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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  لك احلق يف التنميةالثقافية، مبا يف ذوواالجتماعية 

  دالثقافية، فريدة شهيتقرير اخلبرية املستقلة يف ميدان احلقوق     

  موجز    
قدم اخلبرية املستقلة يف ميدان احلقوق الثقافية هذا التقرير وفقاً لقـرار جملـس              ت  

  .١٠/٢٣حقوق اإلنسان 
تـراث  وحيقق التقرير يف مدى تشكيل الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع هبذا ال             

وتشّدد اخلبرية املستقلة على احلاجة إىل توخي هنج   . جزءاً من قانون حقوق اإلنسان الدويل     
يقوم على أساس حقوق اإلنسان يف تناول مسائل التراث الثقايف فتتقصى مفهوم التـراث              
الثقايف من منظور حقوق اإلنسان وتعرض قائمة غري حصرية لقضايا حقوق اإلنسان ذات             

ويشمل هذا التقرير جتميعاً للمراجع يف القانون الـدويل املتعلقـة           . الثقايفالصلة بالتراث   
حبقوق األفراد واجملتمعات احمللية فيما يتصل بالتراث الثقايف وموجزاً للمعلومات اليت تلقتها            

ويتضمن التقرير باإلضافة إىل ذلك حتليالً حلق الوصـول إىل          . فيما خيص املبادرات الوطنية   
 والتمتع به، خاصة فيما يتعلق مبضمونه املعياري ذي الصلة بالتزامات الدول            التراث الثقايف 

  .ويتضمن القسم النهائي من التقرير االستنتاجات والتوصيات. والقيود املفروضة املمكنة
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  مقدمة  -أوالً   
حيقق هذا التقرير يف مدى تشكيل احلق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع بـه،                 -١

ريـر بعـني   ويأخذ التق. بكافة جتلّياته، جزءاً ال يتجزأ من قانون حقوق اإلنسان الدويل اليوم  
  . الرصد املعنيةبار الصكوك الدولية وممارسات هيئاتاالعت
واعتبار الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به حقاً من حقوق اإلنسان هنج ضروري               -٢

صيانة شيء أو جتلٍ لشيء     /وإىل جانب حفظ  . ومكّمل للحفاظ على التراث الثقايف وصيانته     
 االعتبار حقوق األفراد واجملتمعات احمللية فيما يتصل        يف حد ذاته يقتضي من املرء أن يضع يف        

. بذلك الشيء أو جتلي ذلك الشيء وبصورة خاصة ربط التراث الثقـايف مبـصدر اإلنتـاج    
والوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به مسة . والتراث متصل بالكرامة اإلنسانية وهبوية اإلنسان

احمللي واملواطنية وبـصورة أعـّم العـضوية يف         مهمة من مسات االشتراك يف عضوية اجملتمع        
وأمهية وصول املرء إىل تراثه الثقايف مبا يف ذلك التراث اللغوي وتراث الغري حقيقـة               . اجملتمع

شّددت عليها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف التعليـق العـام              
ومثلما شّددت عليه اللجنـة   . حلياة الثقافية  املتعلق حبق كل شخص يف االشتراك يف ا        ٢١ رقم

مـات  اتزالتعترب االلتزامات باحترام ومحاية احلريات والتراث الثقـايف والتنـّوع الثقـايف             "
  .)١("مترابطة

ليتيسر مجع وجهات نظر الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومؤسـسات حقـوق             و  -٣
صحاب املصلحة املعنيني قامت اخلبرية     اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية وغريها من أ       

 دولـة   ٣٠وقد وردت ردود من     . املستقلة بتعميم استبيان يتعلق بالوصول إىل التراث الثقايف       
 ٩ و ٨وعقدت اخلبرية املستقلة، يـومي      ). انظر املرفق األول  ( صاحب مصلحة آخرين     ٢٢و

اث الثقـايف والتمتـع   ، اجتماعاً للخرباء مكّرساً حلق الوصول إىل التـر        ٢٠١١فرباير  /شباط
 ١٠ت عامـة يف جنيـف يـوم         وراكمـا إهنـا عقـدت مـشا       ). انظر املرفق الثاين  ( به

.  دولة تقريباً فضالً عن أصحاب مصلحة آخـرين        ٣٥، شاركت فيها    ٢٠١١ فرباير/شباط
وشكّلت املناقشات املتعلقة وخمتلف اآلراء اليت قدمت مساعدة قّيمـة قـّدمت إىل اخلـبرية               

  .دها هلذا التقرير وهي تعرب عن بالغ امتناهنا لكافة أولئك الذين أسهموااملستقلة يف إعدا

__________ 

 من  ١٥ من املادة    )أ(١الفقرة  ( فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية         ، حق كل  )٢٠٠٩(٢١التعليق العام رقم     )١(
             ، وباخلـصوص  E/C.12/GC/21 ،)العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          

 .٥٠و) د(٤٩الفقرتان 
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  مفهوم التراث الثقايف من منظور حقوق اإلنسان  - ثانياً  
توجد تعاريف خمتلفة للتراث الثقايف على املستوى الوطين ويف الـصكوك الدوليـة               -٤

معة إىل جانب عدد    وبالرغم من عدم وجود تعريف موّحد فإن هذه الصكوك جمت         . )٢(كذلك
تـوفر التوجيـه    )٣(التقليدية بأشكال التعبري الثقايف من املراجع ذات الصلة باملعارف التقليدية   

وبالنظر إىل عدم وجود قائمة     . املفيد يف سبيل حتديد ما يفهم عادة من كلميت التراث الثقايف          
  :حصرية، تصف اخلبرية املستقلة التراث الثقايف يف االستبيان كما يلي

مثل املواقع واهلياكل واملخلفات ذات القيمة األثريـة أو  (التراث املادي  ...   
مثـل التقاليـد والعـادات      (وغري املادي   ) التارخيية أو الدينية أو الثقافية أو اجلمالية      

واملمارسات واملعتقدات اجلمالية والروحية، واللغات الدارجة أو غريها من اللغات،          
مثل احملميات الطبيعية، وغريها (والتراث الطبيعي ) الفولكلورالفنية، وبري عوأشكال الت

من مناطق التنوع البيولوجي احملمية، واملنتزهـات التارخييـة واحلـدائق واملنـاظر             
  ).الثقافية الطبيعية

ستحدث أو بين أو خلق ويفـّسر أو        اومفهوم التراث يعكس الطابع الدينامي لشيء         -٥
والتراث الثقايف يربط املاضـي باحلاضـر       . ن جيل إىل جيل   يعاد تفسريه يف التاريخ وينقل م     

وباملستقبل نظراً لشموله على أشياء ورثت عن املاضي وتعترب ذات قيمة وأمهية اليوم وحيـب               
  .األفراد واجملتمعات نقلها إىل األجيال املقبلة

تعليـق  ومثلما ذكرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ال           -٦
 مفهـوم  نظر إىل يأالّجيب "يف احلياة الثقافية أن يشارك  يف  فرد  حق كل   بشأن   ٢١العام رقم   

عمليـة  أو األقسام احملكمة الغلق وإمنا على أنه        الثقافة على أنه سلسلة من التجلّيات املعزولة        
__________ 

ـ            )٢( ؛ ١، املـادة    )١٩٧٢(املي  انظر بوجه خاص اتفاقية اليونسكو املتعلقة حبماية التراث الثقايف والطبيعي الع
؛ واالتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا بشأن قيمة التراث        ٢، املادة   )٢٠٠٣(واتفاقية صيانة التراث الثقايف املادي      

؛ واإلعالن املتعلق بالتراث الثقايف لرابطة أمـم        )أ(٢، املادة   )٢٠٠٥) (اتفاقية فارو (الثقايف بالنسبة للمجتمع    
 .١ادة ، امل)٢٠٠٠(جنوب شرق آسيا 

عبارات "و" أشكال التعبري الثقافية التقليدية   "على سبيل املثال تستخدم منظمة امللكية الفكرية العاملية عبارات           )٣(
اإلشارة إىل األشكال املادية وغري املادية اليت يتم التعبري هبا علن املعارف الثقافية والتراث الثقايف،               " الفولكلور

وهـذه  . تناقلها داخل جمتمعات السكان األصليني واجملتمعات التقليدية      والتواصل هبا والتجلي من خالهلا و     
   WIPO “Intellectualانظـر . الذي لـه دالالت سـلبية  " ورلالفولك"املصطلحات قد حلّت حمل املصطلح 

Property and the Safeguarding of Traditional Cultures:  Legal Issues and Practical Options for 

Museums, Libraries and Archives”, 2010, p. 106; see also Secretariat of Pacific Communities, 

Model Law for the Protection of Traditional Knowledge and Expressions of Culture, in Regional 

Framework for the Protection of Traditional knowledge and Expressions of Culture, art. 4; see also 

the definition of “indigenous heritage” in the United Nations study on the “Protection of the 

heritage of indigenous peoples”, E/CN.4/Sub.2/1995/26, Annex, paras. 11 and 12. 
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ـ تفاعلية تتيح لألفراد واجملتمعات التعبري عن الثقافـة اإلنـسانية يف كنـف احلفـاظ                 ى عل
ولذلك فإن احلديث عن التراث الثقايف يف سياق حقوق اإلنسان           )٤("خصوصياهتم وأهدافهم 

ألفراد واجملتمعات عن إنـسانيتهم     يستتبع مراعاة أنواع التراث املتعددة اليت يعّبر من خالهلا ا         
على وجودهم معىن ويشكلون رؤاهم وميثلون تفاعلهم مع القوى اخلارجية اليت تؤثر  ويضفون  

اهلوية إبراز  وينبغي أن يفهم التراث الثقايف على أنه املوارد اليت متكن عمليات             .)٥(ياهتمعلى ح 
نقلـها إىل   ، يف    بصورة ضمنية أو صـرحية     ،الثقافية والتطور لألفراد واجملتمعات اليت ترغب     

  .األجيال املقبلة
 مبـن   ومثة صكوك متعددة تعكس هذا النهج وتشّدد على أمهية األفراد واجملتمعات،            -٧

وال يقتصر تعريف التراث الثقايف يف      .  يف حتديد وتوجيه التراث الثقايف     ،فيهم الشعوب األصلية  
هذه الصكوك على ما يعترب قيمة من القيم البالغة األمهية بالنسبة لإلنسانية ككل بل يـشمل                

  ومن مث يـشّدد علـى البعـد   ،تمعات بعينهاجملباألحرى ما هو مهم بالنسبة ألفراد بعينهم و      
وعلى سبيل املثال، ومبا أن هدفاً من أهداف اتفاقية صيانة التـراث            . اإلنساين للتراث الثقايف  
ضمان االحترام للتـراث الثقـايف      "يتمثل يف   ) ٢٠٠٣(ها اليونسكو   تالثقايف املادي اليت وضع   

 من يف فإن املعايري املتعلقة بالصيانة ال تك      )٦("املادي للمجتمعات واجملموعات واألفراد املعنيني    
 ١-٢القيمة العاملية وإمنا تكمن يف املغزى الذي ينقله التراث إىل جمتمع حملي بعينه وتفيد املـادة               

 اجلماعـات  هذا التراث الثقايف غري املادي املتوارث جيالً عن جيل، تبدعه      "...  أن من االتفاقية 
بيعة وتارخيها وهو  واجملموعات من جديد بصورة مستمرة مبا يتفق مع بيئتها وتفاعالهتا مع الط           

كما يتضمن اإلعالن املتعلق بالتراث     ". ينمي لديها اإلحساس هبوياهتا والشعور باستمراريتها     
ذا أمهية  "إشارة إىل التراث الثقايف الذي يعترب       ) ٢٠٠٠(الثقايف لرابطة أمم جنوب شرق آسيا       

اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية و )٧("قصوى باعتباره املوئل للبقاء الثقايف وهلوية تقاليد حّية معّينة
أنـه  تعّرف التراث الثقـايف ب    ) اتفاقية فارو  (٢٠٠٥بشأن قيمة التراث الثقايف للمجتمع لعام       

جمموعة من املوارد املوروثة عن املاضي يعتربها الناس، مبعزل عن امللكية، مرآة وتعبرياً عـن               "
وهي تشمل مجيع جوانب البيئـة      . قيمهم ومعتقداهتم ومعارفهم وتقاليدهم املتطورة باستمرار     
  .)٨("النامجة عن التفاؤل بني السكان وأماكن العيش عرب الزمن

