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.1

ك من أ كثر من ثالثين دولةٍ ،يم ِّثلون أقاليم العالم
		 نحن ،مئتا ُمشتر ِ ٍ
ً
العالمي
والتحالف
بولندا،
من
هيئات
ا
أيض
لون
المختلفة ،ويم ّث
ٍ
ّ
ح َضر يّة ،وإيكوموس ،وإيكروم ،والبنك الدوليّ،
من أجل األزمات ال َ
واالِستراتيجية الدّول ّية لألمم المتحدة للح ّد من مخاطر الكوارث
فعال ّيات
ويونسكو ،والمجتمِ عون في قلعة وارسو الم َلك َّية ِ
ض ْمن ّ
المؤتمر الدّوليّ إلعادة البناء "تحدِّيات تعافي التراث العالميّ"
(المنعقد في  8 - 6أيار/مايو  ،)2018نو ُّد أن نُعرِب عن ُش ْكرِنا
وتقديرِنا لالِستضافة الكر يمة ولل ّر يادة الفكر يّة للسلطات البولنديّة
حك َُم
حث في مبادئ ينبغي أن ت ْ
ولمدينة وارسو إلتاحة ُمنتدىً للتبا ُ
تعافي وإعادة بناء ُممت َلكات التراث العالميّ بعد النزاعات المسلَّحة
أو الكوارث الناجمة عن أخطار ٍ طبيع ّية ،وذلك بنا ًء على طلب لجنة
المعتمد في مدينة
التراث العالميّ في قرارها رقم )(41 COM 7
َ
تموز/يوليو .2017
كرا كوف في ّ

.2

فعال ّيات المؤتمر هي
		 إقرارا ً بأن مدينة وارسو التي تستضيف ّ
المحيط األنسب واألكثر إلهاما ً لمداوالتِنا ،نظرا ً لمأساة التدمير
المتعمد التي عانت منها المدينة أثناء الحرب العالم ّية الثان ّية وما
ّ
أعقبها من إعادة بنا ٍء مثال ّي ٍة لمركز المدينة التّار يخيّ ،وتؤكد قوة
روح الشعب البولندي وتصميمه على ا ِسترجاع هو يّته ال ّثقاف ّية -
األم ُر الذي أ ُ ِق ّر من خالل إدراج "مركز وارسو التار يخيّ" على قائمة
التراث العالميّ عام  ،1980وضم "أرشيف مكتب إعادة بناء وارسو"
جل يونسكو لذا كرة العا َلم في 2011؛
(أرشيف بي.أو.إس) ِ
لس ِ
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.3

		 وإعرابا ً عن ق َلقِ نا البالغ إزاء تصاعد تأثير النزاعات المسلَّح ِة
الهامة ،بما فيها
ّ
والكوارِث على أماكن التراث الثقافيّ والطبيعيّ
ُمم َت َلكات التراث العالميّ ،والتي أسفرت في السنوات األخيرة
واسع يقارب في مداه مستوى التدمير الذي تسببت به
عن دمار ٍ
ٍ
ح َضر يّة التار يخ ّية
الحرب العالم ّية الثانية ،الس َّيما ِ
ض ْمن المناطق ال َ
والمواقع األثر يّة؛.
َ
َعمدة على
		 وإدان ًة
بأش ِّد العبارات لتلك الهجمات الكثيرة المت َّ
وبشكل عا ّم جميع ممارسات "التطهير الثقافيّ"
المم َت َلكات الثقاف ّية،
ٍ
حو التن ُّوع والتحر يض على العنف الطائفيّ ومنع
التي تستهدِف َم ْ
المجتمع المتضرر من نيل الحقوق اإلنسان ّية ،بما في ذلك الحقوق
الثقاف ّية؛

