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افتتحت اجللسة الساعة 10/05.
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
لود النمأ واألمن الدوليص

تدمير التراث الثقافي واالتجار به على يد الجماعات 
اإلرهابية وفي حاالت النزاع المنلح.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية :( وفقا للمادة 37 من النظام 
الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو إىل املشاركة يف هذه اجللسة 
أملانيا،  ألبانيا،  إسرائيل،  إستونيا،  أستراليا،  إسبانيا،  ممثلي 
اإلمارات العربية املتحدة، أيرلندا، أيسلندا، بلجيكا، بلغاريا، 
التشيكية،  اجلمهورية  األسود،  اجلبل  تونس،  تركيا،  بولندا، 
سابقا،  اليوغوسالفية  مقدونيا  مجهورية  كوريا،  مجهورية 
جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، 
سويسرا، شيلي، مجهورية فزنويال البوليفارية، فنلندا، قربص، 
لكسمربغ،  لبنان،  التفيا،  ديفوار،  كوت  كندا،  كرواتيا، 
ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مايل، املغرب، النرويج، النمسا، 

نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: وفقا للمادة 39 من النظام 
الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو مقدمي اإلحاطات اإلعالمية 
التالني إىل املشاركة يف هذه اجللسة: السيد جيفري فيلتمان، 
وكيل األمني العام للشؤون السياسية، السيدة إيرينا بوكوفا، 
والثقافة،  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العامة  املديرة 
السيد يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة 
قائد  باروّلي،  فابريزيو  والعميد  واجلرمية،  باملخدرات  املعين 

قيادة الدرك اإليطايل حلماية التراث الثقايف.

طريق  عن  اليوم  جلسة  إىل  فيدوتوف  السيد  وينضم 
التداول بالفيديو من فيينا.

البند املدرج يف جدول  النظر يف  يبدأ جملس األمن اآلن 
أعماله. 

اليت   S/2017/242 الوثيقة  املجلس  أعضاء  معروض على 
تتضمن نص مشروع قرار مقدم من إثيوبيا، إسبانيا، أستراليا، 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  أملانيا،  ألبانيا،  إسرائيل،  إستونيا، 
أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، 
تركيا، تونس، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهورية 
كوريا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، 
سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، مجهورية 
كرواتيا،  كازاخستان،  قربص،  فنلندا،  البوليفارية،  فزنويال 
ليتوانيا،  لكسمربغ،  لبنان،  التفيا،  ديفوار،  كوت  كندا، 
لربيطانيا  املتحدة  اململكة  املغرب،  مالطة، مايل،  ليختنشتاين، 
نيوزيلندا،  النمسا،  النرويج،  الشمالية،  وأيرلندا  العظمى 

هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان

على  التصويت  يف  للشروع  استعداد  على  واملجلس 
القرار  مشروع  وأطرح  عليه.  املعروض  القرار  مشروع 

للتصويت عليه اآلن.

أجري تصويت برفع األيدي.
املؤيدون:

إيطاليا،  أوكرانيا،  أوروغواي،  إثيوبيا،  الروسي،  االحتاد 
مصر،  كازاخستان،  فرنسا،  الصني،  السويد،  السنغال، 
الشمالية،  وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة 

الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

 15 القرار  مشروع  نال  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
القرار  بوصفه  باإلمجاع  القرار  مشروع  اعتمد  مؤيدا.  صوتا 

 .)2017( 2347

وأعطي الكلمة اآلن للسيد فيلتمان.



3/28 1707835

S/PV.7907 لود النمأ واألمن الدوليص 24/03/2017

األمن  باإلنكليزية(: أشكر جملس  )تكلم  فيلتماد  النيد 
على إتاحة هذه الفرصة يل لتقدمي إحاطة إعالمية بشأن هذا 
السيدة  املتحدة،  اهلام، فضال عن زمالئي يف األمم  املوضوع 
فابريزيو  والعميد  فيدوتوف  يوري  والسيد  بوكوفا  إيرينا 

باروّلي. 

أبدأ كلميت باإلعراب عن تعازي احلارة إىل أحباء ضحايا 
كذلك  األربعاء،  يوم  لندن  يف  وقع  الذي  اإلرهايب  اهلجوم 
أعرب عن خالص التعازي لشعب وحكومة اململكة املتحدة.

ما من مثة حاجة إىل تذكرينا بويالت اإلرهاب. غري أن 
اهلجوم الذي وقع يف لندن مثله كمثل اهلجمات اليت وقعت 
يف اآلونة األخرية يف كابل، وبغداد، ومايدوغوري وغريها من 
العديد من األماكن. فتلك اهلجمات ما من شأهنا إال أن حتملنا 
على تعزيز التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب متاشيا مع قانون 

حقوق اإلنسان الدويل ومعايري القانون اإلنساين.

إن اإلرهابيني اليوم، ال يدمرون األرواح البشرية فحسب، 
التارخيية،  واألشياء  املواقع  يف  املروع  عنفهم  ينشرون  بل 
التدمري  أن  احلقيقة  ويف  املسلح.  الزناع  حاالت  يف  ال سيما 
املتعمد للتراث الثقايف واالجتار باملواد الفنية أو الدينية أو املواد 
واملجتمعات  األفراد  يستهدف  الكربى،  الثقافية  األمهية  ذات 
على أساس ثقايف وديين. لذلك فإن محاية التراث ليست فقط 
إن  أيضا.  وانسانية  أمنية  احلماية حتمية  فتلك  ثقافية؛  مسألة 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مثل  اإلرهابية  اجلماعات 
والشام تستغل املواقع الثقافية لتمويل أنشطتها وتعزيز صالهتا 
مع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. كذلك تعمل تلك املجموعات 
الثقافة  لتقويض سلطة  به  واالجتار  الثقايف  التراث  تدمري  على 
كجسر بني األجيال والشعوب اليت تنتمي إىل شىت اخللفيات 

واألديان.

إىل  للتو  اعتمد  الذي   )2017(  2347 القرار  يهدف 
تعزيز التعاون الدويل من أجل حرمان اإلرهابيني من التمويل، 

للتفاهم  رمزا  بوصفه  الثقايف  التراث  محاية  إىل  إيضا  ويرمي 
واحترام مجيع األديان واملعتقدات واحلضارات.

الثقايف ليس  التراث  باألمهية األساسية حلماية  الوعي  إن 
أمرا جديدا، ولكنه زاد زيادة كبرية خالل السنوات العديدة 
املاضية. وإنشاء جملس األمن لوالية بعثة األمم املتحدة املتكاملة 
القرار  من خالل  مايل  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة 
املشروع  غري  االجتار  بني  الصلة  أرسى   ،)2013(  2100
القرار  حث  وقد  اإلرهاب.  ومتويل  الثقافية  باملمتلكات 
ومكافحة  ملنع  التعاون  تعزيز  على  الدول   )2016(  2322
أو  تفيد  اليت  هبا  املتصلة  واجلرائم  الثقافية  باملمتلكات  االجتار 
وخالل  نفسه،  الوقت  ويف  اإلرهابية.  اجلماعات  تفيد  قد 
اإلرهاب،  العاملية ملكافحة  لالستراتيجية  اخلامس  االستعراض 
أعربت اجلمعية العامة يف قرارها 291/70 عن قلقها من أن 
يف  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  من  يستفيدون  قد  اإلرهابيني 
بعض املناطق، مبا يف ذلك االجتار باملمتلكات الثقافية، ودانت 
تدمري التراث الثقايف على يد اجلماعات اإلرهابية. ويف القرار 
127/68، أعربت اجلمعية العامة عن استيائها من “اهلجمات 
انتهاك  يف  الثقافية،  واملواقع  الدينية  واملزارات  األماكن  على 
والقانون  اإلنسان  حقوق  قانون  سيما  وال  الدويل،  للقانون 

اإلنساين”.

ومعياري  قانوين  إطار  بالفعل  هناك  ذلك،  على  عالوة 
للتصدي هلذه اجلرائم. ويرتكز ذلك اإلطار على  دويل متني 
الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية 
واملبادئ  اإلرهاب؛  متويل  لقمع  الدولية  واالتفاقية  والفساد؛ 
التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما 
به من جرائم  يتَّصل  وما  الثقافية  باملمتلكات  باالتِّجار  يتعلق 

أخرى.

إن محاية التراث الثقايف تتطلب منا بذل كل جهد لتنفيذ 
هذا اإلطار القانوين واملعياري الدويل وتعزيز التعاون الدويل.
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كذلك تتطلب استجابة العدالة اجلنائية العاملية اليت ميكنها 
اإلرهابية  الشبكات  بتعطيل  الثقافية  باملمتلكات  االجتار  منع 
واإلجرامية، مبا يف ذلك عن طريق مكافحة الفساد ومكافحة 

غسل األموال، وتقدمي اجلناة إىل العدالة.

التعاون عرب  على حتقيق  أقوى  على حنو  نركز  أن  علينا 
القطاع  من  الشركاء  وإشراك  املعلومات،  وتبادل  احلدود 
اخلاص والعام، مبا يف ذلك التجار والقطاع السياحي، لتعزيز 
سالمة سلسلة اإلمداد ووقف االجتار غري املشروع باملمتلكات 

الثقافية وبيعها.

إن منظومة األمم املتحدة، وال سيما من خالل كيانات 
فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، تدعم 
على حنو متزايد جهود الدول األعضاء ملواجهة هذه التهديدات 
عن طريق الدعوة واملساعدة يف جمال بناء القدرات. فعلى سبيل 
املثال، تعمل بالفعل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
باملخدرات واجلرمية إىل جانب  املعين  املتحدة  األمم  ومكتب 
اإلنتربول، ومنظمة اجلمارك العاملية، والشركاء اآلخرين، على 
ومكافحة  الثقايف  التراث  محاية  يف  األعضاء  الدول  مساعدة 
االجتار باملمتلكات الثقافية. وبوصفي رئيس فرقة العمل، ويف 
أشجع  سوف  اليوم،  اختذ  الذي  والقرار  املناقشة  هذه  ضوء 
متويل  مبكافحة  املعين  الوكاالت  بني  املشترك  العامل  الفريق 
اإلرهاب على وضع مشاريع جديدة ملساعدة الدول األعضاء 

يف محاية تراثها الثقايف.

إن األمم املتحدة، وجملس األمن على وجه اخلصوص أثبتا 
أعمال  الثقايف يف  التراث  إدماج محاية  مواصلة  عزمهما على 
مكافحة اإلرهاب. وتعمل الدول األعضاء بدعم من كيانات 
األمم املتحدة على تعزيز األطر القانونية وُنظم العدالة اجلنائية، 
الثقايف  التراث  على  اإلرهابيني  هجمات  ملنع  تعاوهنا  وتعزيز 
وصدها. أعتقد أن بوسعنا فعل ذلك بل جيب علينا فعل املزيد. 

إن القرار 2347 )2017( يوفر أساسا جيدا للقيام بذلك. 
واألمم املتحدة مستعدة للقيام بدورها.

على  فيلتمان  السيد  أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطته اإلعالمية. 

أعطي الكلمة اآلن للسيدة إيرينا بوكوفا.

أوال  يل  امسحوا  باإلنكليزية(:  )تكلمت  بوكوفا  النيدة 
أن أعرب عن خالص التعازي حلكومة وشعب اململكة املتحدة 
يف أعقاب اهلجوم اإلرهايب املميت الذي وقع يف لندن، والذي 

يذكرنا مبسؤولياتنا عن مكافحة التطرف واإلرهاب.

)تكلمت بالفرنسية(
القرار  الختاذ  املخلصة  مشاعري  عن  أعرب  أن  أود 
اهلام جدا  االعتراف  يظهر  الذي  التارخيي 2347 )2017( 
بدور التراث الثقايف يف صون السلم واألمن. فالتراث هويتنا. 
بينما انظر إىل أعضاء هذا املجلس املوقر، أرى صور أهرامات 
اليابان،  مصر، وجزيرة غوريه يف السنغال، وجبل فوجي يف 
والساحة احلمراء يف موسكو وكهاباك نيان يف بوليفيا وغريها 

من البلدان يف أمريكا الالتينية.

قصة  يروي  الثقايف  التراث  أن  بالذكر  اجلدير  من 
اليت  والقْيم  املرجعية  النقاط  وجيسد  تنوعها.  بكل  الشعوب 
حتدد إنسانيتنا املشتركة ويكفل متاسك جمتمعاتنا. لقد ضحى 
البعض بأرواحهم من أجل الدفاع عنه. وكما كتب الشاعر 
األملاين هاينريش هاين، يف كل مكان حيرق فيه الرجال الكتب 
غالبا  آخرين،  رجال  حرق  إىل  األمر  هبم  ينتهي  والثقافة، 

ما أثبت التاريخ صحة هذا.

أيضا  وهو  حرب.  جرمية  للتراث  املتعمد  التدمري  إن 
األمد  الطويل  التدهور  لتسريع  احلرب  أساليب  من  أسلوب 
وهذا  الثقايف.  التطهري  استراتيجية  من  وكجزء  للمجتمعات، 
من  أكثر  الثقايف  التراث  عن  الدفاع  جيعل  الذي  السبب  هو 
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فصلها عن محاية  إهنا ضرورة حتمية ال ميكن  ثقافية؛  مسألة 
األرواح البشرية.

إن ما خيتفي وراء مجال تدمر قصة تبادل ثقايف بني آسيا 
وبالد فارس، وروما، وهوية الشعب السوري. ويدل وجود 
اليهودية  بني  التفاعل  أن  املوصل على  يونس يف  النيب  ضريح 

واملسيحية واإلسالم ميثل رمزا للوحدة.

يدل التراث الثقايف على وجود حوار ثقايف. فهو خيربنا 
عن تارخينا ويوحي مبستقبل مشترك. فاملتطرفون يعرفون ذلك، 
األمن  جملس  إن  تدمريه.  إىل  سعيهم  وراء  السبب  هو  وهذا 
باختاذه القرار 2199 )2015( الذي حيظر االجتار باملمتلكات 
الثقافية من العراق وسوريا، فقد أصاب كبد التطرف العنيف 
للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  إىل  وعهد  التمويل،  خالل  من 
والعلم والثقافة )اليونسكو(، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
)االنتربول(، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
املسؤولية بتويل دور القيادة يف مكافحة االجتار غري املشروع 
بالقطع األثرية. وقد أدى ذلك القرار بالفعل إىل نتائج هامة.

يف حركة عاملية أطلقتها اليونسكو، قامت حنو 50 دولة 
بالفعل بتعزيز تشريعاهتا وتقاسم املعلومات لتفكيك الشبكات 
وتيسري استرداد املمتلكات. وتعمل حاليا أكثر من أي وقت 
مضى كل من اليونسكو، واإلنتربول، ومكتب األمم املتحدة 
اجلمركية،  اخلدمات  ومكتب  واجلرمية،  باملخدرات  املعين 
عملها  يف  التعاون  تعزيز  على  واملتاحف  اخلاص،  والقطاع 
ميثل  للتو  اختذ  الذي  القرار  إن  باملخدرات.  االجتار  ملكافحة 
خطوة هائلة إىل األمام ألنه جيسد رؤية جديدة للصالت بني 
السالم والتراث. وأشيد بفرنسا وإيطاليا وسائر املشاركني يف 

هذه املبادرة.

العامل حلماية  أول وحدة خاصة يف  إيطاليا  أنشأت  لقد 
التراث الثقايف يف حاالت الطوارئ، حتت قيادة قائد قوة الدرك 
فرنسا  وأنشأت  اليوم.  هنا  أحييه  الذي  باروتشي  اإليطالية، 

واإلمارات العربية املتحدة صندوقا جديدا أصبح لديه بالفعل 
أكثر من 75 مليون دوالر. 

استراتيجية   2015 عام  يف  اليونسكو  اعتمدت  لقد 
العمل  تنسيق  عن  ملسؤوليتنا  واضح  فهم  إىل  استنادا  عاملية، 
الدويل. إننا بقيامنا بدورنا بوصفنا قّيمني على القانون الدويل 
املتعلق بالتراث الثقايف، نعمل على صياغة السياسات واملعايري 
املشتركة من خالل تنفيذ اتفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة 
الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح، واتفاقية  امللكية  حبماية 
ونقل  وتصدير  استرياد  ومنع  حظر  بوسائل  املتعلقة   1970
ملكية املمتلكات الثقافية، واتفاقية التراث العاملي لعام 1972.