وتالحظ اخلبرية اخلاصة أن التراث الثقايف ال يقتصر على أشياء وجتلّيات يفتخر هبـا                -٨
ففي بعض األحيان، يستذكر التراث األخطاء الـيت        . األفراد مثلما تفتخر هبا اجملتمعات احمللية     

__________ 

 .١٢، الفقرة )٢٠٠٩(٢١التعليق العام رقم  )٤(
 .٩، الفقرة A/HRC/14/36ل للخبري املستقل، انظر كذلك التقرير األو )٥(
 ).ب(١اتفاقية صيانة التراث الثقايف غري املادي، املادة  )٦(
 ).ج(١اإلعالن املتعلق بالتراث الثقايف لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، املادة  )٧(
 .٢٠١١يونيه / حزيران١يبدأ نفاذها يف ) أ(٢اتفاقية فارو اليت وضعها جملس أوروبا، املادة  )٨(
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يستدعي األمـر نقـل     وكبت يف املاضي واألعمال اليت تعكس اجلانب األظلم لإلنسانية،          رتا
  .ذكراها إىل األجيال املقبلة ولو بطريقة خمتلفة

  قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة بالتراث الثقايف  - ثالثاً  
وهي تشمل الوسائل   . إن قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة بالتراث الثقايف متعّددة          -٩
تعلقة هبوية اجلهة اليت حتّدد التراث الثقايف وأمهيته؛ وأي تراث ثقايف هو جـدير باحلمايـة؛             امل

صيانة التراث الثقايف   /ظومدى ما ميكن لألفراد واجلماعات احمللية أن تشارك به يف تأويل وحف           
ايف، والوصول إليه والتمتع به، وكيفية تسوية الرتاعات واملصاحل املتضاربة خبصوص التراث الثق

  .وما هي القيود املمكن أن تفرض على احلق يف التراث الثقايف
سبها السكان أمهية، حيتاج حتديدها إىل عملية       كْومبا أن التراث الثقايف يشمل أشياء يُ        -١٠
وعادة ما تكون عمليات االنتقاء اليت تضطلع فيها الدول بدور رئيسي مرآة الختالف             . انتقاء

.  االنتقاء الذي جتريه اجملتمعات احمللية قد ينم عن خالفات داخلية          السلطة؛ كما أن  أوجه متايز   
السلطة ألهنا تؤثر يف قـدرة      أوجه متايز   ومثلما سبق أن ذكرت اخلبرية املستقلة، جيب مراعاة         

موّحـدة أن   " ثقافة"األفراد واجلماعات على املسامهة بشكل فّعال يف حتديد ما ينبغي اعتباره            
ومن مث فإن اشتراك األفراد واجملتمعـات احملليـة يف           .)٩( وتطويره وتأويله  تراثاً ثقافياً مشتركاً  

مسائل التراث الثقايف أمر يتسم ببالغ األمهية مع االحترام الكامل حلرية األفراد يف املشاركة يف               
حتديد هوّياهتم املتعددة واالستفادة من     يف  جمتمع حملي واحد أو يف عدد من اجملتمعات احمللية و         

م الثقايف وتراث اآلخرين واملسامهة يف بناء الثقافة عرب طرق منها االعتراض على املعايري              تراثه
والقيم املهيمنة يف اجملتمعات اليت خيتارون االنتماء إليها إضافة إىل تلك املعايري والقيم السائدة              

  .)١٠(يف اجملتمعات األخرى
ماية التنّوع الثقـايف ميكـن       يشكّل أداة حل   ى حني أن التراث الثقايف كفيل بأن      وعل  -١١

باملقابل أن يسلّم به بشكل انتقائي باعتباره جيرب األفراد واجملتمعات على االنصهار يف صلب               
وميكن متجيد الرموز الثقافية للمجتمعات احمللية املهيمنة مثلما ميكن أن          . اجملتمع/اجملتمع احمللي 

وقـد يكـون    .  التراث الثقـايف   تشّوه ألغراض سياسية مضامني التربية واإلعالم خبصوص      
للمجتمع احمللي، رهناً بتارخيه اخلاص به، تأويالت متباينة لتراث ثقايف حمّدد بعينـه وهـذه               

وميكـن  . الصيانة/التأويالت املختلفة رمبا ال تؤخذ دوماً يف احلسبان حني تنفّذ برامج احلفظ           
 مع العمليـات الـسياسية      التشديد على جوانب معّينة من املاضي أو ميكن استبعادها متشياً         

ولعـلّ حمدوديـة    . والرغبة يف تشكيل رأي عامٍ لتوحيد الشعوب واجلماعات أو لتفريقهـا          

__________ 

)٩( A/HRC/14/36 ٦، الفقرة. 
 .١٠املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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          الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به يستخدمان أيضاً أداتني يف ممارسة الضغط الـسياسي             
  .أو الضغط االجتماعي

ث الثقايف ميكن أن تفضي إىل جدالٍ       وهناك مطالب ومصاحل متزامحة فيما خيص الترا        -١٢
أو الدول مطالبة مبلكية بعـض      /فقد تصدر عن شىت األفراد واجملتمعات احمللية و       . ومنازعات

وهناك، على وجـه اخلـصوص،      . نواحي التراث الثقايف واالهتمام هبذه النواحي واحلق فيها       
اض جتارية أو يف الـسياحة      جمتمعات حملية متعددة جتادل بأن تراثها الثقايف إمنا يستخدم ألغر         

من قبل الصناعات الثقافية أو وسائط اإلعالم أو كجزء من املساعي الرامية إلبـراز الثقافـة                
وتالحظ اخلبرية املـستقلة يف هـذا الـصدد         . الوطنية دون تفويض سليم وال مزايا مشتركة      

 استحداث صك دويل    املفاوضات اجلارية حالياً باملنظمة العاملية للملكية الفكرية واهلادفة إىل        
ويلزم الظفر بتوازٍن حسن يف هـذا  . حلماية املعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدية 

ق اإلبداع واحلرية الفنية والتبـادل      نوعلى حني أن احلماية الصارمة املبالغ فيها قد خت        . السياق
وق اجملتمعـات احملليـة يف      من شأن ملكية التراث الثقايف بغري وجه حق أن تضر حبق          ،  الثقايف

  .)١١(الوصول إىل تراثها الثقايف والتمتع هبذا التراث
 يكون للعوملة والستغالل املوارد االقتصادية والنهوض بالسياحة والـربامج          قدهذا و   -١٣

صـيانة وتطـوير ونقـل      /اإلمنائية تأثري ضار على قدرة األفراد واجملتمعات احمللية على حفظ         
يف ذلك املمارسات الثقافية، وطرق العيش احملّددة واملواقع الثقافية واملناظر          الثقايف، مبا    تراثها

  .الطبيعية
الشعب املعين قضية مهمة من بني واالنفصام الذي رمبا قد حيدث بني التراث الثقايف و    -١٤

متكني الشعب نفسه، وال سيما اجملتمعـات       ويتمثّل التحّدي حالياً يف     . سانقضايا حقوق اإلن  
. الصيانة/ وعدم االقتصار يف مضمار قضايا التراث الثقايف على احلفظ         ، اليت هي املصدر   احمللية

 ويتوجب، بوجه خاص، أالّ تنفذ برامج التراث الثقايف على حساب األفراد واجملتمعات احمللية            
تتاح هلم بدرجة حمددة، إمكانيـة       تشريدهم أو    ،غراض احلفظ فيجري، يف بعض األحيان وأل    

  .اثهم الثقايفالوصول إىل تر
كما أن تدمري التراث الثقايف يف سياق احلروب أو املنازعات تترتب عليه آثار هلـا                 -١٥

وتالحظ اخلبرية املستقلة يف هذا السياق أن تقاليد بناء السلم          . أمهيتها يف جمال حقوق اإلنسان    
لتـراث  أن تشمل استـصالح ا    ينبغي  وعمليات بناء السلم    . الثقايف غالباً ما تتعرض للخطر    

  .الثقايف مبشاركة مجيع من يهمهم األمر وتعزيز احلوار فيما بني الثقافات بشأن التراث الثقايف
وهناك قضايا أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان قد تثور حينما جيري ختـزين مقومـات                -١٦

التراث الثقايف جملتمعات حملية حمّددة أو حني تعرض هذه املقّومات يف املؤسـسات الثقافيـة               

__________ 

 .املنظمة العاملية للملكية الفكرية، املرجع السابق )١١(
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يما املتاحف واملكتبات ودور احملفوظات دون مشاركة أو موافقة تلك اجملتمعات احمللية            س وال
فـاحترام  . أو بطريقة ال تنّم عن احترام األمهية والتفسري اللذين يعطيان لـذلك التـراث             /و

التدمري على سبيل   يستوجب جانياً من    الرغبات الصرحية للمجتمع احمللي الذي هو املصدر قد         
مسه وصوته وإبداعاته أو حني اى فرد جيب حمو     ما يرى جمتمع حملي ما أنه عندما يتوفّ       املثال حين 

وهناك قضية أخـرى أثـريت يف       . يتوجب دفن رفاة بشرية أو إحراق أو تدمري أشياء معّينة         
أحيان كثرية تتصل بالبعد املمكن حلقوق اإلنسان الذي تكتسيه النداءات الداعيـة لتـرميم              

ز اخلبرية املستقلة يف هذا الصدد احلاجة إىل بناء عالقـات أقـوى بـني               وترب. التراث الثقايف 
املؤسسات الثقافية واجملتمعات احمللية مبا يف ذلك الشعوب األصلية وإتباع ممارسـات جّيـدة           

  .)١٢(باالعتماد على املبادرات القائمة
 التـراث  مث إن حتسني اهلياكل األساسية والسياسات الرامية إىل إتاحة الوصـول إىل         -١٧

ألشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع ومتتعهم بذلك التراث فضالً عن األشخاص            لالثقايف  
  .الذين يعانون من عاهات نفسية أو جسدية يشكل حتدياً مستمراً

إشارات يف القانون الدويل ذات صلة حبقوق األفراد واجملتمعات احمللية            - رابعاً  
  بادرات على املستوى الوطينوامل، بالتراث الثقايففيما يتعلق 

بالنظر إىل أن تدمري التراث الثقايف ميكن أن يستخدم إستراتيجية لتدمري معنويـات                -١٨
 يتطلب نظام محاية  ه  ن على أ  العدو، ينظر أوالً للتراث الثقايف يف سياق القانون اإلنساين الدويل         

دويل، ميكـن أن تـشمل      ووفقاً للقانون اجلنائي ال    .)١٣(خاصٍ يف أوقات الرتاعات واحلروب    
وجيدر على وجه    )١٤(املسؤولية اجلنائية الفردية اجلرائم اخلطرية اليت ترتكب حبق التراث الثقايف         

اخلصوص بيان أن تدمري املمتلكات الثقافية بنية التمييز ضد جمتمع حملي له ثقافته اخلاصة ميكن           

__________ 

 .املرجع نفسه )١٢(
)١٣( Hague Conventions and Regulations of 1899 and 1907; Geneva Convention IV of 1949 and its 

1977 Additional Protocols I and II لكية الثقافية يف حالة نشوب صراعاية امل؛ اتفاقية الهاي املتعلقة حبم 
 .١٩٩٩ و١٩٥٤ا لعام هتمسلح وبروتوكوال

 ولالطالع على مزيد    .‘٤‘)ه(٢-٨ واملادة   ‘٩‘)ب(٢-٨النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة        )١٤(
  Forest, C., International Law and theانظـر  من التحليل للتراث الثقايف يف القانون اإلنـساين الـدويل   

Protection of Cultural Heritage, Routledge, London, 2010; Vrdoljak, A.F., "Cultural Heritage in 

Human Rights and Humanitarian Law", in O. Ben-Naftali (ed.), Human Rights and International 

Humanitarian Law, Oxford University Press, 2009. 
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جيوز ية والرموز الثقافية والدينية     أن يدان باعتباره جرمية ضد اإلنسانية وتدمرياً مقصوداً للملك        
  .)١٥(اعتباره دليالً على التدمري املقصود جملموعة ما باملعىن الوارد يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية

. ة الـسلم  نواعتمدت أيضاً صكوك دولية متعددة تتعلق حبماية التراث الثقايف يف أزم            -١٩
ل األعضاء يف اليونسكو اتفاقيـة      فضالً عن عدد من اإلعالنات والتوصيات، اعتمدت الدو       و

؛ واالتفاقية بشأن محاية التراث الثقايف      )١٩٧٢(تتعلق حبماية التراث الثقايف والطبيعي العاملي       
والتأييد الواسـع   ). ٢٠٠٣(واتفاقية محاية التراث الثقايف غري املادي       ) ٢٠٠١(املغمور باملياه   

