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 إلى لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة لألمم المتحدة حول تقرير دولة فلسطين مداخلة

مجموعة تقدم تلذا  ،الزالت الحقوق الثقافية تحظى بأقل قدر من الفهم والتبلور من بين جميع الحقوق التي كفلها القانون الدولي

والمهمشة ممثلة بجمعية الروزنا للحفاظ وتطوير التراث  خصوصا في المناطق الريفيةالمؤسسات العاملة في الحقل الثقافي 

ين من خالل الهيئة المستقلة لحقوق االنسان في فلسط بهذه المداخلةالمجتمعية شبكة المؤسسات الفلسطينية للسياحة والمعماري 

 .شاكرين لهم جهودهم في تحضير وتقديم مداخلتنا هذه أمامكم

من مسؤولياتها  -1967منذ عام  سلطة االحتالل - إسرائيلدولة ال يعفي الموقرة  للجنتكماألول  دولة فلسطين لتقريرهام تقدي إن

نثمن تأكيد ه عليو .وخاصة ميثاق جنيف من القانون االنساني الدولي بموجب القانون الدولي، تجاه األراضي الفلسطينية المحتلةا

بتضمين تقاريرها معلومات تتعلق بالتدابير  هاعلى ضرورة التزام 1لتقريرها الدوري الرابع اسرائيلدولة بعد استعراض لجنتكم 

وتطبيقها  ،أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )العهد(المتخذة لتنفيذ كل الحقوق الواردة في 

 .س المحتلة، وفي قطاع غزةالضفة الغربية، بما فها مدينة القد في الفلسطينيينعلى 

والهوية والثقافة التاريخ الوجود وطمس تها المثابرة في ومحاوال 1948االنتهاكات اإلسرائيلية منذ النكبة عام  لم تتوقف

ت بعد االحتالل استمربل الزراعية  السالسلحتى ووالمقامات التراثية القرى والمدن الفلسطينية حيث قامت بتدمير  ةالفلسطيني

، من خالل مصادرة وتدمير وهدم المنازل، المحتلة  ةالفلسطيني األرضفي فرض سياساتها وانتهاكاتها في  1967منذ اإلسرائيلي 

، ناتالمستوطمناطق عسكرية مغلقة ثم لبناء وتحويلها الى  أثرية وجودها في مناطق بحججخاصة الزراعية ومصادرة األراضي 

 601ف المواقع كان أخرها الآعلى وتغيير معالم وأسماء المواقع ونسبها للتراث اليهودي فقط، حيث صادر االحتالل واستحوذ 

. كما منعت الفلسطينيين من االعتناء بتراثهم الثقافي المادي أو المحافظة عليه 2موقعا أثريا وتاريخيا في الضفة الغربية المحتلة

. ولم تسلم مواقع خصوصا في القدس والخليل واألحياء إلى أسماء عبريةامت بتغيير أسماء الشوارع ، وق3أو االستفادة منه

الل خمن القصف والهدم والتدمير  والتي أدرج بعضها ضمن الالئحة التمهيدية للتراث العالمي التراث المادي في قطاع غزة

ومكتبة سمير  2018المسحال عام قر مؤسسة الثقافية كتدمير مك المراكز ، وكذلعلى القطاعالمتكررة عدوان إسرائيل وحروبها 

اليد والحرف والتق والتطريز الفلسطيني كما تم نسب جزء من التراث غير المادي، كاألكالت والملبوسات .2021منصور عام 

ي ومع المجال الثقاف غير الحكومية الفلسطينية العاملة في ؤسساتعديد من الماستهداف الويستمر  إسرائيل.دولة واألغاني ل

ما تم ووقف فعالياتهم الثقافية كواعتقال موظفيها،  ومنع أنشطتها، مكاتبها، الشباب الفلسطيني بشكل مستمر من خالل إغالق

  لمئات المرات مع المسرح الوطني الفلسطيني في القدس.

ومحدودية الصالحيات الممنوحة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو،  ،بالرغم من مسؤولية إسرائيل، بصفتها قوة االحتالل

اال أن ذلك ال يعفي السلطة الوطنية الفلسطينية كدولة فلسطين من التزاماتها بموجب القانون الدولي، وما وقعت عليه خاصة 

أضافة  1972واتفاقية التراث العالمي لعام  1954االتفاقيات الدولية المتعلقة بالتراث الثقافي، بما في ذلك اتفاقية الهاي لعام 

علما ان فلسطين عضو كامل في  ،وقدمت اول تقرير للجنتكم الموقرة ،2014لهذا العهد والذي وقعت عليهم طوعاَ في العام 

 .2011( منذ العام UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )

