
ه   أال علىمهمة تعيين وآيل عام، بم الطلب من محكمة العدل الدولية القيام يت ،اختيارهب ةالمختص يباشر مهام عمل

ة    دول المعني ى إال بعد موافقة ال ه   عل ة تعيين ل في     وتت .مهم ام الوآي ل مه ولي معالجة  مث ا يعرض من مسائل      ت م
إجراء تحقيق بآذلك األمر  .الطرف المعني يلمندوبين المختصين ومندوبتطبيق االتفاقية بالمشارآة مع ابخاصة 

، األطراف المعنية لتفعيل تطبيق االتفاقيةبلذي يباشر مهمته لديه، واالتصال أو مباشرته بنفسه وبموافقة الطرف ا
وم   ووض ة تق دور ع ما يلزم من تقارير، وفي حال عدم وجود دول ة   ب ة الحامي ولي مباشرة    الدول ا  يت ل  مهامه الوآي
ام     ىالمادة السادسة منها عللتنص في ولقد جاءت الالئحة التنفيذية لالتفاقية  .العام ل الع تحديد اختصاصات الوآي

  :والتي حددت في
ة م  " .1 ات الثقافي ام للممتلك ل الع ولى الوآي دوبين  يت ع المن ه وم ه مهمت ذي يباشر لدي دوب الطرف ال ع من

  .المختصين معالجة المسائل التي تعرض عليه بشأن تطبيق أحكام االتفاقية
  .وله سلطة اتخاذ القرارات والتعيين طبقًا لألحكام الواردة في هذه الالئحة .2
إجرا  .3 ه، ب ه لدي ذي يباشر مهمت ة الطرف ال ك بموافق أمر، وذل ي أن ي ه الحق ف ق أو أن يباشره ول ء تحقي

 .بنفسه
ق     .4 ي تطبي دواها ف م بج ي يحك ة باالتصاالت الت دول الحامي ة أو ال دى األطراف المتنازع وم ل ه أن يق ول

 .االتفاقية
ا،   .5 يتولى وضع التقارير الالزمة عن تطبيق االتفاقية وإبالغها إلى األطراف المختصة والدول الحامية له

ام    دير الع دى الم ه           ويودع صورًا منها ل ذي ال يجوز ل ة ال وم والثقاف ة والعل م المتحدة للتربي ة األم لمنظم
 .االستفادة منها إال من الناحية التقنية فحسب

ادتين             .6 ًا للم ها طبق ام باختصاص ل الع وم الوآي ة، يق ة حامي ود دول دم وج ة ع ي حال ن  22و 21ف م
  ".االتفاقية

  
 :لب المعونة التقنية من اليونسكوط .4

ة للممتلكات      أو المساعدة ب المعونة التقنيةطليحق ألطراف النزاع  المشمولة  من اليونسكو لتنظيم وسائل الحماي
ق االتفاقي   أي االتفاقية أو ب اء تطبي دعوة األطراف للتباحث        ةمشكلة تظهر أثن وم ب ام لليونسكو أن يق دير الع ، وللم

ديم توصيات   الئتطبيق االتفاقية وباآل المتعلقة حول المش ة وتق ذا الشأن  بهم حتها التنفيذي ادة      ه ا جاء في الم ًا لم  وفق
  " :نهعلى أوالتي نصت  1954من اتفاقية الهاي لعام ) 23(

يم              -1 ة لتنظ وم والثقاف ة والعل م المتحدة للتربي ة األم ة من منظم ة التقني دة طلب المعون يجوز لألطراف السامية المتعاق
ة   وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية أو بشأن أية مشكلة أخرى نا ا التنفيذي ة أو الئحته نح  . جمة عن تطبيق هذه االتفاقي وتم

  .المنظمة معونتها في حدود برنامجها وإمكانياتها
ذا الشأن        -2 ة اقتراحات في ه اء نفسها أي د   ."للمنظمة أن تقدم لألطراف السامية المتعاقدة من تلق  لالبروتوآو ويؤآ

اني ام  الث ى 1999لع ده "ه أن عل ات بمن حق أي طرف طلب تزوي ة الممتلك يم حماي ة لتنظ دابير  أوالمساعدة التقني ت
اح    كو المساعدة سوتقدم اليون .أو إعداد قوائم حصر الممتلكات الوطنية وتنظيم ذلك في حالة الطوارئ، وقايتها ا يت في م

  " .رافثنائي أو متعدد األط مستوى علىالمساعدة التقنية  علىتشجيع الدول  علىوتعمل  ،لها من موارد وإمكانيات
  