يربهن على االتفاق العـام بـشأن        ٢٠٠٣ وعام   ١٩٧٢النطاق الذي حتظى به اتفاقيتا عام       
واعتمدت أيضاً على املستوى اإلقليمي بعض الـصكوك  . صيانة التراث الثقايف/ضرورة حفظ 

  .)١٦(األخرى
بالضرورة هنجاً يقوم على أساس حقـوق       تتوخى  وبالرغم من أن هذه الصكوك ال         -٢٠

صـيانة  /مبدأ حفظ حتّول من   يف السنوات األخرية    حدث  ،  اإلنسان يف معاجلة التراث الثقايف    
الثقـايف  اإلنسانية، إىل محاية التراث     التراث الثقايف هبذا املعىن، استناداً إىل قيمته ذات األمهية          

مث إن  .  فيما يتصل هبويتها الثقافيـة     حامسة بالنسبة لألفراد واجملتمعات احمللية    ذا قيمة   باعتباره  
يانته مثَّل أداة مساعدة يف التشديد املتزايد       غري املادي باعتباره شيئاً ثقافياً تنبغي ص      إضافة التراث   

" فإن التـرابط املتجـذر    "ويف الوقت نفسه،    . على الرابطة ما بني التراث الثقايف واهلوية الثقافية       
الذي يربط التراث غري املادي بالتراث املادي حقيقة أصبحت تؤخذ بعني االعتبـار بـشكل               

يث العهد يكون وثيق الصلة حبقوق األفراد       وعلى العموم، بقدر ما يكون الصك حد       )١٧(متزايد
وباألخص إعالن اليونسكو بشأن التدمري املقصود للتراث الثقـايف، الـذي           . واجملتمعات احمللية 

التراث الثقايف مكّون مهم من مكونات اهلوية الثقافية        " والذي يشّدد على أن      ٢٠٠٣اعتمد عام   
 االجتماعي وأن تدمريه املقصود قد تترتـب  للمجتمعات احمللية واجملموعات واألفراد وللتماسك  

  .)١٨("عليه عواقب وخيمة بالنسبة للكرامة البشرية وحلقوق اإلنسان
    ومبوازاة ذلك، وبالرغم من أن احلق يف التراث الثقايف قد ال يبدو حقاً يف حد ذاتـه                   -٢١

قوق اإلنـسان ويف    إالّ أن اإلشارات إىل التراث الثقايف برزت يف الصكوك الدولية املتعلقة حب           
__________ 

)١٥( ICTY, Prosecutor v Dario Kordic and Mario Cerkez, Trial Judgment, Case No. IT-95-14/2-T, 26 

February 2001, para. 206-207; ICTY, Prosecutor v Radislav Krstic, Case No. IT-98-33-T, Trial 

Chamber, 2 August 2001, para. 580,  and affirmed by Appellate Chamber, 19 April 2004. 
 وامليثاق الثقايف   ؛)١٩٧٦(انظر بوجه خاص، اتفاقية محاية التراث األثري والتارخيي والفين لألمم األمريكية             )١٦(

التراث الثقايف لرابطة أمـم     املتعلق ب ؛ واإلعالن   )٢٠٠٦ (ألفريقيا؛ وميثاق امليالد اجلديد     )١٩٧٦ (ألفريقيا
روبا، اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية بـشأن       ويف مجلة صكوك أخرى جمللس أو      ؛)٢٠٠٠(جنوب شرق آسيا    

 .٢٠٠٥قيمة التراث الثقايف للمجتمع لعام 
يز بني التراث   ميوبعض الصكوك، مثل اتفاقية فارو، ال       . انظر ديباجة اتفاقية صيانة التراث الثقايف غري املادي        )١٧(

 .ادياملادي والتراث غري امل
 .ايف، الديباجةإعالن اليونسكو بشأن التدمري املقصود للتراث الثق )١٨(
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وقد مت تعزيز الصلة بني التراث الثقايف والتنّوع الثقـايف واحلقـوق            . ممارسات هيئات الرصد  
وهناك اليوم فهم مؤداه أن التراث الثقايف املادي ينبغي حفظه بغية اإلبقاء على أصالته          . الثقافية

 واستمراره وينبغي ضمان وسالمته والتراث الثقايف غري املادي ينبغي أن يصان لكفالة استدامته
حقوق الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به وذلك بغية كفالة االحترام واحلمايـة للهويـة               

  .الثقافية
ويف إطار صكوك القانون الدويل واملمارسات الدولية ميكن الوقوف على إشـارات              -٢٢

 عن وصوهلا إىل هذا التراث      تتعلق مبشاركة اجملتمعات احمللية واألفراد يف التراث الثقايف، فضالً        
  .واحلقيقة أن املشاركة والوصول والتمتع عناصر مترابطة ترابطاً وثيقاً. الثقايف والتمتع به

  صكوك اليونسكو  -ألف   
أو اجملتمعـات   /بالرغم من أن صكوك اليونسكو ال حتدد على العموم حق األفراد و             -٢٣

يف الصكوك نفسها أو الـيت      اليت ترد    من النقاط    هناك العديد إالّ أن   احمللية يف التراث الثقايف،     
وميكن . استحدثت من خالل املمارسة تدعو إىل توخي هنج يقوم على أساس حقوق اإلنسان            

صيانة التراث الثقايف لفائدة عامـة اجلمهـور إىل   /بوجه خاص مالحظة حتّول من مبدأ حفظ    
  .والتوجيهديد اهلوية حتصيانته لفائدة اجملتمعات احمللية وإشراكها يف عملية /حفظه
يف إطار االتفاقية فيمـا     مبشاركة اجملتمع احمللي    على مّر السنني    وهناك اعتراف تزايد      -٢٤

، قامت جلنة التـراث العـاملي   ٢٠٠٧ويف عام  .حبماية التراث الثقايف والطبيعي العاملي يتعلق  
دور اجملتمعـات   بإضافة هدف استراتيجي آخر من خالل الدعوة املوجهة إىل الدول لتعزيز            

عالوة على ذلك، تعترب املبادئ التوجيهية التشغيلية الواردة يف الوثيقة          . احمللية يف تنفيذ االتفاقية   
 )١٩(اجملتمعات احمللية شركاء وهي تقوي املشاركة اجملتمعية يف عملية الترشيح واإلدارة والرصد           

  .مما يشكل خطوة بالغة األمهية
ث الثقايف غري املادي أكثر حتديداً يف هذا الشأن وتـسلّم           واالتفاقية بشأن صون الترا     -٢٥
اجلماعات، وخاصة مجاعات السكان األصـليني، واجملموعـات، وأحيانـاً األفـراد،            "بأن  

يضطلعون بدور هام يف إنتاج التراث الثقايف غري املادي واحملافظة عليه وصيانته وإبداعه مـن               
هات التشغيلية على أن أنشطة لدول ال ميكـن         وتشّدد االتفاقية على غرار التوجي     )٢٠("جديد

االضطالع هبا إالّ مبشاركة فاعلة أو مسامهة من اجملتمعـات احملليـة املعنيـة واجملموعـات                
ويالحظ على وجه اخلصوص أن موافقتهم احلّرة واملسبقة واملـستنرية مطلوبـة             )٢١(واألفراد

__________ 

 .٤٠-٣٩، الفقرة ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين، WHC.08/01املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العاملي،  )١٩(
 .االتفاقية بشأن صون التراث الثقايف غري املادي، الديباجة )٢٠(
، ٢٠١٠؛ التوجيهات التنفيذية التفاقية التـراث الثقـايف غـري املـادي،             ١٥ و ١١املرجع نفسه، املادتان     )٢١(

 .١٦٢ و١٦٠، ١٥٧، ١٠٩، ١٠١، ٨٨، ٨٢-٧٩ و٢٣ و١٢ و٧ و٢ و١التوجيهات 
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بالتراث الثقايف غري املادي اليت حتتاج      لتجسيد عناصر التراث الثقايف غري املادي يف قائمة تتعلق          
الصيانة العاجلة أو قائمة ممثلة للتراث الثقايف غري املادي لإلنسانية إلدراجهـا يف الـربامج أو              

  .)٢٢(ملدرجة على سجل املمارسات اجليدةاملشاريع أو األنشطة ا
أمهية وي بوجود   مث إن االلتزام بإدراج التراث الثقايف يف الربامج التربوية وبشحذ الوع            -٢٦

من ) ١(٢٧دة  وعلى سبيل املثال تنص املا    . كوك اليونسكو التراث الثقايف وارد كذلك يف ص     
عمل الدول األطـراف يف هـذه       "اتفاقية محاية التراث احلضاري والطبيعي العاملي على أن         

علّـق  االتفاقية، بكل الوسائل املناسبة، خاصة مبناهج التربية واإلعالم، على تعزيز احتـرام وت           
وتبّين االتفاقية بـشأن  "  من االتفاقية ٢ و ١شعوهبا بالتراث الثقايف والطبيعي احملّدد يف املادتني        

العمل مـن   ) أ"(محاية التراث الثقايف غري املادي على حنو أكثر حتديداً بأنه يتعّين على الدول              
جملتمع، ال سـيما  أجل ضمان االعتراف بالتراث الثقايف غري املادي واحترامه والنهوض به يف ا    

برامج تثقيفية للتوعية ونشر املعلومات موجهـة للجمهـور،         " ١: "عن طريق القيام مبا يلي    
برامج تعليمية وتدريبية حمّددة يف إطـار اجلماعـات واجملموعـات           " ٢"وخاصة للشباب،   

  .)٢٣(..." املعنية
 احلـرة علـى     وجتب اإلشارة كذلك إىل الصكوك اليت تتناول تأثري العوملة والتجارة           -٢٧

مث . ونقلهؤه  ثراإتنّوع أشكال التعبري الثقايف اليت من خالهلا جيري التعبري عن التراث الثقايف، و            
خصوصية السلع واخلدمات   " يشّدد على    ٢٠٠١إن اإلعالن العاملي بشأن التنّوع الثقايف لعام        

سـلعاً أو منتجـات     الثقافية اليت ال ينبغي اعتبارها، وهي احلاملة للهوية والقيم والداللـة،            
إىل جانب ضمان التداول احلر لألفكار      "وأنه  .)٢٤("استهالكية كغريها من السلع أو املنتجات     

واملصنفات، ينبغي أن تكفل السياسات الثقافية هتيئة الظروف املواتية إلنتاج ونـشر سـلع              
 ذاهتا  وخدمات ثقافية متنوعة، وذلك عن طريق صناعات ثقافية متلك الوسائل الالزمة إلثبات           

وهذا النص يرّدد صدى اتفاقية محاية وتعزيز تنّوع أشكال  .)٢٥("على الصعيدين احمللي والعاملي 
أن االنتفاع املنـصف  "والذي مفاده " بدأ االنتفاع املنصف مب" القائلة  ) ٢٠٠٥(التعبري الثقايف   

نتفاع الثقافـات   بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبري الثقايف اآلتية من كل أحناء العامل، وا            
. )٢٦("رتقاء بالتنوع الثقايف وتشجيع التفـاهم لالبوسائل التعبري والنشر، مها عامالن أساسيان     

__________ 

 .١٠١، انظر أيضاً التوجيه ٧ و٢ و١التوجيهات التنفيذية، التوجيهات  )٢٢(
 .١٤اتفاقية بشأن صون التراث الثقايف غري املادي، املادة  )٢٣(
 .٨االعالن العاملي بشأن التنّوع الثقايف، املادة  )٢٤(
 .١١، انظر أيضاً املادة ٩املرجع نفسه، املادة  )٢٥(
 .٧-٢اتفاقية محاية وتعزيز تنّوع أشكال التعبري الثقايف، املادة  )٢٦(
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حتّرم االتفاقية بشأن محاية التراث الثقايف املغمور باملياه على وجه التحديد التجارة يف مثـل               و
  .)٢٧(هذا التراث

  اتفاقية بشأن التنّوع البيولوجي  -باء   
منها على أن على الـدول      ) ي(٨تفاقية بشأن التنّوع البيولوجي، يف املادة       تنص اال   -٢٨

احترام املعارف واالبتكارات وممارسات اجملتمعات األصلية      بالقيام، رهناً بتشريعاهتا الوطنية،     "
واحمللية اليت جتسد أساليب احلياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واسـتخدامه             

ل لالستثمار، واحلفاظ عليها وصوهنا وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق، مبوافقة           على حنو قاب  
ومشاركة أصحاب هذه املعارف واالبتكارات واملمارسات وتشجيع االقتسام العادل للمنافع          

