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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٠مايو /أيار ٢١- ١٧فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 
   من االجتاراحلماية املواضيعية حول ناقشة امل

      غري املشروع باملمتلكات الثقافية
  غري املشروعاحلماية من االجتار  حولعية يضااملناقشة املو دليل    

      باملمتلكات الثقافية
    من األمانة مذكّرة    

  ملخص  
لتكون دليال للنقاش تسترشد بـه اللجنـة يف مـا جتريـه مـن مناقشـات       املذكّرةاألمانة هذه أعدت  

 ٢٠٠٩/٢٤٦الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف مقـرره      قـرر وقـد  . مواضيعية يف دورا التاسعة عشـرة 
جلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورا الثامنة عشرة وجدول األعمـال املؤقـت   تقرير جلنة منع ا"املعنون 

أن يكون املوضوع احملوري للدورة التاسعة عشرة للجنـة هـو   " لدورا التاسعة عشرة ووثائق تلك الدورة
عنــون امل ١٨/١اللجنــة، يف مقررهــا  وقــررت". احلمايــة مــن االجتــار غــري املشــروع باملمتلكــات الثقافيــة  "
ــة     " ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من ــة للمناقشــات املواضــيعية الــيت جتريهــا جلن ــادئ التوجيهي ــدور "املب ، أن ت

املناقشــات حــول املوضــوع احملــوري، يف الــدورة التاســعة عشــرة، ملــدة يــوم واحــد وأن تســتند إىل دليــل     
  .ى أن ُتعد األمانة ذلك الدليلللمناقشة يتضمن قائمة باملسائل اليت ُيراد أن يتناوهلا املشاركون عل

ويقترح هذا الدليل جمموعة من األسئلة لتناقشها اللجنة ويبين بعض القضايا اليت ُتعني على رسم   
كمـا يصـف أهـم    . املعامل الرئيسية حملاور املناقشة ويتناول مبزيد من التفصيل املواضـيع الفرعيـة ذات الصـلة   

   .للممتلكات الثقافية ويقدم مقترحات لتحسينها التحديات املاثلة أمام احلماية الفعالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   *    E/CN.15/2010/1.  
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    مقدمة  -أوال  
    املبادئ التوجيهية للمناقشات املواضيعية اليت جتريها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    

املبــادئ التوجيهيــة للمناقشــات املواضــيعية الــيت "املعنــون  ١٨/١إن اللجنــة يف مقررهــا   -١
  ":والعدالة اجلنائية جتريها جلنة منع اجلرمية

أن تـــدور املناقشـــات حـــول املوضـــوع احملـــوري، يف الـــدورة    قـــررت  )أ"(    
التاسعة عشرة، ملدة يـوم واحـد وأن تسـتند إىل دليـل للمناقشـة يتضـمن قائمـة باملسـائل         
اليت ُيراد أن يتناوهلا املشاركون، على أن ُتعد األمانة ذلك الـدليل بلغـات األمـم املتحـدة     

  ز شهرا واحدا قبل انعقاد الدورة؛ست ويكون جاهزا يف موعد ال يتجاوالرمسية ال
الدول األعضـاء واموعـات اإلقليميـة علـى تقـدمي ترشـيحاا        حثَّت  )ب"(    

للمنـاظرين يف موعـد ال يتجـاوز الشـهرين قبـل انعقـاد كـل دورة مـن دورات اللجنـة،          
ة شـهر، مـع مراعـاة ختصـيص     أن يتم اختيار املنـاظرين قبـل انعقـاد الـدورة مبـد      وقررت

  على املنصة للمجموعات اإلقليمية؛مخسة مقاعد 
أن يكون من اجلائز دعوة خـرباء مسـتقلني، كممثلـي القطـاع      قررت  )ج"(    

اخلاص واألكادمييني، عمال بالنظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، لكـي   
مـع مراعـاة االعتبـارات اإلقليميـة      يسامهوا يف املناقشات املواضيعية الـيت جتريهـا اللجنـة   

  واألطر القانونية، ضمن غريها؛
يعية الـيت  أيضا أن تكون املبادئ التوجيهيـة للمناقشـات املواضـ    قررت  )د"(    

  :جتريها اللجنة كما يلي
كـل مناقشـة مواضـيعية حتـت سـلطة الـرئيس ومكتـب         ُتدارينبغي أن   ’١’"    

النحو املنصـوص عليـه يف النظـام    اللجنة، وأن ُتجرى حتت سلطة الرئيس على 
  الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي؛

ينبغـــي أن تكـــون العـــروض اإليضـــاحية االســـتهاللية الـــيت يـــديل ـــا   ’٢’"    
دقـائق، وأن يشـجع املنـاظرون علـى      ١٠املناظرون خمتصرة، ال تتجاوز مـدا  
  تعميم عروضهم اإليضاحية مسبقا؛

ن يكــون املشــاركون علــى اســتعداد للتركيــز علــى املوضــوع  ينبغــي أ  ’٣’"    
احملوري أو املواضيع الفرعية اليت تتفق عليها اللجنة ليتسـىن تبـادل اآلراء علـى    

  حنو دينامي وتفاعلي خالل املناقشة املواضيعية؛
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ينبغي أن يتناول املتكلمون يف بيانام التجارب الوطنية الـيت مـرت ـا      ’٤’"    
ويف إطار النظام الداخلي املنطبق على . يتعلق باملواضيع الفرعية حكومام فيما

  اللجنة، يرحب بآراء املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛
  ينبغي أن تقتصر مدة كلمة كل مشارك على مخس دقائق؛  ’٥’"    
ــة وأن حيــتفظ       ’٦’"     ــود الزمني ــدخل مــدير املناقشــة إلنفــاذ القي ينبغــي أن يت

بقائمــة أمســاء املــتكلمني ولكــن جيــوز لــه أن يســتخدم صــالحيته التقديريــة         
  الختيار املتكلمني وفقا لالجتاه الذي تسري فيه املناقشة؛

ا يتضــمن ينبغــي أن ُيعــد الــرئيس يف ايــة املناقشــة املواضــيعية ملخصــ   ’٧’"    
  ".أبرز النقاط اليت نوقشت

    
    قشة املواضيعيةاملوضوع احملوري واملواضيع الفرعية للمنا    

تقريــر جلنــة "املعنــون  ٢٠٠٩/٢٤٦الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، يف مقــرره   قــرر  -٢
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورا الثامنة عشرة وجدول األعمـال املؤقـت لـدورا    

للجنـة  أن يكون املوضوع احملوري للـدورة التاسـعة عشـرة    " التاسعة عشرة ووثائق تلك الدورة
  ".احلماية من االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية"هو 
، ٢٠٠٩نــوفمرب /تشـرين الثـاين   ٢٣وخـالل االجتمـاع الـذي ُعقـد بـني الـدورتني، يف         -٣

 أكَّـدا أقرت اللجنة املواضيع الفرعية التالية املتفق عليهـا خـالل املشـاورات غـري الرمسيـة، الـيت       
  ):١٨، الفقرة E/2009/30/Add.1-E/CN.15/2009/20/Add.1( نفةالدورة الثامنة عشرة املستأ

القانون والسياسات املنطبقة، من منظور منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ملكافحـة    )أ(  
االجتــار غــري املشــروع باملمتلكــات الفكريــة، مبــا يف ذلــك مســائل التجــرمي وتنفيــذ القــرارات           