 :لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح .5

أ ذه ا تأنش ةه ة   للجن اني التفاقي ول الث امابموجب البرتوآ ادة 1999 لع ي الم ى  ،)24( ف ن اثن ألف م ر  وتت عش
في  ىويراع .المؤتمر العام لليونسكو انعقاد مع الوقتينعقد في ذات  اجتماععضوًا، تنتخبهم الدول األطراف في 

ا  الم   تشكيلها التمثيل الع ات ودول الع ار  ،دل لمختلف الثقاف افي أو        واختي راث الثق ادين الت ؤهلين في مي أشخاص م
ة    .أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة  فيها العضويةتكون مدة الدفاع أو القانون الدولي، و رة  وتجتمع اللجن لم
ك     استثنائية دورات لعقد باإلضافة عادية،واحدة سنويًا في دورتها ال ة ضرورة ذل أت اللجن ، ولكل عضو   آلما ارت

ي األعضاء المصوتين، مع مراع     فيها  اة عدم مشارآة العضو    صوت واحد، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثلث
ه   في التصويت بأي قرار يتعلق في  ه طرف في ام   ممتلك ثقافي في نزاع مسلح دولت ة المه المناطة   ، وتباشر اللجن

  :هيو) 27( المادةبها بموجب 
  .لإعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ أحكام البروتوآو  . أ
ة   ، واقها أو إلغاؤهعليمنح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وت   . ب ة المشمولة    بإنشاء قائم الممتلكات الثقافي

 .بالحماية المعززة
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ا ق عليقدمها األطراف والتتالنظر في التقارير التي    . ت ك،    ، وطلب توضيحها إذا ا  عليه قتضت الضرورة ذل
ة  وتنفيذ القوانين  دابير القانوني بة، والعمل     واألحكام اإلدارية والت ة المناس ى واإلداري ة أشكال     عل ديم آاف تق
 .المساعدة التقنية

والذي أنشئ بموجب    ،في حالة النزاع المسلح ةفي استخدام أموال صندوق حماية الممتلكات الثقافي تالب   . ث
دابير    دعم الت ات     البرتوآول ل ة الممتلك اهمة في حماي لم للمس ي تتخذ وقت الس ة الت التحضيرية واإلجرائي

ت  وارد الصندوق  وق ون م ات، وتتك دمها   النزاع ي يق ايا الت ات أو الوص ة والهب اهمات الطوعي ن المس م
 .حكومية والهيئات الحكومية واألشخاص العاديينالظمات غير األطراف والدول األخرى والمن

 .ستند مهمة تنفيذها للجنة من قبل اجتماع الدول األطرافأي مهام تبالقيام    . ج
ام لليونسكو     بتؤدي اللجنة مهامها   . ح دير الع اون مع الم ر       ،التع ة وغي ة الحكومي ة والوطني والمنظمات الدولي

ات   تنفيذ عملها، وللجنة أن تدعو من تشاء بالحكومية ذات الصلة  ا للمساعدة     من الهيئ لحضور اجتماعاه
  .ما في ذلك اللجنة الدولية للصليب األحمرفي أداء مهامها ب

  
  الدولية عن انتهاك أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح المسئولية: سادسـًا

  
ام اي لع ة اله ررت اتفاقي لح، ق زاع المس رات الن ي فت ة ف ات الثقافي ة الممتلك ام 1954 لضمان حماي د أحك  وقواع

انتهكت الحماية المقررة لهذه الممتلكات، ولما آانت انتهاآات قواعد الحماية للممتلكات في حال  الدولية المسئولية
القائمون على صياغة  قاتف. من قبل األفراد أيضًا يمكن أن ترتكب وإنماالدول، على ارتكابها تقتصر الثقافية، ال 

ي اتفاقي  ة ف ام الحماي ام ةأحك اي لع افيان،  اوبروتوآوليه 1954 اله ن خاإلض ل علم ام  ىالل العم ر أحك تقري
رات         ة في فت ررة للممتلكات الثقافي ة المق اآهم لقواعد الحماي وت انته راد، حال ثب ة لألف ة الدولي ئولية الجنائي المس

اة عل       . النزاع المسلح ا لاللتزامات الملق دول في حال مخالفته ة،       ىوتتحمل ال ة الممتلكات الثقافي ا في حماي عاتقه
ي ة الت ئولية الدولي ي  للمس ة الت ئولية المدني ا قواعد المس ي أحكامه ابه ف ي تش دولي، والت انون ال ام الق ا أحك تقرره