  ".اليت تعود من استخدام هذه املعارف واالبتكارات واملمارسات

  التراث الثقايفالصكوك واملبادرات اإلقليمية ذات الصلة ب  - جيم  
صيانة التراث الثقايف مثل ميثاق إعادة املـيالد        /ليمية حلفظ قتقيم بعض الصكوك اإل     -٢٩

جسوراً واضحة بني احلقوق الثقافية والتنوع الثقـايف والتـراث          ) ٢٠٠٦(الثقايف األفريقي   
اجملموعات ويسلّم امليثاق بأن مجيع الثقافات نابعة عن اجملتمعات واجلماعات احمللية و          . الثقايف

 أن متكّن الشعوب من أن تتطـور        ،واألفراد وأن أي سياسة ثقافية أفريقية ينبغي، بالضرورة       
، بوجه خـاص، الـدول إىل       ١٥تدعو املادة   . )٢٨(وتتحمل مسؤولية متزايدة يف جمال تنميتها     

 ذلك اجملتمعات يع إىل الثقافات ومشاركتهم فيها مبا يف        خلق بيئة متكينية لتعزيز وصول اجلم     "
ويردد امليثاق صدى امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب         ." احمللية املهمشة واحملرومة  

أن لكافة الشعوب احلق يف تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية         "الذي يرد فيه    ) ١٩٨١(
  .)٢٩(" الكامل بتراث اإلنسانية املشتركمع إيالء االعتبار الواجب حلريتها وهويتها ويف التمتع

إىل ) ٢٠٠٠(مم جنوب شـرق آسـيا       املتعلق بالتراث الثقايف أل   عالن  اإلكما يشري     -٣٠
مجيع أشكال التعـبري عـن      "... البعد املتعلق حبقوق اإلنسان من التراث الثقايف ويسلم بأن          

 احلقوق الثقافية واحلريات مستقاة من الكرامة والقيمـة         التعبري عن التراث الثقايف واهلويات و   
أن واجملتمعات اإلبداعية بتني يف اإلنسان يف جمال تفاعله اخلالق مع األشخاص اآلخرين      املتأصل

جنوب شرق آسيا هي العوامل الرئيسية ومن مث ينبغي أن تكون           ا رابطة أمم    اليت تتشكل منه  
املستفيد الرئيسي من املشاركة الفعلية يف إعمال هـذا التـراث وأشـكال التعـبري عنـه                 

__________ 

املرفق، القواعد املتعلقة باألنشطة املوجهة للتراث الثقـايف         ،اتفاقية بشأن محاية التراث الثقايف املغمور باملياه       )٢٧(
 .٢املادة املغمور باملياه، 

 .قي، الديباجةميثاق إعادة امليالد الثقايف األفري )٢٨(
 .١-٢٢امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املادة  )٢٩(
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حق األشخاص يف ثقافتهم اخلاصة     "الوة على ذلك، يشري اإلعالن إىل       ع. )٣٠(..." واحلقوق
وصول اجملتمعـات   "واالعتراف حبقوق امللكية الثقافية اجملتمعية، واحلاجة إىل كفالة          )٣١("هبم

إىل جانب النـداءات     )٣٢("احمللية التقليدية إىل تراثها ومحاية هذا التراث وحقوقها يف ملكيته         
على هتيئة الظروف الـيت متكـن       " اجلهود يف سبيل مساعدة البلدان       املوجهة لبذل املزيد من   

  .)٣٣("األفراد من املشاركة يف ختطيط وتنمية تراثهم الثقايف
 فيما خيص احلقوق املتعلقة بـالتراث    اً أكثر انفتاح  اًوتنهج اتفاقية فارو األوروبية هنج      -٣١

 يف التعبري عن التـراث الثقـايف        لكل شخص احلق يف االخنراط    "م االتفاقية بأن    وتسلّ. الثقايف
وتـشدد   )٣٤("وذلك كجانب من احلق يف املشاركة احلرة يف احلياة الثقافية         ..  .الذي خيتاره 

على ضرورة إشراك كل فرد يف اجملتمع يف العملية اجلارية املتعلقة بتحديـد وإدارة التـراث                "
اث الثقايف ويف املسامهة يف     ، وهي تنطوي على إشارات إىل احلق يف االستفادة من التر          "الثقايف
يف عملية حتديد ودراسة وتفسري ومحاية وحفظ وعرض التراث         "ومشاركة كل فرد     )٣٥(إثرائه
تشجيع التفكري  "وجتدر مالحظة أن االتفاقية تدعو الدول إىل        . )٣٧(والوصول إليه  )٣٦("الثقايف

إرسـاء  "و" تفسرياتهيف أخالقيات وطرائق عرض التراث الثقايف، فضالً عن احترام التنوع يف            
عمليات للتوفيق يف جمال التصدي العادل للحاالت اليت تنطوي على قيم متناقـضة توليهـا               

  .)٣٨("جمتمعات حملية خمتلفة لنفس التراث الثقايف
ـ               -٣٢  اًومما أثار اهتمام اخلبرية اخلاصة علمها أن أمانة مجاعة احمليط اهلادي وضعت قانون

ل التعبري الثقايف التقليدية، فحددت بذلك جمموعة من احلقوق         منوذجياً حلماية املعارف وأشكا   
 ةط املتعلق والقانونية ألصحاب املعارف التقليدية وأشكال التعبري عن الثقافة وباألخص بالشر         

باحلصول على موافقتهم املسبقة واملستنرية قبل اللجوء إىل االستخدام غري املعتاد للمعـارف             
  .)٣٩(يديةوأشكال التعبري الثقايف التقل

__________ 

 .وب شرق آسيا بشأن التراث الثقايفإعالن أمم رابطة جن )٣٠(
 .٣املرجع نفسه، املادة  )٣١(
 .٩املرجع نفسه، املادة  )٣٢(
 .١٤املرجع نفسه، املادة  )٣٣(
 .يباجةاتفاقية فارو جمللس أوروبا، الد )٣٤(
 ).أ(٤املرجع نفسه، املادة  )٣٥(
 ).ب(و) أ(١٢ع نفسه، املادة املرج )٣٦(
 .١٤و) د(١٢املرجع نفسه، املادتان  )٣٧(
 ).ب(و) أ(٧املرجع نفسه، املادتان  )٣٨(
حمفل احمليط اهلادي، القانون النموذجي حلماية املعارف وأشكال التعبري الثقايف التقليدية، وبـصورة خاصـة          )٣٩(

 .١٤ و٧املادتان 
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  صكوك حقوق اإلنسان  -دال   
 من األحكام اليت تشكل األسـاس       اًعددملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     تتضمن ا   -٣٣

  .القانوين للحق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به

  احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  -١  
ل إىل التراث الثقايف والتمتع به      من بني األحكام الصرحية الواردة فيما يتصل بالوصو         -٣٤

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تفرض      باحلمن العهد الدويل اخلاص     ) ١(١٥املادة  
وتـشدد اللجنـة املعنيـة      . على الدول اإلقرار حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية           

االلتزامات "... ، على أن ٢١ ام رقمباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها اهل
". باحترام ومحاية احلريات والتراث الثقايف والتنوع الثقايف تكون مترابطة يف حاالت كـثرية            

يشمل اختاذ التـدابري    "وتوضح اللجنة أن االلتزام باحترام احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية            
ده أو باالشتراك مع الغري أو يف نطاق جمتمع         احملددة اهلادفة إىل حتقيق احترام حق كل فرد مبفر        

  .)٤٠("الثقايف واللغوي وإىل تراث اآلخرينتراثه يف الوصول إىل ...  حملي أو مجاعة
حتترم الدول حرية وصول األقليات إىل      : "... وشددت اللجنة بوجه خاص على أن       -٣٥

طتها الثقافية حبريـة    ثقافتها وتراثها وأشكال تعبريها األخرى، وكذلك ممارسة هويتها وأنش        
وجيب أن حتترم الدول األطراف أيضاً حقوق الشعوب األصلية يف ثقافتها وتراثها ويف صون              

واملوارد الطبيعية األخرى اليت متتلكها أو تـشغلها أو  بأرض أجدادها وتعزيز عالقتها الروحية  
  .)٤١("غىن عنها حلياهتا الثقافية تستخدمها تقليدياً، واليت ال

اللجنة أيضاً أن من بني االلتزامات األساسية ما يتمثـل يف التـزام الـدول               وترى    -٣٦
بالسماح مبشاركة األشخاص املنتمني إىل مجاعات األقليـات أو الـشعوب األصـلية أو              "

السياسات اليت تؤثر عليهم، والتشجيع على هذه واجملتمعات األخرى يف وضع وتنفيذ القوانني    
غي للدول األطراف أن حتصل على موافقتهم املسبقة احلرة وعلى وجه اخلصوص ينب  . املشاركة

واملستنرية عندما تكون مواردهم الثقافية، وبصفة خاصة تلك املرتبطة بأسـلوب حيـاهتم،             
  .)٤٢("معرضة للخطر

  حق الفرد يف التمتع بثقافته  -٢  
ص  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حبق األشخا         ٢٧تقضي املادة     -٣٧

املنتسبني إىل األقليات يف التمتع بثقافتهم اخلاصة أو اجملـاهرة بدينـهم أو إقامـة شـعائره                                  
__________ 

 .٥٠ة ، الفقر)٢٠٠٩(٢١التعليق العام رقم  )٤٠(
 .)د(٤٩ه، الفقرة املرجع نفس )٤١(
 ). ه(٥٥املرجع نفسه، الفقرة  )٤٢(
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حكماً مماثالً ينطبـق علـى     من اتفاقية حقوق الطفل٣٠وتتضمن املادة . أو استخدام لغتهم  
 التـراث   وال تشري هذه األحكام إىل    . أطفال األقليات وأطفال الشعوب األصلية سواء بسواء      

الثقايف حتديداً، بالرغم من أنه ال ميكن للسكان أن يتمتعوا بالثقافة دون الوصول إىل التـراث                
  .الثقايف والتمتع به

أن الثقافة تتبدى بأشكال كثرية، من بينها       "والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٣٨
، "لـشعوب األصـلية   أسلوب للعيش يرتبط باستخدام موارد األرض، وال سيما يف حالـة ا           

والحظت أن هذا احلق ميكن أن يشمل أنشطة اقتصادية تقليديـة مثـل صـيد الـسمك                 
  .)٤٣(والقنص

 مـن  ٢٧ووضعت اللجنة جمموعة من املعايري حتّدد انتهاكات احلكم الوارد يف املادة            -٣٩
من ذلك عامة أنه جيب أن يكون لتـدخل         . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

. الدولة يف التمتع بالثقافة تربير معقول وموضوعي وأن يتوافق مع أحكام العهـد األخـرى              
وجيب على الدول أن تكفل مشاركة أفراد األقليات مشاركة فعالة يف القرارات اليت تـؤثر                

وال يعـين ذلـك جمـرد       . )٤٤(فيهم وأن تكفل أيضاً احلد من التأثري السليب للتدابري املتخذة         
الستشارات؛ بل يتضمن مشاركة اجملتمع احمللي املعين الفعالة وموافقته املـسبقة        املعلومات أو ا  

  .)٤٥(واملستنرية
وترد إشارات مفيدة عديدة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص املنتمني              -٤٠

  بأن ٢-٤فعلى سبيل املثال، تقضي املادة      . إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية        
على الدول اختاذ التدابري لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األشخاص املنتمني إىل أقليات مـن              "

ومـن  ...". التعبري عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداهتم           
 االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليـات القوميـة       املنطلق ذاته، تتعهد الدول األطراف يف       

بتعزيز الظروف الكفيلة بتمكني األشخاص املنتمني إىل األقليات الوطنية         "التابعة جمللس أوروبا    
من صيانة ثقافتهم وتطويرها، واحلفاظ على الدعائم األساسية هلويتهم، أال وهي الدين واللغة             

قليميـة             وجتدر اإلشارة أيضاً إىل امليثاق األورويب للغـات اإل        . )٤٦("والتقاليد والتراث الثقايف  
  .أو لغات األقليات

__________ 

 .٧بشأن حقوق األقليات، الفقرة ) ١٩٩٤(٢٣التعليق العام رقم  )٤٣(
برنـار  ؛  ١٩٧/١٩٨٥، البالغ رقـم     إيفان كيتوك ضد السويد   : انظر أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      )٤٤(