  ة بني هذا االجتار واجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛القضائية، مع التركيز على الصالت القائم
  :متلكات الفكرية، وخصوصا من خاللمنع االجتار غري املشروع بامل  )ب(  
إذكـــاء الـــوعي، وبنـــاء القـــدرات، وتقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة والتنســـيق بـــني     ’١’  

  التخصصات؛
  التجرمي يف سياق املنع؛  ’٢’  
ــة إىل صــون املم   ’٣’   ــدابري اهلادف ــد    الت ــك وســائل حتدي ــا يف ذل ــة، مب تلكــات الفكري

  املمتلكات الفكرية وتدابري احلماية املادية؛
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ــئة    )ج(   ــات الناشــ ــات    (االجتاهــ ــارة واملناقصــ ــت والتجــ ــتخدام اإلنترنــ ــل اســ مثــ
  وتدابري التصدي الكافية؛) ترونيةاإللك

التعاون على الصعيد الـدويل واإلقليمـي والثنـائي، ضـمن واليـة مكتـب األمـم          )د(  
ملمتلكات الفكريـة، مبـا يف   باملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، من أجل منع ومكافحة االجتار ا

ذلك من خالل املساعدة القانونية املتبادلة، والشراكات بـني القطـاعني اخلـاص والعـام وآليـات      
  .ر الواجب لدور املساعدة التقنيةاسترداد هذه املمتلكات وإعادا، مع إيالء االعتبا

وهـي تقتـرح جمموعـة مـن األسـئلة      . لتكون دليال للنقـاش  املذكّرةاألمانة هذه  وأعدت  -٤
  .ات خلفية لتستند إليها املناقشةلتناقشها اللجنة كما تقدم معلوم

    
      االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية  -ثانيا  
    املسائل املطروحة للمناقشة  -ألف  

عضاء يف ضم خرباء معنيني باالجتار باملمتلكات الثقافيـة  من املُقترح أن تنظر الدول األ  -٥
اجلـة املسـائل املطروحـة    إىل وفودها اليت ستشارك يف الدورة التاسعة عشـرة للجنـة مـن أجـل مع    

  .للمناقشة
    

    ر منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألسئلة املتعلقة بالقانون والسياسات املنطبقة، من منظو  -١  
ألسئلة املتعلقة بالقانون والسياسات املنطبقة، من منظـور منـع اجلرميـة    ميكن أن تشمل ا  -٦

والعدالــة اجلنائيــة، ملكافحــة االجتــار باملمتلكــات الفكريــة، مبــا يف ذلــك مســائل التجــرمي وتنفيــذ  
ميـة املنظمـة عـرب    القرارات القضائية، مع التركيـز علـى الصـالت القائمـة بـني هـذا االجتـار واجلر       

  :الوطنية، ما يلي
ــة    -١   ــة   /إىل أي مــدى تشــمل الصــكوك الدولي ــة املوجــودة أحكــام العدال اإلقليمي

اجلنائيــة ملكافحــة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة؟ وهــل هنــاك آليــات لتنفيــذها؟  
  من منظور منع اجلرمية؟تلك الصكوك تقييم أحكامها وهل تشمل 

 مكافحـة  هل ستكون مواءمة السـمات الرئيسـية ملختلـف االتفاقـات فعالـةً يف       -٢  
االجتار باملمتلكات الثقافية، أم أنّ تقييم الصكوك القانونية املوجـودة واقتـراح   

  حسينات املمكنة سيكون أجدى نفعا؟الت
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ــراث          -٣     ــهاك الت ــع جــرائم انت ــة ملن ــدة النموذجي ــف ميكــن أن ُتســتخدم املعاه كي
ــة    ــوروث يف شــكل ممتلكــات منقول (الثقــايف للشــعوب امل

1

اســتخداما أفضــل   )١
  ملنع اجلرمية؟ كأداة

ما مدى ضلوع اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة؟      -٤    
(اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة        ستشكِّلوهل 

2

٢( 
أساســا قانونيــا مالئمــا للتصــدي لالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة؟ وكيــف ميكــن   

  دي هلذه األنشطة؟تفاقية يف التصاستخدام اال
ما هي سبل جتـرمي االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة يف التشـريعات الوطنيـة؟ وهـل          -٥    

(جيب اعتبار االجتار باملمتلكات الثقافية جرمية خطرية
3

  يف القوانني الوطنية؟ )٣
    

    األسئلة املتعلقة مبنع االجتار باملمتلكات الثقافية  -٢  
  :ار باملمتلكات الثقافية ما يليمبنع االجت ميكن أن تشمل األسئلة املتعلقة  -٧
    

    لتقنية والتنسيق بني التخصصاتإذكاء الوعي، وبناء القدرات، واملساعدة ا  )أ(  
مـــا هـــي املمارســـات اجليـــدة املوجـــودة فيمـــا يتعلـــق بإذكـــاء الـــوعي ونشـــر     -١  

  أن االجتار باملمتلكات الثقافية؟املعلومات بش
  ٢-   ملمتلكــات الثقافيــة تمعــات احملليــة يف محايــة ا كيــف ميكــن تعزيــز مشــاركة ا

  كإجراء وقائي؟
مــا هــي املمارســات والتقنيــات الــيت ثبتــت فعاليُتهــا يف تــدريب أجهــزة إنفــاذ      -٣  

املمتلكـات  القوانني وبـاقي األجهـزة ذات الصـلة علـى الكشـف عـن االجتـار ب       
  الثقافية والتحري عنه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
سبتمرب /أيلول ٧ ‐أغسطس /آب ٢٧هافانا، ، منيمؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ار )١(  

، الفصل األول، )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( األمانة العامة إعدادتقرير من  :١٩٩٠
 .، املرفق١-الباب باء

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(  
  )٣( ٢ف املادة تعر )ا من اتفاقي) بسلوك ميثّل جرما يعاقب عليه باحلرمان "ة اجلرمية املنظمة اجلرمية اخلطرية بأ

 ".التام من احلرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد
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ــا  -٤   ــة مـــن امل  مـ ــال منـــع  هـــي االحتياجـــات ذات األولويـ ــة يف جمـ ــاعدة التقنيـ سـ
  ومكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية؟

ما هـي السـلطات الوطنيـة الـيت ينبغـي إشـراكها يف جهـود املنـع؟ وهـل ميكـن             -٥    
(تطبيق منوذج الشبكة التعاونية الدولية

4

  على املستوى الوطين؟ )٤
يت هـل ميكـن زيـادة تشـجيع اسـتخدام شــهادات التصـدير ومـا هـي الصـيغة الــ           -٦  

ينبغي أن تكون عليها؟ وما هـي التـدابري الـيت ميكـن أن ُتسـتخدم للتعامـل مـع        
  األشياء املزورة والزائفة؟

كيف ميكن زيادة حجم البيانات املتوافرة يف جمال االجتار باملمتلكـات الثقافيـة؟     -٧  
وما هي السبل اليت تتيح مجع البيانات ذات الصلة حىت يتسىن ضـمان اسـتجابة   

  ضاء وحتسني التنسيق يف العمليات الدولية جلمع البيانات؟الدول األع
    

    التجرمي يف سياق املنع  )باء(  
هـل هنـاك حاجـة إىل تشـريعات خاصــة أخـرى وإىل الزيـادة يف جتـرمي االجتــار          -١  

دع باملمتلكــات الثقافيــة؟ وهــل ســيكون لزيــادة العقوبــات أثــر إجيــايب يف ر       
  االجتار باملمتلكات الثقافية؟