وآشور  ومنرود  وحلب  تدمر  يف  القتال  توقف  وفور 
حتركت اليونسكو على أرض الواقع حيث اختذت تدابري أولية 
لتأمني املواقع واحليلولة دون وقوع مزيد من األضرار. وقمنا 
خالل  من  مايل  يف  املسلحة  القوات  أفراد  بني  الوعي  بنشر 
توزيع 000 8 جواز سفر إىل التراث، مثل هذا، لكي يعرف 

كل جندي مكان املواقع وأمهيتها الثقافية.

وإنين أحيي جملس األمن مرة أخرى على إدراجه محاية 
التراث الثقايف يف واليات قوات حفظ السالم. فحني يكون 
حدث  كما  الزناع،  يف  املواجهة  خط  على  الثقايف  التراث 

بالفعل، ينبغي أن يكون يف طليعة السالم أيضًا.

الدولية من أجل  واليونسكو تعمل مع املحكمة اجلنائية 
وضع حد لإلفالت من العقاب على جرائم احلرب ضد الثقافة. 
وأفضى تعاوننا هذا إىل إدانة األشخاص املسؤولني عن تدمري 
األضرحة يف متبكتو اليت أعيدت إىل ما كانت عليه مرة أخرى 
اليوم بعد أن أعادت اليونسكو بناءها سعيًا للتعجيل باملصاحلة 
وتعزيز التماسك - مثلما فعلنا قبل 12 عامًا بإعادة بناء جسر 
فحيثما  واهلرسك،  البوسنة  يف  احلرب  دمرته  الذي  موستار 

يرتفع شأن الثقافة، يرتقي الناس معها.
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وبناء  العنيف.  التطرف  لدحر  ال تكفي  األسلحة  إن 
السالم يتطلب الثقافة أيضًا، كما أنه يتطلب التعليم والوقاية 
ونقل التراث. وآمل أن تكون تلك هي الرسالة اليت يبثها هذا 

القرار التارخيي ونطاقه اهلائل.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أشكر السيدة بوكوفا على 
إحاطتها اإلعالمية.

أعطي الكلمة اآلن للسيد فيدوتوف.

أن  أود  بداية،  باإلنكليزية(:  )تكلم  فيدوتوف  النيد 
للحكومة  القلبية  تعازي  نقل  الرئيس،  سيدي  منكم،  أطلب 
اإلرهايب يف  اهلجوم  بشأن  املتحدة  اململكة  الربيطانية وشعب 
وسط لندن. ونعرب عن مواساتنا ألسر ضحايا ذلك العمل 

اهلمجي.

إن اختاذ القرار 2347 )2017( اليوم وااللتزام املستمر 
من جانب جملس األمن يساعدان على إبقاء األضواء مسلطة 
على ضلوع اجلماعات اإلرهابية وشبكات اجلرمية املنظمة يف 
التصدي  وبيعه. وضرورة  وهتريبه  وهنبه  الثقايف  التراث  تدمري 
مواجهة  يف  مضى  وقت  أي  من  إحلاحًا  أكثر  باتت  لذلك 
والعراق ومصادرة  التراثية يف سوريا  للمواقع  الشامل  التدمري 
آالف القطع األثرية بالقرب من حدود هذين البلدين، األمر 

الذي قد ال ميثل سوى غيض من فيض.

واآلثار  باميان  يف  بوذا  متثايل  مثل  املعامل،  تدمري  إن 
الرومانية يف تدمر واألضرحة واملساجد يف تكريت واملوصل، 
هي حماوالت مستهجنة ملحو التاريخ البشري. إال أن التدمري 
التهريب  أيضًا عن طريق  لإلرهابيني  أرباحًا  والنهب حيققان 
الذي يتم بالتواطؤ مع عصابات اجلرمية املنظمة. وهذه األرباح 
متول املزيد من أعمال اإلرهاب ومتكن من مزيد من التدمري 
وهنب املواقع الثقافية والكنوز األثرية. وال ميكن السماح بأن 

تستمر هذه اجلرمية بال هوادة. 

يعمل  باملخدرات واجلرمية  املعين  املتحدة  األمم  ومكتب 
بتعاون وثيق مع شركائنا يف اليونسكو، وكذلك مع اإلنتربول 
ومنظمة اجلمارك العاملية وغريها، من أجل تعزيز االستجابات 
الفنية  املساعدة  املكتب  ويقدم  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية 
ويف جمال بناء القدرات، إىل جانب تيسري التعاون الدويل ملنع 
تقدمي  يشمل  وهذا  ومكافحته.  الثقافية  باملمتلكات  االجتار 
الدعم لتنفيذ املبادئ التوجيهية الدولية بشان تدابري منع اجلرمية 
وما  الثقافية  باملمتلكات  باالجتار  يتعلق  فيما  اجلنائية  والعدالة 
يتصل به من جرائم أخرى اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام 

.2014

اتفاقية األمم  ودعمنا للدول األعضاء ترسخ جذوره يف 
األمم  واتفاقية  الوطنية،  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة 
متويل  لقمع  الدولية  واالتفاقية  الفساد،  ملكافحة  املتحدة 
اإلرهاب. وهلذه االتفاقيات عضوية شبه عاملية. وهي تنطبق 
الذي  اإلطار  وتوفر  واإلرهاب  والفساد  املنظمة  اجلرمية  على 
االجتار  ملنع  يستخدمه  أن  وميكن  الدويل  املجتمع  إليه  حيتاج 
مرتكبيه  ومالحقة  فيه  والتحقيق  وجترميه  الثقافية  باملمتلكات 
اإلرهابية  اجلماعات  متويل  يف  استخدامه  دون  واحليلولة 
يف  السارية  االتفاقيات،  وهذه  واستردادها.  إعادهتا  ودعم 
السالم  بناء  عمليات  يف  هامة  أسسًا  تشكل  األوقات،  كل 
والتدخالت يف مرحلة ما بعد الزناع؛ وهي أملنا يف منع هذه 

اجلرمية ومكافحتها وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة.

الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  الكامل  والتنفيذ 
ضروري بصورة خاصة، ألن التهريب يعتمد على املسؤولني 
الفاسدين واملتاجرين للتمكني من عبور القطع املنهوبة للحدود 
الدولية  الصكوك  جانب  إىل  اإلطار،  وهذا  للبيع.  وعرضها 
اليت وضعت برعاية اليونسكو واملعهد الدويل لتوحيد القانون 
اخلاص، من شأنه أن يساعد على كفالة تصدي األطر القانونية 
على  القادرة  التحقيق  وإنشاء وكاالت  اجلرمية،  هلذه  الوطنية 
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القضائيني  واملوظفني  القانون  إنفاذ  العمل، وحصول موظفي 
عن  فضاًل  للحدود،  السليمة  واإلدارة  الالزم،  التدريب  على 
التعاون  ودعم  األموال؛  غسل  ومكافحة  اجلمركية  الضوابط 
الدويل، واضطالع اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة، مبا يف ذلك 

املتاحف والتجار وقطاع السياحة، مبسؤولياهتا.

املبادئ  لدينا  األدوات.  ولدينا  املعاهدات،  لدينا  إن 
إىل  حنتاج  ولكننا  التدريب.  مواد  لدينا  أن  كما  التوجيهية. 
الدول  تقدم  أن  وإىل  فعالية،  أكثر  بشكل  االلتزامات  تفعيل 
األعضاء املزيد من املوارد بروح املسؤولية املشتركة. واستجابة 
لذلك، يسعى املكتب إىل تسليط مزيد من الضوء على أبعاد 
هذه اجلرمية ملساعدة املجتمع الدويل على توجيه العمل املشترك 

على حنو أفضل.

إىل  نسعى  آخرين،  وشركاء  اليونسكو  مع  وبالتعاون 
رصد  أواًل،  أجل،  من  عاملية  دراسة  إلجراء  مشروع  متويل 
طرق التهريب الرئيسية وأساليبه ونطاقه واألمناط املستخدمة؛ 
اليت  اجلنائية  العدالة  الرئيسية يف جمال  التحديات  ثانيًا، حتديد 
تواجهها البلدان وتقدمي املساعدة املصممة خصيصًا. وآمل أن 
األمم  مكتب  املجلس. وخربة  دعم  على  االعتماد  لنا  يتسىن 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وجتاربه البحثية يف التصدي 
للجرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد واإلرهاب ستبقى حتت 
تصرف املجلس ملنع املجرمني واإلرهابيني من التربح من تدمري 

وسرقة تراثنا الثقايف املشترك.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أشكر السيد فيدوتوف على 
إحاطته اإلعالمية.

أعطي الكلمة اآلن للعميد بارويل.

األمن  جملس  أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  بارويل  النيد 
على إتاحة هذه الفرصة وإعطائي الكلمة يف جلسة اليوم املهمة.

التراث  املعنية حبماية  اخلاصة  اإليطالية  الشرطة  قيادة  إن 
الثقايف هي أول وحدة يف العامل للشرطة املتخصصة يف محاية 
تقف  وهي  عام 1969،  يف  تأسيسها  ومنذ  الثقايف.  التراث 
الثقايف.  التراث  هتريب  مكافحة  يف  األمامية  اخلطوط  على 
 800 000 قرابة  استعادة  إىل  اآلن  حىت  حتقيقاتنا  وقادت 
عمل فين ومصادرة أكثر من مليون قطعة فنية أثرية. وحققنا 
 1 000 من  أكثر  واحتجزنا  تقريبًا  شخص   35 000 مع 
للشرطة  الثابت  االلتزام  على  تدلل  األرقام  وهذه  شخص. 

اإليطالية اخلاصة حبماية التقاليد املشتركة للعامل وتارخيه.

واالجتار باملمتلكات الثقافية يكون يف أحيان كثرية جرمية 
عرب وطنية تتطلب هنج حتقيق عرب وطين. فاملقتنيات تسرق من 
بلد ما، وجيري هتريبها عرب حدود بلد آخر، مث تباع بشكل 
آخر  بلد  يف  مستقرًا  هلا  جتد  ورمبا  آخر،  بلد  يف  قانوين  غري 
يف  اإلنتربول  يوفره  الذي  الدويل  والتعاون  املطاف.  هناية  يف 
جمال الشرطة حموري، ولكن هذا قد ال يكفي دائمًا. فنهب 
املمتلكات الثقافية وهتريبها جرمية معقدة تتطلب تركيزًا حادًا 
وخربة فريدة تتجاوز نطاق األدوات املعتادة ألفراد الشرطة. 
والسبيل الوحيد حلماية التراث الثقايف بنجاح هو العمل الوثيق 

بني الوكاالت عرب احلدود.

اخلاصة  اإليطالية  الشرطة  قيادة  تقدم  اإلطار،  هذا  ويف 
حني  األخرى  للبلدان  حيتذى  منوذجًا  الثقايف  التراث  حلماية 
يتطلب األمر تعاونا دوليًا على مستوى القضاء وإنفاذ القانون 

والتخصصات.

متخصصة  شرطة  وحدات  إنشاء  إىل  بقوة  ندعو  إننا 
حلماية التراث الثقايف يف كل بلد.

ويف إطار حبثنا عن القطع األثرية الثقافية اليت مت تصديرها 
فإننا نقوم يف كثري من األحيان يف هناية املطاف  إيطاليا،  من 
املنهوبة  ممتلكاهتا  تعقب  على  األخرى  البلدان  مبساعدة 
واستعادهتا. وقد نشرنا أفرادنا أيضا كجزء من بعثات التعاون 
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الدويل، على غرار بعثة الناصرية يف العراق، من عام 2004 
إىل عام 2005، عمال بالقرار 1483 )2003(.

الثقايف  التراث  حلماية  الكارابينيريي  قيادة  توفر  كما 
العامني  واملدعني  للقضاة  اخلارج،  ويف  إيطاليا  يف  التدريب 
من  واملمارسني  واخلرباء  اجلمارك  وموظفي  الشرطة  وضباط 
وزارات الثقافة. وقد وقعنا مؤخرا ترتيبات تقنية مع العديد من 

أصحاب املصلحة على الصعيدين الوطين والدويل.

وبغية حتسني التعاون الدويل يف جمال محاية التراث الثقايف، 
فإننا ننشر املعلومات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة. 
تتضمن  اليت  البيانات  قاعدة  وهي  لدينا،  أداة  أقوى  وحتتفظ 
القطع األثرية الثقافية املسروقة، بأكثر من 1.2 مليون صورة 
وملف تتعلق بالقطع األثرية املسروقة، فضال عن أكثر من 6 
تغطيها حتقيقاتنا.  اليت  الفنية  ماليني صورة ووصف لألعمال 
وقاعدة البيانات اليت كانت يف األصل أكرب أرشيف يف العامل 
لتحليل  قوية  أداة  اآلن  تشكل  املسروقة،  األثرية  القطع  من 

البيانات ملعاجلة البيانات واملساعدة يف حتقيقاتنا.

العمل  فرقة  يف  املتمثلة  األخرية،  مبادرتنا  بدأت  وقد 
“االحتاد من أجل التراث”، بنجاح يف أعقاب سلسلة الزالزل 
وفرقة   .2016 عام  أواخر  يف  إيطاليا  ضربت  اليت  الرهيبة 
العمل فريق يتشكل من أفراد قيادة الكارابينيريي املتخصصني 
الذين يعملون جنبا إىل جنب مع خرباء وزارة الثقافة، لتقييم 
املخاطر وحتديد األضرار اليت حلقت بالتراث الثقايف يف املناطق 
املتأثرة باألزمات، ووضع خطط العمل الالزمة، مبا يف ذلك 
على  واملساعدة  املحليني،  للموظفني  تدريبية  دورات  توفري 
إزالة القطع األثرية القابلة للنقل من املواقع املهددة باالنقراض 
واالجتار  النهب  ومكافحة  وتعزيز  آمن،  بشكل  املنهوبة،  أو 

باملمتلكات الثقافية.

والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  مع  اآلن  ونعمل 
والثقافة، على وضع اتفاق احتياطي يسمح بنشر فرقة العمل 

االحتاد من أجل التراث يف اخلارج، حتت راية األمم املتحدة. 
ثنائي مع عدة  اتصال بشكل  فنحن على  نفسه،  الوقت  ويف 
بلدان، مبا يف ذلك، يف اآلونة األخرية، العراق. وقد قمت للتو 
لتحديد جماالت  بغداد،  امليداين يف  اليونيسكو  مكتب  بزيارة 
التعاون لترميم املناطق األثرية اليت دمرها تنظيم داعش وهنبها. 
وقد زادت محلة “االحتاد من أجل التراث” الوعي بالتهديدات 
اليت يتعرض هلا التراث الثقايف، وحشدت أطرافا فاعلة خارج 
لتنسيق  اليونيسكو  الثقايف، ووسعت جهود  التراث  جمتمعات 

العمل التقين بني خمتلف الوكاالت واملؤسسات املتخصصة.

ويف ضوء اخلربة والنجاح والعمل املتطور الذي تضطلع 
يشرفين  الثقايف،  التراث  حلماية  الكارابينريي  قوات  قيادة  به 
التارخيي 2347  القرار  باختاذ  للترحيب  اليوم  هنا  أكون  أن 
اليت  الفعالة  وتدابريه  القرار  بروح  أيضا  ونرحب   .)2017(
بني  أقوى  روابط  وإقامة  موحدة  إجراءات  اختاذ  إىل  تدعو 
أوسع  تعريفات  واعتماد  الشرطة،  وقوات  األعضاء  الدول 
لوائح  ووضع  الثقايف،  التراث  ضد  املرتكبة  للجرائم  نطاقا 
تنظيمية أكثر صرامة بشأن االجتار غري املشروع باملواد ذات 

األصول غري املوثقة.

على  بارويل  العميد  أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطته اإلعالمية.

أعطي الكلمة اآلن ألعضاء املجلس.

أعطي الكلمة لوزيرة الثقافة واالتصال يف فرنسا.

أرحب  بالفرنسية(:  )تكلمت  )فرنسا(  أزوالي  النيدة 
باختاذ القرار 2347 )2017( باإلمجاع كخطوة تارخيية يف 
كفاحنا املشترك حلماية التراث الثقايف املهدد باالنقراض. إننا 
جنتمع هذا الصباح يف جملس األمن، يف قلب مدينة عاملية ترمز 
إىل احلداثة، “يف ظل الربحني املفقودين”، حىت أقتبس عمل 
ملوضوع  نظرا  الصباح،  هذا  ولكن  سبيغلمان.  أرت  الفنان 



9/28 1707835

S/PV.7907 لود النمأ واألمن الدوليص 24/03/2017

الذي  باميان،  لبوذا  املفقود  الظل  يف  أيضا  جنتمع  اجتماعنا، 
الصامتة. وحنن  قوته  للمتفجرات على  التدمريية  القوة  قضت 
متبكتو،  يف  واألضرحة  املخطوطات  لنداءات  استجابة  جنتمع 
ما بني  لبالد  ثريان  برؤوس  بشر  ومتاثيل  املزخرف  واحلجر 

النهرين.