إملاري لينسمان وآخرون ضد    ؛  ١٦٧/١٩٨٤، البالغ رقم    أومينايك، زعيم مجاعة حبرية لوبيكون ضد كندا      
؛ ٦٧١/١٩٩٥، الـبالغ رقـم      لينسمان وآخرون ضد فنلندا   . جويين أ ؛  ٥١١/١٩٩٢، البالغ رقم    فنلندا

            ، الـبالغ  أجنيال بومـا بومـا ضـد بـريو        ؛  ٥٤٧/١٩٩٣، البالغ رقم    ماهويكا وآخرون ضد نيوزيلندا   
 .١٤٥٧/٢٠٠٦رقم 

 .٦-٧، الفقرة ١٤٥٧/٢٠٠٦، البالغ  بوما بوما ضد بريوأجنيالاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،  )٤٥(
 .٥، املادة  التابعة جمللس أوروبااالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية )٤٦(
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  احلق يف احلفاظ والسيطرة على التراث الثقايف ومحايته وتطويره  -٣  
إن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية              -٤١

األحكـام   بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة يتضمنان العديد من            ١٦٩رقم  
  . ذات الصلة باحلقوق الثقافية وبدرجة متفاوتة من الوضوح التراث الثقايف

ُيعترف بالقيم واملمارسات االجتماعية والثقافية     "وعند تطبيق أحكام هذه االتفاقية،        -٤٢
وفضالً عن ذلـك، تقـوم احلكومـات     . )٤٧("والدينية والروحية هلذه الشعوب وتتم محايتها     

عنية، عن طريق إجراءات مالئمة، وخاصة عن طريق اهليئـات الـيت            باستشارة الشعوب امل  "
متثلها، كلما جرى النظر يف اختاذ تدابري تشريعية أو إدارية ميكن أن تـؤثر فيهـا بـصورة                  

  . )٤٨("مباشرة
ومن بني األحكام اهلامة األخرى، وخباصة ما يتعلق منها مبوافقة الشعوب األصـلية               -٤٣

  : من إعالن األمم املتحدة على ما يلي٣١، تنص املادة احلرة واملسبقة واملستنرية
للشعوب األصلية احلق يف احلفاظ والسيطرة على تراثها الثقايف ومعارفهـا             

التقليدية وتعبرياهتا الثقافية التقليدية ومحايتها وتطويرها، وكذلك األمر بالنـسبة إىل           
رد البشرية واجلينية والبذور    مظاهر علومها وتكنولوجياهتا وثقافاهتا، مبا يف ذلك املوا       

واألدوية ومعرفة خصائص احليوانات والنباتات والتقاليد الشفوية واآلداب والرسوم         
وهلـا  . والرياضة بأنواعها واأللعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون االستعراضية       
عـارف  احلق أيضاً يف احلفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية هلذا التراث الثقايف وامل           

  . التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية ومحايتها وتطويرها
للشعوب األصلية احلق يف تعزيز وتطوير وصون هياكلها املؤسـسية          " أن   ٣٤وتضيف املادة   

وعاداهتا وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاهتا وممارساهتا املتميزة، وكذلك نظمها أو عاداهتـا     
  ".اً ملعايري حقوق اإلنسان الدوليةالقانونية، إن وجدت، وفق

  حقوق اإلنسان األخرى  -٤  
يكتسي العديد من املعايري األخرى حلقوق اإلنسان أمهية يف إعمال احلق يف الوصول               -٤٤

وجيب تفسري هذه املعايري يف إطار مبدأ عدم التمييز، وخباصـة           . إىل التراث الثقايف والتمتع به    
  .على أساس اهلوية الثقافية

وحيمي حق الشعوب يف تقرير املصري حقها يف الـسعي حبريـة لتنميـة ثقافتـها،                  -٤٥
  . والتصرف يف ثرواهتا ومواردها الطبيعية، اليت تتصل اتصاالً مباشراً بتراثها الثقايف

__________ 

 ).أ(٥، املادة البلدان املستقلة  بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٤٧(
 .١- ٦املرجع نفسه، املادة  )٤٨(
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واحلق يف التعليم أمر حاسم لدعم احترام تنوع التراث وأشكال التعـبري الثقـايف،                -٤٦
من اتفاقية حقوق ) ج(٢٩املادة  وتقضي. ثقايف للفرد واجملموعةولكفالة الوصول إىل التراث ال  

تنمية احترام ذوي الطفل وهويته     "الطفل، بصورة خاصة، بأن يكون تعليم الطفل موجهاً حنو          
الثقافية ولغته وقيمه اخلاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه               

وتكتسي احلقوق اللغوية يف إطار نظم التعليم       ". فة عن حضارته  يف األصل، واحلضارات املختل   
وينبغي أال يقلَّل من شأن اللغات بصفتها جمرد وسائل اتصال؛ حيـث إهنـا              . وجاهة خاصة 

وإضافة إىل ذلك، فـإن     . تتضمن وتنقل تارخياً ووجهات نظر عاملية تشكل يف حد ذاهتا تراثاً          
لوك وأمناط العيش يف الربامج التعليمية ميكن أن        إدراج قيم ومواقف صنع السالم ومناذج الس      

ميثل إسهاماً هاماً يف تعزيز قدرة الشباب على تسوية الرتاعات واخلالفات بطرق سلمية، كما              
  .)٤٩(دعا إىل ذلك اإلعالن وبرنامج العمل بشأن ثقافة السالم

عندما حيـدث   واحلق يف حرية التعبري أساسي لتطوير وصيانة التراث الثقايف واحلوار             -٤٧
وباملثل، يؤّدي احلق يف املعلومات دوراً هاماً؛       . تضارب يف تفسري معىن التراث الثقايف ومغزاه      

حيث حيتاج الناس إىل املعلومات املناسبة عن وجود خمتلف أشكال التراث الثقايف ومغزاهـا              
اء عـن   وخلفيتها، وعن إمكانات الوصول إىل هذه األشكال أو املشاركة فيها، وعند االقتض           

  .اجلدل الدائر حول التفسري الذي جيب أن حيظى به التراث الثقايف
وحيث إن للتراث الثقايف دالالت دينية، فإن احلق يف حرية الفكر والـدين يـرتبط                 -٤٨

ارتباطاً كبرياً باحلق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به، الذي حيمي بصورة خاصـة،               
  . التذكارية الدينية، وكذلك ممارسة الشعائر الدينيةالوصول إىل املواقع واألنصاب

  مبادرات على الصعيد الوطين  -هاء   
استبيان اخلبرية املستقلة، تتضّمن دساتري وطنية عديـدة        حسبما تبيِّنه اإلجابات على       -٤٩

أو االعتراف حبق الشعب يف الوصول إىل الثقافـة أو إىل   /التزام الدول حبماية التراث الثقايف و     
. وذلك برهان إضايف على األمهية اليت توليها الدول ملسائل التـراث الثقـايف            . تراث الثقايف ال

صيانة التراث ذاته، وكذلك تعزيـز      /وبالرغم من أن التدابري املعتمدة كثرياً ما ترمي إىل حفظ         
السياحة والتنمية، تشمل األهداف يف هناية املطاف توعية اجلمهور وتثقيفه ووصول اجلميـع             

وأبرزت دول عديدة يف ردودها الصلة القائمة بني احترام         . التراث الثقايف كما متتعهم به    إىل  
كما قدمت بعـض    . صيانة التراث الثقايف  /احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف واحلاجة إىل حفظ      

صيانة التراث الثقايف لألقليات وللسكان /الدول معلومات عن التدابري اليت اختذهتا لكفالة حفظ
  . صليني، مبا يف ذلك لغاهتماأل

__________ 

 .٥٣/٢٤٣قرار اجلمعية العامة  )٤٩(
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ويّدعي بعض  . وُتكلَّف عادةً مؤسسات الدولة مبهمة حتديد التراث الثقايف وتصنيفه          -٥٠
أصحاب املصلحة يف بلدان معينة أهنم يواجهون صعوبات يف احلصول على معلومات عـن              

  .إجراءات االعتراف بالتراث الثقايف
د تكفل إشراك األفراد واجملتمعات احمللية      بيد أن عدة دول أبلغت عما تبذله من جهو          -٥١

ويف النمسا  . يف املسائل ذات الصلة باخلصوص بالتراث غري املادي دون أن يقتصر األمر عليه            
مثالً، تسهم اجملتمعات احمللية واجملموعات واألفراد، وهي اجلهات اليت تبتكر التراث غري املادي 

يطالب حفظة التراث وممارسوه بإدراج عنـصر       وحتفظه وتنقله يف عملية حتديد التراث؛ وقد        
ففـي  . وذلك مبوافقة اجملتمعات احملليـة املعنيـة       من عناصر التقاليد املعيشية يف اجلرد الوطين      

سوريا، ُيشجَّع حفظة التراث وممارسوه على املشاركة يف حتديد التراث غري املادي، وتـسهم      
يف " مجعية األمـم األوىل   " كندا، تسهم    ويف. اجملتمعات احمللية بنشاط يف أنشطة حفظ التراث      

حتديد وتصنيف احلدائق الوطنية واملواقع التارخيية واحملميات البحرية؛ وُتتَّخذ كذلك تـدابري            
ويف نيكاراغوا، تشارك األطـراف الفاعلـة       . على صعيد املقاطعات تشمل الشعوب األصلية     

. الثقافية احمللية يف حتديد التراث الثقايف احمللي عن طريق اجلرد الوطين للسلع الثقافية يف البلـد               
 وأبلغ أمـني  . وتصنيفه ويف فرتويال وكوبا، تشترك اجملتمعات احمللية يف حتديد التراث الثقايف         

املظامل يف الربتغال عن أمثلة ملموسة ملشاركة األشخاص واجملموعات املعنيني يف حتديد التراث        
الثقايف، وأشارت الربتغال إىل تعميم جرد التراث الثقايف غري املادي على الصعيد الوطين على              

 ممكن  شبكة اإلنترنت لكفالة مشاركة اجملتمعات احمللية واجملموعات واألفراد على أوسع نطاق          
وأبلغت ماليزيا عن معلومات رمسية     . يف صيانة تراثهم الثقايف غري املادي وإجناز عمليات اجلرد        

خمتلـف فئـات املـستعملني      "وغري رمسية وعن عروض يف جمال التراث الثقايف ألقيت على           
  ".واجلماعات املهتمة

تمني، ما يلزم   ويوفر عدد من الدول لعامة اجلمهور، من املواطنني أو األشخاص امله            -٥٢
مثل أوزبكستان والربتغال وجورجيـا وكنـدا       (للمشاركة يف عمليات حتديد التراث الثقايف       

وأبلغت اجلمهورية الدومينيكية عن مشروع قانون يكفـل مـشاركة          ). وماليزيا ونيكاراغوا 
وأفادت بعض الدول   . األشخاص املهتمني، مبا يف ذلك عن طريق التعاون مع وسائط اإلعالم          

،   )مثل إسبانيا وإيطاليا وكنـدا    (املعلومات املتعلقة بتحديد التراث الثقايف وتصنيفه علناً        بنشر  
ضمن عمليـات    أو مبشاركة اجملتمع املدين، عن طريق مجعيات تعمل يف جمال التراث الثقايف           

  ).مثل موناكو وسويسرا(حتديده وتصنيفه 
تصنيف التراث الثقايف يناط، يف     /حديدوتشري اخلبرية املستقلة إىل أن القرار النهائي لت         -٥٣

"             أصـحاب املـصلحة   "وال تعّرف دوماً اإلشـارة إىل       . أكثرية احلاالت، مبؤسسات الدولة   
على الصعيد الوطين، وتشمل بصورة متباينة علـى سـبيل املثـال            " األشخاص املهتمني "أو  

العموميني أو اخلواّص أو اجلمعيات  مؤسسات الدولة أو السلطات احمللية أو اخلرباء أو املالكني          
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وال توضَّح دوماً احلاجة إىل كفالة مشاركة جمتمعات املصدر . أو األفراد/أو اجملتمعات احمللية و
  . أو اجملتمعات احمللية، واحلاجة أيضاً إىل السعي النشط للحصول على موافقتها

خذة يف جمال تكنولوجيـا     وتلقت اخلبرية املستقلة معلومات وافرة عن املبادرات املت         -٥٤
وعلى سبيل املثال، تويل النمسا عناية      . املعلومات الرامية إىل تعزيز الوصول إىل التراث الثقايف       

. خاصة إىل إنتاج املواد الثقافية اليت تتضمن وسائط إعالم إلكترونية جديدة بلغات األقليـات   
لديها مع بذل جهود مكثفة     وأشارت أملانيا من جهتها إىل وجوب أن يترافق مشروع الترقيم           