ي ة ف انون الخاص والمتمثل ام وقواعد الق ا أحك ال  تنظمه اء األعم ور انته ة ف ة المالك ة للدول ات الثقافي رد الممتلك
ع  ا     العدائية، ودف ادي أو آليهم ي أو الم ك ال    التعويض العين ل  . ممتلكات حال استحالة رد تل ام و قواعد   وتتمث أحك

  :فيما يلي خصوص ذلكالتي وردت ب المسئولية
ام  ) 56(قررت المادة    .1 اذ   ،1907من الئحة الهاي المتعلقة بقواعد وأعراف الحرب البرية لع اتخ

اإلجراءات القضائية ضد من يقوم عمدًا بتدمير أو إتالف المؤسسات المخصصة للعبادة أو الممتلكات الفنية 
ة أم          وا ة القضائية هل هي جنائي ة اإلجراءات الملحق د لطبيع ا تحدي لثقافية والعلمية واآلثار التاريخية، دونم

 مدنية، وطنية أم دولية
ام   .2 ادة    1954نصت اتفاقية الهاي لع د   )28(في الم ى تعه اذ اإلجراءات     عل دول األطراف باتخ في   ال

ريعاته ة اتش ذين   الجنائي ة األشخاص ال ل محاآم ي تكف ا،  الت أمرون بمخالفاته ة أو ي ام االتفاقي الفون أحك يخ
الف  ى األشخاص المخ ة عل ة أو تأديبي زاءات جنائي اع ج ةوإيق ام االتفاقي ى  .ين ألحك ة عل وحرصت االتفاقي

ة،        ة الممتلكات الثقافي االلتزام في اتخاذ إجراءات تشريعية وطنية لمنع ومالحقة من يحاول المساس بحرم
 .الجنائية لمن يقوم بذلكوالتأآيد على المسئولية 

ام   .3 ول األول لع ات جنيف   1977 جاء البرتوآ ة    الملحق باتفاقي اك حماي انوني النته رر التكييف الق ليق
ادة        اآن العب ة وأم ة والثقافي ى الممتلكات التاريخي الممتلكات الثقافية المحمية، باعتبار شن الهجمات عمدًا عل

  .جريمة حرب مادامت تتمتع بالحماية الدولية ضوحة التي يمكن التعرف عليها بوواألعمال الفني
و .4 رر البروتوآ ام  لق اني لع ة 1999الث ئولية الجنائي ة القضائية والمس تقلة للوالي ًا مس ي  أحكام ف

واد   ذآورة، جرائم      )21-15(الم واد الم ا في الم ار الجرائم المنصوص عليه دول األطراف اعتب زم ال ، وأل
داخلي، وفرض الع   ك، في          بمقتضي القانون ال ى ذل ذه االنتهاآات أو محرضيهم عل ي ه ى مرتكب ات عل قوب

و      ى النح ة عل ات المرتكب ذآورة االنتهاآ واد الم لت الم دولي، وفّص انون ال ام والق انون الع ادئ الق ار مب إط
 :التالي

ة القا    . أ ام الحماي دًا انتهاك أحك ة  يعتبر مرتكبًا لجريمة انتهاك الممتلكات الثقافية الشخص الذي يقترف عم نوني
  :للممتلكات الثقافية أيًا من قام باألفعال التالية

  .الهجوم على ممتلكات ثقافية مشمولة بالحماية المعززة استهداف أو -
استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة في الحماية المعززة ألغراض عسكرية، أو استخدام أهداف  -

 . حيوية تقع في جوار هذه الممتلكات في الدعم العسكري
 .مار واسع النطاق أو االستيالء على ممتلكات ثقافية محميةإلحاق د -
  .أو التخريب للممتلكات الثقافية المحمية ارتكاب عمليات النهب والسرقة أو االختالس  -

ي     . ب  اله ف ذآورة أع رائم الم ى الج ائية عل ا القض اء واليته ة إلنش ريعية الالزم دابير التش ة الت ل دول ذ آ تتخ
 :الحاالت التالية
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  .ترتكب الجريمة على أراضيهاعندما  -
 .عندما يكون المتهم من موطنيها -
  . عندما يكون المتهم بارتكاب الجريمة متواجدًا على أراضيها -

  
وطني أو   انون ال ة القضائية بموجب الق ة الوالي ة أو ممارس ئولية الفردي ق المس د نص يحول دون تطبي وال يوج