إن اهلجمات املتعمدة على التراث الثقايف اإلنساين ترجع 
إىل الرغبة يف طمس الذاكرة، ورفض املاضي، وجتريد التاريخ 
من معناه ودروسه. وهي نفس الرغبة املدمرة اليت تستهدف 
اهليئات احليوية للنساء والرجال واألطفال، ولكن أيضا حجر 
وطني كنوزنا التراثية املعروضة يف املتاحف. إهنا الرغبة الشائنة 
من  املاضي  موجودا يف  ما كان  الرغبة يف كسر  نفس  ذاهتا، 
أجل التخلص من آمال املستقبل. وحنن مدينون هلؤالء الناس، 
تارخيهم  حنكي  أن  وعلينا  ماضيهم.  باحترام  ونساء،  رجاال 
التراث  التاريخ جزء من  ألطفالنا وأطفال أطفالنا، ألن ذلك 
الذين يسعون،  املشترك لإلنسانية. وجيب أن نقف مع مجيع 
يف بعض األحيان على حساب حياهتم اخلاصة، إىل إنقاذ تلك 

الكنوز اإلنسانية من الدمار.

ومن مث، سيقدم املجتمع الدويل الدعم ملا أمساه ليون بلوم 
حبق “ضمري األمم املتحدة”، أي اليونيسكو. وأود أن أشيد 
بالدور األساسي الذي تضطلع به اليونيسكو يف محاية التراث 
وتعزيز التنوع الثقايف، كأداة إلحالل السالم، وبوصفها ضمريا 
أخالقيا للبشرية يذّكرنا مجيعا بأن الثقافة تربط الناس بتارخيهم 
باعتماد  الدول  إلتزمت  اليونيسكو،  وبفضل  ومناطقهم. 
نصوص مفيدة للمحافظة على تراثنا املشترك. والوالية العاملية 
لليونيسكو أكثر أمهية من أي وقت مضى يف عامل تتعرض فيه 

قيمها األساسية للخطر يف كثري من األحيان.

وأرحب أيضا بالعمل الذي يقوم به مكتب األمم املتحدة 
دورا  يؤديان  اللذين  واإلنتربول،  واجلرمية  باملخدرات  املعين 
تعزيز  طريق  عن  الثقافية  باملمتلكات  االجتار  منع  يف  رئيسيا 

التعاون القضائي وزيادة الوعي بني الدول بشأن املسائل اليت 
ال يزال ُيساء فهمها يف كثري من األحيان. وأود أيضا أن أثين 
واملديرة  السياسية،  للشؤون  العام  األمني  على حضور وكيل 
املدير  أشكر  وأن  األمن،  جملس  يف  هنا  لليونيسكو  العامة 
التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على 

إحاطته اإلعالمية.

لوال  اليت  الربيطانية،  الرئاسة  أشكر  أن  أيضا  وأود 
جهودها ملا رأت الدعوة املشتركة اليت وجهتها فرنسا وإيطاليا 
فرنسا  تضامن  أخرى عن  مرة  أعرب  أن  النور. وامسحوا يل 
مهد  عليهم يف  اهلجوم  الذين جرى  الربيطانيني  أصدقائنا  مع 

الدميقراطية، وهو برملاهنم.

إن محاية التراث مسألة حضارية وقضية أخالقية توحدنا 
قضية  أيضا  فهي  ذلك،  ومع  املتنوعة.  انتماءاتنا  رغم  مجيعا 
املنهوبة  الثقافية  باملمتلكات  املشروع  غري  االجتار  ألن  أمنية، 
عامال  ويشكل  اإلرهابية،  الشبكات  ميول  الصراعات  خالل 
اليت  اإليرادات  وتعزز  نفسها.  املسلحة  الصراعات  تطور  يف 
يدرها االجتار بالتراث الثقايف، اجلماعات املسلحة، وال سيما 
بلد تشن  املسروقة يف  الثقافية  فاألشياء  التنظيمات اإلرهابية. 
وتأجيجه.  املذكور  الصراع  لتكريس  تستخدم  احلرب  فيه 
وحىت بعد انتهاء الصراع، عندما تتم استعادة السالم، ال يزال 
رمزا  بوصفه  السالم  استعادة  يف  رئيسيا  دورا  يؤدي  التراث 
األسباب  دمها. وجلميع  أريق  اليت  الشعوب  لصمود ووحدة 
خطوات  يتخذ  أن  الدويل  املجتمع  على  جيب  ذكرهتا،  اليت 
الختاذ إجراءات. وهذه ضرورة إنسانية وقضية عادلة وعنصر 

أساسي من عناصر السالم.

الصباح،  هذا  تعقد  اليت  الرائدة  اجللسة  هذه  وخالل 
يتخذ املجتمع الدويل إجراءات من خالل جملس األمن الذي 
التراث  حلماية  حصرا  يكرس  شامال  قرارا  مرة  ألول  اعتمد 
تقع  اليت  اهليئة،  إن هذه  املسلح.  الصراع  للخطر يف  املعرض 
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جمهزة  اآلن  أصبحت  واألمن،  السلم  صون  مسؤولية  عليها 
متاما ملعاجلة هذه املسألة بالذات من خالل النص الذي قدمته 
قد وردت  املسألة  فإن هذه  احلال،  وبطبيعة  وإيطاليا.  فرنسا 
تلك  ولكن  املاضي،  املجلس يف  إعتمدها  أخرى  قرارات  يف 
وال  حمددة،  جماالت  على  وركزت  حمدودة  كانت  األحكام 
سيما يف سياق مكافحة اإلرهاب. وعلى سبيل املثال، يدعو 
القرار 1267 )1999( إىل احترام التراث الثقايف والتارخيي 
تدمري   )2015(  2199 القرار  يدين  حني  يف  ألفغانستان، 
التراث الثقايف يف العراق وسورية، وال سيما من قبل تنظيمي 
داعش وجبهة النصرة، وحيث الدول األعضاء على اختاذ التدابري 

املالئمة ملنع االجتار باملمتلكات الثقافية من العراق وسورية.

وقد دفعت الضرورة امللحة هلذه املسألة املجلس اليوم، إىل 
تأكيد أمهية هذين القرارين وأن يبقي هذه املسألة قيد نظره. 
ويف هذا الصدد، ميكن للمجلس أن يعتمد على إسهام الـ 43 
اليت اجتمعت يف شهر كانون األول /ديسمرب 2016 يف مؤمتر 
د باالنقراض،  أبو ظيب الدويل املعين حبماية التراث الثقايف املهدَّ
أود  والذي  املتحدة،  العربية  واإلمارات  فرنسا  نظمته  الذي 
الثناء على التزامه احلاسم. ويف تلك الوثيقة، دعا البلدان جملس 
ومها  املؤمتر،  حددمها  رئيسيني  هدفني  حتقيق  دعم  إىل  األمن 
للخطر،  املعرض  الثقايف  التراث  حلماية  دويل  صندوق  إنشاء 

وإنشاء شبكة من املالذات اآلمنة.

ويعد القرار الذي اعتمد باإلمجاع اليوم، شامال ومتوازنا.

ويدل القرار على تصميم املجتمع الدويل التام على أرفع 
املستويات. وأشعر بالفخر بتقدميه جنبا إىل جنب مع زميلي 

اإليطايل. 

التراث املعّرض للخطر يف حاالت  ويتناول أيضا مسألة 
الثقايف  التراث  هتديد  تناول مجيع حاالت  عرب  املسلح  الزناع 
أو تدمريه أو سرقته أو االجتار به للمرة األوىل دون أي تقييد 
جغرايف وبغض النظر عما إذا كانت تلك األفعال صادرة عن 

اجلماعات اإلرهابية املدرجة يف قائمة اجلماعات اإلرهابية أو 
غريها من اجلماعات املسلحة األخرى. 

ويربط القرار بصورة مباشرة متويل اجلماعات اإلرهابية 
واالجتار باملمتلكات الثقافية وتعزيز األدوات التنفيذية القائمة 
األمن.  ملجلس  السابقة  القرارات  يف  املسألة  هلذه  للتصدي 
ويلّخص بشكل أفضل الصلة بني اجلماعات اإلرهابية واجلرمية 
املنظمة، ويشري أيضا إىل النتائج الرئيسية اليت توصل إليها مؤمتر 
القرار  يعزز  وكذلك  الدويل.  بالقانون  يتعلق  فيما  ظيب  أبو 
املسألة  هبذه  الصلة  ذات  واهليئات  الوكاالت  بني  التعاون 
الذي حيث  الوقت  استبداهلا، يف ذات  أو  دون تكرار عملها 
التنفيذية  التدابري  من  املزيد  واختاذ  التعاون  على  الدول  فيه 
إىل  األعضاء  الدول  يدعو  وأخريا،  املوضوعية.  واإلجراءات 
التصديق على اتفاقية الهاي لعام 1954 حلماية امللكية الثقافية 
يف حالة نشوب نزاع مسلح والربوتوكولني امللحقني هبا، مثلما 
فعلت فرنسا، وانضمام اململكة املتحدة إليها للتو بوصفها أول 
عضو دائم يف جملس األمن يصّدق على بروتوكوهلا الثاين لعام 
1999. ويف سياق جهود التعبئة هذه، وقبل ذلك تعاوهنا يف 
هذه املسألة، تعتزم فرنسا مواصلة االضطالع بدورها الكامل، 
ال سيما بتقدمي 30 مليون دوالر للصندوق املعلن عنه يف مؤمتر 
أبو ظيب الذي حصل سلفا على عروض تزيد قيمتها على 75 

مليون دوالر.

العصر  بناء  بإمكانية  االعتقاد  الفادح  اخلطأ  من  وإن 
احلديث على نسيان املاضي. ولن يتسىن بناء العصر احلديث 
سبقونا.  الذين  العمالقة  أولئك  ركائز  إىل  باالستناد  إال  هذا 
ويتعني علينا اليوم صون سالمة “ِسفر اإلنسانية العظيم” كما 
أشار إىل ذلك فيكتور هوغو يف مؤلفه عن كاتدرائية نوتردام 
عظيما  ِسفرا  باعتباره  التراث  عن  يتحدث  فهو  باريس.  يف 
اإلنسان.  يعنيه  عما  اجلوهري  التعبري  بوصفه  أي  لإلنسانية، 
وبطبيعة احلال، فإن التراث كائن حي ومتحول عرب العصور، 
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غري أن توايل الوقت هو الذي حيدد ما سيبقى يف التاريخ وليس 
املشاعر املدمرة للبشر.

ويدعونا هذا القرار بشكل مجاعي إىل التحلي باحلكمة 
واحترام تعاقب الزمن يف التاريخ. ويعين العمل من أجل قضية 
السالم منع تدمري التراث الثقايف يف مسعى هّدام إلعادة كتابة 
الشعوب  تراث  اختطاف  دون  احليلولة  أيضا  ويعين  التاريخ. 
تاريخ  يستهدفان  اللذين  واجلرمية  العنف  متويل  ألغراض 
الشعوب نفسها. وهذا هو معىن القرار التارخيي الذي اعتمدناه 

للتو صباح اليوم.

يواجه  باإلنكليزية(:  )تكلم  )إيطاليا(  أميندوال  النيد 
الثقايف على يد  للتراث  جيلنا هجمات وتدمري غري مسبوقني 
اجلماعات اإلرهابية يف حاالت الزناع املسلح. ويف ذلك تعدٍّ 
على املاضي بل على مستقبلنا املشترك أيضا. ويؤثر ذلك على 
هوية الشعوب ويعوق التعايف وبناء السالم بعد انتهاء الزناع. 
ويقوض القيم األساسية من قبيل التسامح واالحترام والشمول. 

وجيتث من األقليات جذورها. ويؤجج نريان الزناعات.

وقد يرقى تدمري التراث الثقايف على يد اجلماعات اإلرهابية 
ويف حاالت الزناع املسلح إىل مستوى ارتكاب جرائم احلرب 
أو اجلرائم ضد اإلنسانية. وباإلضافة إىل احلجم غري املسبوق 
للنهب املنظم واالجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية، فإن 
هذه األعمال توفر مصدر دخل للجماعات اإلرهابية وتدعم 
جهود جتنيدها، عالوة على تعزيز قدرهتا العملياتية على تنظيم 

اهلجمات وتنفيذها. 

لتلك األسباب وملا فيه صاحل تارخينا، فإن محاية التراث 
الثقايف ما فتئت ركيزة طويلة األمد للسياسة اخلارجية اإليطالية. 
وتأيت إيطاليا يف طليعة اجلهود الدولية الرامية إىل صون التراث 
املخصصة  الدرك  وحدة  بفضل  ذلك  يف  مبا  ومحايته،  الثقايف 
لذلك. ونؤيد بقوة أيضا اليونسكو وااللتزامات املعلقة ملديرهتا 
العامة، بوكوفا. ودعونا أيضا إىل اعتماد قرار بشأن الثقافة يف 

التراث”  تنفيذ محلة “متحدون ألجل  ونؤيد  الزناع،  مناطق 
مبا يف ذلك عن طريق فرقة عملنا الوطنية كما مسعنا للتو من 

اجلنرال باّرويل.

السبع،  الدول  ملجموعة  احلايل  الرئيس  وبصفتنا 
الثقافة  لوزراء  اجتماع  أول  آذار/مارس  هناية  سنستضيف يف 
يف جمموعة الدول السبع. وبصفتنا شركاء يف التحالف العاملي 
ملكافحة داعش، فإننا نشارك - إىل جانب الواليات املتحدة 
الفريق املعين مبكافحة متويل  العربية السعودية - يف  واململكة 
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، الذي يشمل عمله 
الدعوة إىل تنفيذ القرار 2199 )2015( على وجه السرعة 
ملنع اجلماعات اإلرهابية يف العراق وسوريا من االستفادة من 
االجتار يف النفط والقطع األثرية والرهائن. ونترأس أيضا فريقه 
الفرعي املعين باالجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية. ووأود 
أن أشري - من بني املشاريع الثنائية الرئيسية اليت نشارك فيها 
- إىل التعاون الناجح مع احلكومة العراقية على صون التراث 

الثقايف اهلائل للبلد. 

فقد جعلنا  األمن،  لعضوية جملس  بلدا مرشحا  وبصفتنا 
لنا. ونظمنا جنبا إىل  بالنسبة  الثقايف موضوعا رئيسيا  التراث 
املعين  املتحدة  األمم  ومكتب  واليونسكو  األردن  مع  جنب 
باملخدرات واجلرمية واإلنتربول سلسلة من احللقات الدراسية 
املحسنة.  االستجابات  يف  والنظر  الوعي  تعزيز  إىل  الرامية 
اقتناع بأنه ينبغي  وبصفتنا عضوا يف جملس األمن، فإننا على 
الثقايف  التراث  االهتمام حبماية  اهليئة مزيدا من  أن تويل هذه 
استنادا إىل اعتقادنا بضرورة توحد صفوف املجلس واملجتمع 

الدويل يف هذه املسألة. 

ولتلك األسباب، وبفضل السيدة أزوالي، دعت فرنسا 
ملجلس  قرار  مشروع  واقترحت  اإلحاطة  هذه  إىل  وإيطاليا 
أعضاء  مجيع  وأشكر  املسألة.  هلذه  خصيصا  مكرس  األمن 
جملس األمن على مشاركتهم البناءة اليت أدت إىل اعتماد القرار 
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التارخيي 2347 )2017( فضال عن رئاسة اململكة املتحدة 
على تنظيم هذه اجللسة ضمن برنامج عملها. وأود أن أعرب 
يف  شاركت  اليت  األعضاء  الدول  جلميع  تقديري  عن  أيضا 

تقدمي نص القرار. 

اجلماعات  يد  على  الثقايف  التراث  تدمري  أصبح  لقد 
وهو  واقعة،  حقيقة  املنظمة  اجلرمية  وشبكات  اإلرهابية 
النص  القرار بصيغة واضحة، عالوة على  له هذا  ما يتصدى 
أكرب  أمهية  املسألة  هلذه  أن  غري  حمددة.  تنفيذية  تدابري  على 
فيما يتعلق بصون السلم واألمن الدوليني مبا يتجاوز هجمات 
اجلماعات اإلرهابية. ويبعث املجلس اليوم رسالة واضحة عن 
خالل  الثقايف  التراث  تدمري  ألعمال  احلازم  وتصديه  التزامه 
األزمات والزناعات. ويتسم القرار بكونه صكا متوازنا يتناول 
احلفر  ملواجهة  املكرسة  والتدابري  الوقائية  املبادرات  من  كال 
والنهب واالجتار غري املشروع بالتراث الثقايف على الصعيدين 

املحلي والدويل.