وبالرغم من أن التكنولوجيا اجلديدة متكن مـن        . يف جمال التعليم الثقايف والتثقيف اإلعالمي     
حتقيق تقدم بارز يف جمال التراث الثقايف، فإنه من املهم استعمال هذه األدوات بطرائق تكفل               

  . صيانته/الوصول كذلك على أوسع نطاق ممكن إىل التراث وحفظه
، ودعـم   )وخباصة التعليم املتعدد الثقافات   (وأبلغت دول عن برامج توعوية وتثقيفية         -٥٥

وعلى سبيل املثال تتوخى اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى          . األحداث واألنشطة الثقافية  
ويتنـاول  . وآيرلندا الشمالية سياسة جمانية الدخول لزيارة متاحفها وأروقتها املمولة وطنيـاً          

 من التشريعات والربامج الوطنية يف إيطاليا واجلمهورية الدومينيكية واملكـسيك           حتديداً عدد 
واليونان على سبيل املثال مسألة وصول األشخاص ذوي اإلعاقـة واملـسنني واألقليـات              

  . إىل التراث الثقايف بصفة خاصة أو األطفال والطالب/واملهاجرين والالجئني و
 مسألة إمكانية تقييد احلق يف الوصول إىل التراث         وتناولت اإلجابات على االستبيان     -٥٦

ووردت معلومات عن اقتصار الوصـول إىل       . الثقايف والتمتع به، وال سيما ألغراض حفظه      
التراث الثقايف على جمتمعات حمددة استناداً إىل تقاليدهم يف نيبال، وعن القيود املفروضة على              

ألصلية يف كندا، والتراث الثقايف للشعوب      الوصول إىل مواقع حتظى باألمهية لدى الشعوب ا       
وشّدد عدد من الدول على إمكانية تقييد الوصول إىل التـراث           . األصلية املعزولة يف إكوادور   
ويف هذا الصدد، أبلغت بلدان أوروبية عديدة عن مشاركتها يف          . الثقايف الذي ميلكه اخلواص   

كان بزيارة مواقع جماناً عادةً ما تكـون        أيام االحتفال بالتراث األورويب اليت ُيسمح فيها للس       
  . مغلقة أمام اجلمهور

من ذلك  . وترحب اخلبرية املستقلة باملعلومات اليت تلقتها عن سبل االنتصاف املتاحة           -٥٧
أنه ميكن ملواطين بوركينا فاسو أن يرفعوا دعاوى أو عرائض ضد األعمال اليت هتدد التـراث                

رة الثقافة يف إسبانيا وإىل حماكم موريـشيوس يف حالـة        وميكن تقدمي شكاوى إىل وزا    . العام
ويف سويسرا، ميكن للجمعيات اليت تعمل يف جمال التراث         . إنكار الوصول إىل التراث الثقايف    

ويف كندا، ميكن   . الثقايف أن تعترض أمام احملاكم على تصاريح البناء اليت تضر بالتراث الثقايف           
وأبلغ أمني املظامل يف الربتغـال عـن حـاالت    . كللشعوب األصلية السعي لالنتصاف كذل  

ملموسة ُعرضت عليه تتصل بصورة خاصة بعدم مشاركة اجملتمعات احمللية املهتمة يف حتديـد        
  . املناظر الطبيعية الثقافية احملمية
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  احلق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به  -خامساً  

  املضمون املعياري  -ألف   

  تراث الثقايف والتمتع به الوصول إىل ال  -١  
 يدلّ أحدمها ضـمناً     -إن الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به مفهومان مترابطان            -٥٨

ويفيدان القدرة على أمور منها معرفة التراث الثقايف وفهمـه والـدخول إليـه              . على اآلخر 
قـايف ومـن    وزيارته واستعماله وحفظه وتبادله وتطويره، وكذلك االستفادة من التراث الث         

وال ميكـن اعتبـار األفـراد       . إبداعات اآلخرين، دون عوائق دينية أو اقتصادية أو ماديـة         
وينطوي الوصـول إىل    . واجملتمعات احمللية جمرد مستفيدين من التراث الثقايف أو مستعملني له         

التراث الثقايف والتمتع به أيضاً على اإلسهام يف حتديده وتفسريه وتطويره، وكذلك تـصميم              
وُتعَترب املشاركة الفعالة يف عمليات اختـاذ القـرار         . الصون/وتنفيذ سياسات وبرامج احلفظ   

  .املتعلقة بالتراث الثقايف عنصراً أساسياً يف هذين املفهومني
ويتجلى هذا النهج يف توصية اليونسكو بشأن مشاركة اجلماهري الشعبية يف احليـاة               -٥٩

تتاح للجميع فعالً، : "تعّرف الوصول إىل الثقافة مبا يلي، اليت )١٩٧٦(الثقافية وإسهامها فيها 
وال سيما عن طريق هتيئة ظروف اجتماعية اقتصادية مالئمة، حريـة التـزود باملعلومـات               

ويشّدد التعليـق العـام              . )٥٠ ("والتدرب واملعرفة وتفّهم القيم واملمتلكات الثقافية والتمتع هبا       
 مبفـرده أو    - يغطي، على وجه اخلصوص، حق كل فـرد          الوصول" أيضاً على أن     ٢١رقم  

 يف معرفة وفهم ثقافته وثقافة اآلخرين من خالل         -باالشتراك مع آخرين أو يف نطاق جمتمع        
التعليم واإلعالم، ويف احلصول على تعليم وتدريب جّيدين مع إيالء اعتبار خـاص للهويـة               

بري والنشر من خالل أي واسطة تقنيـة        ولكل فرد أيضاً احلق يف معرفة أشكال التع       . الثقافية
لإلعالم واالتصال، واتباع أسلوب حياة مرتبط باستخدام السلع واملـوارد الثقافيـة مثـل              
األراضي أو املياه، أو التنوع البيولوجي أو اللغة أو مؤسسات معّينة، واإلفادة مـن التـراث                

  .)٥١("الثقايف وإبداع غريه من األفراد واجملتمعات
الوصول وضعته حتديداً اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ومفهوم    -٦٠

الوصول ) أ: (وعند تطبيق هذا املفهوم على التراث الثقايف، ينبغي كفالة ما يلي          . )٥٢(والثقافية
__________ 

 ).أ(٢توصية اليونسكو بشأن مشاركة اجلماهري الشعبية يف احلياة الثقافية وإسهامها فيها، الفقرة  )٥٠(
 ).ب(١٥، الفقرة )٢٠٠٩ (٢١التعليق العام رقم  )٥١(
ل الوجود وإمكانية االلتحاق وإمكانية القبـو : يشكل الوصول جزءاً من خطة متألفة من أربعة عناصر وهي     )٥٢(

 املقررة اخلاصة    اليت توفيت وكانت   وأعدت هذه اخلطة الربوفيسورة كاتارينا توماسفيسكي     . وقابلية التكّيف 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية   املعنية ب لجنة  ال، وتلجأ   E/CN.4/1999/49املعنية باحلق يف التعليم، يف الوثيقة       

 .عامةوالثقافية إىل هذه اخلطة بصورة منتظمة يف تعليقاهتا ال
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املادي إىل التراث الثقايف، الذي ميكـن اسـتكماله بالوصـول عـن طريـق تكنولوجيـا               
تصادي، الذي يعين وجوب أن يكون الوصـول متاحـاً          الوصول االق ) ب(؛  )٥٣(املعلومات
الوصول إىل املعلومات، الذي يشري إىل احلق يف استقاء املعلومـات املتعلقـة             ) ج(للجميع؛  

الوصول إىل إجراءات صنع القرار ) د(بالتراث الثقايف وتلقيها وإذاعتها دومنا اعتبار للحدود؛ و
وهناك مبـدأ متعاظـل     . اإلدارية والقضائية والرصد، مبا يف ذلك إجراءات وسبل االنتصاف        

  .قوامه عدم التمييز، إىل جانب توجيه عناية خاصة بالفئات املعوزة

  أصحاب احلقوق واألفراد واجملتمعات املعنية  -٢  
حيق جلميع األفراد واجملموعات ولألغلبية واألقليات وللمواطنني واملهاجرين الوصول           -٦١

 على أن احلـق يف      ٢١وكما أسلفنا، يشّدد التعليق العام رقم       . إىل التراث الثقايف والتمتع به    
املشاركة يف احلياة الثقافية ميكن أن ميارسه الفرد وحده أو باالشتراك مع آخرين، أو كمجتمع 

وعليه، جيب أن يعترب احلق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به بصفته حقاً مـن              . بأسره
ويف حالة الشعوب األصلية، ينبع ذلك أيضاً من إعـالن          . )٥٤(اًحقوق اإلنسان فردياً ومجاعي   

  .األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
وميكن االعتراف بتفاوت درجات الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به، مع األخذ              -٦٢

ـ              . ّدديف احلسبان خمتلف مصاحل األفراد واجملموعات وفقاً للعالقة اليت تربطهم بتراث ثقايف حم
، وهي اجملتمعات اليت تعتـرب نفـسها        "جمتمعات املصدر "املنشئني أو   ) أ(وينبغي التمييز بني    

أو /مالكة لتراث ثقايف يف حد ذاته، أو األفراد الذين حيافظون على التراث الثقـايف و              /وديعة
اليت تعترب  األفراد واجملتمعات، مبا فيها اجملتمعات احمللية،       ) ب(يتحملون مسؤولية القيام بذلك؛     

التراث الثقايف املعين جزءاً ال يتجزأ من حياة اجملتمع، بيد أهنا قد ال تسهم إسهاماً نـشطاً يف                  
. عامة اجلمهور الذي يصل إىل التراث الثقايف لآلخـرين        ) د(العلماء والفنانني؛   ) ج(صيانته؛  

يتـألف مـن    "ذي  ، ال "جمتمع التراث "ومن امللفت لالنتباه أن اتفاقية فارو تشري إىل مفهوم          
أشخاص يثّمنون جوانب حمّددة من التراث الثقايف الذي يرغبـون يف اسـتدامته ونقلـه إىل                

وينطوي ذلك على إمكانية قيام اجملتمعات املعنية       . )٥٥("األجيال القادمة، يف إطار العمل العام     
حول تـراث   بإعادة مجع مشل السكان من خمتلف اخللفيات الثقافية والدينية واإلثنية واللغوية            

  .ثقايف حمّدد يعتربونه مشتركاً بينهم
وهلذا التمييز آثار هامة يف الدول، وال سيما عنـد وضـع إجـراءات استـشارية                  -٦٣

وتشاركية، الواجب عليها أن تكفل املشاركة النشطة جملتمعات املصدر وللمجتمعات احملليـة   
__________ 

 ).٢٠٠٣(انظر بصفة خاصة ميثاق اليونسكو اخلاص بصون التراث الرقمي  )٥٣(
كل فرد لوحـده أو بـصورة مجاعيـة يف          "انظر كذلك اتفاقية فارو التابعة جمللس أوروبا اليت تقضي حبق            )٥٤(

 ).أ(٤، املادة ..." االنتفاع من التراث الثقايف
 ).ب(٢اتفاقية فارو جمللس أوروبا، املادة  )٥٥(
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ىل اجلمهـور للمـشاركة   وبناًء على ذلك، فقد ال تكون الدعوات املوجهة إ    . بصورة خاصة 
ومن املهم أيضاً مراعاة تفاوت أوضاع األفراد والفئات عندما تطالَب الدول أو احملاكم . كافية

  .بالفصل يف قضايا تضارب املصاحل بشأن التراث الثقايف

  التزامات الدولة  -باء   
وك تتباين اللغة املستعملة لوصف التزامات الدولة يف صكوك التراث الثقايف وصـك             -٦٤

ويف إطار اليونسكو واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، تكتـسي عبـارات           . حقوق اإلنسان 
للتراث املـادي مـع     " حفظ"بينما تستعمل عبارة    . معاين خمتلفة " صيانة"و" حفظ"و" محاية"

" القابلية للبقاء "على  " الصيانة"؛ وتركز عبارة    "سالمته"و" أصالته"التركيز على احلفاظ على     
لدى املنظمة العاملية للملكية " احلماية"وتعين عبارة . بالنسبة للتراث غري املادي" تمراريةاالس"و

الفكرية محاية اإلبداع والتمّيز املتأصلني يف أشكال التعبري من استعمال أطراف ثالثـة هلـذه               
  .)٥٦(األشكال بدون ختويل أو بصورة غري شرعية