.4

		 ومعرف ًة باألدوات القانون ّية الدول ّية ذات الصلة والتعاليم الراسخة
واإلطالع على ضرور ِة التأكد من ّ
أل يعاد
في مجال التراث الثقافيّ،
ِّ
البناء إال في حاالت استثنائ ّية فقط ،وفق اتفاق ّية التراث العالميّ ،1
المعن َّية وتلبية
للمم َت َلكات
ْ
مع حماية القيمة العالم ّية االستثنائ ّية ُ
متطلِّبات الحفاظ على أصالتها وسالمتها؛

.5

.6

المعن َّية
وإقراراً ،في الوقت ذاته ،بالتطلُّعات المشروعة للجماعات
ْ
لتجاوز "الفاجعة" الناجمة عن النزاعات والحروب والكوارث بإعادة
بأسرع ما ُيمكِن – وتحديدا ً تراثها الثقافيّ المتض ِّرر
بناء ُم ُدن ِها و ُقراها
ِ
لتعاف
كرامتها وتهيئة الظروف
تها واستعاد ِة
ٍ
ِ
– كوسيل ٍة لترسيخ هو يَّ ِ
اجتماعي واقتصاديٍّ ُمستدام؛
ٍّ

.7

وعلى إعتبار أن تَعافي التراث الثقافيّ المفقود أو المتض ِّرر نتيج ًة
ض ْمن سياق عمل َّيات
حمِ ل ُف َرصا ً استثنائ ّي ًة ،الس َّيما ِ
لنزاع ُمسلَّح ي ْ
ٍ
االستقرار ،لتشجيع االحترام المتبادَل والحوار والتمهيد للمصا َلحة
ي
المجتمع ،خصوصا ً في المناطق المعروفة
كل عناصر
بين ّ
َ
بتنوع ثقاف ٍّ
ٍ
واسع و/أو باستضافة أعداد كبيرة من الالجئين و/أو من النازحين
ٍ
مقاربات جديد ٍة للتعافي
داخل ّياً ،سيؤدي في المستق َبل إلى تبني
ٍ
وإعادة البناء؛

1
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.8

بنزاعات
بلدان ُمتأثّرة
وتقديرا ً للتجارب األخيرة لتعا في التراث في
ٍ
ٍ
ُمسلَّحة وكوارث ،ومن خالل استعراض العديد من الحاالت
ومخ َرجات عد ٍد من االجتماعات وورش العمل
الدراس ّية السابقة ُ
التي ُعقِ دَت في مناطق كثيرة من العالم حول الموضوع ،التي تؤكد
على االرتباط الوثيق بين التراث الثقافيّ وشواغل اإلغاثة اإلنسان ّية
وشواغل األمن وبناء السالم ،واألسباب التي تمنع عزل التراث عن
القضايا االجتماع ّية واالقتصاديّة والبيئ ّية األوسع نطاقا ً في سياسات
و ُ
خطط التعافي وإعادة البناء بعد النزاع أو الكارثة؛

.9

وإدرا كا ً منا بالمادة الخامسة من اتفاق ّية التراث العالميّ التي
عامة تستهدِف جعل
تدعو الدول األعضاء إلى "اتخاذ سياسة
ّ
التراث الثقافيّ والطبيعيّ يؤدي وظيف ًة في حياة الجماعة" ،ووثيقة
العام  2015بعنوان ’سياسةٌ لد َْمج منظور ٍ للتنمية المستدامة في
كل جيل في اإلسهام في
عمل ّيات اتفاق ّية التراث العالميّ‘ 2 ،بحق ّ
اإلرث اإلنساني وفي رفاهية األجيال الحالية والقادمة ،بما في ذلك عن
طر يق التك ُّيف مع التغ ُّير والتح ُّو ل الطبيعيّ والتار يخيّ؛

.10

ووعيا ً منا أيضا ً باإلمكان َّيات الحديثة التي تو ِّفرها التقن َّيات المتط ِّورة،
عالي الوضوح
وخصوصا ً التوثيق واالستنساخ الرقميَّ ثالثيِّ األبعاد
ِ
للسمات الما ّديَّة لممت َلكات التراث الثقا فيّ ،والتحديات األخالق ّية
ِ
التي يفرضها ذلك في ما يتعلق بإعادة بنائها؛