احلــرص الواجــب مــن  عكــس عــبء اإلثبــات إىل زيــادة تــوخي  ســيؤديهــل   -٢  
  جانب املشترين؟

  ييم معرفة املشتري مبصدر القطعة؟كيف ينبغي للقانون اجلنائي تق  -٣  
ما هي السبل اليت ميكن أن يسهم ا خفض الطلـب علـى املمتلكـات الثقافيـة       -٤  

ضـة علـى اـرمني،    القضـاء عليـه؟ وهـل للعقوبـات املفرو    /يف مكافحة اإلجرام
  ية، أثر رادع على مجيع ارمني؟عندما تكون قاسية مبا فيه الكفا

ما هي أنواع العقوبات اليت ينبغـي فرضـها علـى األشـخاص الـذين ال ميتثلـون         -٥  
، يف حال وجـود  )إخلمثل حفظ السجالت، واإلبالغ، (لاللتزامات التنظيمية 

  هذه العقوبات؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

واملنظمة الشبكة التعاونية من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وجملس املتاحف الدويل  تتكون )٤(  
واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص واملنظمة العاملية للجمارك يف جماالت ) اإلنتربول(اجلنائية  الدولية للشرطة

 .االجتار باملمتلكات الثقافية وإعادا واستردادها
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ــل الشخصــي     -٦   ــي حتمي ــة املســؤولية يف حــال ضــلوعها يف    هــل ينبغ ات االعتباري
ولية جنائيـة  االجتار؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل ينبغي أن تكون تلـك املسـؤ  

  أم مدنية أم إدارية؟
ــر االجتــار        - ٧   ــذي ييس ــا هــي املمارســات املوجــودة للتصــدي للفســاد ال يف القطــاع م

  الثقايف؟
    

املمتلكات الثقافية  حتديدكرية، مبا يف ذلك وسائل التدابري اهلادفة إىل صون املمتلكات الف  )ج(  
    وتدابري احلماية املادية

ما هي السبل الكفيلة بتحسني رصد عمليات التنقيب غـري املشـروعة وكيـف      -١  
ميكن تشجيع الدول على القيام على حنو متزايد بتأكيـد ملكيتـها للقطـع ذات    

  ا؟ت أو مت التنقيب عنهُتشفاليت اكالقيمة الثقافية 
ما هي التدابري اليت ميكن األخذ ا لتحسني وضـمان أمـن املمتلكـات الثقافيـة       -٢  

عيدت إىل بلدان املصدر؟ وما هي السـبل الـيت ميكـن مـن خالهلـا تطـوير       أُاليت 
تعاون الدول وإسهاماا على املستوى الوطين والتعاون بـني السـلطات املعنيـة    

  ك املعلومات والبيانات؟من أجل بناء ما يلزم من قدرات لتوفري تل
ئق كيف ميكن إحداث نظام شامل إلدارة البيانات من أجل توفري األمن للوثـا   -٣  

ــة  ــة باملمتلكــات الثقافي ــوفّر    املتعلق ــة ت ــات مركزي ؟ وهــل ستشــكّل قاعــدة بيان
  الوطنية نظاما فعاال؟وصالت ربط مبختلف قوائم اجلرد 

ملمتلكات الثقافيـة؟ وهـل سـيكون    كيف ميكن وضع أو تعزيز سبل تأكيد ملكية ا  - ٤  
  قيام بلدان املصدر بوضع صيغة قانونية من صيغ االستئمان تدبريا مفيدا؟

مــا هــي التــدابري الــيت مــن شــأا تــذليل صــعوبة إحــداث قــوائم جــرد جلميــع        -٥  
  ق باملمتلكات اليت مل تكتشف بعد؟املمتلكات الثقافية، خصوصا فيما يتعل

امة علـى نقـل املمتلكـات    مان فـرض رقابـة أشـد صـر    ما هي السبل املتاحة لض  -٦  
  الثقافية؟
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    األسئلة املتعلقة باالجتاهات الناشئة  -٣  
مثل استخدام اإلنترنـت والتجـارة   (ميكن أن تشمل األسئلة املتعلقة باالجتاهات الناشئة   -٨

  :وتدابري التصدي الكافية ما يلي )واملناقصات اإللكترونية اإللكترونية
؟ وهل ينبغـي إلـزام البـائعني بتقـدمي     "السوق املوازية"كن القضاء على كيف مي  -١  

  ند االجتار باملمتلكات الثقافية؟رخصة تصدير ع
ما هي األدوات املتاحة لتشجيع التعاون وتبـادل املعلومـات بشـأن املناقصـات       -٢  

  اإللكترونية؟ وكيف ميكن تعزيز التعاون على رصد اإلنترنت؟
ــاليف التكن  -٣   ــار   هـــل تكـ ولوجيـــات اجلديـــدة الـــيت تـــدعم الكشـــف عـــن االجتـ

  باملمتلكات الثقافية مرتفعة ارتفعا مفرطا؟ وهل هناك بدائل أقل تكلفة؟
ــة مــن أجــل ضــمان ا     -٤   ألمــن املــادي  كيــف ميكــن حتســني الوســائل التكنولوجي

  للقطع يف بعض الدول؟
ة مـن  هل هناك أي قوانني وطنيـة جديـدة تتجـاوز متطلبـات الصـكوك الدوليـ        -٥  

  سماح بإعادة املمتلكات الثقافية؟أجل ال
    

    األسئلة املتعلقة بالتعاون الدويل وبناء القدرات واملساعدة التقنية  -٤  
  يـة  ميكن أن تشمل األسـئلة املتعلقـة بالتعـاون الـدويل، وبنـاء القـدرات، واملسـاعدة التقن         -٩

  :ما يلي
اليت ميكـن أن ُتسـتخدم   ) لدويلأو ا/الثنائي واإلقليمي و(ما هي أنواع التعاون   -١  

  بشكل فعال وكيف ميكن هلذه األنواع أن ترتبط بعضها ببعض؟
كيــف ميكــن احلفــاظ علــى اخلصوصــيات الثقافيــة والتارخييــة اإلقليميــة وعلــى     -٢  

املعارف احمللية واستخدامها من أجـل اسـتحداث تـدابري فعالـة لالسـترداد ويف      
  سياق ملكية املمتلكات الثقافية؟

ــة املســروقة،       -٣   ــة املوجــودة الســترداد املمتلكــات الثقافي مــا هــي اآلليــات الدولي
وكيف ميكن اسـتخدامها علـى نطـاق أوسـع؟ ومـا هـي التـدابري واملمارسـات         

  اجليدة القائمة يف جمال الوساطة من أجل االسترداد؟
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كيف ميكن تشجيع استخدام االتفاقات الثنائية الـيت متكّـن البلـدان مـن إعـادة        -٤  
  متلكات الثقافية وطلب إعادا؟امل

عقـب املمتلكـات   ما هو الدور الذي ميكن أن تؤديه بلدان العبـور يف حتسـني ت    -٥  
  الثقافية بفعالية؟

ما هي التدابري الـيت وضـعت لتعزيـز التنسـيق الـوطين مـن أجـل تيسـري التعـاون            -٦  
  الدويل؟

در األكثــر عرضــة دان املصــمــا هــي أنــواع املســاعدة الــيت ينبغــي تقــدميها لبلــ     -٧  
  لالجتار؟

ما هي التجارب املوجودة فيما يتعلق بالتعاون القضائي لغـرض اإلعـادة؟ ومـا      -٨  
  جلئ إليها بنجاح لضمان اإلعادة؟ هي أنواع التعاون األخرى اليت