مع  يتسق  مبا  املالئمة  التدابري  اعتماد  بالدول  وهنيب 
الدولية. وال غىن عن مواءمة  الوطنية واألطر واملعايري  ُنظمها 
هناك  تكون  حىت  املنسقة  العملياتية  واحللول  التشريعات 
استجابة فعالة لتلك األنشطة. ويلتزم جملس األمن من جانبه، 
فضال عن هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، مبساعدة الدول 
بأن  ثقة  على  أشكاله. وحنن  التعاون جبميع  وتعزيز  األعضاء 
من شأن هذه اجلهود أن تسهم يف منع ومكافحة أعمال تدمري 
التراث الثقايف واإلضرار به، أي تلك األعمال اليت توفر الدعم 

املايل الالزم للجماعات اإلجرامية واإلرهابية.

وليس إدماج البعد الثقايف يف منع الزناعات وتسويتها جمرد 
واجب أخالقي فحسب، بل هو واجب سياسي وأمين أيضا. 
وبالرغم من ضرورة زيادة الوعي وتعبئة اجلهود الدولية، فإهنما 
اجلرائم  مرتكيب  حماكمة  أيضا  الضروري  ومن  كافيني.  ليسا 
املستقبل،  الثقايف، مبا يف ذلك منع اهلجمات يف  التراث  ضد 

على النحو الذي بّينه احلكم التارخيي للمحكمة اجلنائية الدولية 
العام ضد  املدعي  قضية  املاضي يف  أيلول/سبتمرب  يف  الصادر 
أمحد الفقي املهدي ذات الصلة بتدمري التراث الثقايف يف متبكتو.

من  الثقايف  التراث  توارث  يدل  العامل  أحناء  مجيع  ويف 
القرون السابقة على رسالة التسامح والتفاهم الثقافيني والوئام 
املستبدة  الشمولية  العناصر  أن  املتبادل. غري  الديين واالحترام 
ال تريد سوى تدمري تراثنا اإلنساين الرائع. وهبذا القرار التارخيي 

نعيد تأكيد القيم األساسية حلضاراتنا.

النيد لورنيت سوليث )دولة بوليفيا املتعددة القوميات( 
)تكلم باإلسبانية(: تشكر بوليفيا مقدمي اإلحاطات اإلعالمية 
العام  األمني  وكيل  فيلتمان  السيد  ال سيما  بياناهتم،  على 
للشؤون السياسية. وأود أن أخص بالذكر بيان وقيادة السيدة 
إيرينا بوكوفا املديرة العامة لليونسكو. وأتوجه بالشكر أيضا 
إىل السيد يوري فيدوتوف املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة 
قائد  بارويل،  فابريزيو  والعميد  واجلرمية،  باملخدرات  املعين 
الثقايف، على إحاطتيهما  التراث  قيادة الدرك اإليطايل حلماية 

اإلعالميتني.

وترحب بوليفيا أيضا باملبادرة املقدمة اليوم من ِقبل وفدي 
إيطاليا وفرنسا. ويعدُّ القرار الذي ُاختذ اليوم 2347 )2017( 
مبثابة نداء إىل املجتمع الدويل وخمتلف وكاالت األمم املتحدة 
الثقافية والقطع األثرية يف  الفعالة لآلثار  املعنية لتوفري احلماية 
مناطق الزناعات املسلحة وحيث ال تسعى اجلماعات اإلرهابية 
تسعى  بل  األشخاص،  من  املاليني  من حقوق  االنتقاص  إىل 
أيضا إىل طمس التراث الثقايف املشترك للبشرية هبدف متويل 

أفعاهلا اخلسيسة.

واالجتار  الثقافية  املمتلكات  هنب  قاطع  بشكل  ندين 
الدول  غري  من  الفاعلة  اجلهات  به  تقوم  والذي  وهتريبها  هبا 
واجلماعات اإلرهابية، وال سيما تنظيم داعش والقاعدة، على 
حساب سيادة الدول والشعوب. وحنض املجتمع الدويل على 
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التعاون الوثيق وبذل مجيع اجلهود الالزمة ملنع وقوع أعمال 
واألصول  املواقع  تدمري  بشدة  ندين  الطابع. كذلك  هذا  من 
التارخيية كاستراتيجية إلنكار اجلذور الثقافية والتارخيية لألمم 
والشعوب عن طريق اإلرهاب والتخويف. ونرفض مرة أخرى، 
مجيع األعمال اإلرهابية بوصفها جرائم ال ميكن تربيرها، بغض 
أو مرتكبيها.  أو زماهنا  أو مكان وقوعها  النظر عن دوافعها 
هذه  مبكافحة  الدول  مجيع  قيام  ضرورة  جديد  من  ونؤكد 
الظاهرة بشىت الوسائل، وفقا مليثاق األمم املتحدة وااللتزامات 

األخرى مبوجب القانون الدويل.

أن  احلسبان  يف  نأخذ  أن  من  لنا  ال بد  أنه  أيضا  نعتقد 
أحد األسباب اليت نواجهها اليوم يف هتريب املمتلكات الثقافية 
التارخيية القيمة واالجتار هبا، وهنبها وتدمريها، ليس يف الشرق 
األوسط فحسب، بل أيضا يف أجزاء أخرى من العامل، ُيعزى 
جزئيا إىل تدمري البنية التحتية وعدم كفاية قوات األمن لدى 
الدول أو السلطات ملنع ارتكاب هذه األفعال. ونرى أن من 
املهم حتديد أسباب تلك الظاهرة اليت حتدث أساسا يف الشرق 
األوسط. ورمبا ما كان لنا أن جنتمع هنا ملعاجلة هذه املسألة 
الصعبة لوال السياسات التدخلية واالجتياحات اليت حدثت يف 
اإلرهابية  اجلماعات  إىل ظهور  أدت  واليت  األخرية  السنوات 

اليت يواجهها املجتمع الدويل حاليا.

نالحظ أن املجلس قد أعرب عن قلقه يف القرار 2347 
الدولة  تنظيم  أعضاء  أن  ومفاده  اليوم  اختذه  الذي   )2017(
اإلسالمية يف العراق وسوريا وغريهم من األفراد واجلماعات 
واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة حيصلون على 
التراث  وهتريب  املصنفات  هنب  أعمال  مباشرة  من  إيرادات 
من  مباشرة،  غري  أو  مباشرة  بصورة  أنواعه،  مبختلف  الثقايف 
مواقع أثرية ومتاحف ومكتبات وحمفوظات وغريها من املواقع 
يف العراق واجلمهورية العربية السورية، ومن مث ُتستخدم لدعم 

جهود التجنيد اليت تقوم هبا وتعزِّز قدرهتا العملياتية على تنظيم 
اهلجمات اإلرهابية وتنفيذها.

الرغم من اختاذ تدابري ملكافحة تلك الظاهرة، فإن  على 
االفتقار العام إىل آليات املراقبة الفّعالة يف املجتمع الدويل مّكن 
عن  الغامضة  العمليات  متويل  مواصلة  من  والقاعدة  داعش 
ذلك  وّلد  لقد  الثقافية.  املمتلكات  وبيع  طريق هنب وهتريب 
اقتصادية هائلة، لوالها ملا متكنت اجلماعات اإلرهابية  فوائد 
أو  الرقابة  أجهزة  تقليص  إن  اإلجرامية.  أنشطتها  متويل  من 
تفاديها، من خالل املالذات الضريبية اليت تستخدمها اجلرمية 
املنظمة إلضفاء الشرعية على أمواهلا، لن يؤدي إال إىل تقويض 
جهودنا. وعلينا أن نتحرى بشكل صارم فيما إذا كان ميكن 
هلذه اجلماعات اإلرهابية أن حتصل على مالذات ضريبية أو أهنا 

تستخدمها حقا لتحقيق تلك الغايات.

نود أن نشدد على أن إنفاذ هذا القرار ينبغي أن يرتكز 
إىل  التارخيية وردها  واملواقع  الثقافية  املمتلكات  استعادة  على 
أن  الصراعات. وينبغي  قبل  فيها  اليت كانت موجودة  الدولة 
يسعى ذلك اإلنفاذ أيضا إىل إزالة الذخائر املتفجرة واأللغام من 

هذه املناطق، كما هو يف حالة تدمر بسوريا.

نالحظ أيضا أن قرار اجلمعية العامة 196/69 حيث بقوة 
بشأن  الدولية  التوجيهية  املبادئ  تطبيق  على  األعضاء  الدول 
تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي لالجتار باملمتلكات 
الثقافية وما يتصل به من جرائم. ويف هذا الصدد، حنض مجيع 
تدابري  واعتماد  الدويل  التعاون  تعزيز  على  األعضاء  الدول 
مشتركة السترداد املمتلكات الثقافية املُتجر هبا، أو املسروقة أو 
املهربة؛ ومن املهم للغاية ضمان استعادهتا ووضعها يف مكاهنا 

األصلي.

العديد  فإن  غريها،  عن  ختتلف  حالة  كل  كانت  ولئن 
التارخيية اآلن يف  الثقافية  املمتلكات  اليت تعرض  املتاحف  من 
صاالت عرض الُتحف لديها، فهي ممتلكات ُجلبت من بلدان 
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أخرى ومتت حيازهتا من خالل الغزو والنهب ووسائل أخرى 
استعادة  سياسات  تعزيز  إىل  ندعو  هنا،  ومن  مشروعة.  غري 
تلك املمتلكات وردها إىل أماكنها األصلية على حنو يتسق مع 

الصكوك اليت أقرهتا األمم املتحدة.

أخريا، نود أن نعرب عن األمهية اخلاصة واملحددة حلماية 
املمتلكات الثقافية يف املناطق الواقعة حتت االحتالل األجنيب، 
ونشدد على الدور الرئيسي لليونسكو يف تلك املسألة احلامسة.

النيد عمروف )كازاخستان( )تكلم باإلنكليزية(: أود 
أن أشكر رئاسة اململكة املتحدة على إبراز أمهية محاية التراث 
عن  أيضا  ونعرب  للبشرية.  حتمية  ضرورة  بوصفه  الثقايف 
تقديرنا للميسرين، فرنسا وإيطاليا، على جهودمها بشأن القرار 
2347 )2017( املتخذ من فوره والذي سرنا أننا شاركنا يف 
تقدميه. ونرحب أيضا باإلحاطات اإلعالمية اليت قدمها وكيل 
األمني العام فيلتمان، واملدير العام لليونسكو بوكوفا، والسيد 

فيدوتوف واجلنرال بارويل.

إننا نشهد أكرب هتديد للتراث الثقايف منذ احلرب العاملية 
الثانية. واليوم، يتعرض أكثر من 55 موقعا من مواقع التراث 
 21 منها  يوجد  املسلحة،  الزناعات  يف  التدمري  الثقايف خلطر 
موقعا يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وال سيما يف مصر، 
النطاق  وهذا  وسوريا.  وليبيا،  واليمن،  وفلسطني،  والعراق، 
وكازاخستان،  ثقافيا.  تطهريا  يشكل  للهجوم  املسبوق  غري 
بوصفها عضوا يف جلنة التراث العاملي، ترحب جبهود املجتمع 
الدويل واملبادرات الرامية إىل محاية هذه املواقع. لقد شاركنا يف 
تقدمي قرار الدورة 199 للمجلس التنفيذي لليونسكو املتخذ 
يف نيسان/أبريل املاضي، بشأن دور اليونسكو يف محاية وصون 

مواقع التراث العاملي يف تدمر وغريها من املواقع يف سوريا.

يود وفدي أن يقدم التوصية التالية بشأن املسألة. هنيب 
بالدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة أن تنفذ تنفيذا 
كامال توصيات املنتديات العاملية ومنها، يف مجلة أمور، مؤمتر 

املاحنني املعين بصون التراث الثقايف املهدد باالنقراض الذي عقد 
هذا األسبوع يف باريس؛ واملؤمتر الثقايف الدويل الذي انعقد يف 
ميالنو يف منتصف عام 2015؛ واملنتدى الثقايف الدويل الذي 

عقد يف سانت بطرسربغ يف كانون األول/ديسمرب 2015.

من  الدويل  التحالف  إىل  االنضمام  على  حنض  كذلك 
أجل محاية التراث يف مناطق الصراع، بقيادة فرنسا واإلمارات 
العربية املتحدة؛ والتصديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
إىل  باإلضافة  وتنفيذها،  الصكوك  من  وغريها  الصلة  ذات 
قرارات جملس األمن واليونسكو يف هذا املجال؛ وتوفري دورات 
الثقافية؛ ودعم  باملمتلكات  املشروع  ملنع االجتار غري  تدريبية 
صندوق الطوارئ التابع لليونسكو واحلملة العاملية “متحدون 
مع التراث”؛ وتعزيز التحالف العاملي لليونسكو حلماية التراث 
الثقايف، كما جاء يف خطة عمل املدير العام بشأن مسألة تعزيز 
القانونية  الثقافية؛ وإدخال تدابري صارمة ملنع اإلزالة  التعددية 
للتراث الثقايف من املواقع األثرية املسروقة من املتاحف، وبيعها 
إىل جمموعات خاصة من قبل اجلماعات اإلرهابية. لقد أصبح 
هذه النهب مصدرا مغريا لتمويل اإلرهاب، يستعاض به عن 
تناقص اإليرادات من املوارد النفطية. وينبغي ضمان املزيد من 
اليقظة لدى مجيع مصادر التمويل، مبا يف ذلك غسل األموال 
من  اليت  اإلنترنت  وشبكة  املزادات  مثل  املتنوعة،  واألسواق 

خالهلا تدير داعش حنو 100 مليون دوالر سنويا.

للتحف  اإلنتربول  بيانات  قاعدة  استخدام  أيضا  ينبغي 
الفنية املسروقة وإنشاء وحدات شرطة خاصة لذلك الغرض. 
إن حسم مشكلة املمتلكات الثقافية املسروقة نص عليه القانون 
الدويل، لذلك فإن تعزيز فعالية إجراءات املحاكم املحلية أمر 
مع  وثيق  بشكل  العمل  اجلميع  على  وينبغي  األمهية.  بالغ 
اإلنتربول ومنظمة اجلمارك العاملية، واليونسكو، ومكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، حبيث يتم اختاذ إجراءات 

أساسية لضمان محاية التراث الثقايف.
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أخريا تلتزم كازاخستان حبماية التراث الثقايف بوصفه أداة 
السلمية  املجتمعات  تنمية  لدعم  الوقائية  للدبلوماسية  أساسية 

وتعزيز التنمية املستدامة وقمع متويل اإلرهاب.

حنن  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أوكرانيا(  يلتشينكو  النيد 
ممتنون أشد االمتنان لوفدي فرنسا وإيطاليا على إثارة موضوع 
محاية التراث الثقايف يف الصراعات املسلحة. إن أحداث التاريخ 
القريب دفعت بتلك املسألة إىل اهتمام املجتمع الدويل. حنن 
القرار 2347 )2017(  الرئيسية وراء  الفكرة  متاما  نتشاطر 
الذي اختذ اليوم ملنع تدمري املمتلكات الثقافية أثناء الصراعات 

املسلحة واالجتار هبا وهنبها وهتريبها.

رؤيتها  ميكن  العامل  يف  السبع  الدنيا  عجائب  من  كم 
الطبيعية،  الكوارث  بفعل  بعضها  فقد  لقد  اليوم؟  حمفوظة 
واختفى البعض اآلخر نتيجة لتصرفات البشر. وأمهية القضية 
بونيو،  فرانسوا  شديد  بإجياز  عنها  عرب  قد  اليوم  نتناوهلا  اليت 
خبري القانون اإلنساين الدويل املعروف من جلنة الصليب األمحر 

الدولية، إذ قال،

كاتدرائية  بدون  باريس  وختيل  عينيك  “أغمض 
نوتردام ]...[ واجليزة بدون األهرام ]...[ وبكني بدون 
املدينة املحرمة، ونيويورك بدون متثال احلرية، وموسكو 
بدون امليدان األمحر وكاتدرائية سانت باسيل ]...[”.

واملجتمع الدويل يتحمل مسؤولية خاصة عن محاية مواد 
التراث الثقايف اليت متثل هويات أممنا وأصبحت جزءًا ال يتجزأ 

من تاريخ البشرية.