.11

ومدراء المواقع
وعلى اعتبار أن مساعدة الدول األعضاء
ُ
والمجتمعات في تجاوز تحديات إعادة البناء المتعددة
والممارِسين
َ
الجوانب تتطلب المز يد من اإلرشاد ،مع مراعاة سياقها االجتماعي
للممت َلكات ،ومفهوم
واالقتصادي واالحتياجات قصيرة وطويلة َ
األمد ُ
’القيمة العالم ّية االستثنائ ّية‘؛
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لهذه الغاية ،وبنا ًء على نقاشات المؤتمر،
نقترح مجموعة المبادئ غير الشاملة التالية:

املصطلحات

المجتمع،
		 يكون الهدف الرئيسي بعد النزاع أو الكارثة هو تعا في
َ
واألمن واستعادة أو تحسين األصول
الس ْلم
بشكل يستهدِف توطيد ِ
ْ
ٍ
واألنظمة واألنشطة االقتصاديّة والما ّديّة واالجتماع ّية والثقاف ّية
المجتمع المتض ِّرر ،بما يتماشى مع مبادئ
والبيئ ّية للجماعة أو
َ
بشكل أفضل" .وإن تعا في
ر
تدم
ما
بناء
"إعادة
و
التنمية المستدامة
ّ
ٍ
يتضمن إعادة البناء ،هو جزءٌ أساسي ٌّ من
تراث المكان ،والذي قد
َّ
هذه العمل ّية.
		 ُي ْف َهم مصطلح "إعادة البناء" ،في سياق التراث العالميّ ،على أنه
عمل ّيةٌ ف ِّن َّيةٌ لتعويض األصول والبنية األساس ّية الما ّديّة المدمرة
نزاع مسلَّح أو كارثة .ويجب التأكيد ،في
أو المتضررة بشدة بسبب
ٍ
أن إعاد ُة بناء تلك األصول الما ّديّة يجب أن تعطي
هذا الصدد ،على ْ
والم َ
عتقدات والمعارف التقليديّة غير
مارسات
للم
ُ
االهتمام الكافي ُ
ملموسة التي تتعلق بتلك األصول ،وجميعها ضرور يّةٌ الستدامة
على القيم الثقاف ّية للجماعات المحلّ ّية.

ا لِق َيم

		 قبل اتخاذ أيّ قرار حول تعافي وإعادة بناء
ٍ
مكان تراثيّ ،من الضروريّ
فهم ِق َيمه والسمات المرتبطة بها والتي بررت تسجيله على قائمة
التراث العالميّ .وفي نفس الوقت ،وعلى نفس القدر من الضرورة ،يجب
جها في
فهم القِ َيم التي يراها المجتمع المحلي في المم َت َلك التراثي
ْ
ودم ِ
ً
ألحداث
ة
نتيج
عمل ّية إعادة البناء بما فيها القِ َيم الجديدة التي قد تظهر
ٍ
مات الما ّديّة التي تمثل القيم،
َّصلة بالدمار ،باإلضافة ِ
مأساو يّة مت ِ
للس ٍ
والممارسات الثقاف ّية والمعارف التقليديّة غير الملموسة المرتبطة
للمم َت َلك في
بها .عند تقدير األصالة ،يجب أخذ القِ َيم المتفق عليها ُ
الحسبان وفقا ً لوثيقة نارا حول األصالة لعام  ،31994مع التركيز على
الجوانب الما ّديّة والجوانب األخرى على ح ٍّد سواء.
3

5

وثيقة نارا هي جزء من المبادئ التوجيهية  -ملحق 4
https://whc.unesco.org/en/guidelines/ (8.08.2018).
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تعاليم الحفاظ