كيف ميكن تطبيق أحكام اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة املتعلقـة بالتعـاون الـدويل يف         -٩  
  ملمتلكات الثقافية؟حة االجتار باسياق مكاف

    
      اخللفية  - باء  

    حملة موجزة  -١  
خالل السنوات األخرية، احتلت مشكلة سرقة املمتلكات الثقافية واالجتـار ـا مكانـة      -١٠

، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة    ٢٠٠٧ففـي عـام   . متزايدة األمهية يف جدول أعمـال األمـم املتحـدة   
، الذي أهابـت فيـه   "ات الثقافية إىل بلداا األصليةإعادة أو رد املمتلك"املعنون  ٦١/٥٢القرار 

ــم    ــة األم ــات منظوم ــع هيئ ــا ذات الصــلة وســائر      ملتحــدةا جبمي ــا وصــناديقها وبراجمه ووكاال
املنظمات احلكومية الدولية إىل العمل بالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة  

ن مــع الــدول األعضــاء، علــى مواصــلة معاجلــة مســألة  ، يف إطــار والياــا وبالتعــاو)اليونســكو(
وأهابـت  . إعادة املمتلكات الثقافية أو ردها إىل بلـداا األصـلية وتقـدمي الـدعم املناسـب لـذلك      

، بالــدول األعضــاء إىل التعــاون الكثيــف علــى  ٦٤/٧٨اجلمعيــة العامــة مــن جديــد، يف قرارهــا  
  .داا األصليةمواطنها إىل بل إعادة األعمال الفنية املزاحة من

وبالرغم من اجلهود الكبرية اليت ُبذلت للتصدي لالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، ال تـزال       -١١
ومـن خصـائص املمتلكـات الثقافيـة أنّ     . املشكلة قائمـة وميكـن الكشـف عـن اجتاهـات جديـدة      

 جزءا كبريا منها مل ُيكتشف بعد وال يـزال مـدفونا حتـت األرض أو يف موقعـه األصـلي كجـزء      
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وغالبا ما ُتنقل القطع بشكل غري مشروع مـن بلـدان املصـدر    . من معبد أو من مبىن أثري مثال
وغالبا ما تكون بلدان منشـأ املمتلكـات الثقافيـة    . باع يف بلد تسويقُتعلى نطاق دويل ل ورب

وبـالرغم مـن ذلـك، فـإن بعـض      . بلدانا نامية، بينما تكون بلـدان التسـويق بلـدانا متقدمـة أغـىن     
لدان التسويق الرئيسية هي يف ذات الوقـت مصـدر ملمتلكـات ثقافيـة حمليـة ُيتـاجر فيهـا بصـفة         ب

وغالبـا مـا يكـون االجتـار     . غري مشروعة وأسـواق هلـذه القطـع ولقطـع أخـرى تـرد مـن اخلـارج        
باملمتلكات الثقافية نتيجـة ـب أو سـرقة، ممـا يـؤدي إىل ضـياع قطـع هامـة تشـكّل جـزءا مـن            

ويف حال السرقات اليت تـتم حتـت سـطح األرض، فـإن مـا يقتـرن ـا        . هويتهثقافة شعب ومن 
كمـا  . من تدمري للوسط يعين أن علمـاء اآلثـار يفقـدون القـدرة علـى جتميـع املعـارف التارخييـة        

ومـن أجـل   . ميكن أن ُتسرق املمتلكات الثقافية من املتـاحف أو مـن اموعـات الفنيـة اخلاصـة     
ن االجتــار، اعُتمــدت عــدة صــكوك قانونيــة ملكافحــة االجتــار   التصــدي جلميــع هــذه األنــواع مــ 

م كفايـة تنفيـذ   فاملشكلة إذا ال تكمن يف قلّة الصكوك القانونية، بل يف عد. باملمتلكات الثقافية
  .القانون وإنفاذه

    
    والية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وعمله  -٢  

ــدول    شــدد الــس االقتصــادي واالجتمــ    -١٢ ــة ال ــة محاي اعي يف عــدة مناســبات علــى أمهي
فقـد أشـار الـس    . األعضاء لتراثها الثقايف وحفاظها عليه وفقـا للصـكوك الدوليـة ذات الصـلة    

، إىل "احلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة     "املعنـونني   ٢٠٠٨/٢٣و ٢٠٠٤/٣٤يف قراريه 
شـعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة،      املعاهدة النموذجية ملنع انتهاك التـراث الثقـايف لل  

جلمعيـة  ـا ا  ورحبـت اليت اعتمـدها مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـامن ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اـرمني          
  .٤٥/١٢١العامة يف قرارها 

ويف هذين القرارين، طلب الس أيضا إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      - ١٣
وثيــق مــع منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، اجتماعــا لفريــق خــرباء   أن يعقــد، يف تعــاون

حكومي دويل مفتوح العضـوية، لكـي يقـدم إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة توصـيات مناسـبة           
 ٢٤وعقد املكتب فيما بعد اجتماعا لفريـق اخلـرباء مـن    . بشأن احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية

وأعاد هذا االجتماع التأكيـد علـى احلاجـة إىل التعـاون الـدويل      . ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦إىل 
ولوحظ أن هذه املمتلكات الثقافية ُتنقـل  . على منع ومكافحة مجيع مظاهر االجتار باملمتلكات الثقافية

لـيت ُتجـرى عـرب    على نطاق واسـع عـن طريـق األسـواق املشـروعة، كـاملزادات مبـا يف ذلـك املـزادات ا         
وأُعرِب عن القلق بشأن الطلب على املمتلكات الثقافية الذي أدى إىل االجتار ـا وسـرقتها   . اإلنترنت

كما أُعرب عن اجلزع من ازدياد ضلوع اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة يف    . ونقلها وإتالفها وضياعها
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ــع جوانــــب االجتــــار باملمتلكــــات الثقافيــــة       ق اخلــــرباء إىل اللجنــــة  وُتقــــدم توصــــيات فريــــ  . مجيــ
كمــــــــا أن مــــــــداوالت الفريــــــــق متاحــــــــة أيضــــــــا ) E/CN.15/2010/5(يف وثيقــــــــة منفصــــــــلة 

)UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 .(  ا الــدول األعضــاء مــنتقريــر آخــر عــن التــدابري الــيت اختــذ وأُعــد
  .)E/CN.15/2010/4( ٢٠٠٨/٢٣أجل تنفيذ عناصر أخرى من قرار الس 

    
    ت القانونيةالصكوك واآلليا  -٣  

اعتمدت منظمة التربية والعلم والثقافة االتفاقية بشأن التـدابري الواجـب اختاذهـا حلظـر       -١٤
(ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة

5

 /يف تشرين الثـاين  )٥
 ويبلــغ عــدد الــدول  . ١٩٧٢ودخلــت هــذه االتفاقيــة حيــز التنفيــذ يف عــام       ١٩٧٠نــوفمرب 

ويتمثــل االلتـزام الرئيســي للــدول  . دولــة طرفـا، منــها دول تسـويق   ١٢٠األطـراف فيهــا حاليـا   
ــة املســروقة بطــرق غــري         ــع اســترياد املمتلكــات الثقافي ــة يف من األطــراف مبقتضــى هــذه االتفاقي

كمـا   )6٦(.مشروعة وتشجيع التجار على االحتفاظ بقوائم جـرد بـالقطع قصـد حتديـد مصـدرها     
ء املعنية االستعانة بالدول األطراف األخرى على محاية الفئات املتـأثرة مـن   تتيح للدول األعضا