أصبح  فاتيل،  دي  وإميري  روسو  جاك  جان  عصر  ويف 
املدنية،  واملمتلكات  العسكرية  املمتلكات  بني  التمييز  مبدأ 
فضاًل عن احترام مواقع وأماكن العبادة واملواقع ذات األمهية 
الدويل  اإلنساين  القانون  يف  األساسية  العناصر  أحد  الثقافية، 
العريف. ومنذ ذلك احلني، وضع املجتمع الدويل إطارًا واسعًا 

من القواعد واإلجراءات حلماية املمتلكات الثقافية من الضرر. 
الثاين  الربوتوكول  يف  تتمثل  النظام  هلذا  األساسية  والعناصر 
التفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح 
والربوتوكولني اإلضافيني لعام 1977 التفاقيات جنيف لعام 
للتدمري  هدفًا  ال تزال  الثقافية  املمتلكات  أن  غري   .1949
أوروبا ووسط  األخرية يف  الزناعات  وبعد  والنهب واالجتار. 
آسيا والشرق األوسط وأفريقيا، ال يزال العديد من األعمال 

اهلمجية اليت ارتكبت ضد حضارتنا ذاهتا ماثل يف أذهاننا.

ومن املؤسف أن موضوع مناقشة اليوم يتصل أيضًا باحلالة 
يف بلدي، حيث أن أجزاء من تراثه الثقايف جيري تدمريها وهنبها 
وتنقيبها بصورة غري مشروعة ومن مث هتريبها خارج أوكرانيا، 
نتاج  ومجيعها   - الروسي  االحتاد  وباألخص،  ذلك،  يف  مبا 

حماولة ضم القرم والتدخل العسكري الروسي يف دونباس.

الوحيدة اليت ترتكب اجلرائم  غري أن الدول ليست هي 
الرتكاب  متنام  توجه  فهناك  الثقافية.  باملمتلكات  املتصلة 
هذا النوع من اجلرائم من قبل جهات فاعلة من غري الدول، 
وقد  واإلرهابية.  واملسلحة  اإلجرامية  اجلماعات  ذلك  يف  مبا 
املتعمد  للتدمري  صادمة  أمثلة  برمته  الدويل  املجتمع  شهد 
الدولة اإلسالمية يف  يد مجاعة  املشترك على  لتراثنا  واملمنهج 
العراق والشام وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وشركائهم. 
ونتيجة هلذه اإلبادة الثقافية، تسلب من أجيال املستقبل فرصة 
يف  الرقة  يف  واملنحوتات  تدمر  يف  املعابد  جبمال  اإلعجاب 
سوريا، واملدن القدمية يف منرود واحلضر، فضاًل عن املساجد 
التارخيية واملكتبات الشهرية يف املوصل، يف العراق، واألضرحة 
الصوفية خارج طرابلس، يف ليبيا، واهلندسة املعمارية الفريدة 
لتمبكتو، يف مايل؛ ومتاثيل بوذا املنحوتة يف منحدرات باميان 

يف أفغانستان.

اإلرهابيون  ال يكتفي  الثقايف،  التراث  استهداف  ويف 
عن  فضاًل  احلكومات،  وترهيب  أنشطتهم  إىل  االنتباه  بلفت 
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فصول  التاريخ وحمو  كتابة  إعادة  حياولون  إهنم  بل  السكان. 
كاملة من الذاكرة اجلماعية للناس. وعالوة على ذلك، فإهنم 
يتاجرون بنشاط يف املمتلكات الثقافية اليت جيري التنقيب عنها 
بصورة غري مشروعة أو هنبها لتمويل فظائعهم. وكما أكدت 
من وكاالت  واليونسكو وغريها  العام  لألمني  عديدة  تقارير 
األمم املتحدة ذات الصلة، فقد أصبحت تلك ممارسة واسعة 
على  اجلماعات  تلك  قدرة  حتسني  إىل  ما أدى  االنتشار، 
الختاذ  األوان  آن  وقد  اإلرهابية.  األعمال  ارتكاب  مواصلة 
إجراءات حامسة لكسر تلك احللقة املفرغة. وهنا تكمن أمهية 

القرار 2347 )2017(.

وحنن نثين على أنشطة اليونسكو بوصفها طرفًا أساسيا 
العامل.  الثقايف واستعادته على مستوى  التراث  يف جمال محاية 
التراث، فضاًل  أجل  متامًا محلة متحدون من  تؤيد  وأوكرانيا 
عن مشروع خطة العمل بشأن تنفيذ استراتيجية تعزيز أنشطة 
اليونسكو يف جمال محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف 
حاالت الزناع املسلح. ونتوجه بالشكر للمدير العام بوكوفا 

على التزامها وتفانيها على املستوى الشخصي.

الثنائي  التعاون  اليوم  املتخذ  القرار  يعزز  أن  ونأمل 
ومكتب  اليونسكو  جلهود  دعمًا  واإلقليمي  اإلقليمي  ودون 
ومنظمة  واإلنتربول  واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم 
اجلمارك العاملية والكيانات الدولية األخرى ذات الصلة حلماية 

املمتلكات الثقافية اليت تشكل كزننا املشترك.

يف  اهلامة  العناصر  من  عدد  على  الضوء  نلقي  أن  ونود 
الرئيسية  باملسؤولية  أوهلا  يتعلق   ،)2017(  2347 القرار 
الثقافية. فعدم حتقيق ذلك اهلدف  للدول عن محاية ممتلكاهتا 
إرادة  إىل  بل  قائمة،  دولية  صكوك  وجود  عدم  مرده  ليس 

الدول للوفاء بالتزاماهتا وواجباهتا.

ثانيًا، هناك مبادرة إلنشاء مناطق آمنة داخل البلد للحفاظ 
على املمتلكات الثقافية املنقولة اليت هتددها الصراعات.

من  وغريها  الثقافية  باملمتلكات  قوائم  إنشاء  إن  ثالثًا، 
املواد ذات األمهية التارخيية والثقافية والدينية اليت نقلت بصورة 
غري مشروعة من مناطق الزناع املسلح، وال سيما من األراضي 
خاص  بوجه  مفيدًا  سيكون  األجنيب،  لالحتالل  اخلاضعة 

لضمان عودهتا اآلمنة إىل بلدان األصل يف املستقبل.

املتعلقة  اجلرائم  مرتكيب  تقدمي  مسألة  هناك  رابعًا، 
باملمتلكات الثقافية إىل العدالة. ويف هذا الصدد، نرحب باجلهود 
الوطنية والدولية، وندعو  القضائية  الواليات  تبذهلا مجيع  اليت 
يف  واجلمارك  القانون  إنفاذ  وكاالت  بني  الوثيق  التعاون  إىل 
واملصادرات،  واملضبوطات  القضائية  واملالحقات  التحقيقات 
فضاًل عن إعادة املمتلكات الثقافية املهربة أو ردها أو إعادهتا 
إىل أوطاهنا. ونشيد على وجه اخلصوص بالقرار الذي اختذته 
مرة  ألول  أدان  والذي  مؤخرًا،  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
التارخيية  واآلثار  الدينية  املباين  استهداف  بتهمة  حرب  جمرم 

باهلجمات عمدًا.

العام  لألمني  املقترح  التقرير  فإن  آخرًا،  وليس  أخريًا 
بشأن تنفيذ القرار 2347 )2017( ينبغي أن يتيح لنا فرصة 
لدراسة شاملة للمشكلة وتقييم خطورهتا ونطاقها استنادًا إىل 
توصيات  وضع  بغية  األعضاء  الدول  تقدمها  اليت  املعلومات 

ملموسة وحلول دائمة .

وحنن على استعداد لإلسهام يف تلك العملية.

أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  )السويد(  سكوغ  النيد 
رئاسة اململكة املتحدة على إدراج هذا البند يف جدول األعمال 
والعمل  هنا  إسهاماهتم  على  اإلعالمية  اإلحاطات  ومقدمي 
الذي يقومون به يف منظماهتم فيما يتعلق هبذه املسألة البالغة 

األمهية.

إن تدمري التراث الثقايف وهنبه وهتريبه ال يؤدي إىل إحلاق 
أضرار باألماكن والشعوب يف املناطق املتضررة فحسب، بل 
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إن أضرارًا ال توصف تلحق بفهم تارخينا املشترك وإنسانيتنا 
بعاملنا ومجاله  املعرفة  النهائية هي تضاؤل  والنتيجة  املشتركة. 
وتنوعه يف أعني اجلميع. إن تدمري مدينة تدمر القدمية واألضرحة 
أمور،  مجلة  يف  املوصل،  ومساجد  متبكتو  يف  واملخطوطات 
مثل  وقد شوهدت  فظيعة خرقاء.  أعمال ختريب  إال  ما هي 
تلك احلوادث يف السابق يف مجيع أحناء العامل، إال أن املوجة 
األخرية هي األفظع ألهنا غالبًا ما تكون واجهة لنهب القطع 
األثرية لبيعها يف السوق السوداء وحشد الدعاية ألولئك الذين 

يقومون بتلك األعمال اهلمجية.

احلال،  بطبيعة  الزناع،  حاالت  يف  األساسي  شاغلنا  إن 
جيب أن يكون محاية حياة وكرامة املدنيني الذين تتعرض حياهتم 
للتدمري بسبب احلرب وعدم االستقرار. وعلينا أيضًا أن ننظر 
يف مرحلة ما بعد الزناع وكيفية إعادة بناء املجتمعات السلمية 
على أساس الثقة والتفاهم املتبادل. ويف هذا الصدد، فإن تدمري 
واختفاء التراث الثقايف قد تكون له آثار عميقة وغري متوقعة 
الضرورية  الفريدة  والثقافية  التارخيية  القيم  طمس  خالل  من 
لتمكيننا من فهم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. وقيام اجلماعات 
املسلحة، وال سيما اجلماعات اإلرهابية يف الزناعات اجلارية، 
باملمتلكات  بتمويل أنشطتها من خالل االجتار غري املشروع 
املواد  من  اهلائل  فالعدد  البالغ.  القلق  على  يبعث  أمر  الثقافية 
الثقافية املهربة بصورة غري مشروعة اليت جرت مصادرهتا يف 
البلدان املجاورة للزناعات اجلارية يف عام 2016 وحده هو 

مثال صارخ على حجم املشكلة.

إن تدمري التراث الثقايف وهنبه واالجتار به يف حاالت الزناع 
أثناء  الثقافية  املمتلكات  ومحاية  ظاهرة جديدة.  ليس  املسلح 
الثاين التفاقية  الربوتوكول  ترسخ جذورها يف  املسلح  الزناع 
الهاي لعام 1954 حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نشوب 
نزاع مسلح والقانون اإلنساين الدويل العريف حيث ميكن يف 
ظروف معينة أن يرقى التدمري املتعمد هلذا التراث الثقايف إىل 

التحقيق يف  الدول واجب  فإن على  جرائم حرب. ولذلك، 
العدالة.  إىل  اجلناة  وتقدمي  الثقافية  املمتلكات  ضد  اهلجمات 
أصدرته  الذي  باحلكم  نرحب  اعتبارنا،  يف  ذلك  نضع  وإذ 
مؤخرا املحكمة اجلنائية الدولية يف قضية املهدي. وعالوة على 
ذلك، فقد وافقت اليونسكو على جمموعة من االتفاقيات ذات 
اتفاقية  إىل  باإلضافة  االتفاقيات،  املسائل، وهذه  بتلك  الصلة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، توفر أدوات هامة ملعاجلتها. كما 
أن تدابرينا املشتركة ضد اإلرهاب، مبا يف ذلك مكافحة متويل 
اإلرهاب عن طريق االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية، 

تؤدي دورًا هامًا أيضًا.

الثاين  الربوتوكول  إىل  االنضمام  طور  يف  السويد  إن 
حالة  يف  الثقافية  امللكية  حلماية  لعام 1954  الهاي  التفاقية 
نشوب صراع مسلح، ونشجع اآلخرين على أن حيذوا نفس 
احلذو. كما نؤيد العمل اجلاري الذي يضطلع به جملس أوروبا 
يف هذا املجال. وقد اختذنا عددًا من اإلجراءات لتنفيذ القرار 
الثقافية  باملمتلكات  االجتار  يدين  الذي   ،)2015(  2199
بني  للتنسيق  وطنية  وظيفة  إنشاء  مثل  والعراق،  سورية  من 
الوكاالت احلكومية ذات الصلة. وقمنا أيضًا بتعزيز قدرات 
توعية  وإطالق محلة  الثقايف  التراث  جمال  الوطنية يف  الشرطة 
اليت  العاملية  التراث”  مع  “متحدون  محلة  مع  متشيًا  عامة 

أطلقتها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة.

التراث  محاية  يف  للمنظمة  القيادي  الدور  على  ونشدد 
الثقايف. ونؤيد االستراتيجية لتعزيز عمل املنظمة يف جمال الثقافة 
وتعزيز التعددية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح، ونتطلع 
إىل خطة العمل لتنفيذها. تساهم منظمة األمم املتحدة للتربية 
باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  ومكتب  والثقافة،  والعلم 
واجلرمية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، ومنظمة اجلمارك 
العاملية والدول، وكذلك خمتلف املؤسسات واألفراد، يف السبل 
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القيمة ملنع تدمري التراث الثقايف واالجتار غري املشروع به. ومن 
الضروري إلجراءاهتا أن يدعم ويكمل كل منها اآلخر. 

 ،)2017(  2347 القرار  باختاذ  نرحب  فإننا  ولذلك 
نشارك يف  أن  يسعدنا  والذي  وإيطاليا،  فرنسا  الذي عرضته 
تقدميه. إن هذا القرار خطوة هامة إىل األمام يف مكافحة تدمري 
نشيد  كما  الزناع.  حاالت  يف  وهتريبه  وهنبه  الثقايف  التراث 
املتحدة إلجياد  العربية  واإلمارات  فرنسا  اختذهتا  اليت  باملبادرة 
مالذات آمنة للممتلكات الثقافية، وحنن ندرس باهتمام شديد 
السبل اليت ميكن هلذه املبادرة وغريها أن يكمل أحدها اآلخر.

وسيحقق النهج الكلي منظورات جديدة. وتتطلع السويد 
إىل تقرير األمني العام فيما ننظر يف الكيفية اليت ميكن ملجلس 
األمن هبا أن يواصل معاجلة هذه املسألة اهلامة. إن تراثنا الثقايف 
جزء ال يتجزأ من إنسانيتنا املشتركة. إن تدمريه يف أي جزء 
بأن  القادمة  لألجيال  مدينون  وحنن  مجيعًا.  يفقرنا  العامل  من 

نفعل كل ما يف وسعنا حلماية تراثنا الثقايف املشترك.

وأنا  باإلسبانية(:  )تكلم  )أوروغواي(  روسيلي  النيد 
والسيد  فيلتمان  والسيد  بوكوفا  السيدة  أشكر  أن  أود  أيضًا 
املستنرية  اإلعالمية  إحاطاهتم  على  بارويل  والعميد  فيدوتوف 

هذا الصباح. 

على  واإليطايل  الفرنسي  الوفدين  بلدي  وفد  ويهنئ 
الذي   ،)2017(  2347 القرار  اختاذ  إىل  املؤدية  مبادرهتما 
يف  مفيدة  أداة  نعتربه  وحنن  تقدميه.  يف  أوروغواي  شاركت 

صون السلم واألمن الدوليني. 

لقد أعربت أوروغواي، يف مناسبات سابقة، عن موقفها 
املبدئي الرافض جلميع أشكال اإلرهاب والزناع املسلح ودعم 
أي مبادرة هتدف أواًل وقبل كل شيء إىل محاية األشخاص، 
وكذلك املقتنيات اليت تشكل جزءًا من تراث أي بلد ونسيجه 
باملقتنيات  االجتار  ملنع  أمر حاسم  الدويل  التعاون  إن  الثقايف. 

لتمويل  اإلجرامي  النشاط  واستخدام هذا  الثقافية  األشياء  أو 
اإلرهاب. 

سيما  وال  الثقايف،  التراث  تدمري  أوروغواي  وتشجب 
املتعلق باملواقع الدينية، وهنب البضائع وهتريبها من املواقع األثرية 
اإلرهابية.  اجلماعات  جانب  من  املسلح  الزناع  حاالت  يف 
ونسلم بأن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة تضطلع 
بدور قيادي يف محاية التراث الثقايف ولفت االنتباه إىل مبادرة 
“متحدون مع التراث”، اليت تسعى إىل إجياد حركة عاملية من 
الشباب الذين يرفعون أصواهتم حلماية التراث الثقايف املهدد، 
والذي ينبغي احلفاظ عليه بوصفه منافع مشتركة. ونود أيضًا 
األمم  مكتب  به  يضطلع  الذي  الرئيسي  الدور  إىل  نشري  أن 
للشرطة  الدولية  واملنظمة  واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة 

اجلنائية يف منع االجتار باملقتنيات الثقافية. 