		 على القرارات المتعلقة بالتعافي وإعادة البناء أن تأخذ في االعتبار
تعاليم الحفاظ الهادفة لحماية القيمة العالم ّية االستثنائ ّية
ل مفاهيمي ٌّ تجاه األبعاد
للمم َت َلكات .وبدأ منذ التسعين ّيات تح ُّو ٌ
ُ
الالمادية بعد ظهور مفهوم المشاهد الثقاف ّية ووثيقة نارا حول
األصالة عام  .1994واليزال ظهور هذه العالقات الالمادية بحاج ٍة ألن
يترسخ في تعاليم الحفاظ القائمة.
َّ

املجتمعات

		 ينبغي أن تتمحور قرارات التعافي وإعادة البناء حول حاجات
المجتمع كما ويجب أن تحرص هذه القرارات على المشاركة الكاملة
للجماعات المحلّ ّية ،باإلضافة للسكان األصليين وجماعات أصحاب
المصلحة األخرى أينما كان ذلك مناسباً .وينبغي أن يمك ّن التعافي
الناس من االرتباط بتراثهم وهويتهم وتار يخهم في إعادة بناء التراث،
بسنَدات المِ ْلك َّية وتحقيق العدالة االجتماع ّية
ينبغي االهتمام
َ
مقاربات مبنية على إحقاق الحق لضمان المشاركة
واعتماد
ٍ
ف
ف
ي
الثقا
التراث
وإتاحة
التعبير
ة
ي
وحر
ة
ي
الثقاف
ة
الحيا
ي
الكاملة
ِ
ّ
ّ
ّ
لجميع األفراد والجماعات ،بمن فيهم الالجئين والنازحين داخل ّيا ً
لكل برنامج إعادة بنا ٍء
حينما يكون ذلك مالئماً .لذلك من المهم
ِّ
تحديد الحقوق الثقاف ّية وتحديد أصحابها ،والتأ كد من موافقتهم
الواعية قبل اتخاذ القرارات الرئيس ّية ،ويتوافق ذلك مع األحكام
ذات العالقة من "المبادئ اإلرشاديّة العمل ّية لتنفيذ اتفاق ّية التراث
العالميّ"  4ووثيقة "سياسةٌ حول د َْمج منظور التنمية المستدامة
في عمل ّيات اتفاق ّية التراث العالميّ" لعام .2015

4

الوثيقة متاحة باللغتين االنجليزية والفرنسية على الموقع اإللكتروني:
https://whc.unesco.org/en/guidelines/ (8.08.2018).
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الوقت الالزم للتفكّر

أقرب ُفرصة ،يجب اعتماد مقارب ٍة
		 مع احترام حاج ِة الناس للعودة في
ِ
ترا كم ّي ٍة ومتد ّرجة تتيح وقتا ً
كاف للتفكير ق ْبل اتخاذ القرارات ،مع
ٍ
األخذ في االعتبار طبيعة تطور القيم بعد المأساة ،واالهتمام بتحد يّات
تحقيق المشاركة الكاملة في عمل ّية تشاور ٍ جامعة ،وبالعالقات
المتبادلة والمتشعبة بين التراث والمتطلبات المجتمع ّية األخرى
في سياق التعافي وإعادة البناء بعد النزاع أو الكارثة.

املرونة والقدرات واالستدامة

		 ا كتساب المرونة أمر ٌ ضروريّ للتعامل مع الدمار والكوارث .فعند
نزاع ُمسلَّح أو كارثةٍ ،البد من معالجة مواطن
إعادة بناء التراث بعد
ٍ
بشكل
تدمر
الضعف اإلنشائ ّية واالجتماع ّية ،وذلك بإعادة بناء ما
ّ
ٍ
أفضل أو بتحسين جودة الحياة بشكل عام ،مع الحرص على
االحتفاظ بالقِ َيم الثقاف ّي ِة ما أمكن .ومن الضروريِّ أيضا ً االستثمار في
بناء القدرات طويل األ َ َمد في إدارة مخاطر الكوارث وتقنيات الحفاظ،
ح َرف ِّيين ،لرفد استدامة أماكن التراث في المستقبل.
الس َّيما لل ِ