دول األطراف  ى ال ك عل ق ذل دولي، وينطب انون ال ام  الق زام بأحك ل االلت ي تقب ة والت ي االتفاقي ر األطراف ف وغي
ى    . في حال نزاع مسلح تكون طرف فيه لالبروتوآو ة القضائية عل وال تنطبق أحكام المسئولية الجنائية أو الوالي

ذا          ي ه رف ف ة ط لحة لدول وات مس ي ق دمون ف ذين يخ دول ال ذه ال واطني ه تثناء م راف، باس ر األط دول غي ال
و ة        و. لالبروتوآ رام الثالث ن الج ة م اب جريم تم بارتك يه الشخص المه ى أراض د عل ذي يوج رف ال ى الط عل

ى قضائه   أخير عل ه أن يعرض القضية دون ت تهم، علي ليم الم ي بتس م الطرف المعن م يق ذآورة أعاله، وإذا ل الم
داخلي    ه ال انو  ، الوطني وفقًا لإلجراءات المعمول بها في قانون دولي ذات الصل   نوقواعد الق ل   ال ة، ويجب أن تكف

  .23آافة الضمانات القضائية المقررة قانونًا أثناء محاآمة المتهم
  

دول  ى ال ية، ويجب عل ر من الجرائم السياس ا ال تعتب ليم المجرمين، إال أنه د تس ذه الجرائم قواع ى ه ق عل وتنطب
ة         ات واإلجراءات الجنائي ق بالتحقيق ا يتعل اون فيم ليم  األطراف بذل أآبر قدر ممكن من التع ا  . وإجراءات التس آم

يجب على الدول األطراف أن تضمن تشريعاتها الداخلية، آل ما يلزم من تدابير وتشريعات، ألي استخدام ينطوي 
ات   ر مشروع للممتلك ل غي ر أي تصدير أو نق ة، ويعتب ات الثقافي ة المخصصة للممتلك ام الحماي اك أحك ه انته علي

  .24حكام الحمايةالثقافية في األراضي المحتلة انتهاآًا أل
  
في األول من   بموجب ميثاق روماالنفاذ الذي دخل حيز  محكمة الجنائية الدوليةلأآد النظام األساسي ل .5

ة اعتبار أن الهجمات التي تستهدف المباني المخصصة لألغراض الدينية أو  على 2002يوليو عام   التعليمي
و ة، بشرط أال تك ار التاريخي ة واآلث ة أو الخيري كريةأو الفني داف عس رة تختص  ،ن أه رائم حرب خطي ج

ة  ا، دون البالمحكم انون  بمساس النظر فيه داخلي والق انون ال ام الق ًا ألحك ة وفق اآم الوطني اختصاص المح
  .الدولي

  
   

                                                 
  .سامح عمرو، مرجع  سابق/ الدكتور - 23
  .إبراهيم العناين ،مرجع سابق/الدكتور  - 24
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ــصادر   الم

  
  :المادة منقولة بتصرف من المراجع التالية

  

ة  حماية األعيان الثقافية وفقًا لقانون الم ،هايك سبيكر - ة عمل م   ،عاهدات الدولي ى  قورق ة إل ؤتمر   دم  اإلقليمي الم
وفمبر  16-14 العربي، المنعقد في القاهرة في الفترة دولي اإلنساني        ،1999ن انون ال اب دراسات في الق  ،من آت

 .2000لعام ر المستقبل العربي، الطبعة األولىدا
ة عمل مدرجة    زاع المسلح واالحتالل  أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات الن ، محمد سامح عمرو - ، ورق

ة    "آفاق وتحديات"في الجزء األول من مجلد القانون الدولي اإلنساني  روت العربي ة بي  ،المؤتمرات العلمية لجامع
 .منشورات الحلبي الحقوقية

راهيم - اني إب ة عم ،العن لحة، ورق ة وقت النزاعات المس راث اإلنسان والبيئ ة للت ة القانوني ي م لالحماي درجة ف
روت     " آفاق وتحديات" الجزء الثاني من مجلد الفانون الدولي اإلنساني ة بي ة لجامع ؤتمرات العلمي على هامش الم

 .  المؤتمر السنوي العلمي لكلية الحقوق، صادر عن مطبعة الحلبي الحقوقية ،العربية
 .1954مايو 14الصادرة بتاريخ  اإلضافي األول والالئحة التنفيذية لوالبروتوآو 1954اتفاقية الهاي لعام  -
  .1954الثاني التفاقية الهاي لعام  لالبروتوآو -
 