إن إنشاء شبكة مالذات آمنة، على النحو املشار إليه يف 
القرار 2347 )2017(، ينبغي أن يلّبي احتياجات ومتطلبات 
الدولية  واالتفاقيات  املحلية  للتشريعات  وفقًا  املتأثرة  البلدان 
املنطبقة. وجيب منح األولوية للحفاظ على السلع الثقافية يف 
حالة الزناع يف إقليم البلد املتضرر، وال يكون ذلك إال عندما 

ال يتوافر خيار املالذات اآلمنة اخلارجية.

ويف مثل هذه احلاالت، ميكن أن تقدم منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة املساعدة التنسيقية بني الدولة املتضررة 
اتفاقات  التنسيق وضع  أن يشمل هذا  اآلمن. وميكن  واملالذ 
عند  وأيضًا،  الثقايف  والتراث  املقتنيات  استرداد  بشأن طرائق 
الطلب، الدعم التقين والتعاون يف نقل هذه املقتنيات واملحافظة 
عليها. تنص الفقرة الثانية من ديباجة دستور امليثاق التأسيسي 
احلروب  كانت  “ملّا  أنه  على  والثقافة  والعلم  التربية  ملنظمة 
حصون  تبىن  أن  جيب  عقوهلم  ففي  البشر،  عقول  يف  تتولد 

السالم”.
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إن التراث الثقايف هو أحد السبل اليت ميكننا هبا حقًا حتقيق 
السالم بني األمم. ويف ضوء التهديدات اجلديدة للدول، مبا يف 
ذلك اإلرهاب، علينا أن نواصل مواءمة اجلهود املشتركة حلماية 
تراثنا الثقايف، وهو رمز اهلوية والصالت البشرية اجلماعية وهو 

يربطنا بتارخينا. ومن واجبنا أن ننقله إىل األجيال املقبلة. 

النيد أبو العطا )مصر(: أود يف البداية، سيدي الرئيس، 
أن أتوجه بالشكر إىل الرئاسة الربيطانية ملجلس األمن على عقد 
هذه اجللسة اهلامة، وإىل كل من فرنسا وإيطاليا على طرح هذا 
املوضوع اهلام، وإىل املتحدثني على مداخالهتم القيمة، وأخص 
بالذكر السيدة إيرينا بوكوفا اليت أشكرها جزيل الشكر على 
األمم  ملنظمة  رئاستها  تقدمه خالل  زالت  وما  ما قدمته  كل 
العامل  ُتعترب وحبق ضمري  اليت  والثقافة،  والعلم  للتربية  املتحدة 

فيما يتعلق باحلفاظ على التراث احلضاري لكافة الدول.

وإساءة  والتهريب  التدمري  من  الثقايف  التراث  محاية  إن 
باحلساسية  يتسم  موضوع  هو  اإلرهاب  ألغراض  استغالله 
ترتبط  ومقتنيات  ومتاحف  ومبان  مبواقع  الرتباطه  الشديدة، 
فإن  وبالتايل  ودول.  شعوب  وهوية  بتاريخ  مباشرًا  ارتباطًا 
األرض  قيمة  عن  وأمهيته  قيمته  يف  ال يقل  الثقايف  التراث 

والعرض بالنسبة للشعوب والدول اليت متتلك هذا التراث.

محاية  موضوع  وحساسية  أمهية  خصيصًا  مصر  وتدرك 
التراث الثقايف من التدمري والتهريب سواء بواسطة اجلماعات 
اإلرهابية أو يف حاالت الزناعات املسّلحة، أواًل حبكم امتالكها 
لتراث حضاري وثقايف غاٍل ونفيس، حمل احترام وتقدير من 
تضم  ومنطقة  قارة  اجلغرايف يف  موقعها  وثانيًا حبكم  اجلميع، 

معظم التراث يف العامل أمجع.

إن إدراك مصر ألمهية وحساسية موضوع محاية التراث 
املشاورات  خالل  يؤكد  مصر  وفد  جعل  الذي  هو  الثقايف 
حول مشروع القرار 2347 )2017( الذي اختذ اليوم، على 
ضرورة أن يتضّمن القرار عددًا من املبادئ واملحاذير اليت لوال 

تضمينها يف القرار ما كان لوفد مصر أن يصوت مؤيدًا له. 
وأود أن أشري هنا إىل أهم تلك املبادئ واملحاذير. 

محاية  يف  دولة  لكل  الرئيسي  الدور  على  التأكيد  أواًل، 
التراث  محاية  جهود  تتماشى  أن  يتعّين  وألنه  الثقايف،  تراثها 
املتحدة  األمم  ميثاق  مع  املسلحة  الزناعات  خالل  الثقايف 
عدم  ومبدأ  الدول  سيادة  احترام  وضرورة  الدويل،  والقانون 
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، مع التأكيد يف هذا الصدد 
على أن محاية التراث الثقايف، مبا يف ذلك فرضية إقامة مالذات 
التراث  مالكة  الدولة  بواسطة  إال  تتّم  أن  ال ميكن  له،  آمنة 

الثقايف ويف داخل إقليمها.

أي أن مصر ترفض رفضا قاطعا أي تدخل يف الشؤون 
نقل  وترفض  الثقايف.  تراثها  محاية  حبجة  دولة  ألية  الداخلية 
التراث الثقايف اململوك ألية دولة خارج إقليمها حبجة احلفاظ 
عليه ومحايته يف مالذات آمنة. وكفانا يف هذا اخلصوص وجود 
تراث ثقايف مملوك لنا ولغرينا يف متاحف دول أجنبية استولت 

عليه وترفض حىت اآلن إعادته إىل دوله األصلية. 

باعتبارها  اليونيسكو،  قيام  ضرورة  على  التأكيد  ثانيا، 
تقدمي  مبواصلة  الثقايف،  التراث  مبوضوعات  املختصة  املنظمة 
كافة املساعدات إىل الدول، بناء على طلبها، جلعلها قادرة على 
محاية تراثها الثقايف. وعدم تعامل جملس األمن مع موضوع محاية 
التراث الثقايف إال يف حاالت هتديد السلم واألمن الدوليني، أي 
يف حاالت مكافحة اإلرهاب الدويل وحاالت تناول نزاعات 

دولية بعينها تكون مدرجة على جدول أعمال املجلس. 

ثالثا، ضرورة قيام الدول باختاذ اخلطوات الالزمة لتجنب 
ومنع االجتار غري املشروع وهتريب املقتنيات الثقافية، خاصة من 
مناطق الزناع، وبشكل أخص بواسطة اجلماعات اإلرهابية. 

رابعا، ضرورة قيام الدول بإعداد قوائم باملقتنيات الثقافية 
بطريقة غري شرعية خالل  األصلية  أماكنها  نقلها من  اليت مت 
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أجهزة  مع  اخلصوص  هذا  يف  والتنسيق  املسلحة،  الزناعات 
األمم املتحدة واألطراف الدولية ذات الصلة لضمان االستعادة 

اآلمنة لتلك املقتنيات. 

اختصاصات  تضمني  إمكانية  على  التأكيد  خامسا، 
عمليات حفظ السالم مبساعدة الدول املعنية، بناء على طلبها، 
يف محاية مقتنياهتا الثقافية من التدمري والنهب واجلرائم املشاهبة. 

القرار  ما تقدم، سعى وفد مصر إىل تضمني  إىل  إضافة 
إشارة إىل ضرورة توفري احلماية الالزمة للمقتنيات الثقافية يف 
املناطق الواقعة حتت االحتالل األجنيب. إال أن االعتراض على 
اقتراحات مصر يف هذا اخلصوص ألسباب سياسية حبتة حال 

لألسف دون تضمني تلك اإلشارة اهلامة يف مضمون القرار.

اليوم  النهاية، ترحب مصر باختاذ جملس األمن لقرار  يف 
2347 )2017(، خاصة وأن محاية التراث الثقايف تعترب هدفا 
ساميا ونبيال. إال أننا نؤكد جمددا مثلما أكدنا يف اجتماعات 
قرارات  بتطبيق  الدول  التزام  العربة تكمن يف  أن  سابقة على 
جملس األمن، ومن ضمنها بالطبع قرار اليوم. وبناء عليه، فإننا 
وما  القرار،  مبوجب  التزاماهتا،  بتنفيذ  الدول  قيام  إىل  نتطلع 
يتضمنه من مبادئ وحماذير. ال ميكن وليس من املقبول جتاهلها. 

بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  زاغاينوف  النيد 
أشكر مجيع مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على مشاركتهم يف 

هذه اجللسة وعلى مسامهاهتم القيمة يف مناقشة اليوم. 

يتشاطر وفد بلدنا الشواغل حيال األضرار غري املسبوقة 
اليت أحلقها بالتراث الثقايف أنصار تنظيم الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام وجبهة النصرة وغريها من اجلماعات اإلرهابية 
الزناع.  مناطق  من  وغريها  وليبيا  وسورية  العراق  يف  العاملة 
يكون  أن  جيب  الوحشي  اإلرهاب  على  القضاء  أن  ونعتقد 
وتظل  املجال.  هذا  يف  الدويل  للمجتمع  املحدد  اهلدف  هو 

املصادر  أحد  الثقايف  بالتراث  االجتار  من  املتأتية  اإليرادات 
الرئيسية لتمويل تنظيم داعش. 

تقدما  املجلس  أحرز  املاضيني،  العامني  مدى  وعلى 
تناول  وقد  اإلرهاب.  متويل  ملكافحة  أدوات  كبريا يف وضع 
أعدا  اللذان  القراران 2199 )2015( و 2253 )2015( 
مبشاركة نشطة من وفدنا، مسألة التراث الثقايف. وبناء على 
العمل  فرقة  معايري  على  تغيريات  أدخلت  روسيا،  من  طلب 
املعنية باإلجراءات املالية ملكافحة متويل اإلرهاب، وذلك متشيا 
مع قراري جملس األمن، وهو ما رحب به يف القرار 2347 

)2017( الذي اختذ اليوم. 

متويل  وقف  من  بعد  مل يتمكن  الدويل  املجتمع  أن  بيد 
تنظيم داعش بشكل كامل. ويف تلك الظروف، مثة حاجة إىل 
العمل إلنشاء نظام يستبعد بشكل كامل أي نوع  مزيد من 
شامال  حظرا  ويضع  اإلرهابيني  مع  االقتصادي  التعاون  من 
للتو،  اختذ  الذي  القرار  داعش. ويف  تنظيم  مع  التجارة  على 
أدرجت أحكام، من بني مجلة أمور، بشأن اجلزاءات املفروضة 
على األشخاص والكيانات اليت تساعد وحترض على االجتار 
بالتراث الثقايف. وندعو مرة أخرى مجيع الدول إىل أن تقدم 
 )1999(  1267 بالقرارت  عمال  املنشأة  اللجنة  إىل  فورا 
و 1989 )2011( و 2253 )2015( بشأن تنظيم الدولة 
اإلسالمية وتنظيم القاعدة ومن يرتبط هبما من أفراد وجمموعات 
ومؤسسات وكيانات أي معلومات لديها عن مصادر متويل 
األراضي  من  أثرية  قطع  اقتناء  أدلة  ذلك  يف  مبا  اإلرهابيني، 

اخلاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة. 

وال بد من اختاذ تدابري عاجلة للحفاظ على األجيال املقبلة 
من الكنوز القيمة للثقافة يف املناطق اليت ينشط فيها اإلرهابيون 
واملتطرفون. ولعل هذه املسألة أكثر إحلاحا يف سورية. وكانت 
رمز جتارب وحمن شعب ذلك البلد الذي طالت معاناته مدينة 
تلك  حترير  مت  لقد  البشرية.  احلضارة  جوهرة  القدمية،  تدمر 



21/28 1707835

S/PV.7907 لود النمأ واألمن الدوليص 24/03/2017

واجبنا  ومن  ودمروها.  اإلرهابيون  عليها  سيطر  اليت  املدينة، 
السوريني  إىل  وإعادهتا  املنطقة  تلك  استعادة  على  املساعدة 

والعامل بأسره. 

الصدد يف حمو بصمات  وتتمثل اخلطوة األوىل يف ذلك 
الذين حولوا تدمر إىل ساحة إلظهار أيديولوجيتهم الالإنسانية 
والعقيمة، ومكانا للتعذيب واجلرمية. وتدمر ترزخ متاما حتت 
األلغام والذخائر غري املنفجرة، األمر الذي حيول دون إجراء 
تقييم حقيقي للتدمري وحماوالت الترميم. وروسيا تعمل بالفعل 
للقيام هبذه املهمة، وسيساعد تلك اجلهود إنشاء حتالف دويل 
الشركاء  مجيع  وحنث  السورية.  األراضي  من  األلغام  إلزالة 
املعنيني باحلفاظ على التراث التارخيي تنحية خالفاهتم املعروفة 
الذي  األمر  مشترك،  مسعى  بدورهم يف  والقيام  جانبا  جيدا 
األمهية  ومن  كبريا.  ماليا  استثمارا  أمور،  مجلة  يف  يتطلب، 
والوكاالت  األعضاء  الدول  املجلس  دعوة  اليوم  مبكان 
املتخصصة لألمم املتحدة واهلياكل الدولية األخرى إىل تقدمي 
ونتوقع  الثقايف.  التراث  أماكن  من  األلغام  إزالة  يف  املساعدة 
أن نرى املشاركة الفعالة لألمانة العامة لألمم املتحدة ومنظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية يف تلك اجلهود يف تدمر. 

والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  وتضطلع 
بدور قيادي يف احلفاظ على التراث الثقايف. ونؤيد استراتيجية 
سبل تعزيز أنشطة اليونيسكو يف جمال محاية الثقافة وتشجيع 
هذه  وضع  ويف  املسلح.  الزناع  حاالت  يف  الثقافية  التعددية 
الوثيقة يف املنتدى الثقايف الرابع يف سانت بطرسربغ، اعتمدنا 
من  املسلح.  الزناع  مناطق  يف  الثقافة  محاية  بشأن  إعالنا 
املبادرات  خمتلف  بني  فيما  تنسيق  وإقامة  التعاون  الضروري 
الفعالية  الثقايف، وبالتايل كفالة  التراث  املتعلقة حبماية  الدولية 
الكاملة، مبا يف ذلك عن طريق تقسيم مناسب للعمل. على 
سبيل املثال، حنن حباجة إىل جتنب حالة يكرر فيها الصندوق 

الدويل للحفاظ على التراث الثقايف املعرض للخطر يف مناطق 
ينافس عمل  أو حىت  أبو ظيب،  أعلن يف  املسلح، كما  الزناع 

صندوق التراث العاملي لليونسكو. 

بالتراث  املشروع  االجتار غري  يدل حجم  أخرى،  ومرة 
الثقايف على الروابط بني اإلرهابيني ومجاعات اجلرمية املنظمة. 
ويتناول القرار الذي اختذ للتو مرة أخرى هذه املشكلة بالبناء 
 )2014(  2195 القرارين  من  الصلة  ذات  األحكام  على 
قرار  من  اهلامة  العناصر  يعكس  كما   .)2001( و 1373 
املشروع  غري  االجتار  منع  بشأن   281/69 العامة  اجلمعية 
للقدرات  الفعال  واالستخدام  تعزيز  ونؤيد  الثقايف.  بالتراث 
باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  ملكتب  العلمية  التحليلية 
التقنية  املساعدة  توفري  ذلك  يف  مبا  املجال،  هذا  يف  واجلرمية 
املتخصصة للدول. ونالحظ إسهام املكتب يف مكافحة اجلرائم 

املرتكبة ضد التراث الثقايف.

التزام روسيا مبكافحة  ونود أن نؤكد جمددا مرة أخرى 
مع مجيع  تعاون خمصص  إلقامة  واستعدادنا  الدويل  اإلرهاب 
األطراف املعنية يف مكافحة التجارة غري املشروعة يف التراث 

الثقايف وتدمريه.

عقب  كلمات  بضع  أقول  أن  يل  ال بد  للتقاليد،  وفقا 
البيان  هذا  أثبت  لقد  األوكراين.  الوفد  به  أدىل  الذي  البيان 
أن أوكرانيا استخدمت هذه املناقشة يف املجلس بشأن مهمة 
نبيلة - محاية التراث الثقايف - مثلما استخدمت على الدوام 
املناقشات بشأن أي موضوع يف إطار متعدد األطراف ملواصلة 
حرهبا الدعائية على روسيا. وهذا مصدر قلق بالغ، وحنن لن 

نستجيب ملا أدلوا به من مالحظات غري مناسبة. 