الذاكِرة وامل ُصالَحة

		 ينبغي الن ََّظر في أفضل وسيلة لحفظ ذا كرة الجماعات وأصحاب
موقع يحتوي
المصلحة المتعلقة بالحدث ،ر بما ب ِ َع ْرض أو تفسير
ٍ
على بقايا ُمختار ٍة من الدمار ألغراض التذكير والتعليم واإلعالم
السياحي ،وكما هو أنسب .ويجب أن تحمل مثل هذه األماكن
لألحداث المأساو يّة التي أدت إلى التدمير ،كما يكون
رواي ًة مشترك ًة
ِ
ِس وجهات نظر جميع أطياف
ك
تع
حيث
اإلمكان،
قدر
متّفق عليها
ُ
والتماسك االجتماعي
المجت ََمع ،من أجل تعز يز االحترام المتبادَل
ُ
للمصا َلحة.
وتهيئة الظروف المناسبة ُ

التوثيق

ُ
ح ْص ُر ،بما في ذلك توثيق ُط ُرق البناء ،أساسيان لنجاح
		
التوثيق وال َ
إعادة بناء التراث الثقافيّ وضمان حماية قيمته العالم ّية االستثنائ ّية
واستيفاء اختبار أصالته وشروط سالمته .إن التوثيق وتحديثه
حها التقن ّيات
المنتظِ م ،باالستفادة القصوى من اإلمكان ّيات التي تتي ُ
موقع .كما أن توفر السجالت
كل
الحديثة ،هو عنصر ٌ أساسي ٌّ في إدارة ِّ
ٍ
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يشكل أساسا لالستجابة بعد الصدمة في حالة وقوع كارثة .ومن المهم
تقتص َر هذه
ِ
أيضا ً توثيق األنشطة أثناء وبعد إعادة البناء .وينبغي أن ال
العمل ّية على العناصر الما ّديّة للمباني والمواقع والمقتنيات ،بل يجب
أن تأخذ العالقات االجتماع ّية واالقتصاديّة أيضا بين هذه العناصر
والجماعات المرتبطة بها في عين االعتبار .وفي حاالت غياب التوثيق
ُيمكِن االعتماد على المعارف التقليديّة والذا كرة الجمع ّية حول
الفنّيّ ْ
المهم كذلك توثيق
بشكل مالئمٍ  .ومن
الموقع إلرشاد إعادة البناء
ِ
ٍ
َ
ج َّلت من
الس
ِ
ن
م
ض
ِ
ظ
ف
ح
ت
ل
البناء
إعادة
عمل ّية صناعة القرار أثناء
ُ ْ
ْ
ِ
أجل العودة إليها في مستقبال.

مة
الحوكَ َ

ح ْوكَم ٍة
		 إن مفتاح نجاح إعادة بناء التراث الثقافيّ يكمن في تأسيس َ
شامل للسياق
تحليل
فعال ٍة تدعم عمل ّي ًة تشاركي ًة ،مبن ّي ٍة على
ّ
ٍ
ٍ
وعلى استراتيجية تنفيذيّة واضحة تشمل تدابير تنسيق جهود
فعال ٍة
الجهات الوطن ّية والدول ّية الفاعلة ،ومدعوم ٍة بسياسة
تواصل َّ
ٍ
مع الجمهور .من الضروريّ خالل هذه العمل ّية دمج االهتمام بالتراث
الثقافيّ في السياسات والخطط األخرى المعن ّية بالتعا في وإعادة
البناء ،كاإلسكان والبنية التّحت ّية والتنمية االقتصاديّة والتعليم
واالتصاالت ،وذلك وفق آليات مالئمة للتنسيق بين المؤسسات.