ونفّـذت الـدول األطـراف    . املواد من خالل تدابري قد تشمل قيودا على الواردات والصـادرات 
فقد ركّز بعـض منـها علـى إنشـاء     . هذه االتفاقية بطرق خمتلفة وبدرجات متفاوتة من الصرامة

ثنائية بشأن االجتار باملمتلكـات الثقافيـة، بطلـب مـن دول املصـدر،       آليات تتيح صوغ اتفاقات
بينما وضعت دول أخرى ُنظما للرقابة على أسواقها اخلاصة باملمتلكات الثقافية، ميكنها تـوفري  
محايــة كــبرية ضــد الــواردات غــري املشــروعة، ــدف تفــادي البريوقراطيــة الشــديدة والتخطــيط  

  .النهج الثنائي الطويل املدى الذي ينطوي عليه
مــن املعاهــدة النموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث الثقــايف للشــعوب  ١وتعـرف املــادة    -١٥

املمتلكــات الــيت تعينــها : "املــوروث يف شــكل ممتلكــات منقولــة املمتلكــات الثقافيــة املنقولــة بأــا 
ملراقبـة التصـدير    بالتحديد أي دولة طرف، ألسباب دينية أو غري دينية، بوصفها ممتلكات ختضـع 

(".حبكم أمهيتها لعلم اآلثار أو عصـور مـا قبـل التـاريخ أو للتـاريخ أو األدب أو الفـن أو العلـم       
7

٧( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(  
همل املتاجرون يف القطع األثرية السؤال عن أصل إحدى وقد ُي. وملكيتهااملصدر يشري إىل تاريخ قطعة ما  )٦(  

القطع، وهو ما قد يزود السوق غري املشروعة باملمتلكات الثقافية، مما جيعل السلع املسروقة سهلة املنال 
  .وواسعة التداول

د تكون القائمة ومع ذلك، ق. من اتفاقية اليونسكو ١تتبع هذه الفئات بشكل وثيق القائمة الواردة يف املادة  )٧(  
 .غري شاملة ولعل الدول األطراف ترغب يف إضافة فئات أخرى
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وهـذا تعريــف عـام، حييــل إىل قـوانني الــدول األطـراف، ويتســق بشـكل عــام مـع أحكــام اتفاقيــة       
ــة املســروقة أو    ــة باملمتلكــات الثقافي ــة املتعلق املصــدرة بطــرق غــري   اليونســكو املــذكورة واالتفاقي

رغم أن هذا التعريف، ) اليونيدروا(مشروعة، اليت اعتمدها املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص 
 .خالفا للنهج املتبع يف هذين الصكني، ال يتضمن قائمة مفصلة بالقطع اليت تعترب ممتلكات ثقافية

وللـدول حريــة اعتمــاد معــايري حتديــد خمتلفــة لـدى تعــيني القطــع بوصــفها خاضــعة للمراقبــة علــى   
وهـذا  . احلدود، بدءا بفئات واسعة من القطع اخلاضعة للمراقبة وصـوال إىل أحكـام أكثـر حتديـدا    

  .الءم مع ظروف األطراف املتعاقدةيتمشى مع إمكانية تكييف املعاهدة النموذجية مبا يت
ن اتفاقية اليونيدروا طائفة مـن األحكـام املنطبقـة علـى املطالبـات بـرد املمتلكـات        وتتضم  -١٦

الثقافيــة املســروقة وإعــادة القطــع الثقافيــة املنقولــة مــن إقلــيم دولــة متعاقــدة خالفــا لقانونــه املــنظِّم 
ل وُتنشـئ هـذه االتفاقيـة آليـة حمـددة تعطـي لكـ       . لتصدير القطع الثقافية لغرض محاية تراثه الثقايف

مالك انتزعت منه امللكية احلق يف الوصول إىل حمكمة أجنبية يف دولة أخـرى طـرف يف االتفاقيـة    
وتنطبـق اتفاقيـة اليونيـدروا، الـيت يبلـغ      . إعادة القطعة الثقافية الضائعة دف رفع دعوى من أجل

وحتـدد  ، "املطالبـات ذات الطـابع الـدويل   "دولة طرفا، علـى   ٣٠عدد الدول األطراف فيها حاليا 
  .تعزيز محاية املمتلكات الثقافيةاملعايري الدنيا للحماية ومتكّن الدول األطراف من 

(واعُتمدت االتفاقيـة بشـأن محايـة املمتلكـات الثقافيـة يف حـال قيـام نـزاع مسـلح           -١٧
8

يف  )٨
) دولـة طـرف   ١٠٠( ١٩٥٤مـايو  /واعُتمـد بروتوكوالهـا يف أيـار    ١٩٥٤مايو /الهاي يف أيار

ويبلغ عدد الـدول األطـراف يف االتفاقيـة    . على التوايل) دولة طرف ٥٦( ١٩٩٩مارس /وآذار
دولــة طرفــا، وكانــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة آخــر دولــة صــدقت عليهــا،     ١٢٣نفســها 

ومتثّل هذه االتفاقيـة الصـك الـدويل الوحيـد الـذي يهـدف       . ٢٠٠٩مارس /وكان ذلك يف آذار
  )9٩(.من احلربإىل محاية املمتلكات الثقافية يف ز

وال تتنــاول اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة علــى وجــه التحديــد،     -١٨
ضمن فئة اجلرائم اخلطرية الفعل حيثما يكون اجلرم ذا طـابع عـرب وطـين وتكـون      ُتصنفلكنها 

االتفاقيـة يف   واعُتمـدت ). أعـاله  ٣انظر التعريف يف احلاشية (ضالعة فيه مجاعة إجرامية منظّمة 
وقـد تكـون   . دولـة طرفـا   ١٥٤وعدد الدول األطراف فيها حاليـا   ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين

أحكام االتفاقية املتعلقة بتجـرمي غسـل األمـوال علـى وجـه التحديـد مفيـدة عنـد تطبيقهـا علـى           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .٣٥١١، الرقم ٢٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٨(  
اخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح  ١٩٥٤تقرير عن تطبيق اتفاقية الهاي لعام " )٩(  

 .CLT-2005/WS/6، "٢٠٠٤إىل  ١٩٩٥تقرير عن األنشطة من : ١٩٩٩و ١٩٥٤وبروتوكوليها لعامي 
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جمـال   االجتار باملمتلكات الثقافية باعتباره جرما أصـليا وكـذلك التـدابري األخـرى كالتعـاون يف     
ــدر ممكــن مــن املســاعدة       . املصــادرة ــدول ينبغــي أن تقــدم أكــرب ق ــة علــى أنّ ال ــنص االتفاقي وت

وهي تشكّل صكا فعاال من حيـث  . القانونية يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية
دة إا توفّر أساسا إلنفاذ القانون والتعاون القضائي، ال سيما يف غياب معاهـدة ثنائيـة أو متعـد   

10(.األطراف مالئمة

١٠(  
(واعتمدت اليونسكو اتفاقية بشأن محايـة التـراث الثقـايف املغمـور بامليـاه       -١٩

11

يف تشـرين   )١١
ويبلـغ  . ٢٠٠٩ينـاير  /ودخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف كانون الثـاين  ٢٠٠١نوفمرب /الثاين