ترحب  بالصينية(:  )تكلم  )الصني(  جيايي  ليو  النيد 
الصني بعقد اململكة املتحدة هلذه اجللسة بشأن محاية التراث 
الثقايف من التدمري واالجتار من جانب اجلماعات اإلرهابية يف 

حاالت الزناع املسلح. 
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واملديرة  فيلتمان،  العام  األمني  وكيل  أشكر  أن  وأود 
بارويل  والعميد  فيدوتوف،  التنفيذي  واملدير  بوكوفا،  العامة 

على إحاطاهتم اإلعالمية. 

وانتشار  املسلحة  الزناعات  استمرار  فإن  نتكلم،  وإذ 
األنشطة اإلرهابية يف بعض أحناء العامل ال هتدد على حنو خطري 
األرواح واملمتلكات يف البلدان املتضررة فحسب، بل تضيف 
وكمصدر  للهجمات  كهدف  النفيس  الثقايف  التراث  أيضا 
يسبب  مما  واالجتار،  التهريب  طريق  عن  اإلرهاب  لتمويل 
الدويل  للمجتمع  وينبغي  اإلنسانية.  للحضارة  فادحة  خسائر 
أن يعزز دعمه للبلدان الواقعة يف مناطق الزناع ويقطع الطريق 
على اجلماعات اإلرهابية اليت هترب التراث الثقايف وتتجر به، 
يف إطار جهد مشترك حلماية التراث الثقايف من الضرر الناجم 

عن الزناع. 

أوال، ينبغي تكثيف اجلهود لدعم الدول يف حاالت الزناع 
لتمكنيها من بناء قدراهتا الوطنية على احلماية. وينبغي للبلدان 
يف مناطق الزناع أن تزيد من تركيز االهتمام على محاية تراثها 
الثقايف، وتقوم بصياغة سياسات احلماية ذات الصلة، وتنشىء 
ذات  الدويل  التعاون  أطر  إىل  وتنضم  املبكر،  لإلنذار  آليات 
الصلة، وتعزز باستمرار بناء القدرات حلماية التراث الثقايف يف 
الزناعات املسلحة. ويتعني على املجتمع الدويل، اقترانا باحترام 
سيادة البلدان يف مناطق الزناع، أن يقدم الدعم البناء للملكية 

الوطنية جلميع التراث الثقايف وحيترمها احتراما كامال. 

اإلرهاب.  ملكافحة  املبذولة  اجلهود  تكثيف  ينبغي  ثانيا، 
يف  الثقايف  للتراث  الرئيسي  التهديد  هو  اإلرهاب  أصبح  فقد 
مناطق الزناع. والقرار 2347 )2017(، الذي اختذه املجلس 
من  اإلرهابية  اجلماعات  منع  على  للتعاون  إطارا  يوفر  للتو، 
تدمري التراث الثقايف والتراث الثقايف أو هتريبه أو االجتار به من 
أجل متويل اإلرهاب. وينبغي جلميع البلدان أن تنفذ هذا القرار 
تنفيذا فعاال، وتعزز إىل أقصى حد دور آليات املجلس ذات 

الصلة، وتبين شبكة للمعلومات ملكافحة تدمري وهتريب التراث 
الثقايف من جانب اجلماعات اإلرهابية، وتتصدى حبزم لألنشطة 

اإلرهابية اليت تروم تدمري التراث الثقايف وهتريبه واالجتار به.

وينبغي جلميع  الدويل.  التعاون  تعزيز  زيادة  ينبغي  ثالثا، 
البلدان أن تعزز التعاون يف جمال محاية التراث الثقايف، والتعاون 
يف تبادل املعلومات، والتعاون على إنفاذ القوانني يف مكافحة 
تدمري التراث الثقايف واالجتار به من جانب اجلماعات اإلرهابية 
يف حاالت الزناع املسلح. ويتعني على األمم املتحدة وجملس 
اليونيسكو  مثل  األخرى،  املتخصصة  والوكاالت  األمن 
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، أن تستخدم 
ميزهتا املهنية وتعزز التنسيق فيما بينها، وفقا لتقسيم العمل بغية 

تكوين تآزر دويل حلماية التراث الثقايف يف مناطق الزناع. 

وما فتئت الصني تدعم وتشارك بنشاط يف التعاون الدويل 
بشأن التراث الثقايف املهدد باالنقراض، وستواصل العمل مع 
املجتمع الدويل من أجل اإلسهام إسهاما إجيابيا يف منع تدمري 
التراث الثقايف واالجتار به من جانب اجلماعات اإلرهابية يف 

حاالت الزناع املسلح. 

)تكلمت  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  النيدة سينن 
باإلنكليزية(: تشكر الواليات املتحدة حكوميت فرنسا وإيطاليا 
املشترك  التراث  الدويل حلماية  املجتمع  على مبادرهتما حبشد 

لعاملنا من أن يستخدم يف زيادة الزناعات املسلحة.

بتراثنا  ما حلق  شهدنا  املاضيني،  العقدين  مدى  وعلى 
مسبوق.  غري  نطاق  على  وتدمري  ضرر  من  املشترك  الثقايف 
املمتلكات  بتدمري  واإلرهاب  الزناعات  يف  املشاركون  ويقوم 
وتقويض  النفوس  يف  اخلوف  زرع  أجل  من  عمدا  الثقافية 
احلكومات والتسبب يف العداوة فيما بني خمتلف فئات املجتمع. 
يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  به  يقوم  الذي  الغاشم  الدمار  إن 
العراق والشام )داعش(، وتنظيم القاعدة والتنظيمات األخرى 
أفغانستان، وغريها  الطالبان يف  العراق وسورية، وحركة  يف 
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من اجلماعات يف أماكن أخرى، مل يتسبب يف خسائر مدمرة 
يف األرواح فحسب، بل أيضا يف تراثنا الثقايف املشترك. وهذا 

الدمار ميزق جوهر نسيج جمتمعاتنا.

وسياسة حكومة الواليات املتحدة سياسة واضحة. تدمري 
التراث الثقايف أو االجتار به على حنو غري قانوين أمر ُمْؤِسف. 
املمكنة  وحنن نعارضه بشكل قاطع وسنتخذ مجيع اخلطوات 
لوقفه واحلد منه ونردعه. وتسعى الواليات املتحدة إىل مساءلة 
الضالعني يف االجتار غري القانوين باملمتلكات الثقافية ومرتكيب 

التدمري املتعمد للتراث الثقايف .

هلذه  للتصدي  القانون  إنفاذ  يف  الدويل  التعاون  وتعزيز 
األنشطة املدمرة واملزعزعة لالستقرار بدأ يظهر النتائج بالفعل. 
فعلى سبيل املثال، قامت الواليات املتحدة بتبادل املعلومات مع 
شركائنا الدوليني بشأن أنشطة املتوىف أبو سياف، أحد كبار 
املسؤولني السابقني يف داعش الذي كان مسؤوال عن متويل 
األنشطة اإلرهابية للجماعة، مبا يف ذلك من خالل البيع غري 
املشروع لآلثار. وقد مكن التنسيق والتعاون الدويل املتزايد بني 
وكاالت إنفاذ القانون وغريها من األجهزة الواليات املتحدة 

من اختاذ إجراءات مباشرة السترداد تلك املواد.

ونعتقد أنه ال توجد أي استراتيجية تناسب مجيع احلاالت 
املسلحة.  الزناعات  يف  الثقايف  التراث  على  احلفاظ  أجل  من 
من  طائفة  تتطلب  العامل  أرجاء  مجيع  يف  املعقدة  واحلاالت 
االستجابات. وقد أثبتت العديد من الدول قدرهتا على احلفاظ 
على ثرواهتا الثقافية يف مناطق الزناع خالل األزمات. وهناك 
سياسة قائمة منذ أمد طويل لدى الواليات املتحدة للحفاظ 
على التراث الثقايف يف مكانه األصلي كلما كان ذلك ممكنا، 
بلد  من  الثقافية  املمتلكات  إزالة  إىل  احلاجة  جتنب  وبالتايل 

املنشأ.

وتتطلع الواليات املتحدة إىل تعزيز التعاون الدويل وإجياد 
الثقايف  التراث  وحفظ  محاية  على  للتعاون  جديدة  قنوات 

النفيس  اإلرث  هذا  على  احلفاظ  بغية  املسلحة  الزناعات  يف 
لألجيال القادمة.

نرحب  إننا  باإلنكليزية(:  )تكلم  )إثيوبيا(  أليمو  النيد 
باختاذ القرار 2347 )2017( باإلمجاع بشأن محاية التراث 
فرنسا  جهود  ونقدر  املسلحة،  الزناعات  حاالت  يف  الثقايف 
واضعيت  بصفتهما  القرار  على  املفاوضات  تيسري  يف  وإيطاليا 
على جعل كل  الرئاسة  أشكر  أن  أود  األوىل. كما  املسودة 

هذا ممكنا.

ويف ضوء تزايد اهلجمات املتعمدة على التراث الثقايف من 
جانب اجلماعات املسلحة واإلرهابيني، فإن اختاذ هذا القرار 
ميثل خطوة بالغة األمهية يف معاجلة مشكلة تتطلب زيادة تعزيز 
قيمة مضافة واضحة ألنه  للقرار  أن  والواقع  الدويل.  التعاون 
يكمل الصكوك القانونية الدولية القائمة يف جمال محاية التراث 

الثقايف. 

ونعرب عن تقديرنا جلميع مقدمي اإلحاطات اإلعالمية: 
واملدير  بوكوفا،  العامة  واملديرة  فيلتمان،  العام  األمني  وكيل 
التنفيذي فيدوتوف، والعميد بارويل، على تشاطرهم آلرائهم 
أغتنم  أن  خاصة  بصفة  وأود  مناقشتنا.  موضوع  بشأن 
بوكوفا  العامة  للمديرة  تقديرنا  عن  لإلعراب  الفرصة  هذه 
جناح  لكفالة  األمهية  بالغ  رئيسي  إسهام  من  ما تقدمه  على 
بالفعل ألن  ممتنون  بواليتها. وحنن  االضطالع  اليونيسكو يف 
لتقويض  األفعال  من  الكثري  فيها  تتواصل  تارخيية  فترة  هذه 

بشريتنا املشتركة. 

واليونيسكو هي راعية ذلك التراث املشترك. وقد شهدنا 
للجماعات  الفعالة  املشاركة  األخرية  السنوات  يف  مجيعا 
الثقايف وسرقته  التراث  أعمال سلب  املسلحة واإلرهابيني يف 
السكان  لترهيب  وكوسيلة  حريب  كأسلوب  وتدمريه  وهنبه 

املدنيني.
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وكانت ضالعة أيضا يف االجتار غري املشروع باملمتلكات 
والقانون  النـزاعات.  وتأجيج  أنشطتها  لتمويل ودعم  الثقافية 
الدويل يلزم بضمان احترام التراث الثقايف يف سياق الزناعات 
الالزمة  الوقائية  التدابري  مجيع  اختاذ  يشمل  وهذا  املسلحة. 
حلماية التراث الثقايف يف أوقات السلم، واالمتناع عن مهامجة 
وحظر أي شكل من أشكال هنبه أو تدمريه. ويف هذا السياق، 
إن  واألنسب.  األهم  يكون  أن  ميكن  األمن  دور جملس  فأن 
واألمن  السلم  ضمان  يف  األمن  ملجلس  الرئيسية  املسؤولية 
الدوليني تتطلب أال نظل غري مبالني عندما تستهدف اجلماعات 
املسلحة واإلرهابيني التراث اجلماعي للبشرية الذي يرمز إىل 

إنسانيتنا املشتركة.

الثقايف،  للتراث  خاصة  محاية  يوفر  الدويل  والقانون 
أن  الدول  على  يتعني  ولذلك،  املدنية.  للممتلكات  وكذلك 
تتخذ مجيع التدابري الالزمة يف إطار تشريعاهتا اجلنائية ملالحقة 
هذه  املسؤولة عن  الكيانات  أو  اجلماعات  أو  األفراد  وجترمي 
اجلرائم. وجيب توخي عناية خاصة أثناء العمليات العسكرية، 
مبا يف ذلك بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم، من أجل جتنب 
اإلضرار بالتراث الثقايف. وينبغي ملجلس األمن أن يواصل تعزيز 
الدول حبظر ومنع  عمله لضمان االمتثال لاللتزام من جانب 
ووقف أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو االختالس 
جانب  من  املسلح  الزناع  سياق  يف  الثقافية  للممتلكات 
سيكون  الصدد،  هذا  ويف  واإلرهابيني.  املسلحة  اجلماعات 
دور جلان جملس األمن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب حامسا. وإن 
كانت قرارات جملس األمن ذات الصلة، وال سيما القرارات 
2199 )2015( و 2253 )2015( و 2322 )2016( 
ذات نطاق ضيَّق باملقارنة مع القرار الذي اختذناه اليوم، فإن 

ضمان تنفيذها بشكل كامل سيكتسي أيضا أمهية.

وميكن استكمال هذه اجلهود من خالل املبادرات والتعاون 
فيما بني الدول األعضاء يف خمتلف حمافل األمم املتحدة. فعلى 

سبيل املثال، انضمت إثيوبيا، بالتعاون مع البلدان األخرى، إىل 
املبادرة املتمثلة يف طرح مسألة التراث الثقايف لينظر فيها جملس 
حقوق اإلنسان، وهو ما أسفر عن اعتماد القرار عملي املنحى 
20/33، الذي سنستمر يف متابعته عن كثب. وهذه اجلهود 
والدويل  واإلقليمي  الثنائي  التعاون  تكاملها  ُيعزز  أن  ميكن 
فيما بني الدول، مبا يف ذلك يف سياق مكتب األمم املتحدة 
واألطر  واإلنتربول،  واليونسكو،  واجلرمية،  باملخدرات  املعين 
املجلس  ينظر  وقد  الصلة.  ذات  األخرى  واإلقليمية  الدولية 
املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  بعثات  تكليف  يف  أيضا 
التعرض هلجوم اجلماعات املسلحة  الثقايف من  التراث  حبماية 
واإلرهابيني، استنادا إىل اخلربة املستقاة من بعثة األمم املتحدة 
حيثما  مايل،  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة 

تعترب هذه الواليات الزمة وممكنة.

عاملي  تراث  مواقع  مثانية  تضم  إثيوبيا  بوصف  وأخريا، 
الثقايف واحلفاظ  التراث  ثقافية، فإهنا تويل أمهية كبرية حلماية 
تدمري  إزاء  واجلزع  بالصدمة  نشعر  فإننا  الواقع  ويف  عليه. 
التراث الثقايف يف سورية والعراق وأفغانستان ومايل ويف أجزاء 
واإلرهابيني،  املسلحة  اجلماعات  يد  على  العامل،  من  أخرى 
مقدمو  أبرز  وقد  مجعاء.  للبشرية  إهانة  يشكل  الذي  األمر 
اإلحاطات اإلعالمية النقطة األخرية بطريقة واضحة وملموسة 
جدا. ولذلك، حيدونا وطيد األمل يف أن القرار الذي اختذناه 
باإلمجاع اليوم سيسهم يف محاية التراث الثقايف ومكافحة االجتار 

غري املشروع باملمتلكات الثقافية يف سياق الزناع املسلح.

يف  املشاركة  من  نتمكن  أن  لنا  عظيمة  فرصة  وكانت 
تقدمي القرار 2347 )2017(.

البداية،  باإلنكليزية(: يف  )تكلم  )اليابان(  مينامي  النيد 
أود أن أشارك اآلخرين يف توجيه الشكر إىل مقدمي اإلحاطات 
اإلعالمية - السيد فيلتمان والسيدة بوكوفا والسيد فيدوتوف 
والعميد باروّلي - على أفكارهم املتعمقة بشأن هذا املوضوع 
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اهلام. وأرحب باختاذ القرار 2347 )2017(، وأشيد بالدور 
القيادي إليطاليا وفرنسا يف هذا الصدد. ويشكل هذا القرار 
اختاذ  إىل  تؤدي  املوضوع  هذا  بشأن  األمام  إىل  هامة  خطوة 

إجراءات ملموسة.

حنن نشهد احلاالت املأساوية اليت تستهدف التراث الثقايف 
اإلرهابية  اجلماعات  أيدي  على  وُيهرب  وُينهب  ُيدمر  كي 
ألغراض حتقيق مآرهبم الشائنة أو النهوض هبا. وتتشاطر اليابان 
القلق املعرب عنه على نطاق واسع إزاء احلالة، وتدين بشدة 
تلك األعمال. وينبغي أن يتصدى املجتمع الدويل هلذا التحدي 
أن  إىل  أشري  أن  وأود  السرعة،  وجه  وعلى  مجاعي  بشكل 

اليابان تشدد يف هذا الصدد على عدة أفكار.