دولة بصورة عامة باتبـاع التـصنيف       ويف لغة حقوق اإلنسان توصف التزامات ال        -٦٥
وميكن توضيح هذه   . االلتزام باالحترام وااللتزام باحلماية وااللتزام بالوفاء     : الثالثي لاللتزامات 

االلتزامات مبراعاة العناصر ذات الصلة يف صكوك التراث الثقايف، وتفسري أحكـام حقـوق              
، ووضع ممارسات جّيدة ٢١عام رقم اإلنسان ذات الصلة، استناداً بصورة خاصة إىل التعليق ال       

  .على الصعيدين اإلقليمي والوطين
وااللتزام باالحترام يتطلب من الدول االمتناع عن التدخل بصورة مباشرة أو غـري               -٦٦

مباشرة يف احلق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به، بينما يتطلب التزامها باحلماية منع               
 بصورة خاصة علـى     ٢١ويشّدد التعليق العام رقم     . لك احلق أطراف ثالثة من التدخل يف ذ     

  : التزام الدول مبا يلي
احترام ومحاية التراث الثقايف جبميع أشكاله يف أوقات احلـرب والـسلم               )أ(  

  (...)والكوارث الطبيعية؛ 
احترام ومحاية التراث الثقايف لكل اجلماعات واجملتمعات، وبصفة خاصـة            )ب(  

 واجلماعات حرماناً وهتميشاً، يف إطار سياسات وبرامج التنمية االقتصادية          محاية أشد األفراد  
  (...)والسياسات والربامج البيئية؛ 

احترام ومحاية اإلنتاج الثقايف للشعوب األصلية، مبـا يف ذلـك معارفهـا               )ج(  
  .)(..التقليدية وعالجاهتا الطبيعية وفولكلورها وطقوسها وأشكال تعبريها الثقايف األخرى؛ 

__________ 

 ).نكليزياإلالنص  (١٨الفكرية، املرجع السالف الذكر، ص عاملية للملكية املنظمة ال )٥٦(
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ويدخل يف ذلك احلماية من االستغالل غري املشروع وغري العـادل ألراضـيها وأقاليمهـا               
عـرب   ومواردها من جانب الكيانات التابعة للدولة أو املؤسسات والـشركات اخلاصـة أو            

  .)٥٧(الوطنية
وااللتزام بالوفاء يتطلب من الدول اختاذ التدابري املناسبة الراميـة إىل إعمـال حـق             -٦٧
إعماالً كامالً، وحتسني الظروف اليت ميكـن        ع يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به       اجلمي

 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ١-١٥ومبوجب املادة   . يف ظلها التمتع هبذا احلق    
 لصيانة الثقافة اختاذ تدابري إجيابيةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، يقع على الدول التزام عام ب

صيانته ونشر املعلومات املتعلقة بـه      /ميتها وإشاعتها، تشمل محاية التراث الثقايف وحفظه      وتن
  .والنهوض به

، باحلق يف الوصـول إىل      ٢١وتتصل عدة التزامات، بصيغتها الواردة يف التعليق رقم           -٦٨
 بالقضاء علـى أي "من ذلك أنه يقع على الدول التزام أساسي       . )٥٨(التراث الثقايف والتمتع به   

حواجز أو عوائق متنع أو تقّيد وصول أي شخص إىل ثقافته أو إىل الثقافات األخـرى، دون                 
وجيب على الدول وضع برامج وسياسات ترمي        .)٥٩("متييز ودون مراعاة حلدود من أي نوع      

ضمان أن يتيّسر للجميع، دون متييز على أساس الوضع املايل أو أي وضع آخر، دخول               "إىل  
ودور السينما واملسارح واملشاركة يف األنشطة الثقافية واالستفادة مـن          املتاحف واملكتبات   

وبالرغم من أن رسوم الدخول قـد تكـون         ". اخلدمات الثقافية وحضور املناسبات الثقافية    
ضرورية، فإنه ميكن اختاذ تدابري تكفل عدم تشكيل هذه الرسوم عقبة كأداء أمام األشخاص              

وضع برامج هتدف إىل صـون وتـرميم        "وينبغي أيضاً   . اليةالذين يعانون من ندرة املوارد امل     
وينبغي للدول كذلك أن تضع إطاراً مؤسسياً وأن تـدعم املؤسـسات            . )٦٠("التراث الثقايف 

باعتماد سياسات حلماية وتعزيز التنوع الثقايف، وتيسري الوصول إىل جمموعة خصبة           "الثقافية  
ل من بينها تدابري هتـدف إىل إنـشاء ودعـم           ومتنوعة من التعابري الثقافية، عن طريق وسائ      

  .)٦١(..."املؤسسات العامة والبنية األساسية الثقافية الالزمة لتنفيذ هذه السياسات 
وعلى الدول أيضاً التزامات دولية، تتمثل أساساً يف دعم املساعدة والتعاون علـى               -٦٩

 ذلك تيسري وتعزيز التبـادل  ويقتضي .)٦٢(محاية وتعزيز الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به   
الثقايف، وكذلك إتاحة الدعم الفكري أو املـايل إىل الـدول الـيت تواجـه صـعوبات يف                  

__________ 

 .٥٠، الفقرة )٢٠٠٩(٢١التعليق العام رقم  )٥٧(
 .٥٢املرجع نفسه، الفقرة  )٥٨(
 ).د(٥٥املرجع نفسه، الفقرة  )٥٩(
 ).ب(٥٤املرجع نفسه، الفقرة  )٦٠(
 .)أ(٥٢املرجع نفسه، الفقرة  )٦١(
 .٥٩-٥٦املرجع نفسه، الفقرات  )٦٢(
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وينبغي للدول، عند صياغة االتفاقيات الدولة، وخباصة ما يتعلق         . صيانة التراث الثقايف  /حفظ
لثقايف والتمتع بـه    منها بالتجارة والتنمية، أن تأخذ يف احلسبان احلق يف الوصول إىل التراث ا            

  .وأن تضمن احترامه
صيانة التراث الثقـايف    /ويتطلب هنج قوي يقوم على حقوق اإلنسان من أجل حفظ           -٧٠

املادي وغري املادي، وضع إجراءات تكفل مشاركة األفراد واجملتمعات املعنـيني مـشاركة             
لتراث الثقايف  ويشمل ذلك تفكري عامة الناس يف الفرص والصعوبات اليت قد تعترض ا           . كاملة

  .ومناقشتها
وتود اخلبرية املستقلة أيضاً أن تشّدد على وجوب وضع إجراءات علنيـة ونزيهـة                -٧١

وعادلة للبّت يف الطلبات املتزامنة على املوارد من جانب اجملتمعات احمللية الراغبة يف وضـع                
 عدم التمييز من    وينبغي تأكيد مبدأ  . يف هذا الصدد   صيانة التراث الثقايف  /وتنفيذ برامج حفظ  

جديد، وبصفة أعم، إتاحة سبل انتصاف فّعالة، مبا فيها سبل االنتصاف القـضائية لألفـراد               
أو محاية تراثهم الثقايف علـى النحـو الكامـل،                   /واجملتمعات الذين يشعرون بعدم احترام و     

  .أو بانتهاك حقوقهم يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به
 ما ُيدَّعى أن العجز يف املوارد االقتصادية حيول دون اعتماد الدول تدابري ترمي              وغالباً  -٧٢

بيد أن االلتزامات ليست كلـها مكلفـة وخباصـة               . صيانة التراث الثقايف  /إىل حتديد وحفظ  
. ما يتصل منها باالعتراف بتنّوع التراث الثقايف وضمان مشاركة األفراد واجملتمعات املعنيني           

أن امتناع الدول عن اختاذ إجراءات يؤدي إىل نتائج تتمثل يف عدم اعتبار احلقوق الثقافية كما 
وتذكّر اخلبرية املستقلة بأنه ينبغي معاملة احلقوق الثقافية على غرار حقوق اإلنـسان             . أولوية

األخرى، وأنه ينبغي للدول، مبقتضى العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
الثقافية، أن ختصص أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة لتحقيق اإلعمال التدرجيي الكامـل            و

 من العهد بوضوح التعهد بالسعي للحصول       ٢ويف هذا الصدد، تتضمن املادة      . هلذه احلقوق 
  .على املساعدة والتعاون الدوليني وإتاحتهما

  القيود املمكنة  -جيم   
بل يف تقريرها األول مسألة القيـود املفروضـة علـى           تناولت اخلبرية املستقلة من ق      -٧٣

وهي حقوق ميكن أن تقيَّد يف بعض الظروف، وفقاً للمبـادئ الـواردة يف              . احلقوق الثقافية 
وينطبق ذلك أيضاً على احلق يف الوصـول إىل التـراث           . )٦٣(القانون الدويل حلقوق اإلنسان   

  .الثقايف والتمتع به

__________ 

)٦٣( A/HRC/14/36٣٧-٣٢قرات ، الف. 
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عُض املمارسات اليت متثل جزءاً ال يتجزأ من التـراث          وقد تنتهك حقوَق اإلنسان ب      -٧٤
فالصكوك الدولية تنّص بوضوح على أن املمارسات اليت تتعارض مع حقوق اإلنسان            . الثقايف

. صيانة التراث الثقايف، أو التنوع الثقايف أو احلقـوق الثقافيـة          /ال ميكن أن تربر حبجة حفظ     
ال يؤخذ يف احلـسبان     "... ملادي بصورة خاصة،    ومبوجب اتفاقية محاية التراث الثقايف غري ا      

ألغراض هذه االتفاقية سوى التراث الثقايف غري املادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة 
املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومع مقتضيات االحترام املتبادل بني اجلماعات واجملتمعات واألفراد           

  .)٦٤("والتنمية املستدامة
ى ذلك العديد من األطراف الفاعلة، ميكن فرض قيود على الوصول           وكما شّدد عل    -٧٥

وعلى سبيل املثال،   . صيانته من الضرر أو االختفاء أو الدمار      /إىل التراث الثقايف لضمان حفظ    
ميكن للدول أن تنظم بصورة مشروعة استعمال موقع حمّدد أو معلـم أو تظـاهرة ثقافيـة                 

 السالمة أو احلفظ، أو حلماية حق جمتمع ما يف          والوصول إليها من جانب اجلمهور ألغراض     
  .الوصول إىل تراثه الثقايف والتمتع به

ويف هذا الصدد، تشّدد اخلبرية املستقلة جمّدداً على وجوب معاملة حـاالت عـدم                -٧٦
 أعـاله، ميكـن   ٥٩وكما ورد يف الفقـرة     . التكافؤ بصورة خمتلفة يف إطار حقوق اإلنسان      

الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به، مع األخـذ يف احلـسبان            االعتراف بتفاوت درجات    
وبناء على ذلك،   . مصاحل األفراد واجملتمعات احمللية املختلفة وفقاً لعالقاهتم بتراث ثقايف حمّدد         

وال ينبغي أن يكون    . ميكن لعامة اجلمهور التمتع بنفس احلقوق اليت تتمتع هبا اجملتمعات احمللية          
احثني إىل معلم ما أو حمفوظات ما على حساب هـذا املعلـم أو هـذه                وصول السياح والب  

وقد تكون مواقع أصلية أو دينية حمـّددة مفتوحـة متامـاً            . احملفوظات أو اجملتمع املصدر هلا    
وكما ورد يف اتفاقية محاية     . لألشخاص واجملتمعات املعنية، وال تكون كذلك لعامة اجلمهور       

ضمان االنتفاع بالتراث الثقايف غري املادي مـع احتـرام          "غي  التراث الثقايف غري املادي، ينب    
  .)٦٥("املمارسات العرفية اليت حتكم االنتفاع جبوانب حمددة من هذا التراث

  االستنتاجات والتوصيات  - سادساً
صيانة التراث الثقايف، كما يتجلى ذلك يف القانون واملمارسـة          /إن احلاجة حلفظ    -٧٧

فالتراث الثقايف هام ال يف حـد ذاتـه         . ائل حقوق اإلنسان  الدوليني، هي مسألة من مس    
 بالنـسبة إىل  فحسب، بل أيضاً فيما يتصل ببعده اإلنساين، وخباصة املغزى الذي يكتسيه            

  .األفراد واجملتمعات احمللية وهويتهم وعملياهتم اإلمنائية

__________ 

 .١-٢، املادة اتفاقية محاية التراث الثقايف غري املادي )٦٤(
 .‘٢‘)د(١٣املرجع نفسه، املادة  )٦٥(
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ون الـدويل   وميثل احلق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به جزءاً من القان             -٧٨
حلقوق اإلنسان، وينبع يف أساسه القانوين بصفة خاصة من احلق يف املـشاركة يف احليـاة                
الثقافية، وحق أفراد األقليات يف التمتع بثقافتهم، وحق الشعوب األصلية يف تقرير املصري             