يـة الـدول األطـراف    وُتلـزم أحكـام االتفاق  . دولـة  ٣١عدد الـدول األطـراف يف االتفاقيـة حاليـا     
أو املنتشــلة /باختـاذ التـدابري الالزمـة ملنـع دخـول قطـع التـراث الثقـايف املغمـور بامليـاه املصـدرة و           

بطرق غري مشروعة، إىل إقليمها أو االجتار ا أو حيازـا، إذا كانـت عمليـة انتشـاهلا قـد متـت       
12(.االتفاقيةعلى حنو خيالف أحكام هذه 

هلـذه االتفاقيـة الـتمكني مـن     ومن األهداف الرئيسية  )١٢
13(.محاية املمتلكات الثقافية يف قاع احمليطات، خارج حدود املياه الوطنية

ولعل أكثر مـا أثـار    )١٣
 ٧الفقـرة  (اجلدل يف هذه االتفاقية هـو حظرهـا ألي اسـتغالل جتـاري للمواقـع املغمـورة بامليـاه        

بـني بلـدان املصـدر وعلمـاء      ، وهـو مـا مـن شـأنه أن حيـول دون التعـاون مسـتقبال       )٢من املادة 
  .اآلثار وشركات اإلنقاذ التجارية

ــادي       -٢٠ ــايف غــري امل ــراث الثق ــة الت ــة محاي (واعتمــدت اليونســكو اتفاقي
14

تشــرين  ١٧يف  )١٤
(واتفاقية محاية وتعزيـز تنـوع أشـكال التعـبري الثقـايف      ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

15

تشـرين   ٢٠يف  )١٥
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)١٠(  Loide Lungameni, “United Nations instruments in fighting organized crime and protection of art 

and antiquities”, in Organised Crime in Art and Antiquities, Stefano Manacorda, ed. (Milan, 

International Scientific and Professional Advisory Council, 2009), p. 183. 
تشرين  ١٥الدورة احلادية والثالثون، باريس، ، وثائق املؤمتر العاممنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،   )١١(

  .٢٤قرار ، الالقرارات: والتصويب ١، الد ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين ٣ ‐ أكتوبر/األول
)١٢(  Lyndel V. Prott, ed., Finishing the Interrupted Voyage: Papers of the UNESCO Asia-Pacific 

Workshop on the 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 

(Bangkok, UNESCO; Leicester, United Kingdom, Institute of Art and Law, 2006).  
)١٣(  Patrick J. O’Keefe, Shipwrecked Heritage: A Commentary on the UNESCO Convention on Underwater 

Cultural Heritage (Leicester, United Kingdom, Institute of Art and Law, 2002).  
 ٢٩ر العام، الدورة الثانية والثالثون، باريس، وثائق املؤمتانظر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،   )١٤(

  .القرارات :١، الد ٢٠٠٣ر أكتوب/تشرين األول ١٧ ‐سبتمرب /أيلول
: والتصويب ١، الد ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٢١‐٣باريس، ، الدورة الثالثة والثالثوناملرجع نفسه،   )١٥(

  .القرارات
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مـن احلمايــة  هتمـام الـدويل بتـوفري قـدر واسـع      وجيسـد الصـكّان معـا اال   . ٢٠٠٥أكتـوبر  /األول
  .جلميع مظاهر الثقافة

ــراره      -٢١ ــن، يف ق ــس األم ــرر جمل ــة    )٢٠٠٣( ١٤٨٣وق ــادة املمتلكــات الثقافي ــق بإع ، املتعل
املمتلكـات الثقافيـة الـيت     العراقية، أن تتخذ مجيع الدول األعضاء اخلطوات املناسـبة لتيسـري إعـادة   

وبتنفيـذ هـذا   . إعادة مأمونـة  ١٩٩٠أغسطس /آب ٦العراق منذ  أُخذت بصورة غري قانونية من
الفقرة ( ٢٠٠٣القرار من خالل األمر املتعلق باجلزاءات اليت فرضتها األمم املتحدة على العراق، 

يرلندا الشـمالية ـج املسـؤولية التامـة مـن خـالل       إ، اتبعت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و)٨
صـعوبات املعتـادة   للويبدو أن ذلك أمكـن مـن التصـدي بفعاليـة     . ديعكس عبء اإلثبات التقلي

املتمثلة يف إقناع السوق بتوخي احلرص الواجـب وعـدم قـدرة أعضـاء النيابـة العامـة علـى إثبـات         
16(.العلم بالفعل غري املشروع عند شراء قطع متحصل عليها بطرق غري مشروعة

١٦(  
سلسـلة مـن    ٢٠٠٣تعمـد للتـراث الثقـايف،    ويتضمن إعـالن اليونسـكو بشـأن التـدمري امل      -٢٢

اثيــل بــوذا بباميــان يف  مثــل تــدمري مت(بيانــات املبــادئ واملقترحــات للحمايــة مــن التــدمري املتعمــد   
  .)أفغانستان

ففي أوروبا، مثال، توجـد االتفاقيـة الثقافيـة    . ويوجد أيضا عدد من الصكوك اإلقليمية  -٢٣
ــة،  17(؛١٩٥٤األوروبي

ــة  )١٧ ــة األوروبي ــري،   واالتفاقي ــراث األث ــة الت (١٩٦٩حلماي
18

والنســخة  )١٨
19(؛١٩٩٢املنقحـــة منــــها،  

واالتفاقيــــة األوروبيــــة املتعلقــــة بــــاجلرائم املتصــــلة باملمتلكــــات  )١٩
(الثقافيـة؛ 

20

بشـأن تصــدير   ٣٩١١/٩٢ والالئحـة التنظيميــة لـس اجلماعـات األوروبيــة رقـم     )٢٠
األوروبية بشـأن إعـادة القطـع     الصادر عن جملس اجلماعات EEC/93/7القطع الثقافية والتوجيه 

وتتضــمن هــذه . الثقافيــة الــيت أُخــذت بصــورة غــري قانونيــة مــن إقلــيم إحــدى الــدول األعضــاء  
الصكوك أحكاما تتعلـق حبظـر التنقيـب بـدون إذن، ومحايـة املواقـع واإلشـراف عليهـا، ووضـع          

وتنفّـذ  . الئمـة قوائم اجلرد، واإلبالغ عن القطع املكتشفة، وتثقيف اجلمهور وتوفري عقوبـات م 
ــة لعــام   ــدول     ١٩٩٢الالئحــة التنظيمي ــة لل ضــوابط التصــدير لبلــد املصــدر يف احلــدود اخلارجي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
)١٦(  Neil Brodie, “The plunder of Iraq’s archaeological heritage 1991-2005 and the London antiquities 

trade”, in Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade, Neil Brodie and others, eds. 