بشكل مباشر فذة النا ت بعض القوانينتطرقو، كفل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية القانون األساسي الفلسطينيغم أن رف

ز التوجهات كافية لتعزيلم تكن  هااال أنبشأن التراث الثقافي المادي،  2018( لسنة 11القرار بقانون رقم )كللحقوق الثقافية 

تراتيجيا  سا  واالساللقوانين وللسيلتنفيذ العملي واضحة ل وانظمة حوكمة ليا هناك غياب آلف. الرسمية الثقافية توااللتزاما

 %0.3و %0.1وزارتي السياحة واآلثار والثقافة موازنة ال تتعدى حيث  لتنفيذها للموازنا  الالزمةكذلك و الثقافية الوطنية

َ  العامة الوطنيةمن مجمل الموازنة   المدنداخل انخفاض عمليات هدم المباني التاريخية وبالرغم من . على الترتيب ،سنويا

 لبعضوإهمال وهناك ضياع  الريف مناطق خصوصا في ، اال أنها مازالت موجودةفي الخمس عشرة سنة األخيرةالفلسطينية 
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 3 c-area-in-heritage-https://thisweekinpalestine.com/archeological  قام االحتالل بإدارة المواقع  1967بعد االحتالل العسكري اإلرسائيلي عام ،

ي األرض الفلسطيني
اف الحاكم العسكري اإلرسائيلي ثم من خالل المجلس االستشاري ليشمل ممثلي   عن سلطة ة المحتلة من خالل سلسلة من األوامر العسكرية اإلرسائيليةاألثرية ف   تحت إرسر

ي السنوات الالحقة، تم نقل هذه المسؤوليات لإلدارة المدنية اإلرسائيلية، ل
ي هذاآلثار اإلرسائيلية والمؤسسات األكاديمية اإلرسائيلية وف 

هأو ا المجلس كن الفلسطينيي   لم يشاركوا قط ف  أما . غي 
ي القدس، فحتى حتى عام 

 بشكل عام عن اآلثار ثم تولت سلطة اآلثار اإلرسائيلية )1990ف 
ً
ي وزارة التعليم والثقافة مسؤوال

وهي هيئة مستقلة عن الحكومة اإلرسائيلية،  (،IAA، كان قسم اآلثار ف 
 دور دائرة اآلثار. 
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 أرشيفياب غإضافة ل والتراثية كالكهوف والمعاصر التاريخية وغيرها والتي تشكل جوهر الهويات المتنوعة المقتنيات االثرية

ي وغياب دمجها ف والمتنوع بمخزونه الثقافي الكبير والمعروف مادي في الريف الفلسطينيالتراث المادي وغير للوجرد 

مرين ومع تضاءل عدد المع. وكفاءاتها لمواردهاالمرتكزة على ملكية المجتمعات المحلية  واالقتصاديةاالستراتيجيات التنموية 

كثير من الموروث الثقافي غير المادي للمختلفة، هناك خوف من فقدان األجيال القادمة  تاريخية وحضارية االذين عاشوا حقب

لمتنوع احيث المخزون الثقافي والتراثي  الريفضعف في تنفيذ األنشطة الثقافية في كما أن هناك . بعد الذي لم يتم توثيقه

بالرغم من عدم تسجيل حاالت تهديد أو اعتداء من الجهات الحكومية و. االعاقةفية لذوي اوغياب االهتمام بالحقوق الثق الوفيرو

ن خالل ممارسة ممستمر أو المجتمعية الفاعلة ضد الفنانين والمرافق الفنية، إال أن الهامش الممنوح للمؤسسات الثقافية في تراجع 

توزيع بعض  على نشر أوعلى المراكز الثقافية الناجحة ولبعض االحزاب السياسية والدينية ومحاوالت السيطرة السياسية الرقابة 

 الكتب واألفالم في المدارس ووسائل اإلعالم الرسمية.

اصة خحول ضعف االلتزام بالحقوق الثقافية دولة فلسطين  تُساءلبناًء عليه، توصي المؤسسات العاملة في الحقل الثقافي بأن 

اللجنة  صيونو ة،يالتنمية الثقاف تإستراتيجيافي الحقل الثقافي في وضع وتنفيذ  مشاركتها للمجتمع المدني العاملفيما يتعلق ب

 :4وتضمينها في توصياتها الرسمية التالية اإلجراءاتوالمقترحات العملية بأخذ 

  حول كيفية الحفاظ على التراث الثقافي وضمان اشراك  مع آليا  واضحةشاملة  استراتيجية ثقافية تنمويةوضع

، وتشجيع الفنون بكافة أشكالها المختصة ومؤسسات المجتمع المدني على المستويين المحلي والوطني، ودعمالجهات 