وجيب كذلك أخـذ حقـوق      . ويف حفظ التراث الثقايف والسيطرة عليه ومحايته وتطويره       
سيما احلق يف حرية التعبري واحلق يف املعتقـد والـدين     خرى يف احلسبان، وال   اإلنسان األ 

  .واحلق يف املعلومات واحلق يف التعليم
ويشمل احلق يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع به حق األفراد واجملموعات              -٧٩

عماله وحفظه  يف أمور منها معرفة التراث الثقايف وفهمه والدخول إليه وزيارة مواقعه واست           
ويـشمل  . وتبادله وتطويره، وكذلك االنتفاع من التراث الثقايف ومن إبداع اآلخـرين          

كذلك احلق يف املشاركة يف حتديد التراث الثقايف وتفسريه وتطويره، وكذلك يف وضـع              
بيد أنه ميكن االعتـراف بتفـاوت درجـات         . الصيانة/وتنفيذ سياسات وبرامج احلفظ   

ايف والتمتع به، مع مراعاة خمتلف مصاحل األفـراد واجملموعـات           الوصول إىل التراث الثق   
  .حسب العالقة اليت تربطهم بتراث ثقايف حمدد

  التوصيات    
  :ُتقدم اخلبرية املستقلة التوصيات التالية  -٨٠

ينبغي للدول أن تعترف بتنوع التراث الثقايف القائم يف أقاليمها واخلاضع             )أ(  
اث، مع االعتراف بالتفسريات املتباينة املمكنة اليت ميكـن أن          ن هذا التر   تثمّ نأولواليتها  

وينبغي كذلك احترام ومحايـة خيـارات       . تربز بشأن التراث الثقايف واحترامها ومحايتها     
  بعناصر حمددة من التراث الثقايف؛) من عدمه(األفراد واجملموعات يف شعورهم باالرتباط 

ويقع عليها واجب   . للتراث الثقايف ينبغي للدول أن حتترم التطوير احلر         )ب(  
عدم تدمري التراث الثقايف أو إحلاق الضرر به أو تغيريه، على األقل دون املوافقة احلـرة                

صيانة التراث الثقايف   /واملسبقة واملستنرية للمجتمعات املعنية، وينبغي هلا اختاذ تدابري حلفظ        
  من تدمري أطراف ثالثة له أو إحلاق الضرر به؛

غي استشارة اجملتمعات املعنية واألفراد ذوي الـصلة ودعـوهتم إىل           وينب  )ج(  
املشاركة بنشاط يف العملية الشاملة لتحديد التراث الثقايف واختياره وتصنيفه وتفـسريه            

وال ينبغي طلب تسجيل أي تراث ثقـايف يف لـوائح           . صيانته ورعايته وتطويره  /وحفظه
أو منح ذلك التسجيل دون املوافقة احلرة       اليونسكو أو يف القوائم أو السجالت الوطنية        

وبصفة عامة، ينبغـي للـدول أن تـسعى    . واملسبقة واملستنرية للمجتمعات احمللية املعنية   
للحصول على املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية للمجتمعات املصدر قبل اعتماد تـدابري            
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ب األصلية، وفقاً إلعالن األمم  الثقايف احملدد، وخاصة فيما يتعلق حبالة الشعواتتعلق بتراثه
  املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

ينبغي للدول كفالة عدم تنفيذ سياسات وبرامج التراث الثقايف على حساب             )د(  
صيانة التـراث الثقـايف أن      /وينبغي حلفظ . اجملتمعات احمللية املعنية أو بطريقة تنال من حقوقها       

  معات سلمية ودميقراطية وتعزيز التنوع الثقايف؛يستهدف التنمية البشرية، وبناء جمت
ُتشجَّع الدول على تطوير عمليات رسم خـرائط للتـراث الثقـايف يف        )ه(  

أقاليمها وينبغي هلا استعمال تقييمات األثر الثقايف يف جمال ختطيط وتنفيذ املشاريع اإلمنائية، 
   كامالً؛بالتعاون مع اجملتمعات املعنية تعاوناً

 للدول أن تتخذ تدابري تشّجع املهنيني العاملني يف جمـال التـراث         ينبغي  )و(  
الثقايف على اعتماد هنج يستند إىل حقوق اإلنسان وعلى وضع قواعد ومبادئ توجيهية يف              

  هذا الصدد؛
ينبغي للمهنيني العاملني يف جمال التراث الثقايف واملؤسـسات الثقافيـة             )ز(  

أن يقيموا عالقـات أوثـق مـع        ) ت بصفة خاصة  املتاحف واملكتبات ودوائر احملفوظا   (
اجملتمعات احمللية والشعوب اليت يودع تراثها الثقايف لدى هؤالء املهنـيني، وأن حيترمـوا              
إسهاماهتا ذات الصلة مبغزى هذا التراث وتفسريه وتبادله وإشاعته، والنظر حبسن نية يف             

  طلباهتا املتعلقة باستعادة هذا التراث؛
بغي للباحثني أن يقيموا عالقات أوثق مع اجملتمعات احمللية ومع          وباملثل، ين   )ح(  

الشعوب اليت يرغب هؤالء الباحثون يف التحقيق يف تراثها الثقايف وخباصة عند تـسجيل              
التظاهرات التراثية، لكفالة موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية يف مجيع مراحـل البحـث     

  والنشر؛
الترفيه أن حتترم احلق يف الوصول إىل التراث        ينبغي لصناعات السياحة و     )ط(  

ويشمل ذلك بصفة خاصة املراعاة الكاملة للشكاوى املقدمـة مـن           . الثقايف والتمتع به  
          اسـتعماله أو متثيلـه   أُسيءاألفراد واجملتمعات احمللية الذين يعتربون أن تراثهم الثقايف قد   

  هذه الصناعات؛أو أنه اخُتلس أو يتعرض للخطر نتيجة أنشطة 
ينبغي للدول أن تكفل وصول جمتمعاهتا احمللية إىل تراثهـا الثقـايف وإىل               )ي(  

، إىل جانب احترام املمارسات العرفية اليت حتكم الوصول إىل التراث           تراث اآلخرين أيضاً  
وينبغي هلذا الوصول بصفة خاصة أن ُيكفل عن طريق التعليم واإلعالم، مبـا يف              . الثقايف

وينبغي للدول أيضاً أن تـضمن      . مال املعلومات وتكنولوجيا االتصال احلديثة    ذلك استع 
  هلذا الغرض وضع حمتوى للربامج بالتعاون الكامل مع اجملتمعات احمللية املعنية؛
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ينبغي للدول أن تعتمد تدابري إجيابية لضمان الوصول إىل التراث الثقايف             )ك(  
ظر عن نوع اجلنس، مبا يف ذلك األشخاص   والتمتع به من جانب مجيع األشخاص بغض الن       

  الذين يعانون من ندرة املوارد املالية، واألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية والبدنية؛
ينبغي للدول أن تتيح ُسُبل التظلم الفعالة، مبا فيها ُسُبل التظلم القضائية،              )ل(  

الثقايف بصورة كاملـة أو     تشعر بعدم احترام ومحاية تراثها      اليت  لألفراد واجملتمعات املعنية    
ويف عمليـات التحكـيم     . بانتهاك حقوقها يف الوصول إىل التراث الثقايف والتمتع بـه         

والتقاضي، ينبغي مراعاة العالقة اخلاصة اليت تربط اجملتمعات بالتراث الثقـايف مراعـاة             
  كاملة؛

تُشجَّع الدول على التصديق على املعاهدات الدولية واإلقليميـة ذات            )م(  
صيانة التراث الثقايف، وتنفيذ هذه املعاهدات على الصعيد الـوطين          /صلة املعقودة حلفظ  ال

  باعتماد هنج يستند إىل حقوق اإلنسان؛
ينبغي للدول أن تضمن تقاريرها الدورية إىل هيئات املعاهدات، وخباصة            )ن(  

جتماعية والثقافية  إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال         
وجلنة حقوق الطفل، معلومات عن اإلجراءات املتخذة لكفالة مشاركة األفراد واجملتمعات 

  صيانة التراث الثقايف وكذلك يف التدابري املتخـذة،       /احمللية مشاركة كاملة يف برامج حفظ     
  .التمتع بهال سيما يف جمال التعليم واإلعالم، من أجل كفالة الوصول إىل التراث الثقايف و
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Annex I 

[English only] 

  Responses to the questionnaire on access to cultural heritage 

  Member States of the United Nations  

1. Austria 

2. Azerbaijan 

3. Canada 

4. Croatia 

5. Cuba 

6. Cyprus 

7. Dominican Republic 

8. Georgia 

9. Germany 

10. Greece 

11. Italy 

12. Japan 

13. Jordan  

14. Kazakhstan 

15. Malayisia 

16. Mauritius 

17. Monaco 

18. Morocco 

19. Nepal 

20. Poland 

21. Portugal 

22. Slovakia 

23. Spain 

24. Switzerland 

25. Syria 

26. Turkmenistan 

27. Ukraine 

28. United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

29. Uzbekistan 

30. Venezuela 

  National human rights institutions and ombudspersons 

1. Ecuador 

2. France  

3. Kosovo  

4. Mexico  

5. Peru 

6. Portugal 

7. Nicaragua 
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  Other stakeholders 

1. Association pour l’Intégration et le Développement Durable au Burundi (AIDB) 

2. ATD Fourth World 

3. Council of Europe, Secretariat of the European Charter for Regional or Minority 
Languages 

4. Dr. Oscar A. Forero, Lancaster University 

5. IIMA and VIDES International 

6. International Campaign for Tibet 

7. Kirant Kamal Sampang, Nepal 

8. Partners for Law in Development  

9. UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País vasco 

10. UNESCOCAT - Centre UNESCO de Catalunya 

11. Bas Verschuuren, Co-Chair of the IUCN WCPA, Specialist Group on Cultural and 
Spiritual Values of Protected Areas 

12. Vita de Waal, Member of the International Steering Committee on Cultural and 
Spiritual Values of Protected Areas  

13. World Blind Union 

14. World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP) 

15. World Uyghur Congress 
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Annex II 
[English only] 

  Experts’ meeting on access to cultural heritage as a human 
right (Geneva, 8-9 February 2011) 

  List of Experts 

Ms. Gulnara ABBASOVA Traditional Knowledge Division, World Intellectual 
Property Organization 

Mr. Mikhael BENJAMIN Vice-President, Nineveh Center for Research & 
Development, Iraq 

Ms. Birte BRUGMANN Aga Khan Trust for Culture, Afghanistan 

Ms. Yvonne DONDERS Deputy Director,  Amsterdam Centre for International Law 
(ACIL), University of Amsterdam, Netherlands 

Ms. Elise HUFFER Human Development Program Adviser, Culture 
Secretariat of the Pacific Community, Fiji 

Ms. Annamari LAAKSONEN Project coordinator, Interarts, Spain 

Mr. Simon LEGRAND  Traditional Knowledge Division, World Intellectual 
Property Organization 

Mr. William LOGAN Professor, UNESCO Chair of Heritage and Urbanism, 
School of History, Heritage and Society, Faculty of Arts 
and Education, Deakin University, Australia 

Mr. Les MALEZER Coordinator, Indigenous Peoples Organizations, Australia 

Mr. Maurice 
MUGABOWAGAHUNDE 

Institute of National Museums of Rwanda (INMR) 

Ms. Máiréad NIC CRAITH  Professor of European Culture and Society 
School of Languages, Literatures and Cultures 
University of Ulster (Magee), United Kingdom 

Ms. Rosa Maria ORTIZ Member and Vice-Chair of the Committee on the Rights of 
the Child, Paraguay 

Ms. Susanne SCHNUTTGEN Programme Specialist, Section of Policies for Culture, 
UNESCO 

Ms. Helaine SILVERMAN Professor, Department of Anthropology, Director of 
CHAMP (Collaborative for Cultural Heritage and Museum 
Practices) 
University of Illinois, United States of America 

Mr. Kishore SINGH Special Rapporteur on the right to education 

Mr. Folarin SHYLLON Professor, University of Ibadan, Nigeria 

Ms. Brigitte VEZINA Traditional Knowledge Division, World Intellectual 
Property Organization 

Ms. Ana Filipa VRDOLJAK Professor, Faculty of Law, The University of Western 
Australia, Australia 

Mr. Wend WENDLAND Director, Traditional Knowledge Division, World 
Intellectual Property Organization 

    