(Gainesville, Florida, University Press of Florida, 2006), p. 206.  
  .٢٩٥٥، الرقم ٢١٨، الد ة املعاهداتجمموعاألمم املتحدة،   )١٧(
  .٦٦، الرقم جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،   )١٨(
 .١٤٣املرجع نفسه، الرقم   )١٩(
  .١١٩املرجع نفسه، الرقم   )٢٠(
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ــه . األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب الصـــادر عـــن جملـــس اجلماعـــات   EEC/93/7وخيـــول التوجيـ
األوروبية الدولَ األعضاء يف االحتاد األورويب حق إقامة دعوى السـترجاع املمتلكـات الثقافيـة    

  .)E/CN.15/2010/4انظر ( املنقولة بطرق غري قانونية
    

    التحديات الراهنة فيما يتعلق حبماية املمتلكات الثقافية  -٤  
تكمن األسباب الرئيسية ملشكلة االجتار باملمتلكات الثقافية، وهي مشكلة ذات طـابع    -٢٤

اإلجـرام يف بلـدان    يتجاوز احلـدود الوطنيـة، يف مـزيج مـن العوامـل تتمثّـل يف ارتفـاع معـدالت        
املنشأ والطلب على القطع املتاجر ا بصورة غري مشروعة يف بلدان التسـويق، كمـا أن وجـود    
مستويات متفاوتة مـن الفسـاد والصـعوبات يف إنفـاذ القـوانني املالئمـة يف بلـدان املنشـأ بسـبب          

، ُيعـد إنفـاذ   ويف بعـض بلـدان التسـويق   . نقص املوارد أمر لـه أمهيـة كـبرية جـدا يف هـذا الصـدد      
القانون بصورة متضاربة وتدابري التصدي على مستوى السياسات العامة مصدرا خليبـة األمـل،   
حيث يغلب موازنة مبادئ السوق والتجارة احلـرة بالضـوابط التقييديـة املفروضـة علـى حركـة       

عة يف فعندما ُتخلـط القطـع غـري املشـروعة بقطـع مشـرو      . انتقال املمتلكات الثقافية عرب احلدود
  .حتديد منشئها أمرا بالغ الصعوبةسلسلة اإلمدادات، يصبح 

وتســاهم اهلياكــل األساســية التجاريــة احلاليــة يف نقــص وثــائق املنشــأ، إذ إن هلــا تارخيــا   -٢٥
وقـد أظهـرت   . وثقافة قوامها التعامـل مـع املمتلكـات الثقافيـة دون معرفـة مصـدرها بالضـرورة       

ر التجـار يف املمتلكـات الثقافيـة أن حرصـهم علـى اقتنـاء       األحباث اليت أُجريـت يف أوسـاط كبـا   
هذه القطـع الثمينـة، بصـرف النظـر عـن مصـدرها، أشـد مـن حرصـهم علـى التعـاون يف محايـة             

21(.املمتلكات الثقافية على نطاق دويل

٢١(  
وهناك بعض األدلة اليت تشري إىل أن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة عـرب احلـدود الوطنيـة         -٢٦

وتشمل هذه الروابط املالحظـة  . بأسواق غري مشروعة أخرى تنشط فيها اجلرمية املنظمةيرتبط 
22(.صالت بتهريب املخدرات واألسلحة، والعنف، والفساد وغسل األموال

٢٢(  
    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
)٢١(  Simon Mackenzie, Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities (Leicester, 

United Kingdom, Institute of Art and Law, 2005).  
)٢٢(  Neil Brodie, Jenny Doole and Peter Watson, Stealing History: the Illicit Trade in Cultural Material 

(Cambridge, United Kingdom, McDonald Institute for Archaeological Research, 2000), p. 16.  
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    التدابري الوقائية  -٥  
ــة الــدول     -٢٧ وهلــذا، فإضــافة إىل الصــكوك  . يــؤثر االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة علــى غالبي

ومن أجل تيسـري تنفيـذ وإنفـاذ    . ناك العديد من اآلليات املتاحة على املستوى الوطينالدولية، ه
ــوارد ذات الصــلة     ــوافر امل ــة، جيــب ت ــة    . الصــكوك القانوني ــن األدوات القانوني ــدد م ويوجــد ع

  .والبيانات السهلة املنال والتدابري األمنية حلماية املمتلكات الثقافية
    

    البيانات الوطنيةالتشريعات الوطنية وقواعد   )أ(  
هناك عدة صكوك قانونية على املستوى الدويل، مثل قاعـدة بيانـات اليونسـكو بشـأن       -٢٨

وُدعيـت الـدول األعضـاء    . ٢٠٠٥القوانني الوطنية املتعلقة بالتراث الثقايف اليت استحدثت عام 
ا يف قاعـدة  يف األمم املتحدة إىل تقدمي نسخ رقمية من تشـريعاا الوطنيـة ذات الصـلة إلدراجهـ    

ــاهز  نــص ٢ ٥٠٠البيانــات، الــيت حتتــوي اآلن علــى أكثــر مــن    ويف . بلــدا ١٨٠وردت ممــا ين
ــة    ٢٠٠٩أواخــر عــام  ــة للشــرطة اجلنائي ) اإلنتربــول(، أصــبحت قاعــدة بيانــات املنظمــة الدولي

وتضــم قاعــدة البيانــات معلومــات . اخلاصــة باألعمــال الفنيــة املســروقة مفتوحــة أمــام اجلمهــور 
بعـد   عمل فين مسروق، وميكن الوصـول إليهـا عـن طريـق اإلنترنـت      ٣٤ ٠٠٠يناهز بشأن ما 

وتوفّر هذه األدوات بيانات سـهلة املنـال، ممـا يسـاعد يف     . احلصول على كلمة سر هلذا الغرض
  .من املمتلكات الثقافيةاإلجراءات القانونية ويف إذكاء الوعي بالقطع املسروقة 

  :هي يف طور إعداد جمموعة من التدابري، منها ما يليواعتمدت الدول األعضاء أو   -٢٩
وضع قوائم جرد، أو قوائم عادية، مقرونةً يف الغالـب بوضـع قواعـد بيانـات،       )أ(  

ومجع البيانات وتبادهلا مع دول أخرى أو من خالل املؤسسـات الدوليـة كـاإلنتربول ومكتـب     
  ؛)E/CN.15/2010/5انظر ) (يوروبول(الشرطة األورويب 

التــدريب مبشــاركة مــوظفي اجلمــارك والشــرطة وحمــافظي املمتلكــات الثقافيــة   )ب(  
  أو الصاالت؛/وأصحاب ملكية املعامل واموعات الفنية وموظفي املتاحف و

ــادة و     )ج(   ــدابري حمــددة بشــأن احلجــز واإلع ة أو االســترداد واملســاعدة القضــائي  /ت
  املتبادلة؛
مـزودة مبـا يلـزم    من حديثة أمبا يف ذلك نظم تلكات الثقافية، تدابري حلماية املم  )د(  

  ؛من املوظفني
  .تدابري ملنع عمليات التنقيب غري القانونية  )هـ(  
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. وُعمـد إىل تنظــيم محـالت التوعيــة يف بلــدان التسـويق يف بلــدان املصـدر علــى الســواء      -٣٠
الـدخل   مـن مصـادر   اًواضح اًمصدر للسياحوتوفر مواقع التراث الثقايف اليت هي مراكز جذب 

23(.البديلة، حيث إن اتمعات احمللية تستطيع تقاسم املنافع املالية اليت تدرها املتاحف احمللية

٢٣(  
    

    اإلجراءات الوقائية األخرى  )ب(  
(توفّر املدونة الدولية للسلوك األخالقي لتجار املمتلكات الثقافية  -٣١

24

وسـيلة للحـد مـن     )٢٤
. راقبة وتوجيه السلوك املهـين لتجـار املمتلكـات الثقافيـة    االجتار باملمتلكات الثقافية من خالل م

وقد اعتمدت اللجنة الدولية احلكومية لتعزيـز إعـادة املمتلكـات الثقافيـة إىل بلـداا األصـلية أو       
ــة االســتيالء غــري املشــروع هــذه املدونــة يف كــانون الثــاين     ــاير /ردهــا يف حال  وأقرــا ١٩٩٩ين