أوال، إن حتقيق عاملية األطر الدولية حلماية التراث الثقايف 
هو أمر بالغ األمهية. واليابان دولة طرف يف الربوتوكول الثاين 
التفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب صراع مسلَّح، 
واملبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل اليت تستخدم 
الثقافية  املمتلكات  ملكية  ونقل  وتصدير  استرياد  ومنع  حلظر 
بطرق غري مشروعة لعام 1970، وغريها من االتفاقيات ذات 
الصلة. ومبوجب تلك األطر القانونية، عرضت اليابان خمتلف 
التدابري املحلية ملنع االجتار غري املشروع بالتراث الثقايف. وأود 
تلك  يف  أطرافا  بعد  مل تصبح  اليت  األخرى  الدول  أدعو  أن 

االتفاقيات، إىل االنضمام إلينا يف جهودنا.

يف  لليونسكو  املفيدة  األنشطة  ندعم  أن  ينبغي  ثانيا، 
املنطقة. وبناء على ذلك، أنشأت اليابان الصناديق االستئمانية 
اليابانية للحفاظ على التراث الثقايف العاملي، وقد سامهنا حىت 
اآلن مببلغ 68 مليون دوالر هلذا الصندوق. ودعمنا من خالل 
اليونسكو، العديد من املشاريع يف مناطق الزناع، مبا يف ذلك 
أفغانستان وكمبوديا والعراق. عالوة على ذلك، أود أن أشدد 
على أمهية توثيق وأرشفة البيانات املتعلقة بالتراث الثقايف. ومن 

شأن ذلك أن يساعد على تقليص األضرار املحتملة من جانب 
اجلماعات اإلرهابية فضال عن تيسري إجراءات العدالة اجلنائية.

بناء  جهود  على  التركيز  لنا  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة 
القدرات. ومن األمهية مبكان تعزيز املوارد البشرية يف البلدان 
يف  التدريب  إن  وترميمه.  الثقايف  التراث  حلماية  املستهدفة 
جماالت مثل منع السرقة واإلنذار املبكر ونقل التراث الثقايف 
أثناء الزناع املسلح، جيب أن يتم من أجل التأهب. إن تبادل 
املنظمات  بني  فيما  املستفادة  والدروس  املمارسات  أفضل 
الدولية مثل اليونسكو، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
واجلرمية واإلنتربول يكتسي أمهية بالغة يف هذا الصدد. وإنين 
على اقتناع بأن تنفيذ هذه التدابري من شأنه أن يساهم يف منع 

اجلماعات اإلرهابية من حتقيق أهدافها.

وما فتئت اليابان تشارك بنشاط يف التعاون الدويل منذ 
بداية فترة ما بعد احلرب. والشعب الياباين يفهم كيف يقوم 
تعليمنا عن  بإثراء عقولنا وأرواحنا من خالل  الثقايف  التراث 
سرقة  مبثابة  هو  الثقايف  التراث  تدمري  أو  سرقة  إن  ماضينا. 
هذه  أن  الواضح  من  لذلك،  ومستقبلنا.  ماضينا  تدمري  أو 

اإلجراءات تقوض السالم واالستقرار الدوليني.

مع  العمل  ملواصلة  االستعداد  أهبة  على  اليابان  وتقف 
الدول األعضاء واملنظمات الدولية األخرى ملنع هذه الفظائع.

املؤمتر  إن  بالفرنسية(:  )تكلم  )السنغال(  سيك  النيد 
املعقود  للخطر،  املعرض  الثقايف  التراث  على  باملحافظة  املعين 
األول/ديسمرب  كانون   3 إىل   2 من  الفترة  يف  ظيب  أبو  يف 
2016 مببادرة مشتركة من فرنسا واإلمارات العربية املتحدة، 
قد أتاح لنا املجال لتوسيع نطاق تفكرينا باألمهية احلامسة بشأن 
محاية التراث الثقايف يف مناطق الزناع. إنه حتٍد كبري جيب على 
املجتمع الدويل، بدءا باملجلس األمن - أن جيد بسرعة استجابة 
خاطفة ومنسقة. ولذلك، أود أن أشيد حبماسة فرنسا وإيطاليا 
على دورمها القيادي فيما يتعلق بتلك املبادرة، وكذلك لكم، 
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سيدي الرئيس، على تنظيم هذه اجللسة اليت تتيح لنا املجال 
للمتابعة. 

كما أود أن أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية التاليني 
األمني  فيلتمان، وكيل  السيد جيفري  إحاطاهتم:  نوعية  على 
العام للشؤون السياسية؛ السيدة إيرينا بوكوفا، املديرة العامة 
ملكتب  التنفيذي  املدير  فيدوتوف،  يوري  السيد  لليونسكو؛ 
فابريزيو  والعميد  واجلرمية؛  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم 

باروّلي، قائد قيادة الدرك اإليطايل حلماية التراث الثقايف.

مناسبة  ذلك  سيكون  السياق،  نفس  يف  أنه،  وأعتقد 
الغالب  يف  اهلوية  املجهولة  الفاعلة  باجلهات  لإلشادة  مالئمة 
ولكن العديدة واهلامة اليت تعمل دون كلل يف مجيع أحناء العامل 
حلماية وحفظ التراث الثقايف للشعوب. ويف هذا الصدد، أود 

أن أشيد إشادة خاصة باليونسكو. 

قلب  اإلرهابيون  يرتكبه  الذي  الشامل  الدمار  مأل  وقد 
اإلنسانية بالندوب، يف أفغانستان أو سورية أو العراق أو ليبيا، 
وكذلك يف مايل حيث بقينا مكتويف اليدين وجزعني وواهنني 
إذ شهدنا تدمري القبور واملخطوطات النفيسة اليت غالبا ما تعود 
يف  أسهمت  قد  السنغال  بأن  أذّكر  أن  وأود  السنني.  ملئات 
إعالن سانت بطرسربغ اهلام واملؤرخ يف حزيران/يونيه 2012 

الذي أدان تدمري تلك األضرحة. 

ميثل انتشار الزناعات املسلحة يف مجيع أحناء العامل، اليت 
تفاقمت بسبب التطرف العنيف من جانب اجلماعات اإلرهابية 
اليت شعارها التدمري أو النهب أو هتريب التراث الثقايف، عامال 
يف  نأخذ  أن  جيب  ولذلك،  العاملي.  التراث  لتهديد  مشددا 
االعتبار البعد املادي والرمزي يف جهود املجتمع الدويل الرامية 
إىل اعتماد استراتيجيات جديدة للتصدي لغضب اجلماعات 
اإلرهابية املدمر والعدمي. ولذلك، نعتقد أنه من املهم البدء يف 
جتميع أدق بيانات ممكنة للمواد الثقافية والِقطع ذات األمهية 
غري  بصورة  نقلت  اليت  والدينية  والثقافية  والتارخيية  املعمارية 

قانونية، أو متت إزالتها أو نقلها من مناطق الصراع لالجتار هبا. 
وجيب أن نتمكن من تتبع هذه القطع، بالتعاون مع املؤسسات 
الدولية ذات الصلة ووكاالت األمم املتحدة واجلهات املعنية 
الدولية، مثل املتاحف وحىت جامعي اآلثار يف القطاع اخلاص، 

بغية إعادة القطع املسروقة.

والفقرة 4 من القرار 2347 )2017( الذي اختذ للتو 
تكتسي أمهية يف نصها: 

ضد  املوجهة  القانون  على  اخلارجة  “اهلجمات 
التعليمية  أو  الدينية  املواقع واملباين املخصصة لألغراض 
التارخيية  العملية أو اخلريية، أو ضد اآلثار  الفنية أو  أو 
الدويل،  بالقانون  معينة وعمال  قد تشكل، يف ظروف 
جرمية حرب وأن مرتكيب هذه اهلجمات جيب تقدميهم 

إىل العدالة.” 

الدولية  اجلنائية  املحكمة  بقرار  السنغايل  الوفد  ويرحب 
والذي   ،2016 أيلول/سبتمرب   27 يف  مؤخرا  اختذته  الذي 
يعترب ألول مرة يف تاريخ البشرية تدمري مواقع التراث الديين 
األعمال  هذه  مرتكيب  على  وحيكم  حرٍب،  جرميَة  والثقايف 
الشنيعة بالسجن ملدة تسع سنوات تعترب عربة ملن اعترب. ويضع 

هذا سابقة قانونية دولية هامة.

وتقع املسؤولية عن محاية اهلياكل األساسية، أوال وقبل 
األمم  الوطنية. وجيب على  السلطات  عاتق  كل شيء، على 
املتحدة واهليئات األخرى ذات الصلة أن توفر للحكومات اليت 
إليهما إلنشاء  اللذين حتتاج  واملساعدة  الدعم  بطلبات  تتقدم 
آليات احلماية الوطنية. ونرحب أيضا باإلعالن الذي صدر يف 
مؤمتر أبو ظيب بشأن أنشاء صندوق عاملي حلماية التراث الثقايف 
املهدد، وهو مكمل صندوق التراث الثقايف غري املادي التابع 
لليونسكو. كما أنه من املهم أن تعزز الدول األعضاء، حسب 
االقتضاء، التعاون الثنائي ودون اإلقليمي واإلقليمي من خالل 

املبادرات املشتركة يف نطاق برامج اليونسكو ذات الصلة.
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اليت  القوية  الرسالة  وصفوا  قبلي  تكلموا  الذين  وأولئك 
 )2017( القرار 2347  اختاذ  من خالل  باإلمجاع  هبا  بعثنا 
الدولية  الصكوك  نطاق  ويوسع  يعزز  القرار  إن  بالتارخيية. 
القائمة واملماثلة، مبا يف ذلك القرار 2199 )2015(، اتفاقية 
عام 1954حلماية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح، 
استرياد  ومنع  حلظر  تستخدم  اليت  الوسائل  بشأن  واالتفاقية 
الثقافية بطرق غري مشروعة  وتصدير ونقل ملكية املمتلكات 
املربمة يف عام 1970، واالتفاقية املتعلقة حبماية التراث الثقايف 
إىل  باإلضافة   ،1972 عام  إبرامها  مت  اليت  العاملي  والطبيعي 
واليات  يف  األمن  جملس  وضعها  اليت  الصلة  ذات  األحكام 
أفغانستان والعراق وسورية  العمليات يف  حفظ السالم، مثل 

ومايل. 

ويوفر القرار 2347 )2017( خريطة طريق جيدة تدعو 
فيما  األشكال  متعدد  وتعاون  استباقية  أكثر  عاملية  تعبئة  إىل 
بني أصحاب املصلحة املتعددين. ولكل تلك األسباب، دعم 
والتصويت  تقدميه  يف  باالشتراك  القرار  اعتماد  السنغال  وفد 

مؤيدا له.

بصفيت  ببيان  اآلن  سأديل  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
ممثل اململكة املتحدة. 

اإلحاطات  مقدمي  إىل  الشكر  بتوجيه  أبدأ  أن  أود 
القرار  باعتماد  وبالترحيب  الصباح،  هذا  أمامنا  اإلعالمية 
2347 )2017( باإلمجاع، وباإلشادة بفرنسا وإيطاليا على 

طرح هذه املسألة يف املجلس.

إن مجيع مقدمي اإلحاطات اإلعالمية اليوم ومجيع أعضاء 
املجلس متكنوا حقا من إبراز ضخامة املشكلة اليت نواجهها. 
فإهنا  باميان،  أو  تدمر  املسألة يف متبكتو،أو  وسواء كان هذه 
تتجاوز نطاق التحف ونطاق التماثيل، ونطاق املتاحف. إن 
والدين  التاريخ  على  ومدمر  منهجي  اعتداء  هو  ما نشهده 
العديد من احلاالت،  وجوهر نسيج اهلوية. إن ما نشهده يف 

وختريب  هنب  أعمال  جمرد  ليست  وهذه  حرب.  جرائم  هو 
وحشية. إهنا مسألة سلم وأمن دوليني. فما يتأتى من التماثيل 
جيوب  يف  به  األمر  ال ينتهي  والعراق  سورية  يف  املسروقة 
إيرادات  مصدر  يوفر  إمنا  فحسب.  واللصوص  االنتهازيني 
لداعش. ويف املنطقة، يعين تدمري املواقع الدينية والثقافية أكثر 
أن  ميكن  الطائفي  فالتقسيم  مادية.  هياكل  حتطيم  جمرد  من 
تغذيه الفؤوس واملطارق الثقيلة شأهنا يف ذلك شأن الرصاص 

واملدافع.

وحدة  ونفس  القوة  بنفس  الثقايف  التدمري  هلذا  فلنتصد 
اهلدف كما نتصدى ألي هتديد للسلم واألمن الدوليني. وقد 
اختذنا من خالل هذا القرار اليوم خطوة إىل األمام يف القيام 
وشدة  عزمنا  قوة  مدى  باإلمجاع  القرار  اختاذ  ويبني  بذلك. 
العمل  على  وتصميمنا  التزامنا  ويظهر  األعمال.  هلذه  إدانتنا 
ضد اجلناة حىت نتمكن من مكافحة اإلرهاب، ومنع نشوب 

الزناعات، ومحاية املجتمعات الضعيفة. 

ولكن على غرار العديد من املسائل املعروضة على املجلس، 
فإن هناك حاجة اآلن إىل التنفيذ. وستبذل اململكة املتحدة كل 
ما بوسعها للقيام بذلك. وهلذا السبب أنشأنا صندوقا للربامج 
الثقافية قيمته 30- مليون دوالر لدعم املشاريع اليت تساعد 
على دعم التراث الثقايف ومحايته وتعزيزه يف البلدان املتضررة 
من الزناعات. وتساعد هذه املشاريع يف إكمال املتحف اجلديد 
يف البصرة، كما تساعد على محاية التراث واحلرف التقليدية 
اليت  املتقدمة  والتكنولوجيات  التقنيات  وتدعم  كابل،  يف 
أفريقيا.  الشرق األوسط ومشال  يستخدمها علماء اآلثار عرب 
وهو جهد يدعمه املتحف الربيطاين الذي يدرب العاملني يف 
لتقييم  الالزمة  املهارات  يكتسبوا  كي  العراقي  التراث  قطاع 
وتسجيل حالة مواقعهم التراثية املحمية، وتنفيذ عمليات إنقاذ 

اآلثار، حسب االقتضاء. 
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بالفعل. وقد عّين جملس  وقد بدأ هذا اجلهد يؤيت مثاره 
الدولة العراقي أحد املشاركني يف التدريب ليقود عملية تقييم 
موقع النمرود، الذي مت حتريره مؤخر من قبضة تنظيم داعش. 
قريبا.  املوصل  متحف  إىل  العودة  إىل  آخر  متدرب  ويتطلع 
الرجال  ما يكون  فكثريا  املدنيني.  تدريب  ال يكفي  ولكن 
يواجهون  الذين  هم  املسلحة  القوات  من  الشجعان  والنساء 
على اخلطوط األمامية التهديد الذي يتعرض له التراث الثقايف. 
وهذا هو السبب يف أن اململكة املتحدة قد أنشأت يف السنة 
إدماج  تعزيز  يتم  كي  الثقافية  امللكية  حلماية  وحدة  املاضية 
القوات  وعمليات  التدريب  يف  الثقافية  املمتلكات  احترام 
املسلحة. وهذا يشمل احترام القانون املحلي والدويل، فضال 
نشوب  حالة  يف  الثقافية  امللكية  محاية  اتفاقية  التزامات  عن 
صراع مسلح لعام 1954 وبروتوكوالهتا، اليت سوف نصدق 

عليها قريبا. 

أعضاء  دول  أو  كمجلس  نتخذها  اليت  اإلجراءات  إن 
ستعين القليل ما مل ُنبّين أن هناك عواقب حقيقية ستلحق مبن 
يضطلع هبذه األعمال. وإذا أردنا حقا ختليص العامل من هذه 

اآلفة، فيتعني علينا الردع واملعاقبة وكذلك املنع.

وقد كان أمحد الفقي مهدي أول شخص تدينه املحكمة 
اجلنائية الدولية ملهامجته مواقع حممية، غري انه لن يكون األخري. 
فإننا  الطريق،  هذا  على  السري  عن  اآلخرين  ردع  أردنا  وإذا 
العواقب.  من  واملزيد  اإلدانات  من  املزيد  رؤية  إىل  حنتاج 
خيتارون  الذين  جلميع  إنذار  مبثابة  تكون  أن  لقصته  وينبغي 
املجلس  يعمل  أن  إنذار جيب  الثقايف - وهو  التراث  مهامجة 

على ضمان االنتباه إليه.

استأنف مهامي اآلن بصفيت رئيس املجلس.
ال توجد أمساء أخرى مدرجة يف قائمة املتكلمني.

رفعت اجللسة الساعة 12/00.