التخطيط

ض ْمن
		 من الضروري أن تصاغ مشار يع التعافي وإعادة بناء التراث ِ
بالسمات
العمرا نيّ األوسع ،مع إيالء االهتمام الكا في
سياق التخطيط ُ
ِّ
الما ّد يّة وبشبكة العالقات واالستعماالت المتعلقة بها .هناك
مجموعة متنوعة من أدوات التخطيط التي ُيمكِن استعمالها في
الخاصة بتعافي وإعادة بناء التراث ،من
صياغة وتخطيط المشار يع
ّ
5
ح َضريّ التار يخيّ.
أهمها في المجال العمراني مقار بة المشهد ال َ
للم َّلك
إرشادات
على السلطات استعمال هذه األدوات لصياغة
ٍ
ُ
المحلِّ ِّيين حول مسائل كالمواد واألنماط المعمار ية واأللوان،
التراث
وذلك من أجل صياغة مقار بة شاملة لتعا في وإعادة بناء
ِ
الثقافيّ ،مع إتاحة المرونة الكافية خالل تنفيذ برنامج العمل.
5

توصيات اليونيسكو للمشهد الحضري التاريخي متاحة باللغتين االنجليزية والفرنسية على الموقع اإللكتروني:
https://whc.unesco.org/en/hul (8.08.2018).
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		 كما ينبغي أن يكون االستثمار في الساحات العامة المفتوحة أولو يّ ًة
في استراتيجيات تخطيط إعادة بناء التراث ألنها نقاط ا ِرتكاز ٍ ُيمكِن
تفعيل مشاركة الجماعات حو َلها في اتخاذ القرارات بشأن ُمستق َبل
ُ
إطارعمل للتخطيط أن ُيولي كل االهتمام
أي
على
ويجب
ُم ُد ن ِِها.
ٍ
بالمِ ْلك ّية والقوانين.

التعليم والتوعية

		 إن نشر المعرفة والتقدير والتشجيع على احترام تعدُّد الثقافات
الهامة لدرء تدمير التراث الثقا في
وتنوع التراث هي إحدى الطرق
ّ
ولدعم تعافيه بعد النزاع والكارثةِ ،الس َّيما من خالل مبادرات
التوعية والبرامج التعليم ّية في جميع المستويات.
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ه بالتوصيات التالية:
ج ُ
نتو َّ
العاملي
إىل لجنة الرتاث
ّ

التراث العالميّ ،بما
مواقع
		 صياغة إرشادات إعادة البناء والتعافي في
ِ
ِ
فيها األدلة الم ْر ِجع ّية ،ومواصلة تطوير الحاالت الدراس ّية واألمثلة
عن أفضل الممارسات ،مع أخذ المبادئ الذكورة أعاله باالعتبار.

العاملي
إىل الدول األعضاء يف اتفاق ّية الرتاث
ّ

ح َضريّ التار يخيّ ،واإلدارة التكاملية
		 اعتماد مقار بات المشهد ال َ
ج ٍه شامل إلعادة البناء من أجل التعافي
للوصول إلى صياغة تو ّ
بعد الكارثة.

إىل الهيئات االستشاريّة

		 التفكير في توضيح أوجه تطبيق تعاليم الحفاظ في حاالت إعادة البناء
بإعادة النظر في الكم الكبير من المواثيق واإلعالنات والتوصيات،
وتقديم الحاالت الدراس ّية األكثر تطوراً ،باإلضاف ِة إلى تقديم المشورة
التّخصص ّية للدول األعضاء وفق الحاجة.

يل ،وهيئات األمم املتحدة
إىل اليونسكو ،والبنك الدو ّ
والهيئات الدول ّية األخرى

		 التأ كيد على أن التراث الثقافيّ والطبيعيّ ،بما فيه التراث العالميّ،
جزءٌ أساسي ٌّ ال يتجزَّأ من تعافي الجماعات المستدامة ونموها نحو
تحقيق أجندة التنمية المستدامة  ،2030وتعز يز آليات التنسيق
الدوليّ الالزمة.

وارسو في  8أيار/مايو 2018
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