  :منها على ما يلي ١وتنص املادة . ١٩٩٩وفمرب ن/تشرين الثاين ١٦اليونسكو يف 
ميتنع احملترفون لتجارة املمتلكات الثقافية عن استرياد املمتلكات الثقافيـة أو تصـديرها   "  

أو نقل ملكيتها مىت كان لديهم سـبب معقـول يـدعوهم إىل االعتقـاد أـا مسـروقة أو       
أو تصـديرها   سـرية  جرى التصرف فيها على حنو غري مشروع أو التنقيب عنها بطرق

  ".بوسائل غري مشروعة
وهنــاك عــدة منــاذج للتقاســم متكّــن بلــدان املصــدر مــن االحتفــاظ مبلكيــة املمتلكــات       -٣٢

الثقافية لكنها تسمح بعرض القطع الفنية اهلامة يف املتاحف وضمن اموعات الفنية يف أرجـاء  
جتـة عـن العـرض والطلـب     وـدف هـذه النمـاذج إىل التخفيـف مـن بعـض الضـغوط النا       . العامل

25(.واليت تقود السوق غري املشروعة حاليا وعـادة مـا يوصـى ـذه النمـاذج كجـزء مـن احلـل        

٢٥( 
وتسمح بعض املخططات املوجودة باقتنـاء قطـع فائقـة األمهيـة مقابـل تعـويض متنحـه املتـاحف         

ذا وهــ. الوطنيــة للمكتشــف، بينمــا ُيســمح للمكتشــف باالحتفــاظ بــالقطع الــيت هــي أقــل أمهيــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
)٢٣(  Patrick J. O’Keefe, Trade in Antiquities: Reducing Destruction and Theft (London, Archetype; Paris, 

UNESCO Publishing, 1997).  
تشرين  ٢٦وثائق املؤمتر العام، الدورة الثالثون، باريس، انظر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،   )٢٤(

  .القرارات: والتصويب ١، الد ١٩٩٩مرب نوف/تشرين الثاين ١٧ ‐ أكتوبر/األول
)٢٥(  Robert K. Paterson, “The ‘caring and sharing’ alternative: recent progress in the International Law 

Association to develop draft cultural material principles”, International Journal of Cultural 

Property, vol. 12, No. 1 (2005), pp. 62-77; and M. Papa Sokal, “The US legal response to the 

protection of the world cultural heritage”, in Archaeology, Cultural Heritage ..., op. cit., pp. 36-67.  
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26(.مفيد للسجل األثري حيث يتم على األقـل تسـجيل املعلومـات املتعلقـة بالكشـف األثـري      

٢٦( 
إال أن التقاسم ال يزال يثري الكثري من اجلـدل يف أوسـاط اتمـع الـدويل ومل يلـق إالّ قلـيال مـن        

  .التأييد خالل السنوات األخرية
املقتنـاة بطـرق غـري مشـروعة عـن      واُتخذت بعض التدابري ملنع نقل املمتلكـات الثقافيـة     -٣٣

ــت  ــق اإلنترن ــال،   . طري ــى ســبيل املث ــعفعل ــات     وقَّ ــاحف واملكتب املتحــف الربيطــاين وجملــس املت
وهـذا  . eBayتفـاهم مـع موقـع املناقصـات والتسـوق اإللكتـروين        مـذكّرة واحملفوظات الربيطاين 

تملـة، واالستفسـار مـن    حبثا عن القطع القيمـة احمل  eBayميكّن املتحف الربيطاين من رصد موقع 
البائعني وإبالغ وحدة الفن والتحف األثريـة التابعـة للشـرطة املتروبوليـة عـن القطـع غـري املبلّـغ         

ـدف تقييـد عـرض     ٢٠٠٩يف عـام   eBayكما وقّعت سويسـرا إعـالن نوايـا مـع موقـع      . عنها
  .ترنتالسلع الثقافية على اإلن

    
    التعاون الدويل  -٦  

وك السالفة الذكر، يوجد عدد مـن اآلليـات الدوليـة واإلقليميـة ذات     باإلضافة إىل الصك  -٣٤
ورمبـا تكـون االتفاقـات الثنائيـة     . الدويل على مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية بالتعاونالصلة 

واملتعددة األطراف فعالة جدا، إال أن إعادة واسترداد املمتلكات الثقافية قد تكون لـه آثـار ماليـة    
وجيـري البحـث حاليـا عـن بـدائل مـن أجـل التخفيـف مـن العـبء           . ألطـراف املعنيـة  كبرية على ا

  .ثقافية املكتسبة بطرق غري شرعيةاملادي واملضي قدما يف تيسري التعاون وإعادة املمتلكات ال
فعلـى سـبيل املثـال،    . وتوجد عدة اتفاقات تعاون إقليمية لتيسري التعاون يف هـذا اـال    -٣٥

ني أعضـاء رابطـة الـدول املسـتقلة بشـأن حركـة املمتلكـات الثقافيـة عـرب          ُوضع إجـراء موحـد بـ   
وتفاوضت عدة دول بشـأن اتفاقـات ثنائيـة    . )E/CN.15/2010/4 انظر(حدود االحتاد اجلمركي 

  .متلكات الثقافية وتيسري إعاداحمددة حلماية امل
ــة لغــرض إ      -٣٦ ــة الدولي ــا مــا تكــون التكلفــة املاليــة للــدعاوى املدني عــادة املمتلكــات  وغالب

الثقافية باهظة، مما جيعـل مثـل هـذه الـدعاوى غـري مغريـة بـل مسـتحيلة بالنسـبة للبلـدان الناميـة            
27(.والعديد من املالكني اخلواص

وميكن املضي قـدما يف تطـوير اآلليـات الدوليـة القائمـة مثـل        )٢٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)٢٦(  Roger Bland, “The United Kingdom as a source country: some problems in regulating the market 
in UK antiquities and the challenge of the Internet”, in Criminology and Archaeology: Studies in 

Looted Antiquities, Simon Mackenzie and Penny Green, eds. (Oxford, Hart, 2009).  
)٢٧(  H. N. Spiegler and L. M. Kaye, “American litigation to recover cultural property: obstacles, 

options, and a proposal”, in Trade in Illicit Antiquities: The Destruction of the World’s 
Archaeological Heritage, Neil Brodie, Jennifer Doole and Colin Renfrew, eds. (Cambridge, 

United Kingdom, McDonald Institute for Archaeological Research, 2001).  
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وقـد يكـون   . النموذجيـة  اآلليات املنشأة مبوجب اتفاقية اليونسكو واتفاقية اليونيدروا واملعاهدة
ــول      ــة منخفضــة أحــد احلل ــوفري هيكــل أساســي للوســاطة للمشــاركني بتكلف ــد أحــدثت  . ت وق

اليونســكو وجملــس املتــاحف الــدويل أدوات دوليــة مــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء فيهمــا   
28(.بـدون تكـاليف   النــزاعات واللجان الوطنية على حل 

وتوجـد آليـة أخـرى هـي الصـندوق       )٢٨
ة املمتلكــات الثقافيــة إىل بالدهــا األصــلية أو ردهــا يف حالــة حيازــا بطــرق غــري  الــدويل إلعــاد

، والذي ال ميكـن مـع ذلـك اسـتخدامه     ٢٠٠٠نوفمرب /مشروعة، الذي أُحدث يف تشرين الثاين
  .لتمويل تكاليف الدعاوى

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
)٢٨(  UNESCO, Legal and Practical Measures Against Illicit Trafficking in Cultural Property, UNESCO 

Handbook (Paris, Division of Cultural Heritage, International Standards Section, 2006), p. 13.  
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