 .وتوثيق التقاليد، والقصص التراثية، واألغاني والرقصات الفولكلورية، والحرف التقليدية
 

 ( على أ2023-2021والمعدلة  2022-2017ترجمة السياسات الوطنية في الخطط الحكومية ) رض الواقع وعلى

، وتعميق الوعي الثقافي الوطني واالستثمار في المناهج حماية وصون الرواية والتراث والهوية الثقافيةراسها 

التعليمية والنشاطات الالمنهجية ودعم ورعاية المبدعين والموهوبين واالستثمار في البنى التحتية للثقافة )المادية 

 حماية الموروث الثقافي"، ومدى"و ""الثقافة للجميع يما تم إنجازه خالل برنامج حول نتساءلوالمعنوية(. وبالتحديد 

 فاعلية المجالس االستشارية الثقافية التي تم تشكيلها بدون حوكمة واضحة في المحافظات المختلفة.
 

  ى باالرتكاز علفي التجمعا  الريفية واستخدامه في خطط التنمية المستدامة إدماج الحفاظ على الموروث الثقافي

والتي تعني بتطوير القدرات المحلية لضمان الملكية المجتمعية لعملية التنمية والحفاظ على  السياحة الثقافية المجتمعية

 الموروث الثقافي المادي والغير مادي المتنوع في االراضي الفلسطينية. 
 

 مج مختصة تعنى بالثقافات واالرث الحضاري والحفاظ عليه من خالل برا تعزيز التنوع الثقافي والديني والحضاري

المتنوع الذي تراكم في دولة فلسطين عبر العصور التاريخية المختلفة والتي راكمت موروث الحضارات التي عبرت 

 .في بالدنا
 

 بإقرار جميع القوانين ذات الصلة مثل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون حماية  استكمال اإلطار القانوني

التراث غير المادي وغيرها وإقرار االنظمة الداخلية واللوائح التفصيلية والتعليمات، والتي تحدد األدوار والمسؤوليات 

ني وتشكيل لوائح حوكمة متخصصة في الموروث للقوانين القائمة والمستحدثة من خالل مشاركة المجتمع المحلي المد

 .الثقافي
 

 لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على التراث الثقافي ووضع  تطوير برامج بالتعاون مع مؤسسا  المجتمع المدني

القوانين الرادعة لمنع هدم البيوت األثرية ونهب وسرقة اآلثار والمقتنيات األثرية وتهريبها وبيعها في الخارج، وااللتزام 

 بنظافة األماكن التراثية.
 

  بشأن  المنصوص عليه في القرار بقانون شاري للتراثالمجلس االستقامت وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية بتشكيل

(، لكن بدون تفعيله بشكل دوري وبدون عمل حوكمة واضحة لصالحيته ودور 11/2018التراث الثقافي المادي )

 المجتمع المدني من خالل نشر النظام الداخلي الذي ينظم عمل هذا المجلس.

                                                      
روزنا ال ة، جمعيوق ثقافية من أجل تعزيز عملية التنمية الفلسطينية العادلة والشاملةحق دراسة خط األساس لمشروعمزيد من التوصيات، أنظر ل4 

 .2021، أيار للحفاظ وتطوير التراث المعماري
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 خصوصا في مناطق الريف والتي تخضع لسيطرة  س المحليةتحسين التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجال

ضد أية انتهاكات أو اعتداءات على الموروث الثقافي  صارمةرادعة وعقوبا  االحتالل، لحماية التراث، ووضع 

  ووقف أعمال التدمير في المواقع األثرية، ومنع تهريب اآلثار.
 

  المواطنين  الخدمات الثقافية غير المادية لجميعواالستراتيجيات الثقافية الوطنية والخطط لتنفيذ  الموازنا  الالزمةتوفير

 موازنات وزارتي السياحة واآلثار والثقافةحصة زيادة ، بما فيها بما فيهم المناطق الريفية والمهمشة وفي قطاع غزة

 .من الميزانية الوطنية السنوية
 

 وخصوصا المهددة باالندثار وعمل المباني األثريةوتشغيل رميم تخصيص صندوق لعمليا  التنقيب عن اآلثار وت ،

 منها واستخدامها من أجل المحافظة عليها.  لضمان االستفادةآليات 
 

 يشمل كافة المواقع التراثية، وتحديد األولويات للتدخالت المقترحة. عمل سجل وطني للتراث المادي الثاب  والمنقول 
 

  وجمع وترميم القطع والمقتنيات األثرية ووضعها داخلها. ومراكز التفسيروضع الخطط إلنشاء المتاحف 

 


